
De boom.De boom.

De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon rijzen 
zij omhoog. Ze staan geplant in het huis van de HEER, in de voorhoven van onze 

God groeien zij op. Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn en blijven krachtig en 
fris. (Psalmen 92:13-15 NBG51)
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Bomen

• De gezonde boom

• De zwakke boom

• De overmoedige boom

• De boomstronk



Floreren als
krachtige boom

• Gezegend wie op de HEER 
vertrouwt, wiens toeverlaat de 
HEER is. Hij is als een boom geplant
aan water, zijn wortels reiken tot in 
de rivier. Hij merkt de komst van de 
hitte niet op, zijn bladeren blijven
altijd groen. Tijden van droogte
deren hem niet, steeds weer draagt
hij vrucht. (Jeremia 17:5-8 NBV)



Verpieteren als
zwakke boom

• Dit zegt de HEER: Vervloekt wie
op een mens vertrouwt, wie zijn
kracht ontleent aan stervelingen, 
wie zich afkeert van de HEER.

• Hij is als een struik in een dorre
vlakte, hij merkt de komst van de 
regen niet op. Hij staat in een
steenwoestijn, in een verzilt en
verlaten land (Jeremia 17:5-6)



Verheffen als
trotse boom

•Die boom werd 
steeds groter en 
sterker en zijn top 
kwam tot aan de 
hemel. Hij was tot 
aan het eind van 
de aarde te zien.
Daniel 4:11



Afgekapt en
boomstronk

• Jesaja zegt: Maar net 
zoals er uit de stronk 
van een omgehakte 
boom weer een jong 
takje begint te groeien 
en vruchten krijgt, zal 
er een Zoon geboren 
worden uit de familie 
van Isaï (de vader van 
koning David).Jesaja 11:1



Nieuwe uitloper

• Jesaja zegt: Maar net 
zoals er uit de stronk van 
een omgehakte boom 
weer een jong takje 
begint te groeien Jesaja 11:1b



Bemoediging

• Een boom wordt geplant, 
• gegrond in de liefde
• God komt tot zijn doel.

En die omgehakte boom dan?

• Het kruis was een omgehakte boom
• En Jezus gaf zijn leven.

• Eén levensboom in het paradijs
• Meerdere Levensbomen in het nieuw Jeruzalem.


