1.Lees Gen.2:9.Welke 2 bomen
stonden in het midden van de hof van
Eden?
______________________________
______________________________
______________________________
2.Van welke boom mochten Adam en Eva niet eten?______________________
3.Kijk in Gen3:22.Toen Adam en Eva uit de hof gestuurd werden, konden ze
toen nog eten van de Boom des Levens?________________________________
4.Kijk in Gen.3:24 De hof werd bewaakt. Hoe en door wie?
_________________________________________________________________
Het zijn een soort engelen.
Konden Adam en Eva nu geen eeuwig leven meer krijgen? En geldt dat ook
voor de mensen na hen?
De hele Bijbel door vind je niets meer over de Boom des levens. Over de hof
van Eden ook niet meer. Op aarde is er niets meer van te vinden.
Pas in Openbaring komen we de Boom des Levens weer tegen.
Maar toch vinden we de Boom des Levens wel op een andere manier in de
Bijbel. Als plaatje van iemand.
5.Ken je lied Opwekking 244 ? Zoek maar op en beluister het. Het is psalm 1:
Welzalig de man die niet wandelt in de raad der
goddelozen Die niet staat op de weg der zondaars
Nog zit in de kring der spotters
Maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft
En diens wet overpeinst bij dag en bij nacht
Want hij is als een boom
Geplant aan waterstromen
Die zijn vrucht geeft op zijn tijd
Welks loof niet verwelkt, alles gelukt.

Als de Boom des Levens een plaatje is van de Here Jezus, dan kunnen we van
Hem eten. Dat klinkt gek, maar als we in Hem geloven, eten we van Hem.
6. Dat is ook de betekenis bij de woorden van
de Here Jezus in Joh.6:53a. Zoek op en vul de
zin aan:
Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar
zeg ik ulieden, tenzij dat gij het
vleesch van den Zoon des menschen
___________en zijn bloed
______________zoo hebt gij geen
___________ in uzelve.

C.We weten niet wat voor soort vruchten er aan de boom des levens groeiden
en ook niet bij de boom van kennis van goed en kwaad.
Maar we vinden wel aan het eind van de Bijbel de Boom des Levens.
We lezen Openb.20:1-4.
Kijk in Openb.20:2
Hoeveel vrucht brengt deze boom voort? Zoek het getal.__________________
Er staat ook iets over tijd. Zoek het. 0 van dag tot dag.
0 van week tot week
0 van maand tot maand
Dat betekent dat deze boom het hele jaar door vrucht draagt en niet alleen in
de oogst. Dan zitten er tegelijk knoppen, bloemen en vruchten aan.
Dat is aan het eind van deze schepping als aarde en hemel één zijn.
De boom is in het Nieuwe Jeruzalem. Dat komt naar de aarde als de Here Jezus
1000 jaar regeert.

Er staat ook nog iets over het blad? Het heeft
speciale kracht voor de volken
op aarde. Wat? Kijk nog eens in Openb.20:2.
_______________________________
D.Een amandelboom en de menorah
Als een boom 12 keer vrucht draagt, dan moeten er
tegelijk knoppen, bloemen en vruchten te zitten.
Dat kennen we ook uit een ander verhaal. Van de
tabernakel. Die heeft een kandelaar, die op een boom
lijkt, de menorah. Met één stam en 6 armen.

Lees Ex.25:31-33. De versiersel zijn knoppen,
bloemen en noten van de amandelboom.
De amandelnoot is een vrucht met dat aan de ene
kant een punt heeft en aan de andere kant rond.
Dat vertelt van eeuwig leven. Net als de boom des
levens.
Bijzonder van deze boom is dat de bloemen eerder
dan het blad aan de boom komt.
De betekenis van de naam is: ontwaken.
Bij vruchtbomen denk je niet zo snel
notenbomen, maar zij horen er ook bij.
Bij de boom hiernaast zit een foutje.
Sommige vruchten groeien niet aan
een boom. Streep het fruit door dat niet
aan een boom groeit.

