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DAG 1: Leren van bomen 
 

Lees Psalm 104:1-5 en 14-24 
Het is herfst. Wat zijn de bomen mooi. De Bijbel zegt dat we veel van bomen 
kunnen leren. Deze week gaan we letten op bomen in de Bijbel.  
Dominee Guido de Bres zegt dat alles wat de Heere geschapen heeft, zijn als 
letters in een boek. Die letters vertellen een verhaal. Zo vertelt de schepping 
ook een verhaal. Welk verhaal vertelt de schepping? Dat leert Psalm 104 ons.   
De dichter van deze psalm kijkt goed naar alle dingen die God geschapen 
heeft. Wat leest hij in deze letters? Dat God de grote Schepper is. Vol 
verbazing roept de dichter het uit: ‘Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij 
hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen’ (vers 
24). Hij ziet door alles wat God geschapen heeft hoe groot en machtig Hij is. 
Wat gebeurt er in zijn hart als hij erover nadenkt hoe groot en machtig God is? 
Dan wil hij God de eer geven. Dan wil hij voor de Heere zingen. ‘Ik zal de 
HEERE zingen in mijn leven; ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik nog ben’ 
(vers 33). Wat zingt hij? ‘Loof den HEERE, mijn ziel; o HEERE mijn God, Gij 
zijt zeer groot, Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid (vers 1). Het is 
herfst. Kijk goed naar de bomen, de bladeren en de herfstvruchten. Luister 
goed naar de wind en de regen. En zing met de psalmdichter mee: ‘Hoe groot 
zijt Gij!’ 
 

Om te bespreken 
Vertel elkaar wat je mooi vindt aan de schepping in de herfst. Wie zorgt ervoor dat de bomen 
in de herfst en in het voorjaar er helemaal anders uit gaan zien (vers 30)? Zing een lofpsalm. 
 

  

DAG 2: Je leven is als een boom 
 

Lees Daniël 4:4-5, 10-15, 18-25 
Nebukadnezar is koning in Babel. Op een nacht droomt hij over een prachtige 
boom met mooie takken, schitterende bladeren en heerlijke vruchten. Maar al 
dat moois wordt eraf gehakt en na een poosje staat er alleen nog een stam. 
Daniël legt aan Nebukadnezar uit dat die boom een plaatje van zijn leven is. 
Op heel veel plaatsen in de Bijbel wordt ons leven vergeleken bij een boom. 
Deze week gaan we daarover lezen en nadenken. Je hebt gelezen hoe het 
met de levensboom van Nebukadnezar gegaan is. Waarom doet de Heere 
dat? Hij wil Nebukadnezar en andere mensen iets leren. Nebukadnezar vond 
zichzelf heel belangrijk. Vol trots zegt hij als hij om zich heen kijkt: ‘Is dit niet 
het grote Babel dat ik gebouwd heb door de sterkte van mijn macht en tot eer 
van mijzelf?’ Hoor je dat! Ikke, ikke, ikke… Maar waarom heeft God 
Nebukadnezar en jou en mij en alle mensen geschapen? Om God de eer te 
geven. Om de Heere de Belangrijkste van ons leven te laten zijn. Dat moet 
Nebukadnezar leren. En wij ook. ‘Opdat de levenden bekennen dat de 
Allerhoogste heerschappij heeft’ (vers 17 en 25). Jij en ik willen graag als een 
hoge boom zijn: iemand die belangrijk is. Maar de HEERE is de Allerhoogste! 
 

Om te doen 
Maak een tekening van de boom die Nebukadnezar ziet in zijn droom. Vind je dat moeilijk? 
Teken dan zelf een droomboom. Schrijf de les van dit Bijbelgedeelte erbij.  
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DAG 4: Een dorre, dode boom 
 

Lees Genesis 2:7-9, 16-17 en Genesis 3:1-6 
Het huis van Adam en Eva is een prachtige tuin, het paradijs. De Heere heeft 
gezorgd dat er bloemen en planten, struiken en vruchtbomen in staan. 
Prachtig om te zien en heerlijk om van te eten. In het midden van de tuin staan 
twee bijzondere bomen: de boom des levens en de boom der kennis des 
goeds en des kwaads (of: de boom des doods). De boom van het leven laat 
aan Adam en Eva zien dat ze het leven van God hebben gekregen, dat Hij 
voor hun leven zorgt en dat ze eeuwig bij Hem zullen leven als ze altijd dicht 
bij God blijven. Van deze boom mogen Adam en Eva eten. De boom van de 
dood vertelt Adam en Eva dat ze zullen sterven als ze bij de Heere vandaan 
gaan door Hem niet te gehoorzamen. Van deze boom mogen Adam en Eva 
niet eten.  
Je weet wat er gebeurd is. Adam en Eva hebben wel van de boom van de 
dood gegeten. Daarom moeten ze sterven. Hun leven is als een dorre, dode 
boom geworden. En zo is het ook met alle mensen na hen. Ook jij en ik zijn 
van onszelf een dorre, dode boom. Hoe moet dat nu? Er is er maar Eén Die dit 
kan veranderen: de Heere Jezus. Eigenlijk is in het paradijs Zijn Naam al 
genoemd: de Boom des Levens! 
 

Om te bespreken 
Lees Ezechiël 17 vers 24. Wie kan van een dorre, dode boom een bloeiende, levende boom 
maken? Waarom kan dit alleen door de Heere Jezus, Die de Boom des Levens is?   

DAG 3: Twee soorten bomen 
 

Lees Psalm 1 
Als je in de herfst door het bos loopt, zie je twee soorten bomen: bomen die 
kaal worden en hun bladeren verliezen én bomen die groen blijven en hun 
bladeren vasthouden. Zo zijn er ook twee soorten mensen. Je hebt het 
gelezen in Psalm 1. Eerst vertelt de dichter van deze psalm iets over mensen 
die de Heere vrezen. Zij doen niet mee als er zonden worden gedaan of als er 
gespot wordt met de Heere (vers 1). Zij lezen veel in de Bijbel en willen leven 
zoals de Heere zegt (vers 2). Hun leven kun je vergelijken met een mooie 
boom die aan het water staat (vers 3). Er groeien heerlijke vruchten aan en de 
bladeren zijn mooi groen. Zelfs in de herfst vallen de bladeren er niet af.  
Daarna vertelt de dichter van deze psalm over mensen die zonder de Heere 
leven en niet luisteren naar wat God zegt. Hij vergelijkt hen met een boom die 
zijn bladeren verliest (zie ook Judas:12). Hij legt dit uit in vers 5. Zoals in de 
herfst de bladeren van deze bomen vallen, zo zullen deze mensen ook vallen 
als de Heere terugkomt op de aarde bij de wederkomst. Dan vallen ze in de 
handen van de duivel en zullen ze bij hem zijn in de hel (zie kanttekening). 
Wat is dat erg! Zolang als je leeft en zolang als deze wereld bestaat kun je nog 
een mooie, groene boom worden. Daarover de komende dagen meer. 

  
Om te doen 

Knutsel, teken of verf de twee bomen uit Psalm 1. Praat over de verschillen tussen deze 
bomen en laat die duidelijk zien. 
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 DAG 6: De Boom des Levens (2) 
 

Lees Openbaring 22:1-7 
De Heere Jezus is gestorven aan het kruis. Daarna is Hij begraven. Op de 
derde dag is Hij uit het graf opgestaan. Toen is Hij nog een poosje op aarde 
gebleven. En toen? Toen is Hij naar de hemel gegaan.  
In Openbaring 22 kijkt Johannes in de hemel. Wat ziet hij daar? Hij ziet de 
Boom des Levens die eerder in het paradijs stond (Openbaring 2:7). Johannes 
verbaast zich over deze Boom. Wat een mooie Boom! Aan de bomen in ons 
land groeien alleen in de herfst vruchten: één keer per jaar. Maar deze Boom 
des Levens heeft elke maand weer nieuwe vruchten: twaalf keer per jaar. En 
wat een mooie bladeren groeien er aan deze Boom! Die bladeren maken 
mensen gezond. Dat betekent niet dat zieke mensen ervan beter worden. Dat 
betekent dat zondige mensen erdoor bekeerd worden en een nieuw leven 
krijgen. Je begrijpt het al: de Boom des Levens is de Heere Jezus. Hij geeft 
nieuw leven aan dorre, dode bomen zoals mensen door de zonde geworden 
zijn. Hij zorgt ervoor dat ze weer levende en bloeiende bomen worden, 
waaraan vruchten van geloof en bekering groeien.   
 

Om te bespreken 
Johannes de Doper zegt als hij preekt tegen de mensen: ‘Brengt dan vruchten voort der 
bekering waardig’ (Mattheüs 3:8). Wat bedoelt hij? Wat zijn de vruchten die aan de goede 
bomen groeien (zie Galaten 5:22)? 

DAG 5: De Boom des Levens (1) 
 

Lees Johannes 6:47-58 
In het midden van het paradijs stonden twee bomen: de boom des levens en 
de boom der kennis des goeds en des kwaads (de boom van de dood). Toen 
Adam en Eva van deze boom gegeten hadden, werd alles anders in hun 
leven. De duivel was in hun leven gekomen. De zonde was in hun leven 
gekomen. De dood was in hun leven gekomen. God stuurde hen weg uit het 
paradijs. Engelen met vurige zwaarden zorgen dat Adam en Eva niet meer bij 
de boom des levens kunnen komen (Genesis 3:24).  
De boom des levens in het paradijs wees vooruit naar de Heere Jezus. Hij zou 
naar deze aarde komen om de zonde te dragen, de dood weg te doen en de 
duivel te overwinnen. Hij zou naar deze aarde komen om weer leven te geven 
aan dode zondaren. Hij is gekomen. Je hebt erover gelezen. Aan het kruis op 
Golgotha heeft Hij de dood, de duivel en de zonde overwonnen en het zwaard 
van Gods toorn weggedaan. Door Zijn sterven en Zijn opstaan uit de dood is 
er weer leven voor dode zondaren. De Heere Jezus is de Boom des Levens. 
Alleen Hij kan mensen die door de zonde als dode en dorre bomen geworden 
zijn, weer levend en groen maken. Wat een wonder is dat! 
 

Om te bespreken 
In de Engelse taal heet het kruis van Golgotha: Calvary’s tree – Golgotha’s boom. De weg 
naar de Boom des Levens loopt langs Golgotha’s boom. Leg aan elkaar uit wat dat betekent. 
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DAG 7: Vruchten aan je levensboom 
 

Lees Mattheüs 7:15-21   
Hoe weet je of de boom die je ziet een eik is, of een beuk, of een 
kastanjeboom, of een appelboom? Dat zie je aan de vruchten die eraan 
groeien. Aan een eik groeien eikels, aan een beuk groeien beukennootjes, aan 
een kastanjeboom groeien kastanjes en aan een appelboom groeien appels. 
‘Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen’, zegt de Heere Jezus (vers 
20). Hij heeft het niet over de bomen die je buiten ziet staan, maar over 
mensen. Hij spreekt over de boom van je leven. En dan zegt de Heere Jezus 
(net als de dichter van Psalm 1 – dag 3) dat er maar twee mogelijkheden zijn: 
je bent een goede boom of je bent een kwade, een dorre, een verrotte 
(kanttekening 11) boom. Hoe weet je wat voor boom je is? Dat zegt de Heere 
Jezus: kijk naar de vruchten die eraan groeien. Kijk naar wat je denkt, zegt en 
doet. Groeien er vruchten van geloof en bekering aan levensboom? Geloof je 
in de Heere Jezus en leef je zoals God wil (kanttekening 13)? Dat zijn de 
goede vruchten die de Heere Jezus bedoelt.  
 

Om te doen 
Heb je op dag 3 twee bomen getekend, geverfd of geknutseld? Hang dan nu aan de goede 
boom goede vruchten en aan de kwade boom kwade vruchten. In Galaten 5:19-21 vind je 
voorbeelden van kwade vruchten. In Galaten 5:22 vind je de goede vrucht.  

DAG 8: Bijl bij de boom 
 

Lees Mattheüs 3:1-12 
Wat doe je met een bijl? Met een bijl hak je hout doormidden. Je hakt hout 
voor de kachel. Je kunt er ook een boom mee omhakken. Tegenwoordig 
gebruiken ze daar een kettingzaag voor, maar vroeger deden ze dat met een 
bijl. Johannes de Doper zegt tegen de mensen die naar hem luisteren dat de 
bijl aan de wortel van de bomen ligt. Dat betekent dat je levensboom niet altijd 
blijft groeien. Er komt een dag dan wordt je levensboom omgehakt. Dat is de 
dag waarop je sterft. Als er dan geen goede vruchten aan je levensboom 
groeien, gebeurt er iets ergs. Dan zal God je straffen en word je in het vuur 
gegooid. Waarom zegt Johannes de Doper dit? De mensen tegen wie hij 
preekt, willen niet geloven en willen zich niet bekeren. Dat is erg. Johannes 
waarschuwt hen. Je leven stopt een keer. En dan? Dan zijn er twee 
mogelijkheden: levensbomen met goede vruchten mogen naar de hemel en 
levensbomen vol zonde moeten naar de hel. Johannes preekt tegen deze 
mensen over de Heere Jezus Die gekomen is en over de Heilige Geest Die 
komen zal. Zij kunnen vruchten van geloof en bekering aan je levensboom 
laten groeien. Wacht niet tot je ouder bent. Bekeer je nu! Straks kan het te laat 
zijn. Er ligt een bijl aan de wortel van je levensboom.  
 

Om te doen 
Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je een kleurplaat van de bijl aan de wortel van de boom. 
Prediker 11:3 staat erbij. Zoek deze tekst op en praat met elkaar over de betekenis van deze 
tekst.   
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DAG 9: De mooiste boom 
 

Lees Hooglied 2:1-6 
Ben je weleens in een tuin geweest met prachtige, grote, oude appelbomen? 
Als je daar in de herfst komt, zie je er allemaal appels aan hangen en onder 
liggen. Misschien heb je wel zo’n heerlijke appel gepakt en ben je die gaan op 
eten, terwijl je lekker in het gras zat met je rug tegen de boomstam aan.  
Dit beeld gebruikt Salomo in Hooglied 2. Hij vergelijkt de Heere Jezus met een 
Appelboom. Als het warm is, zoekt hij onder die boom de schaduw op. Als hij 
trek heeft, vindt hij aan die boom een appel om op te eten. Wat bedoelt 
Salomo daarmee? 
Salomo heeft de Heere Jezus bij alles van zijn leven nodig. Als hij voelt dat 
God vertoornt is over de zonden die hij doet, zoekt hij bescherming bij de 
Heere Jezus. Achter Jezus’ bloed is hij veilig. Als de duivel of andere mensen 
hem kwaad willen doen, vlucht hij naar de Heere Jezus, Die hem beschermt 
en troost geeft. De Heere Jezus heeft eten voor zijn hart. De Heere Jezus 
heeft voor hem het eeuwige leven verdiend. De Heere Jezus maakt het voor 
hem goed met God. De Heere Jezus geeft hem alles wat hij nodig heeft. 
Daarom wil Salomo graag dicht bij Hem zijn. Jij ook? Vlucht jij ook met alles 
van je leven naar de Heere Jezus? Schuil jij ook bij Hem? 
 

Om te bespreken 
Het lijkt wel alsof Salomo een lied zingt over deze mooiste Appelboom. Kun je begrijpen dat 
Gods kinderen blij zijn met deze Boom?   
 

DAG 10: Juichende bomen 
 

Lees Psalm 96 
Je bent dit Bijbelleesrooster begonnen met een lofpsalm op Gods schepping. 
Vandaag eindig je ook met een lofpsalm. Je wordt niet alleen opgeroepen om 
God te loven omdat Hij alles geschapen heeft. De psalmdichter vraagt je ook 
om God te loven omdat Hij nog steeds voor Zijn schepping zorgt (vers 10). Hij 
is de grote Schepper van alle dingen! Hij is de Koning van hemel en aarde! 
Vertel dat maar tegen iedereen (vers 3): iedereen moet het weten! 
De dichter kijkt nog verder dan deze tijd. Hij ziet de laatste dag van de wereld 
voor zich. Dan komt de Heere Jezus terug naar de aarde. Dan roept Hij al 
Gods kinderen bij Zich en gaat Hij over hen regeren. Zo’n Koning als Hij is er 
nog nooit geweest. Hij regeert helemaal goed. Een andere dichter noemt dat: 
‘rechtvaardig, wijs en zacht’. Dan zal er geen zonde meer op de aarde zijn. 
Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Heel de schepping 
verlangt naar dat moment, zegt de Bijbel. Verlang jij er ook naar? Heel de 
schepping zal dan blij zijn. Dan zullen niet alleen mensen (schepselen), maar 
dan zal heel de schepping laten horen dat hun Koning gekomen is (vers 11 en 
12). De zee zal bruisen. Het veld zal huppelen. De bomen zullen juichen. De 
Bijbel zegt ook: de bergen zullen vrolijk springen en de rivieren met de handen 
klappen. Wat een dag zal dat zijn! Heel de schepping zal God de eer geven 
omdat Hij dat waard is.   

Om te bespreken 
Verlang jij naar de dag van de wederkomst? Waarom wel/niet? Wat heb je nodig op die dag?  

 


