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Twee Bomen Twee Wegen 

Er zijn twee markante bomen in de bijbel die een groot symbolische waarde hebben. Zo heb je de 

boom van “kennis van goed en kwaad” en de boom het “kruis van Golgotha”.  

In Genesis 2 vers 16 en 17 vertelt de HERE God het eerste en enige gebod tot dan toe aan de mens 

Adam; “Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en 

kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven”.  

Vervolgens ging satan zo laf als hij is eerst naar de vrouw Eva, om haar te misleiden. Let wel als Eva 

had gezegd het eerst met Adam te overleggen, zou Adam de satan zeker door hebben gehad. Zo is 

het ook met de huidige bruid/gemeente die de satan wil misleiden. Als we bij elke 

aanklacht/misleiding verwijzen naar onze Here Jezus kan satan niets in brengen.  

De HERE God komt erachter dat het de mens niet lukt zich te houden aan zijn geboden (Gen.8:21).  

Door zijn liefde voor de mens verschafte God een tijdelijke genoegdoening door bloedstorting 

(Heb.9:22).  De eerste bloedstorting werd gedaan door de HERE God zelf. Doormiddel van het 

slachten van een dier en de diervellen vervolgens aan Adam en Eva te geven, om zo hun naaktheid te 

bedekken (Gen.3:21).  

 

 

  

de boom van “kennis van goed en kwaad” de boom het “kruis van Golgotha” 

 

Deze bloedstorting zette zich voort tot aan het houten kruis van Golgotha. Dit is dan ook De Boom 

die de enige Weg van Leven en Waarheid is (Joh.14:6). Door erkentenis van deze ultieme 

bloedstorting van Zijn Zoon Jezus wordt de weg naar de dood en misleiding te niet gedaan (1 Pet 

2:24)! 

 

 

Gods Liefde en Trouw toegewenst (Spr.3:3)!  


