Bijbelrooster
voor tien dagen
-te gebruiken bij een vakantie of dagje uit naar het bos-

Bomen in de Bijbel
Dag 1: Geschapen bomen
Lees Genesis 1:1-10
Hoe zijn de bomen er gekomen? Wat leert je dat over God (Psalm 104:1)?
Dag 2: Twee bijzondere bomen
Lees Genesis 2:8-9 en 15-17
Welke twee bijzondere bomen staan er in het paradijs? Waar wijzen die bomen op?
Wat leren ze ons? Waar kun je aan denken als je vandaag in het bos bent?
Dag 3: Gegeten van de verboden boom
Lees Genesis 3:1-12
Wat doet Eva? Wat gebeurt er daardoor? Eet jij ook van de verboden boom en niet
van de boom des levens?
Dag 4: Weggestuurd van de boom des levens
Lees Genesis 3:22-24
Waarom worden Adam en Eva weggestuurd? Wie heeft er weer gezorgd voor
toegang tot God (Hebreeën 10:19-20)? Wat betekent dat voor ons?
Dag 5: Hemels bezoek bij de boom
Lees Genesis 18:1-8
Abraham heeft een ontmoeting met de Heere Jezus. Hoe kun je de Heere Jezus in
deze tijd ontmoeten? Waarom is onder een boom een geschikte plaats om de Heere
Jezus te ontmoeten? Ken je voorbeelden van mensen uit de Bijbel die de Heere
Jezus ontmoeten bij een boom? (Nathanaël, Zacheüs)
Dag 6: Afgoden bij bomen
Lees Jeremia 3:6-14
In de tijd van de koningen van Israël worden er onder de bomen veel afgoden
gediend. Wat zegt de HEERE daarvan? Wat roept Hij tot het volk? Wat betekent dat?
Dag 7: Je leven is als een boom
Lees Psalm 1
Je leven is als een boom. Wat betekent dat? Wat wil de Heere zien aan je
levensboom (Mattheüs 7:17)? Wanneer groeien die (Hoséa 14:9)?
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Dag 8: Vernieuwde bomen
Lees Jesaja 55:6-13
Door de zonde zijn wij doornen en distelen geworden in plaats van goede bomen.
Waaraan kun je dat merken? Wie kan dat veranderen? Lees vers 6 nog eens. Hoe
kun je dat doen?
Dag 9: In de boom
Lees Lukas 19:1-10
Waarom klimt Zacheüs in een boom? Waarom roept de Heere Jezus hem uit de
boom? Waaraan kun je merken dat Zacheüs bekeerd is? Wat leert deze
geschiedenis van Zacheüs ons?
Dag 10: De Boom des levens
Lees Openbaring 22:1-5 en 12-14
Je hebt de achterliggende dagen gezien dat bomen in de Bijbel verschillende
betekenissen hebben. Wie wordt er hier bedoeld met de Boom des Levens? Waar
staat deze Boom? Wat vertelt vers 2 over deze Boom? Wat betekent dat voor ons?

Opdracht voor deze vakantiedagen
Maak een tekening, schilderij, Bijbelse kijktafel of ander overzicht dat je helpt om de
verschillende betekenissen van bomen in de Bijbel te onthouden!
Op www.bijbelsopvoeden.nl vind je een kleurplaat van een boom met de tekst uit
Psalm 104: ‘Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt ze alle met wijsheid
gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen’.
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