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Agt maal in die Bybel word verwys na die boom van die lewe.   
Gen 2:9; 3:17,22,24;;  Oen 2:7;  22:2,14,19;   
 
Ons lees op twee plekke in die Bybel van die Boom van die lewe.    
Eerstens lees ons reg aan die begin van die Bybel in Gen 2:9; 3:17,22,24; 
Tweedens lees ons aan die einde van die Bybel in Open 2:7;  22:2,14,19;  daarvan. 
 
In die tuin van Eden, het God ‘n tuin geplant.   Ons lees van verskeie bome en vrugte wat daar 
was.   Adam en Eva kon vrylik dit eet, maar net nie van die Boom van Kennis van goed en 
kwaad nie. 

Gen 2:9 
“Die Here God het verder allerlei bome, mooi om na te kyk en lekker om van te eet, uit die grond 

laat uitspruit, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin, en die boom van alle 
kennis.” 

Gen 2:16,17 
“Die Here God het die mens beveel: “Van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil,  
17  maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy.” 
 
As hulle van die boom van kennis van goed en kwaad sou eet, sou hulle weet wat reg en 
verkeerd is.   Daarom toe hulle daarvan geëet het, het hulle agtergekom hulle is naak.  Dit het 
hulle gepla en Adam het klere van vyeblare gemaak. 
 
Nou was God nog steeds die mens genadig.  Want nou was die mens in ‘n sondevervallendheid.  
As hy nou van die boom van die lewe eet, sou hy vir ewig in die verlorenheid moes geleef het. 
Nou gee God die volgende opdragte. 

Gen 3:22-24 
“Toe het die Here God gesê: “Die mens het nou soos een van Ons geword deurdat hy alles kan 

ken. As hy nou maar net nie sy hand uitsteek en die vrug van die boom van die lewe vat en 
daarvan eet en altyd bly lewe nie!” 

23  Daarom het die Here God die mens weggestuur uit die tuin van Eden uit om die aarde te gaan 
bewerk, die aarde waaruit hy gemaak is. 

24  Die Here God het die mens uitgedryf, en om die toegang tot die boom van die lewe te 
bewaak, het Hy oos van die tuin van Eden gerubs gesit, en ook 'n vlammende swaard wat heen 

en weer beweeg. 
 
Die boom van die lewe glo ons was letterlik ‘n boom soos die boom van kennis van goed en 
kwaad.   Maar nou was God se genade groot sodat hulle nie van die boom van die lewe moes eet 
nie en daarom is hulle uit die tuin van Eden verdryf. 
 
Want die boom van die lewe simboliseer ook die liefde van God, die gemeensaamheid met God, 
die afhanklikheid van God, die verhouding met God. 
 
God het egter die mens geskape om Hom te dien en te loof en te prys.   Daarom moet ons vir 



ewig lewe.   Almal wat dan witgewas is deur die bloed van ons Here Jesus Christus, almal wie se 
sondes vergewe is, wat in Jesus Christus glo, sal in die hemel, en nou is dit simbolies, weer eet 
van die boom van die lewe.   Want die boom sal vir ewig ‘n liefdevolle, wonderlike en 
volmaakte verhouding met God bewerk. 
 

Open 22:2,14,19 
2  “Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die 
boom van die lewe. Hy dra twaalf keer per jaar vrugte: elke maand lewer hy sy vrugte. Die blare 
van die boom bring genesing vir die nasies.  
14  Geseënd is dié wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur 
die poorte in die stad kan ingaan.  
19  en as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan 
die boom van die lewe en aan die heilige stad wegneem waarvan in hierdie boek geskrywe is.” 
 
Diegene wat dus vergifnis soek by Jesus Christus wat aan die kruis vir al ons sondes betaal het se 
klere is wit gewas.  Hulle het die reg om te eet van die Boom van die Lewe.  Hulle lewe tot in 
ewigheid in die hemele by die Vader. 
 

         Amen (ds. Gerrit Kruger.  0829645595) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


