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De Twee Bomen
Middenin de Hof van Eden stonden twee bomen : de boom des levens en de boom der
kennis van goed en kwaad. Deze beide bomen zijn duideli jk meer dan fysieke bomen,
zoals ook blijkt uit Openbaring 2:7. Hier b lijkt dat het eten van de boom des levens een
metafoor is voor het beërven van eeuwig leven.
n dit sup plement wordt nader
ingegaan op de twee bo men in
de Hof van Eden met als doel
aan te tonen dat deze twee bom en
niet alleen t wee ver schillende bestemmingen vertegenwoordigen,
maar ook twee verschillende manieren waarop we de H
ere God
kunnen dienen.
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De 2 bomen in de Hof van Eden
We lezen in Genesis 2:9 dat er
sprake is van twee bomen: de boom
des levens en de boom der kennis
van goed en kwaad. In
het algemeen wordt snel geconcludeerd dat
er dus een g oede boom is en een
slechte boo m. Dat is echter iets t e
simpel geredeneerd, want de bo om
der kennis van goed e n kwaad
brengt namelijk twee vruchten
voort, nam elijk de vruch t kennis
van het goed e én de vrucht kennis
van het kwade.
De vrucht “kennis van he t goede”
is op zichzelf genom en heel goed.
Maar, … ook al zouden wij in staat
zijn om de twee vruchten van de
boom der kennis van
goed en
kwaad feilloos van elkaar t e onderscheiden, dan nog brengt het nemen
en eten van de vrucht “k ennis van
het goede” geen (eeuwig) leven
voort! Dat is het prob leem en het

wezenlijke verschil tussen de
vrucht “kenn is van het goede” van
de boom der kennis van goed en
kwaad en de vrucht van de boom
des levens!
God zei in G enesis 2:16-1 7 nam elijk niet dat het eten van het fruit
“kennis van het kwade” ervoor zo u
zorgen dat Adam en Eva zouden
sterven. Nee, God zei dat het eten
van de bo om van kennis van goed
en kwaad ervoor zou zorgen dat zij
zouden sterv en! Het maakte dus
niet uit of zij nu van het go ede fruit
of van het s lechte fruit van deze
boom van kennis van
goed en
kwaad zouden eten: i n beide gevallen zou het sl echts de do od ten gevolge hebben.
Dus in plaats van te spreken van
een goede boom en een slechte
boom zouden wij er beter aan doen
om te spreken van een boom des levens en een boom des do ods. Dat
klinkt heel cr u. Maar dat i s eigenlijk wel waar het op neer komt.
Van welke boom eet u?
Hoe kunnen we dus weten of we
van de bo om des levens aan het
eten zijn of slechts van h et goede
van de boom der kennis van goed
en kwaad? De scheidslij n tussen

het goede van de boom d er kennis
van goed en kwaad en de boom des
levens is namelijk heel subtiel en
dun en het ligt in onze menselijke
natuur om het goe de van de boom
van kennis v an goed en kwaad te
verwarren met het ware christenzijn, m et als gevolg dat we
(eeuwig) leven verwachten van het
eten van het goede fruit
van de
boom der kennis van
goed en
kwaad. Onbewust menen we wellicht dat we onszelf (toch) kunnen
rechtvaardigen do or Go ds geboden
te onderhouden en Zijn Feestdagen
te vieren. On ze oude m ens, die zo
nu en dan d e kop op ste ekt, laat
zich gem akkelijk m isleiden en gelooft snel da t het doen van goede
werken, het onderhouden van Gods
geboden, he t vieren va n Gods
Feestdagen e tc. ons het e euwig leven zullen brengen. Dat is een
groot gevaar en een leugen!
Daarmee is evenwel niet gezegd
dat we Gods geboden inclusief de
Sabbat en Gods Feestd agen niet
dienen te h ouden! De wet is NIET
afgedaan (voor m eer inform atie
hierover kunt u de boekjes De Tien
Geboden en The New Covenant:
Does It Abolish God’s La w? aanvragen of downloaden via
onze
website).
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Als we Gods geboden echter gehoorzamen in de veronderstelling
dat we daardoor eeuwig l even zullen verdienen, houden w e onszelf
voor de gek (“ Want doo r genade
zijt gij behouden, ” Efeze 2:8-9).
Nogmaals, we moeten het eten van
het goede fruit van de b oom der
kennis van goed en kwaad niet verwarren met het eten van het fruit
van de boom des levens! Alleen het
eten van de boom des levens zal
eeuwig leven kunnen voortbrengen.
De echte uitdaging vo or ons is dus
NIET om in staat te zijn om de verschillende vruchten van de boom
van kennis van goed en kwaad van
elkaar te onderscheiden. De echte
uitdaging zit er voor ons in dat we
kunnen on derscheiden van welke
BOOM we eten!
Twee manieren van (christelijk)
leven
De twee bo men staan voor twee
verschillende instellingen, twee
verschillende manieren van leven.
In Zacharia 4:6 worden deze twe e
verschillende manieren omschreven: “ Daarop antwoord de Hij en
zei tegen mij: Dit is het woord van
de HEERE tot Zerubbabel: Niet
door kracht en niet door geweld,
maar door Mijn Geest, zegt de
HEERE van de legermachten.”
Uit dit vers blij ken dui delijk de
twee verschillende manieren waarop we de Here kunnen dienen:
1. Door kracht en geweld. Met andere woorden: vanuit onze eigen
kracht, ons eigen inzicht, onafhankelijk van God. Het mag duidelijk zijn da t dit niet acceptabel
is voor God.
2. Door Zijn Geest. Met andere
woorden: va nuit Gods kracht,
door Zij n Geest, onder worpen
aan God.
U zou dus k unnen zegge n dat de
eerste manier sy mbool st aat voor
de boom der kennis van goed en
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kwaad, terwi jl de tweede manier
symbool staat voor de b oom des
levens.
Als we proberen om God te dienen
vanuit onze eigen kracht en steunend op ons eigen inzicht zal God
ons brengen tot het einde van onszelf en toestaan dat we keer op keer
vastlopen, net zo lang totdat we ons
realiseren dat we God vanuit o nszelf niet ku nnen behagen en gehoorzamen. Net zo lang, totdat we
begrijpen wat Jezus bedoelde toen
Hij zei: “ Ik ben de wijnstok, gij zijt
de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk
Ik in hem, die draagt veel vrucht,
want zonder Mij kunt gij niets
doen” (Johannes 15:5). W e moeten
dus onze oude m
ens afleggen
(Romeinen 6:6): het steunen en
vertrouwen o p eigen kracht en eigen inzicht moet verbroken worden. Als we dat niet doen, lopen we
God alleen maar voor de voeten in
Zijn werk met ons.

De sleutel is afhankelijkheid
In 1 Korinthiërs 2:14 - 3:3 is sprake
van drie soorten m ensen, nam elijk
de ongeestel ijke mens ( 2:14), de
geestelijke mens (2:15) en de vleselijke, nog onm ondige mens in
Christus (3:1).
De ongeestel ijke (dat is de natuurlijke) mens heeft Gods Geest niet
en functionee rt daarom onafhankelijk van God. Hij steunt op eigen
inzicht en kracht. De geestelijk volwassen christ en heeft dat afgeleerd
en laat zich in alles door Gods
Geest, door Gods woord en door
Gods sturing van de om standigheden leiden. De geestelijk onvolwassen christen daarentegen probeert
God te diene n, m aar st eunt daarbij
nog steeds o p eigen inzic ht en inzet.

Als men tot geloof kom t, is er, als
het goed is, de grote dan kbaarheid
voor de verg eving van de zonden
en voor alle andere weldaden van
God. Er is ook een verla ngen om
Hem te dienen. Vanuit dat ver langen komen we na onze bekering
in actie. En zo hoort het o ok. Dat is
positief. Alleen bestaat de kans dat
we in onze oprechte ijve r de fo ut
maken om in eigen kracht en vanuit
eigen, menselijk inzicht God te
gaan dienen, onafhankel ijk van
God. We m oeten echter l eren o m,
voordat we iets ondernemen, eerst
de leiding van God te zoeken.

Volwassen worden in het natuurlijke leven betekent een voor tdurende
groei in zelfstandigheid, e en voortdurende groei in ónafhankelijkheid.
Volwassen worden in
geestelijk
opzicht betekent juist steeds meer
afhankelijk leren leven van God.
Daar is dus juist een groei in áf
hankelijkheid. In 2 Korint hiërs 5:7
staat: “want wij wandelen in geloof,
niet in aanschouwen”. Het tegenovergestelde van wandelen in geloof is wand elen in aanschouwen,
dat wil zeggen: afgaan op de zintuigen zien, horen, etc. Een christen
leeft door het geloof
in Gods
Woord: de fe iten die daar staan, de
beloften die daar worden gegeven.
Daar steunt hij op, daar laat hij zich
door leiden.

Het kost meestal nogal wat tijd
voordat we deze les hebben geleerd
en ook daarna moeten we die les
steeds dieper en op alle terreinen
van ons leve n leren. Vaak m oeten
we eerst volledig vastlope n voordat
het tot ons d oordringt dat we verkeerd bezig zijn.

Ons gevoel kan echter bedrieglijk
zijn, om dat ons gevoel o ok beïnvloed wordt door de t oestand van
ons lichaam , door ons gedachteleven, door alles wat via de zintuigen
in onze hersenen binnenkom t en
het kan zelfs beïnvloed
worden
door boze geesten.
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We moeten, desnoods tegen allerlei
gevoelens in , vasthouden aan de
feiten uit Gods woord. Toen Job
beproefd werd, zei Jobs gevoel hem
ongetwijfeld dat God hem verlaten
had, hoewel dat niet zo
was. Je
kunt je als christen wel verlaten
voelen, maar je k unt volgens Gods
woord n ooit verlaten
zijn
(Hebreeën 13:5b, “ want Hij heeft
gezegd: Ik zal u geenszins begeven,
Ik zal u geen szins verlaten”). Dit is
een duidelijk voor beeld waarin ons
gevoel ons kan bedriegen. We moeten daarom in ons christelijke leven
onszelf niet laten leiden door ons
gevoel. We moeten leven vanuit
een standvastig vasthouden aan
Gods Woord.
Het gevaar van steunen op eigen
inzicht en eigen wilskracht
De bijbel zegt dat we niet op eigen
inzicht m oeten steunen (Spreuken
3:5). In Jozua 9:3-27 zien we Jozu a
en de andere leiders op h un eigen
inzicht steunen, maar " ze raadpleegden de Here niet " ( vers 14).
Het gevolg was dat ze een fout m et
ernstige gevolgen maakten.
Dus we kun nen niet steunen op
eigen inzicht, maar we kunnen ook
niet steunen op eigen w ilskracht.
Petrus is daar een goed v oorbeeld
van. Hij steunde op eig en (wils-)
kracht, met als gevolg nederlaag en
mislukking. Hij dacht dat hij in eigen kracht Jezus kon volgen
(Mattheüs 26:31 -35). Petrus meende oprecht dat hij de Heer zou vo lgen en Hem niet zou verloochenen,
maar Petrus overschatte zichzelf en
verloochende Jezus Christus.
Hoewel we dus niet op eigen inzicht moeten steunen, niet op eigen
kracht m oeten vertrouwen , niet o p
onze gevoelens moeten afgaan, betekent dat n og niet dat we daaro m
ons verstand niet zouden m oeten
gebruiken ( 1 Korinth iërs 14:20 ,
Mattheüs 22:37).
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We moeten als christene n wel degelijk ons verstand gebruiken, maar
dan wel in afhankelijkheid van
God. We mogen no oit alleen op
onze eigen b eoordeling afgaan. We
moeten de Here God raadplegen en
luisteren naar Zijn leiding,
die
langs meerdere wegen kan kom en:
door de bij bel, door de i nnerlijke
leiding van Gods Geest e n doordat
God omstandigheden stuurt. Bij het
proces van het vinden van Gods
leiding is on s verstand betrokken.
Met ons verstand o nderzoeken we
de bijbel en passen we de Bijbelse
principes toe en met ons verstand
onderzoeken we ook de o mstandigheden.
Jozua en zijn m etgezellen hebben
er op zich go ed aan gedaan om het
verhaal van d e Gibeonieten te controleren (Jozua 9). Dát was hun
fout niet. Hun fout was dat ze daar
alleen op afgingen. Ze hadden daarnaast ook en in de eerst e plaats de
Here moeten raadplegen (Jozua
9:14). Ze hadden m oeten beseffen
dat hun verstand, hun beoordeling,
gebrekkig is en daarom h adden ze
daar niet alleen op mogen steunen.
Ze hadden de zaak met de Heer
moeten bespreken en dan had God
hen kunnen waarschuwen.
We moeten dus ons verstand en
ook onze wil actief gebruiken, maar
wel in afhankelijkheid van God,
daar God het is die het willen en
het werken in ons
werkt
(Filippenzen 2:12 -13). Als we niet
in afhankelijkheid van Go d kunnen
opereren, laat God ons keer op keer
vastlopen, net zolang tot we de oude mens afg elegd hebben en onze
afhankelijkheid van God erkennen.
Het gesprek tussen de He re Jezus
en Petrus in J ohannes 21: 15-19 (in
vervolg op Mattheüs 26: 31 -35 en
Markus 14: 27-31) kan als goede
illustratie hiervan dienen.

Jezus stelt Pe trus hier drie maal een
vraag. Het lij ken op het eerste gezicht dezelfde vragen, maar dat zijn
ze niet. De eerste vraag is: " Heb je
Mij waarlijk lief, meer dan dezen ?"
Twee dingen vallen op, " meer dan
dezen" en " waarlijk lief ". Petrus is
zich door zij n falen nu bewust van
zichzelf. Hij weet dat hij de Heer
niet meer lief heeft dan de anderen
(bedenk wat Petrus gezegd had: “Al
zouden al di e anderen U verlaten,
ik niet ” (Markus 14:2 9)), dat hij
niet trouwer is dan de anderen. Ze
hebben allemaal gefa ald. Jezus
spreekt verder over "waarlijk lief".
In het Grieks wordt in de vraag van
Jezus het wo ord "agape" gebruikt.
Dat woord wordt in
de bijbel
meestal gebruikt om de goddelijke
liefde aan te dui den: de l iefde die
zich volledig geeft. Petrus antwoordt: " Heer, U weet dat ik U
liefheb". In zijn antwoord gebruikt
hij niet agape m aar phileo. Phileo
staat voor broederliefde. Petrus
weet hoe het met hem gesteld is,
vandaar dat hij het woord agape
niet gebrui kt. Hij spreekt niet over
waarlijk liefhebben (agape) en ook
niet over "meer dan dezen".
Dan stelt Jezus de twe ede vraag:
"Heb je Mij waarlijk lief ?". Jezus
daalt al wat af. Hij laat nu het
"meer dan dezen " weg. Opnieuw
antwoordt Petrus met phileo en niet
met agape. Ten slotte stelt Jezus de
derde vraag. "Heb je Mij lief ?" Hij
heeft het " meer dan dezen " en het
"waarlijk lief" laten vallen. De Here Jezus is n u afgedaald tot het niveau van Petrus. Hij gebruikt nu
zelfs het woord phileo en niet agape. Dit raakt Petrus diep, want hij
antwoordt n u: " Heer, gij weet alle
dingen, gij w eet dat ik U liefheb".
Petrus erkende zijn falen. Dat was
genoeg voor Jezus. Nú w as Petrus
klaar voor zijn taak, het weiden van
Gods kudde.
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De drang o m het zelf te doen, om
het zelf op te lossen, los v an God, is
vaak zeer sterk. Het is bij ons niet
anders dan bij de v oorbeelden die
we gezien hebben in de bijbel.
God moet die neiging bij ons als het
ware breken . Sommigen van ons
leren die les sneller dan anderen,
maar de meesten van ons m oeten
eerst door schade en schande wijs
worden vo ordat we open kom en te
staan voor deze goddelijke waarheid.
Het probleem bij velen van ons is
dat wij te sterk in onszelf zijn om in
afhankelijkheid van God te leven.
De goddelijke werkwijze gaat tegen
onze natuurli jke wijsheid in (" want
als ik zwak ben dan ben ik machtig",
2 Korinthiërs 12:1 0). Zo i s de goddelijke wet. Hoe zwakker je bent,
hoe machtiger je bent. Niet in eigen
kracht, maar door de ge nade van
God.

dat helaas niet m ogelijk is. Het volmaakte berei ken we niet op aarde.
Toch kan de les van afhankelijk zijn
en afhankelijk leven geleerd worden.
Je kunt stap pen v ooruit zetten. Petrus heeft ongetwijfeld door zijn crisis heen een grote stap vooruit gedaan. De verandering was zo diepgaand dat Jezus z elfs s prak over
"bekering". In dit geval niet een bekering van d e afgoden tot God (dat
is de levensre ddende bekering),
maar een bekering van h et steunen
op eigen kra cht naar het steunen op
Gods kracht (Lukas 22:32)!
Boom der kennis van goed en
kwaad hebben we niet nodig!
Tot slot: in Christus zijn al de schatten van de wijsheid en van de kennis
verborgen (Kolossenzen 2:2-3). We
hebben de boom der k ennis van
goed en kwaad helemaal niet nodig!

Petrus moedigt ons in 2 P etrus 3:18
Er is overigens niet alleen het gevaar aan om te groeien in kennis en genade van onze Heer en Verlosser Jezus
van mislukking als we in eigen
kracht bezig zijn (“ door kracht en Christus, kennis waar de aarde gedudoor geweld ”), maar de kans is ook rende het 10 00-jarig Vrederijk vol
groot dat we zelfs veel schade ver- van zal zijn (Jesaja 11:9)!
oorzaken.
Laten we dus niet proberen om God
Abraham vormt hiervoor een “goed” vanuit o nze eigen kracht en ons eivoorbeeld. Hij hielp God een handje gen inzicht te blijven dienen. Laten
met de vervulling van de belofte van we constant streven naar groei i
n
God dat hij een zoon zou krijgen uit afhankelijkheid van God en laten we
Sara door een ki nd te verwekken bi j daarbij in de Here Jezus Christus (de
de slavin van Sara. De gevolgen wa- ware wijnstok) blij ven, want Hij is
ren ernstig. Het kind van de slavin de Boom des Levens, in Wie alle
vervolgde het
kind van
Sara schatten van kennis verborgen zijn.
(Genesis 16:4,15; 2 1:9; Galaten
4:28). Tot op de hu idige dag zijn de Laten we dus voort gaan op de eni ge
gevolgen m erkbaar. De Arabieren Weg, die gesymboliseerd wordt door
(de nakom elingen van I smaël, de de bo om des levens in Openbarin g
zoon van Hagar) vormen op dit m o- 2:7.
ment de gro otste bedreiging voor
Israël!
Kunnen we ooit zeggen ‘ nu heb i k
het gehaald, nu leef ik v olledig afhankelijk van God’?
Uit Filippenzen 3: 12-16 blijkt dat
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Mededelingen vanuit de United
Church of God in Holland
(UCG-Holland):

Beyond today
Indien u het Engels beheerst, willen
we u ook graag wijzen op ons televisieprogramma “Bey ond Today”. U
kunt deze via internet volgen via de
volgende link: http://www.ucg.org/
beyond-today
Website en publicaties
Let u oo k o p onze website waar we
een gratis 12-delige bijbelstudie aanbieden en waarop we vele uitgave n
hebben gepubliceerd die u gratis
kunt aanvragen of gratis kunt downloaden.
Heeft u vragen?
Als u vragen heeft, kunt u deze altijd
stellen aan o ns. Stuur uw vragen per
post of e-mail naar:
The Good News
Postbus 58
2800 AB Gouda,
Nederland
www.ucg-holland.nl
Email: info@ucg-holland.nl

Financieel steunen?
De uitgaven van United Church o f
God worden u om niet ter beschikking gesteld (Mattheüs 10:8b “Om
niet hebt gij het ontvangen, geeft het
om niet”). Indien u ons financieel
wenst te steu nen, stellen wij dit zeer
op prijs. Uni ted Church of God is
ANBI ge certificeerd, zodat uw giften aftrekbaar zijn v oor de inkom stenbelasting. Uw giften kunt
u
overmaken op reke
ningnummer
53.83.60.747 of (ING) rekeningnummer 356182 5 t.n. v. UCGHolland te Gouda.
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