100 jaar
De metafoor van de boom - Liturgiesuggesties
Ten geleide
In het woud van kerken dat ons land
rijk is en waarin men soms door de
bomen het bos niet meer ziet, staat
sinds honderd jaar in het bosje van de
Protestantse Kerk in Nederland een
omstreden boom. Er zijn er die haar
plaats betwistten en met wortel en tak
hebben willen uitroeien, maar ze staat
er nog en uit haar oude, weerbarstige
stam groeien op onverwachte momenten nieuwe loten. Ze wortelt in
dezelfde grond en drinkt uit dezelfde
bron. Haar vruchten zijn: vrijheid, kritische zin,verdraagzaamheid, culturele
en maatschappelijke betrokkenheid.

werd de alom aanwezige kerk beheerst door een theologenstrijd. Nu de
kerk naar de rand is gedrongen, is de
nadruk veel meer komen te liggen op
de mogelijkheden om op eigentijdse
wijze vorm te geven aan onze inspiratiebronnen, vandaar deze (digitale)
liturgiekrant.
Wanneer we de Schriften openen,
laten we ons vaak leiden door een
leesrooster en dan begint het zoeken
naar de bedoeling en naar onszelf in
de hoop op die ontmoeting waardoor
betekenis oplicht en we onszelf in de
tekst verstaan. Er is ook een andere
weg begaanbaar door een beeld door
de Schriften heen te volgen en te zien
hoe die op elkaar inwerken en tot
samenspel komen. Dat is de weg die
we hier hebben bewandeld. Juist in de
zomerperiode hebben we wat meer
ruimte voor experimenten. Het leesrooster nummert dan ook weinig liturgisch met de zoveelste zondag van de
zomer.

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (voorheen: Hervormden) bestaat honderd jaar. Een duidelijke
reden voor een feestje en voor terugblikken. Daarnaast wil de vereniging
iets van zichzelf aan de kerk geven. Er
is sinds het begin van de vorige eeuw
veel veranderd in kerk en samenleving. Bij de oprichting van de VVH

We hebben ons laten leiden door het
thema bomen en dan bevat de Bijbel
een schat aan beelden: de levensboom, de stamboom, de vruchtdragende boom, de boom als symbool
van wijsheid en van de wet. De beelden tuimelen over elkaar heen. Met
diverse korte overwegingen, gebeden
en liedsuggesties willen we u materiaal aandragen voor een kerkdienst in
de hoop dat het u evenzeer inspireert
als het ons heeft gedaan.
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Levensboom
Bomen spreken tot onze verbeelding. Oude bomen vormen zelfs een toeristische
attractie: oude olijfbomen in Spanje, oude eiken in deze omgeving en in NoordAmerika staan sequoia ’s van wel drieduizend jaar oud, zaailingen uit de tijd van
koning David.
wortel in de aarde oud, al staat zijn stronk
dood in de grond, zodra hij water ruikt, bot
hij weer uit en vormt twijgen, als een
jonge scheut (Job 14:7-9) .
Tegenover deze wanhopige klacht over de
beperktheid van het individuele bestaan,
symboliseert de stamboom de continuïteit
van de geslachten. Wanneer de situatie in
Juda en Israël hopeloos lijkt door de dreiging van de Assyriërs, profeteert Jesaja:
Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg
op, een scheut van zijn wortels komt tot
bloei (Jes. 11, 1). Uit het schijnbaar dode
hout groeit een nieuwe loot. Profetische
woorden van hoop in een uitzichtloze
situatie. De stam van David zal niet verloren gaan. In het Nieuwe Testament wordt
van Jezus gezegd dat hij uit het huis van
David stamt. Maar dat idee van de stamboom gaat verder: in Luc. 3: 25vv. gaat het
geslachtregister van Jezus terug tot op
Adam, die daar zoon van God wordt genoemd. De mensenzoon is via de stamboom de erfgenaam van de godszoon. Er
groeit steeds weer nieuwe hoop. Ezechiël
profeteert dat de Eeuwige zelf een twijg
zal planten op de hoogste berg van Israël
die zal uitgroeien tot een machtige boom
(Ez. 17). De levensboom die na de verdrijving uit het Paradijs onbereikbaar leek
geworden, bot telkens weer uit en het
leven krijgt nieuwe kansen. De wijsheid en
de Thora worden als levensboom voorgesteld die met prachtige vruchten de men-

Aan de vruchten kent
men de boom
In de Bijbel wordt geregeld
de metafoor gebruikt voor
een gelovige als een boom
die goede vruchten voortbrengt. Aan de vruchten
kent men de boom en een
geloof dat geen vruchten
voortbrengt stelt niets voor.
Vruchteloze bomen zullen
bij het Laatste Oordeel
worden vernietigd… Tegen
deze algemeen gebruikte
beeldspraak gaat Luk. 13:6 9 in: Hij vertelde hun deze
gelijkenis: ‘Iemand had een
vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken
of de boom vrucht droeg,
maar hij vond geen vijgen.
Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik
kijken of die vijgenboom
vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om,
want hij dient tot niets en
put alleen de grond uit.”
Maar de wijngaardenier zei:
“Heer, laat hem ook dit jaar
nog met rust, tot ik de
grond eromheen heb omgespit en hem mest heb
gegeven, misschien zal hij
dan het komende jaar
vrucht dragen, en zo niet,
dan kunt u hem alsnog
omhakken.”’ Daar waar de
vruchten ontbreken is het
zaak om door extra inspanning en zorgen te komen
tot een goed resultaat. De
wijngaardenier of tuinman
staat voor de man van Nazareth die ons in deze gelijkenis oproept om mensen
niet te snel af te schrijven….

Met hun machtige stam vormen bomen
een bijna tijdloos element in het landschap en ze zien de wisselvallige mensengeschiedenis voorbijtrekken. De bomen
hebben wortels, de bomen mogen stevig
staan, maar mensen moeten verder gaan,
de bomen hebben wortels, maar mensen
gaan voorbij (Huub Oosterhuis, gezang
489, 2). De boom geldt onder meer als
een symbool van bestendig leven, tegenover de vluchtigheid van het menselijk
bestaan. Heel treffend is dat te vinden in
de klacht van Job: Een mens – geboren uit
een vrouw – kort zijn zijn dagen, doordrenkt van onrust, als een bloem ontluikt
hij en verwelkt, hij vlucht als een schaduw
en houdt geen stand (Job 14:1,2). En: Voor
een boom is er altijd hoop: als hij omgehakt wordt loopt hij weer uit, er blijven
altijd weer loten komen. Al wordt zijn

Voor een boom is er altijd hoop: als
hij omgehakt wordt loopt hij weer
uit
sen tot zich roept en hen aanspoort zich
daar aan te goed te doen (Sirach 24,vv).
[De wijsheid] is een levensboom voor wie
haar omhelst (Spr. 3:18). In de mensenzoon krijgen de wijsheid en de Thora een
nieuw gezicht: liefde sterker dan de dood
wordt de nieuwe twijg. De mens die
vreugde vindt in de Wet, is als een boom
geplant aan stromend water wier bladeren
niet verdorren en die vruchten draagt (Ps.
1:3).
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Liederen rond bomen uit
Verzameld Liedboek van
Huub Oosterhuis (Kok,
2004)
Staan in winterlicht Huub
Oosterhuis , m. Antoine
Oomen
Lied bij psalm 1: 3
Het lied gaat over twee
bomen die een storm horen
aankomen. De ene boom
verankert zijn wortels nog
steviger in de grond en
zoekt naar nog diepere
waterstromen. De ander
sluit zich af en droomt dat
hij een zwaluw is.
Aan de mens, Huub Oosterhuis m. Antoine Oomen
De boom die in de winter
koud en zonder bladeren is,
wordt vergeleken met de
mens die dood is als hij niet
van mensen houdt. De
boom gaat bloeien door de
zomer. De mens door de
liefde.
Voordat ik bomen zag,
Huub Oosterhuis m. Antoine Oomen
Voordat ik bomen zag, zoals
de hazelaar in bloei of de
kastanje, heb ik jou, mijn
geliefde, gezien. Het couplet over de bomen is het
begin en einde van het lied.
beeld: Dammis Baan
De dogmaticus Noordmans schreef dat het
kruis midden in het Paradijs staat en zo
verbindt hij de mensbeelden van de eerste
en de tweede Adam, het kruis wordt de
levensboom. Met de boom des levens
wegend op zijn rug, droeg de here Jezus
Gode goede vrucht, dichtte Barnhard (Gez.
184). In de Renaissance zijn er afbeeldingen van het kruis dat met groene twijgen uitloopt. Zo vinden we in de Bijbel en
de traditie beelden van de levensboom die

teken van hoop en verwachting is en
tevens teken van continuïteit. De
Bijbel begint in het tweede scheppingsverhaal met de ‘boom des levens’ en eindigt met twee levensbomen in Openb. 22:1,2: twee bomen aan weerszijde van de rivier
met levengevend water, helder als
kristal, die ontspringt aan Gods
troon. (vgl. Ez. 47: 7-12)

Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een
scheut van zijn wortels komt tot bloei
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Zomerlied Huub Oosterhuis
m. Antoine Oomen
Een lied over dankbaar zijn.
O.a. zoals de boom die
dankbaar is voor de aarde
waarin hij wortelt en de
vogel die dankbaar is voor
de boom waarin hij nestelt.

Bomen kunnen wachten
…
Bomen weten
met voeten in aarde
dat zij met hun kronen
in zonlicht staan…
in: Yvonne van Emmerik Als
vlinders spreken konden,
voor kinderen die rouwen
Ten Have, ISBN 9025954391

Een boom van een kerel
Voor de koning wordt de
metafoor gebruikt van een
grote boom (vgl. Daniël 4:7;
8:17,20). Een boom van een
kerel kan het volk leiden en
beschermen. Als de stammen van Israël vinden dat
zij een koning nodig hebben
om net zo te zijn als andere
volken, wil Gideon daar
niets van weten: de Eeuwige
zal jullie koning zijn. In het
boek Richteren (9:17-14)
vinden we dan ook de parabel van de bomen die een
koning willen kiezen. Alle
vruchtdragende bomen
weigeren, omdat zij geen
nutteloze grote boom willen
worden. Een koning is een
nutteloze grote boom… Als
na het echec van Saul wederom een koning wordt
gezocht, wordt het David, de
jongste zoon uit de kleinste
stam. Een koning als een
boom van een kerel strookt
niet met het geloof van
Israël, waarin ook de koning
onderworpen is aan de Thora. Duidelijk wordt dit in de
profetie van Ezechiël, de
profeet die met de tweede
deportatie door de Babyloniërs in Ballingschap werd
gevoerd. Hoofdstuk 17 vertelt over de ontrouw van de
koning van Juda en eindigt
met het heilsvisioen dat de
Eeuwige zelf een twijg zal
planten op de hoogste berg
van Israël waaruit een
machtige boom zal groeien:
“alle bomen in het veld
zullen beseffen dat ik, de
Eeuwige, het ben die een
boom velt en een kleine
boom doet groeien”. Deze
metaforen geven aan hoe er
vanuit de profeten (immers
ook Richteren behoort in de
Joodse canon tot de boeken
van de profeten) tegen het
leiderschap wordt aangekeken. Een boom van een
kerel kan heel wat lijken,
maar daar gaat het niet om.

Geworteld
naar aanleiding van Lucas 6: 16-49
Hoofdstuk 6, de verzen 16-49, van het evangelie volgens Lucas vormen de zogenoemde veldrede van Jezus. Matteüs laat in zijn evangelie Jezus spreken vanaf een
berg, de bergrede, terwijl Lucas een vergelijkbare, maar kortere rede, in de vlakte
bij een berg beschrijft.
Het afdalen van Jezus van de berg naar de
vlakte waar de leerlingen en de mensenmassa op hem wachten doet denken aan
die andere profeet, Mozes. Hoe hij na een
ontmoeting met God afdaalde naar het
volk Israël om ze te onderrichten in de
geboden van God. Ook elders zet Lucas
Jezus in scene als een oudtestamentische
profeet, wanneer over Jezus bijvoorbeeld
wordt verteld, dat hij net als de profeten
Elia en Elisa de zoon van een weduwe
opwekt uit de dood.

ste goed en gezegend is door de stralen
van de zon. Een mens die vruchten van
vrede en gerechtigheid voortbrengt. Zo
verweven met de hoogte en de vlakte,
met God en de medemens, kunnen mensen, ieder op zijn manier, opbloeien en de
stormen van het leven doorstaan.

Hier wordt de ethiek van de nieuwe christelijke beweging omschreven in het verlengde van de geboden van de Thora. Het
gaat om het praktische leven: radicaal
solidair zijn met de armen, liefde voor de
vijand, de gulden regel om anderen zo te
behandelen als men zelf behandeld wil
worden. Het gaat om een ethiek voor
mensen in de vlakte, geworteld in de aarde. Aan de voet van de berg licht echter
ook steeds de verbinding met de hoogte
op, met God. Menselijke verbindingen in
de vlakte worden in het perspectief van de
verbinding met God geplaatst. Wat over
Gods onvoorwaardelijke liefde voor mensen wordt verteld, vertaalt zich in de vlakte naar de compassie met alle medemensen. Verlangen naar een God die liefde en
zin geeft aan het leven betekent deze
liefde in de vlakte te leven. En liefde in de
vlakte te leven betekent bondgenoot van
God te zijn.

Gebed
U, de vermoede kracht van ons bestaan,
U, die het verlangen in ons geplant heeft
Van een betere wereld voor alle mensen
die daar wonen en werken
U, die omziet naar de mensenkinderen
die uw beelddrager kunnen zijn,
neem voor lief ons onvermogen
Wil ons overeind houden
Laat ons geloven in telkenmale een nieuw
begin
Sterk onze hoop dat wat dood lijkt, opnieuw kan uitbotten
Laat ons drinken uit de bron van levend
water
Laat ons vruchten voortbrengen van uw
Geest:
Vrede en barmhartigheid, liefde en mededogen
Amen

Lucas en Jezus vertellen hoe mensen goed
in het leven kunnen staan. Als een boom
geworteld in de aarde, worden mensen
opgeroepen om in de vlakte met hun medemensen een goed leven te leiden. Om in
het hier en nu te leven, om verantwoordelijkheid te nemen voor het geluk en de
vrede van mensen om je heen en van
jezelf. Tegelijkertijd is daar die verbinding
met de hoogte, reikt de mensenboom met
zijn takken uit naar de hemel. Geworteld
in de aarde en verlangend naar de zon is
de boom beeld voor een mens. Een mens
die leeft van het verlangen naar het hoog4

Planten in Jesaja 55

Opbloei van de hoop
bij Jesaja 55:12-13

“Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten, en alle bomen zullen in de
handen klappen.”
De profeet schildert de terugkomst van de
ballingen naar huis als een triomftocht, als
de bruid die de kerk binnen komt, als de
overwinnaar die gered heeft, als een kind
op zijn verjaardag. Het geluk spettert ervan af, het geluk is perfect.
Deze profeet die de terugkomst van de
ballingen beschrijft moet wel een dromer
zijn geweest. Een fantast die de werkelijkheid niet wil zien, een hopeloze positivist.
Want in de tijd van die profeet, hij wordt
in de exegetische literatuur Deutero-Jesaja
of tweede Jesaja genoemd, zag de wereld
er niet zo rooskleurig uit als hij het voor
zich ziet. Trouwens, wanneer is onze wereld rooskleurig en vol hoop? Een groot
deel van het volk Israël is door de Babylonische overheersing in ballingschap gevoerd. Geen vrijheid, geen vrede, geen
geluk. Gevangenschap, onderdrukking,
verdriet was de dagelijkse realiteit van
onze Jesaja en zijn volksgenoten. Men kon
wel dromen van een triomfantelijke terugkeer naar het vaderland, maar zo'n
mooie terugkeer heeft nooit plaats gevonden. Jesaja heeft zijn doel gemist. Het is
allemaal niet waar.

niet alleen vrede en gerechtigheid
heerst, maar waar de hele schepping, mens, dier en natuur één groot
vreugdefeest viert. Een wereld
waarvan wij nauwelijks hopen te
dromen. Waar geen armoede is,
mensen niet vanaf hun geboorte
achtergesteld zijn. Een wereld waar
alle mensen voldoende kunnen eten
en drinken. Geen vervuiling, overal
frisse lucht en een gezond klimaat.
Waar wij niet teren op de rijkdom
van de aarde. Harmonie en geluk
overal en mensen die deze droom
willen leven.
Het is een droom. Wij weten het
maar al te goed. Te veel ellende
heeft Israël meegemaakt. Te veel
verdriet en hopeloosheid maken wij
in ons leven mee. De droom sterft,
de hoop vervaagt, het wordt donker
en koud. Maar juist daar, juist in het
diepste donker, in de dood, in de
hopeloosheid licht toch die droom
steeds weer op en vertelt Jesaja van
troost opdat mensen zich opmaken
om te vechten voor een rechtvaardige en duurzame wereld. God is
aanwezig waar we haar niet hadden
verwacht. Daar overwint het leven
de dood. Juist daar helpt die droom,
dat God ons tegemoet komt om
door verdriet en hopeloosheid heen
te gaan. Zo is er een weg naar een
wereld die meer dan goed is.

“Doornstruiken maken plaats voor cipressen, distels voor mirtestruiken. Zo zal de
Ene zich roem verwerven, het is een eeuwig en onvergankelijk teken.”
Maar Jesaja blijft geloven in de droom van
de terugkomst. Hij troost zijn volksgenoten met het vooruitzicht op een wereld die
goed is, meer dan goed. Een wereld waar

Doornstruiken
In een land met vele dorre
streken groeien allerlei
soorten doornstruiken. Het
is een karakteristiek gewas
voor streken die onvruchtbaar en verlaten zijn. Sommige doornstruiken dragen
mooie bloemen. Aan een
doornstruik, Ziziphus,
groeien sappige bessen.
Vanwege de dorens is het
plukken van bessen en de
dorst ermee stillen lastig.
Ziziphus kreeg als tweede
naam Spina Christi. In de
traditie wordt aangenomen
dat de doornenkroon uit
takken van Ziziphus was
gemaakt.

Ziziphus spina-christi, foto
Pavel Buršik

Distels
Onkruid als distels gelden in
de Bijbel als teken van verval en verwoesting. In de
landbouw worden gewoonlijk eerst de doornstruiken
en distels verwijderd, voordat er gezaaid en geoogst
werd. Distels gelden als
waardeloze planten. Niet
eens als brandstof zijn zij
nuttig, omdat ze geen
warmte afgeven.

Distel, foto Rita Erfurt
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Een mensenleven is te vergelijken met een boom
suggesties voor een dienst over Job 14: 7-9 en Psalm 1
Liederen
Gez. 325 1 en 2 Niet als een storm als
een vloed
Gez. 498 1 en 2 Een mens te zijn op
aarde
Psalm 1

tussen een boom en zijn levenssituatie,
ziet hij geen enkel perspectief.
In een zorgcentrum of verpleeghuis voelen
sommige mensen zich ook ontworteld en
zonder perspectief. Ze beseffen dat dit
hun laatste fase is. Velen voelen zich afgesneden van hun gewone leven. De mens
die ze waren lijkt er niet meer toe te doen.
Zeker als ze er pas zijn voelen ze zich soms
verdord of opstandig, als Job.
Het is moeilijk om weer te wortelen, en
perspectief te vinden. Dat kost enige tijd.
Aan het einde van het boek Job blijkt dat
er toch nog leven in hem zit. De stronk kan
toch nog opnieuw uitlopen.
Zo kunnen de verschillende bomen op hun
eigen wijze weer wortelen langs stromend
water.

Vincent van Gogh Weg met cipres

Cipressen
De cipres is een altijd groene boom. De donkergroene
naalden steken af tegen een
blauwe hemel en daarom
word de cipres veel in siertuinen gebruikt. Behalve de
schoonheid is het ook een
duurzame boom die normaliter niet wordt aangetast
door larven of insecten. Het
hout wordt gebruikt voor
houtsnijwerk en schepen.
Ook vermeldt de Bijbel dat
Salomo voor de bouw van
de tempel het hout van
cipressen gebruikte.

Mirte
Als struik of kleine boom
groeit mirte alleen in vochtige gebieden in dalen of bij
rivieroevers. De bladeren
zijn altijd groen en het gewas verspreidt een aangename geur. In mei bloeien
aan de mirtestruik witte of
lichtrode bloemen, in januari komen de vruchten
die voor wijn of voedsel
worden gebruikt. Bij feestelijke gelegenheden werden
huizen en tenten met mirtetakken versierd, ook werd
een bruidskrans wel van
mirte gemaakt.

Deze dienst is in eerste instantie ontworpen voor in een zorgcentrum. Om mensen bij het thema te betrekken is het mogelijk om bij het begin van de dienst een
gesprek te voeren. Met welke boom zou u
uw leven willen vergelijken?
Aan het eind van de overdenking kan op
de gemaakte keuzes worden teruggekomen. Het gaat om de verscheidenheid van
bomen aan stromend water, die op hun
eigen manier groeien en bloeien.

Gebed
God, Schepper van hemel en aarde,
Wij komen bij U in het verlangen goed te
leven;
zo te leven dat we goede vrucht dragen.
Daarbij vragen wij u:
Geef ons wortels voor een stevige verankering,
zodat wij niet omvallen bij tegenwind.
Maak ons flexibel en sterk als de stam
van een eik,
zodat wij kunnen buigen in zwaar weer,
maar niet barsten.
Laat uw Geest waaien en inspiratie geven,
zoals de wind ruist en beweging geeft
aan de bladeren van de bomen.
Geef ons leven kleur,
zoals de verschillende kleuren in de natuur, door de zon beschenen.
Inspiratie en kleur, zodat wij creatief
kunnen zijn en nieuwe wegen zien.
En, God, geef ons water, dat leven geeft,
zodat wij kunnen groeien naar U toe.
Amen

Overdenking
In de Bijbel wordt het leven wel vergeleken met een boom.
Job, in al zijn ellende, zou willen dat hij
een boom was. Dan zou er nog hoop zijn.
Zelfs als een boom dood lijkt, als hij omgehakt is, kan er weer een twijg aan ontspruiten. Zelfs al de stronk dood in de
grond zit, zou hij weer kunnen gaan leven
als hij water ruikt (Job 14: 7-9). Op het
moment dat Job deze vergelijking maakt
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Vloek en zegen, woestenij en water
suggesties voor een dienst over Jeremia 17:5-8
Liederen
Lied van de boom aan stromend water
t. Marijke Koijck-de Bruijne m. Eileen
Silcocks (in Eva’s lied deel 1)
(Wil van Hilten, Marijke Koijck-de Bruijne,
Eileen Silcoks, Kok, 1984)
Tussentijds 47: 1 en 3
Gezang 225
Gezang 31
Glorialied Gezang 603 gezegend die de
wereld schept (Gezangen voor Liturgie)
Psalm 1 volgens Gezangen van Liturgie

Het bezig zijn met onszelf, alleen vertrouwen op je eigen kracht, vertrouwen stellen
in het materiële zorgt ervoor dat je het
‘toffe’, het goede, niet opmerkt. Het leven
blijft levenloos.
Maar vertrouwen op God geeft ruimte en
genoeg buffer om door moeilijkheden
heen te komen. Vertrouwen op God geeft
hoop en leven.
En dan kan je vrucht dragen. Dan kan je er
zijn voor anderen, vertrouwen stellen in
anderen en iets voor hen betekenen, iets
goeds doen.

Preeksuggesties
In Jer. 17 staat vers 5 staat tegenover vers
7. Vervloeken tegenover zegenen. Vertrouwen op de mens(heid) staat tegenover het vertrouwen stellen in de HEER.
Het ‘afkeren van’ tegenover ’het verlaten
op’ de HEER.
In vers 6 wordt deze vervloekte mens
vergeleken met een struik in de woestenij,
in een zout en verlaten land. Dit staat dan
weer tegenover de gezegende mens, die
vergeleken wordt met een boom met
wortels tot de rivier.
Opvallend is de parallel dat vervloekte
mensen de komst van het goede, het
leven gevende, de regen in de woestijn,
niet opmerken. Zij hebben geen oog voor
het goede en staan daardoor in de verlatenheid. De gezegende mens daarentegen
merkt juist het nare, het zware, de hitte,
niet op. De bladeren blijven altijd groen en
hij blijft vrucht dragen. De hitte is er wel,
maar het wordt niet opgemerkt. Het goede overheerst.

Gebed
God, wij zoeken U.
Help ons op U te vertrouwen
ons niet van U af te keren
of de zoektocht op te geven.
Geef dat wij ons veilig weten bij U.
Dan zijn wij als een boom aan een rivier,
met wortels tot in het water,
Dan kan de hitte ons niet deren en onze
bladeren niet verdorren.
Met het water aan de wortels,
Met groene bladeren aan de takken
kunnen wij vrucht blijven dragen,
ook in tijden van droogte,
in moeilijke tijden.
Laat het vertrouwen op U vruchten afwerpen.
Geef ons de moed en de kracht U te blijven zoeken.
Amen

foto: Kaycee
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Enkele bomen en hun
symboliek
Vijgenboom: In het Oude
Testament is deze boom
samen met de olijfboom of
de wijnrank het symbool
voor onbezorgd onder een
boom kunnen zitten. Ook
het symbool voor het komend rijk van de messias.
De vaderen van Israel worden met vroege vijgen vergeleken, een positief beeld.
Olijfboom: Symbool van
gerechtigheid, vrede en
vroomheid. Ze kunnen heel
oud worden. De stam ziet
er knoestig en bobbelig uit.
Palmboom: Vrede en overwinning
Eik: Vroeger al een boom
waar de Germaanse god
Wodan aanbeden werd. In
Bijbel symbool van onsterfelijkheid en in Jes. 6 gerechtigheid.

Liederen rond bomen in
Liedboek voor de Kerken
Gez. 489 Een mens te zijn
op aarde (zie ook p. 2 over
de Levensboom)
2. ‘De bomen hebben wortels, de bomen mogen
stevig staan “
Gez. 487 De Heer heeft mij
gezien en onverwacht
2.’De Heer plant als een
boom in ons zijn eigen leven’
3. ‘zoals de regen neerdaalt
in de bomen’
Gez. 184 Met de boom des
levens (zie verhaal over de
Levensboom)
1.’met de boom des levens
wegend op zijn rug’
6.‘ Met de boom des levens
doodzwaar op zijn rug’
Gez. 325 Niet als een storm,
als een vloed
2.‘als een groene twijg in de
winter’
5.’zalig de boom aan de
bron’

Met kinderen en jongeren
Filosoferen met kinderen
In ‘Onder de boom’ denkt
en praat Sier met de kinderen over wijsheid. Dat kan
ook in de kindernevendienst of zondagsschool.
Samen met de kinderen op
zoek gaan naar wat (in dit
geval) wijsheid volgens hen
is, en wat het voor hen kan
betekenen. Dat is filosoferen met kinderen (het zou
ook theologiseren met
kinderen kunnen zijn). Belangrijk daarbij is dat kinderen zelf leren nadenken en
antwoorden formuleren.
Geef daarom als volwassene nooit antwoord op vragen, geef geen waardeoordeel en laat kinderen rustig
uitpraten.
Bij een filosofisch gesprek
staan vragen die beginnen
met ‘wat’, ‘wie’, ‘hoe’,
‘waarom’, ‘waardoor’ centraal. Deze vragen helpen
de ander om goed zelf na te
kunnen denken. De vraag
‘wat is wijsheid’ is bijvoorbeeld een geschikte vraag.
Bij kinderen is het belangrijk om altijd het gesprek
duidelijk in te leiden: ‘Nu
gaan we praten over wat
jullie denken dat wijsheid
is’.
In een filosofisch gesprek is
het belangrijk om het gesprek op gang te houden.
Maar wees niet bang om
rust te nemen en een stilte
te laten vallen. Het is goed
om steeds terug te gaan
naar de oorspronkelijke
vraag. Benoem het antwoord en kies dit als richting om mee verder te
gaan. Kernwoorden hierbij
zijn: vertragen en articuleren, pas op de plaats, constateren, en dan pas weer
verder.

Onder de boom (naar Jezus Sirach 24: 13-17)
Met z’n drieën rennen ze naar de olijfboom. Dáár willen ze eten. Maar Sier zit
al bij de boom. Hij is wat ouder dan
Salem en David en helemaal dan Naomi.
Sier ziet ze aarzelen en met een armzwaai nodigt hij ze uit om te komen
zitten.
‘Zware ochtend gehad?’, vraagt hij.
‘Gaat wel’, zegt Naomi, ‘maar het is nog
best warm, daarom willen we hier zitten. Op zich is olijven rapen niet zo
zwaar.’
Ze eten hun brood op, en drinken wat
water uit de bron vlakbij. Dan liggen ze
met z’n vieren onder de boom naar
boven te kijken. Salem denkt hardop. ‘Ik
zou best een olijfboom willen zijn. Lekker met je voeten in de grond, de wind
door je blaadjes. En je betekent wat
voor de mensen om je heen. Je geeft ze
schaduw, en olijven.’
Siers ogen beginnen ineens te sprankelen. ‘Wat leuk dat je dat zo zegt, Salem.
Ik heb jullie wel eens verteld van mijn
opa, he? Jezus Sirach heette hij. Ik ben
naar hem venoemd. Hij heeft een boek
geschreven over de wijsheid, en over de
Wet en de Profeten. In het Hebreeuws.’
‘Kan ik toch niet lezen,’ zegt David.
‘Nee,’ zegt Sier, ‘de meesten hier in
Egypte niet. Wij spreken Grieks, zoals de
meeste beschaafde mensen. Maar
daarom ben ik dat boek van mijn grootvader aan het vertalen in het Grieks. En
ik was net gisteren bij een stukje waarin
opa het heeft over de wijsheid. Die lijkt
volgens hem onder andere op een olijfboom.’
‘Sja,’ zegt Salem, ‘omdat een olijfboom
wortels heeft die stevig in de grond
staan, en takken die met de wind meebewegen, en olijven en schaduw geeft?
Een olijfboom is net zo belangrijk als de
wijsheid. Dat denk ik wel.’
'Onder andere?, vraagt David. 'Ja, ook
op een ceder uit Libanon, een cipres in
de bergen van de Hermon, een palmboom uit Engedi, een oleander in Jericho, of een plataan. En dan ook nog
allerlei kruiden, en een terebint, die zijn
takken uitstrekt, en een wijnstok.'
'Nou,' zegt David, 'ik vind die terebint
wel op de wijsheid lijken. Sterke boom,
rechte takken, dat lijkt wel op een wijze
rechter.'

'Ik vind de oleander wel mooi als beeld
van de wijsheid,' zegt Sier, 'die ruikt zo
heel lekker, weet je wel. En die geur roept
een soort herinnering op aan de wijsheid,
die de geur van God is. Want dat zei mijn
opa ook altijd: wijsheid is ontzag voor de
Heer.' 'Nou,' zegt Naomi, 'ik dacht meer
aan de wijnstok: ook heel fijne schaduw
en de vruchten zijn lekkerder dan deze
olijven!' De jongens gniffelen. 'Maar als je
teveel van de wijn drinkt, ben je helemaal
niet wijs!"
'Maar eh,' vraagt Salem zich af, 'welke
boom ís nou wijsheid? Want je opa had
het ook nog over al die kruiden?'
Naomi vindt het niet zo moeilijk. 'Kijk, als
je ons ezeltje wilt laten lopen, dan moet je
heel hard roepen enzo, maar de ezel van
de buren slaat dan op hol. Alle olijven
liggen dan over de weg. Dus wat bij onze
ezel wijs is, hard schreeuwen, is dat bij die
van de buren helemaal niet.' Ja, knikken
ze. 'Maar wat is nou de echte wijsheid?
Hoe weet je dat?' 'Simpel,' zegt David, 'dat
hangt er maar net van af. Bij jullie ezel
hard schreeuwen en bij die andere fluisteren. En je merkt vanzelf wel wat het is.
Gewoon een beetje voorzichtig proberen.'
'Nou ja,' zegt Salem, 'maar sommige dingen moet je gewoon niet doen. De ezel
verrot slaan zou misschien ook best kunnen werken, maar dat doe je toch niet.
Want dan ga je niet goed met je ezel om.'
'Vind ik ook,' zegt Sier, 'er zijn dingen, die
je niet doet, ook al zouden ze handig kunnen zijn. Echte wijsheid mag niet de Wet
en de profeten, de boodschap van God in
de weg staan. Echte wijsheid komt van de
Heer. Dat zei mijn opa ook. En ik moet
zeggen, ik snap hem steeds beter: hij vond
het ook zo leuk om zelf anderen iets te
leren over wijsheid. En ik vond het tof om
zo met jullie te praten en te denken over
wijsheid.'
In de verte
wordt geroepen: het is
weer tijd om
aan het werk
te gaan. Ze
staan op en
lopen naar de
boomgaard
waar ze bezig
waren.
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She only knows
Wanneer je het lied “She only knows” van Marike Jager hoort, zou je kunnen denken, dat de singer-songwriter een lied over de Heilige Geest heeft geschreven. Zij
alleen weet, wanneer zij opbloeit, wanneer zij aantrekt, mensen aanspreekt. Die
kerkelijke interpretatie van dit lied klopt niet, maar toch is “She only knows” een
levensbeschouwelijk lied. Marike Jager heeft het lied geschreven naar aanleiding
van een bloeiende magnoliaboom. Deze boom bloeit slechts twee weken in het
jaar, maar hoe mooi staat de boom die twee weken in bloei. “Ik was in die twee
weken zoekende naar wat ik tof vind om te doen.”, zegt Jager. “Zo’n boom weet
precies wanneer het moet bloeien en ik weet nu ook hoe en wanneer ik moet
bloeien. Vandaar She Only Knows.”
Marike Jager was op zoek naar bestemming in haar leven. Ze wilde datgene in het
leven doen waar haar talenten liggen: liederen schrijven en zingen. Met dat doel
voor ogen bloeit ook zij op, net als de magnoliaboom.
Bijbelse schrijvers herkenden een goed leven ook in bloeiende en vruchtgevende
bomen. Bestemming in het leven vinden, is je talenten gebruiken.
What does she think when the night is too
silent; she only knows
Where does she hide when the snow
makes her shiver; she only knows
She wears white in springtime
She makes brave men cry

Voer na het beluisteren van het lied een
gesprek over bestemming, talenten, dromen vervullen
- Waardoor bloei jij op in het leven?
- Welke talenten heb je?
- Welke talenten wil je gebruiken in je
leven?
- Ben jij op zoek naar bestemming in je
leven?

What does she sing if the church hears
her melody; she only knows
What does she feel when a bird sits down
on her knee; she only knows
She wears white in springtime
She makes brave men cry

Verzamel daarna (individueel of in kleine
groepjes) afbeeldingen die bij de genoemde dromen, talenten en bestemming passen. Welke symbolen laten voor jou zien
wat je dromen en wensen zijn?
Voeg de afbeeldingen samen in een powerpoint (of YouTube-filmpje) bij het lied.

Only she knows when to rise
Only she knows when to rise
Only she knows when to rise and shine
and fall
Would she be sad if the wind takes her
dress out; she only knows
Could she survive if she takes her own
breath away; she only knows
She wears white in springtime
She makes brave men cry

foto Yannick Trottier

Only she knows when to rise
Only she knows when to rise
Only she knows when to rise and shine
and fall

Als je tussendoor opschrijft
waarover gesproken wordt
kan je makkelijker teruggaan naar de vraag, of terugkoppelen. Laat de kinderen zo veel mogelijk zelf
bedenken door steeds terug te koppelen naar de
groep: ‘Zijn jullie het hiermee eens?’ en ‘waarom
wel/niet? ’Een goede manier om met een grote
groep kinderen te filosoferen is door een binnenkring
en een buitenkring te vormen. In de binnenkring
wordt actief gepraat over
een filosofische vraag, en in
de buitenkring wordt zelfstandig gewerkt aan een
creatieve verwerkingsvorm
(tekening o.i.d.). Wisselen
tussen binnen- en buitenkring mag.

Gebed
God,
meer dan een boom
willen wij bos zijn met elkaar,
werken aan een groep
waar er aandacht is voor
iedereen
Wie die ook is,
ieder verdient de plaats die
hem toekomt.
We staan geworteld in
dezelfde grond,
leren dezelfde dingen,
we reiken naar dezelfde
hemel,
we dromen van eenzelfde
toekomst.
Geef ons de kracht om dit
vol te houden.
Amen
van
http://thomas.theo.kuleuven.b
e/pastoraal/vieringen/ritual.ph
p?id=744&f
orm_binnenresultaten=true&q
uery_indexlinks=141

All times won't lead new days
Only she knows when to rise
Only she knows when to rise
Only she knows when to rise and shine
and fall
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Prentenboeken rond bomen
De appelboom en de
perenboom
Ik dacht, dat ik ze kende
tot ik op een dag het wonder zag!
Ze stonden met hun voeten
in dezelfde grond,
met hun hoofd in dezelfde
lucht,
in dezelfde zon en in dezelfde regen.
En de appelboom maakte
appels,
en de perenboom, tien
meter verder, peren!
Heel normaal, zeiden de
mensen.
Maar ik kon mijn ogen niet
geloven.
met hetzelfde, wat ze haalden uit dezelfde grond,
uit dezelfde lucht, dezelfde
regen en dezelfde zon,
maakte de ene boom peren
en de andere iets verder
appels.
En die zijn zo verschillend
van vorm, van kleur, van
geur, van smaak.
Zo'n wonder had ik nog
nooit gezien!
van
http://thomas.theo.kuleuven.b
e/pastoraal/vieringen/ ritual.php?id=744&form_binnenre
sultaten=true&query_indexlinks=14
1

Met de jongste kinderen zijn er prachtige prentenboeken over bomen te lezen (en
op een beamer te projecteren). Aansluitend bij de thema’s in deze liturgiekrant zijn
dat bijvoorbeeld de volgende boeken.

ander een hele taart. Maar de kleine reus
zegt: Ik slik een hele appelboom in. Hij
breekt een appel door midden, neemt
twee zwarte pitten. Eén eet hij er op en de
andere plant hij. De grote reuzen moeten
hun buik vasthouden van het lachen.
Maar het volgende jaar staat er op de
feestwei een appelboompje. De kleine
reus had de waarheid gesproken. De grote
reuzen maken hem tot koning voor een
heel reuzenjaar.

De appelkoning Francesca Bosca en
Guiliano Ferri , De Vier Windstreken
In dit boek met prachtige, fijnzinnige platen is de koning zo trots op de appels van
zijn koninklijke appelboom dat hij ze met
niemand wil delen. Maar opeens zitten er
wormen in de koninklijke appels. De koning is woedend en bedenkt van alles om
de wormen weg te jagen. Tevergeefs.
Uiteindelijk vertelt een worm hem dat de
appelboom de wormen heeft uitgenodigd
omdat hij zo eenzaam was.
Dan roept de koning een jaarlijks appelfeest uit, waarop appelsap en koninklijke
appeltaart geserveerd worden.

Zie ook: Kom in de kring deel 2 van Corien
van Ark en een ‘Boom van een kerel’ (p. 4)

De gulle boom Shel Silverstein (vertaling Arthur Japin), Mozaiek

Rond dit boek is een Kom in de Kringviering gemaakt met als thema ‘Delen:
moeilijk en fijn’. Deze is te vinden op
http://www.zinmaken.nl/_images/_mater
ials/1285017266_kidk-appelkoning.pdf

De boom houdt van een kleine jongen.
Elke dag komt het jongetje naar de boom,
en hij krijgt van alles van de boom. Ook als
de jongen ouder wordt, en man wordt
vraagt hij steeds meer van de boom, en de
boom geeft, geeft alles wat hij heeft. Het
is een prachtig melancholisch verhaal over
geven, nemen en liefde. Sober verteld en
sober getekend, maar rijk in inhoud.

De kleine reus Max Bolliger, geschilderd door Monika Laimgruber, Lemniscaat
De grote en de kleine reus gaan samen
naar het reuzenfeest. Op de feestwei
wordt een wedstrijd gehouden. De oudste
reus roept: Wie de grootste hap in een
keer kan inslikken is vandaag de koning.
De een slikt een hele pompoen in. De

Dit boek is niet zo geschikt voor kleuters,
maar met wat oudere kinderen kan je er
prachtig over filosoferen of mee (toneel-)
spelen (op www.zinmaken.nl zoeken op de
gulle boom).
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Creatief
Bloesemtakken

Gebeds- of wensboom

Bloeiende bomen zijn bijzonder en ook
een bijbels beeld van vreugde. Ook als de
bloesem niet voorhanden is, kan je je huis
met bloesemtakken versieren.

Bomen groeien tussen hemel en
aarde. Daarom wordt ook wel gedacht dat een wens of gebed bij een
boom beter is, dichter bij God komt.
Zo zijn ook koortsbomen ontstaan.
Hierin hangt men van oudsher lapjes
die een zieke op het lijf heeft gedragen. De koorts en de ziekte trekken
dan in de boom en de zieke geneest,
zo wordt het tenminste gedacht.
Met kinderen kan je samen een
gebeds- of wensboom maken.
Zoek een aantal flinke takken met
zijtakken. Zet deze samen in een pot
(zand of klei onderin voor de stabiliteit). Uiteraard kan je ook een echte
boom gebruiken!
Laat de kinderen een wens of gebedje op een strook papier schrijven.
Deze kunnen in de boom gehangen
worden. Opgerold, als de kinderen
niet willen dat anderen het lezen,
uitgerold als ze dat wel willen. Praat
er met hen over wat ze willen, en
waarom. Een openbaar gebed (of
wens) is toch anders dan privé. Denken de kinderen dat zo’n boom echt
helpt? Of is het gebed of de wens
dan anders? Wat gebeurt er met de
strookjes papier?

sZoek hiervoor een paar kale takken. Van
verschillende vrolijke kleuren crêpepapier
maak je kleine propjes. Deze plak je met
transparante lijm aan de takken. Ze mogen
flink volgeplakt worden! Zet de takken in
flessen.

.

Tekst Arne Jonges, muziek Marieke
Stoel

Leef je verhaal
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koortsboom St. Walrick, Overasselt

Liederen rond bomen uit
Tussentijds
Lied 193 Zal er ooit een dag
van vrede zijn
3.’zie de takken aan de
bomen waar het jonge
groen ontluikt.’
5.’zoals bomen mensen
tonen dat er kracht tot
groeien is’
Lied 184 Wij danken U,
God, voor het lieven licht
4’.’wij danken U voor het
levende groen, …….de bomen, het gras
Lied 174 Zingt Jubilate voor
de Heer 2. ‘bloemen en
bomen, vlees en bloed’
Lied 166 Tussen waken,
tussen dromen
4.’lente kleurt de kale bomen’
Lied 133 De nacht loopt ten
einde
4. ‘Ziet naar de boom, die
leeg en naakt in weer en
wind te schudden staat
… de lente komt, een twijg
ontspruit, zijn oude takken
lopen uit’
5. ‘een twijgje, weerloos en
ontdaan’
Lied 61 Klim in de hoogste
bomen
1.’Klim in de hoogste bomen, pluk alle takken kaal’
3.’Vlag met groene twijgen ‘
Lied 55 Loof de Heer al wat
gemaakt is
2.’Stormen aarde, bomen,
stromen, zon en vuur’
Lied 74 Wil je wel geloven
dat het groeien gaat
1. ‘klein en ongelooflijk als
een mosterdzaad, …….en
waaruit een grote boom
ontstond’

Leven als de bomen

Mijmering…

Hans Bouma en Aly Brug
Uitgeverij Meinema 2012

‘Dicht bij m’n boom leefde ik gelukkig,
ik had nooit van mijn boom moeten weggaan,
dichtbij m’n boom leefde ik gelukkig,
ik had hem nooit uit het oog moeten verliezen’.
Een liedje van George Brassens “Auprès de mon arbre,
je vivais heureux...´ Het speelde een hele vakantie door
mijn hoofd. We kampeerden naast een grote eik. Overdag bood de brede kruin bescherming tegen de gloeiende zon. Tegen de avond wanneer de hitte voorbij
was, kleurde de avondzon de stam rood en het rode
licht speelde door de bladeren. De velden lagen geluidloos uit te hijgen van de verzengende zonnestralen van
de dag. Avond aan avond zat ik onder mijn boom en
bleef kijken tot het steeds donkerder kleurende licht
doofde. In die vredige rust gebeurde er iets. We hadden
iets met elkaar, die boom en ik. Ik heb er alleen geen
woorden voor….

Het is een boekje met korte
gedichten en prachtige
foto’s van bomen.
In zijn inleiding ‘Wat leven
is‘ schrijft Hans Bouma over
de betekenis van bomen.
Daarna zijn de gedichten
met foto’s ingedeeld in vier
thema’s:
1.
2.
3.
4.

Om van geluk te spreken: Lente
Zingend sta je weer
op: Zomer
Zo prachtig van ziel:
Herfst
Verliezen is winnen:
Winter
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De bomen…

De bomen zwijgen
en mensen krijgen
op al hun vragen
geen antwoord.
Eiken van Mamre,
Boom van Jesse,
Twijg van Isaï,
Boom des levens.
Stil, hou je adem in
laat de trotse stam,
de ruwe bast.
het bottende groen
verhalen losmaken
van een nieuw begin.
Arne Jonges
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