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De boom van je leven 
Gezinsmoment voor de herfst (4-14 jaar) 

 
 
 

De Bijbel vergelijkt op verschillende plaatsen  
ons leven met een boom.  

Het is prachtig om in de herfst met kinderen  
een herfstwandeling te maken  

en daarbij te letten op de bomen.  
Geef deze wandeling verdieping door na te praten  

rond een open Bijbel:  
Goddelozen ‘zijn als bomen in het afgaan van de herfst’ (Judas:12). 
Maar die de Heere vrezen ‘zijn als een boom welks blad niet afvalt’ 

(Psalm 1:3) 
 
 
 

Voorbereiding 
Dit Gezinsmoment is een buitenactiviteit. Om gericht naar bomen te kijken kun je 
gebruik maken van de bomenlotto die je onderaan dit artikel vindt. Je kunt met elkaar 
één bomenlotto gebruiken of voor elk kind een exemplaar kopiëren. Laat de kinderen 
zoeken of ze deze boom met dit blad en deze vrucht tegen komen. Wanneer je één 
van deze bomen ziet, kun je ze aanvinken en thuis later inkleuren. 
Tip: Neem een plastic tas mee om wat mooie herfstbladeren en vruchten te 
verzamelen. Eventueel kun je daar later een Bijbelse kijktafel van maken (zie een 
voorbeeld op www.bijbelsopvoeden.nl). 
 
 
 

Bezig 
1. Maak met het gezin een herfstwandeling.   
2. Maak de kinderen attent op de bomen. Zoek bomen die wel hun bladeren 
verliezen en bomen die groen blijven en hun blad vasthouden.  
3. Met behulp van de bomenlotto onderaan deze pagina kun je de kinderen gericht 
laten kijken naar de bomen.  
4. Verzamel een aantal mooie bladeren en herfstvruchten zoals kastanjes, eikels en 
dennenappels. Verzamel ook een paar takjes van groenblijvende bomen. 
 
 
 

Bijbel erbij 
Neem thuisgekomen of de volgende dag de Bijbel erbij. De Bijbel vergelijkt het leven 
van mensen met een boom.  
- Lees Psalm 1. In deze Psalm gaat het over twee soorten mensen. 
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1. Welk soort mens beschrijft vers 1-3? 
2. Noem eens wat kenmerken van deze mens: wat doet hij wel en wat doet hij niet 
(vers 1-2)? 
3. Waarmee vergelijkt de dichter deze mens (vers 3a)? 
4. Wat zegt de dichter over deze boom (vers 3b)? 
 
In het bos hebben wij bomen gezien die altijd groen blijven en die hun bladeren niet 
verliezen. Daarmee vergelijkt de psalmdichter dus mensen die de Heere vrezen, 
Gods kinderen, de gelovigen.  
5. Welke andere bomen zagen we ook? 
6. Wie vergelijkt de psalmdichter daarmee (vers 4)?  
7. Judas zegt het in zijn brief nog duidelijker. Hoe (Judas:12)? 
8. Waarom worden goddeloze mensen vergeleken met bomen die hun bladeren 
verliezen (vers 5, kanttekening 17)? (Zoals de bladeren van deze bomen vallen, zo 
zullen de goddelozen vallen. Als de Heere terugkomt op de aarde, zullen ze door 
God weggestuurd worden naar de duivel en de hel.) 
 
- Weet je wat bijzonder is: als je moet zeggen dat je net als een boom bent die zijn 
bladeren verliest, dan kan God een groene boom van je maken. Lees maar in 
Ezechiël 17:24. 
1. Kan in het bos een boom die zijn bladeren verliest veranderen in een groene boom 
die zijn bladeren vasthoudt? (Nee, in de natuur kan dat niet. Maar in de genade kan 
dat wel) 
2. Hoe komt het dat God je levensboom wel kan veranderen in een groene boom? 
(Door de levendmakende kracht van Christus’ verdienste en de Heilige Geest, zegt 
kanttekening 6 bij Openbaring 22)  Lees Openbaring 22:1-2. 
a. Wie is de Boom des levens? (De Heere Jezus) 
b. Waar zorgt Hij voor bij dorre levensbomen? (Dat er vruchten zijn en bladeren) 
 
 
 

Besluiten 

Zing ter afsluiting een aantal verzen uit Psalm 1. Wil je met je kinderen dieper op het 
thema ‘Bomen in de Bijbel’ ingaan, lees dan de komende dagen het Bijbelleesrooster 
‘Je levensboom’ dat je op www.bijbelsopvoeden.nl kunt vinden. 
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