
Gods verbond met Israël. 

De HEERE heeft Abraham geroepen en met hem en zijn nageslacht een eeuwig 

verbond gesloten. Gen. 12, 15, 17. In Gal. 3:17 lezen we dat dit verbond 

rechtskracht heeft met het oog op de Messias, die onlosmakelijk met hen 

verbonden is en blijft. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn 

verbond gedenken Ps. 105:5 (OB) (Zie rode verbindingslijn tussen verbond en 

Messias=de olijfboom/kruis, als teken van de Messias en Zijn lijden) 

 

In Gen. 15 lezen we van het sluiten van een verbond, waarbij een dikke duisternis 

met een rokende oven met een brandende fakkel te zien was. Het linker gedeelte 

van het schilderij.  

 

Daarbij ziet u een aantal gezichtjes van Joodse mensen die in de brandende oven 

van de Holocaust geweest zijn, vanwege antisemitisme en Jodenhaat. Slechts twee 

hebben het overleeft (waar geen steentje bij geschilderd is)   

 

U ziet afgebeeld van boven naar onder de broertjes Zelig en Sril Jakobs; 

onbekende man met baard; Sarah Rosenreich; Sarah Marton (overlevende), 

Menachem (overlevende); Perla Schwarz/Fayge Cig; en moeder met kind 

(onbekend) Het gebed voor een stervende is daarnaast geschreven naar aanleiding 

van Ps. 31:6  (voor zowel man als vrouw) 

In Uw hand legt hij zijn ziel/legt zij haar ziel. 

Bescherm hem/haar. Eeuwige, 

God van waarheid, Amen, zo moge het zijn.  

 

Israël is en blijft Gods volk , drager van de (belofte van de) Messias, die gekomen is 

en die, Gods wil volkomen heeft vervuld, gekruisigd is (Vroeger kruisigden ze ook 

wel op een oude (olijf)boom) en opgestaan uit de doden.  

 

Abra(ha)m geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Gen 15:6 

(Zie tekst boekrol onderaan)  

 

In het midden ziet u dus de olijfboom met boven, aan weerszijde groene takken. 

Zij, die uit Israël in Hem geloven en zij die uit de volkeren in hem geloven. 

Rechts ziet u grazige weiden, met een kudde schapen. Tevens een stromend 

beekje. Psalm 23 (Joh. 10) zegt ons dat de HEERE herder is, die doet neerliggen in 

grazige weide en drenkt aan stille wateren. Er is juist door het bloed van Christus 

hoopt voor Israël. God zelf voorzag in een lam ten brandoffer Gen. 22:8.  

 

Hij heeft in Christus’ tijd en daarna een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der 

genade. Hij heeft Zijn volk niet verstoten. Romeinen 11:1-7 En er komt een tijd, dat 

gans Israel behouden zal worden Romeinen 11:25ev.  


