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Suggestie om te beginnen:
http://wqd.nl/i1x9
Bekijk een TED Talk over:
Hoe bomen met elkaar
praten. Klinkt misschien
zweverig? Het laat iets zien
van het wonder van bossen,
het effect van de omgeving
en bodem, en wat
bedreigend is. Boeiend!
Om te zingen:
Opw 407
Opw 244
Opw 281
Hungry/ falling on my knees
Om te lezen:
Psalm 92
Genesis 2: 15-17
Openbaring 22: 1-2
Jesaja 5: 1-7
Jesaja 27: 2-6
Outdoor oefening
Ga in tweetallen naar buiten,
zoek een boom uit, bekijk
hem eens aandachtig, en
vraag jezelf af:
‘Wat herken ik van mezelf in
deze boom?’ Hoe gaat het
met mij? (Hoe) merk ik iets
van God in mijn leven? Waar
zou ik graag naar toe
groeien?
Laat iemand een foto van jou
maken naast de boom die jij
hebt uitgezocht. Dan kun je
die aan elkaar laten zien, en
met elkaar in gesprek.

God wil hier wonen: in Zijn aanwezigheid opgroeien en vrucht dragen
Een gemeentelid gaf mij het boek Groeien als een palm te leen. Het is een
inspirerend boek, vol wijze lessen naar aanleiding van Psalm 92 vers 13: ‘De
rechtvaardigen groeien op als een palm.’ In deze psalm staat exact
zeven keer de eigennaam van God, Adonai (HEER). Dat mag je opvatten als
een verwijzing naar de zevende dag, de sabbat, de dag van de HEER. Psalm 92
is een ‘lied voor de sabbat’. Dit sluit aan bij de vorige themapreek, over hoe
God woont in de (‘gewijde’) tijd. In de aanwezigheid van God zullen de
rechtvaardigen opgroeien en vrucht dragen als een palmboom.
Bomen over bomen
Bomen komen in de Bijbel best veel voor, meestal doet het een appèl op je verbeeldingskracht.
Bijvoorbeeld de fabel in Rechters 9:8-15, die begint met: “Eens gingen de bomen eropuit om een
koning te kiezen…”. In het Oude en Nieuwe Testament, zijn de wijnstok en de wijngaard de meest
gebruikte ‘boomachtige’ beelden. Lees bijv. ‘Het lied van de wijngaard’, Jesaja 5:1-7, en ook Jes.
27:2-6. Daarnaast lezen we onder andere over de olijfboom, de ceder, de vijgenboom, de
loofboom, en de palmboom. Volgens de overlevering is de ‘levensboom’ waarmee de Bijbel begint
(Genesis 2: 15-17) en eindigt (Openbaring 22:1-2) een palmboom, ook afgebeeld in de tempel.
De palmboom
Psalm 92: 13. De rechtvaardigen groeien op (en dragen vrucht) als een palm. De rechtvaardigen –
‘volgelingen van Jezus’, lijken op een palm. Er is iets met de dadelpalm waardoor deze boom werd
gezien als beeld voor hoe je je als mens en als gelovige kunt ontwikkelen. Vandaag moet je dat
uitleggen, en ik stel daarbij drie vragen. (1) Hoe groeit een palm? (2) Waar groeit de palm? (3)
Wat is de zwakke plek van de palm, die maakt dat hij stopt met groeien?
1. Eerst diep, dan hoog
Hoe groeit een palm? Voor een palm is het heel belangrijk dat hij een
goed wortelgestel ontwikkelt. De palmenkweker hecht bindt een jonge
palm een zak over de kruin, of legt een steen op zijn top. Zo wordt de
palm gedwongen om alle energie eerst naar beneden te kanaliseren.
Pas wanneer de wortels stevig genoeg zijn, wordt de zak of de steen
weggenomen. Dan kan de palm ook boven de grond verder groeien. Hij
groeit eerst in de breedte, en later pas omhoog. Er is geen kortere
route. Als de groei van de palm goed verloopt, dan ontwikkelt hij dus
een uitgebreid wortelgestel, tot wel 25 meter rondom de stam. De
centrale penwortel steekt wel zes meter de grond in. Daardoor kan een
palm bloeien in een woestijn. Sommige palmen dragen pas na vijftig jaar vrucht. Maar dan heb je
ook wat! Een gerijpte dadelpalm kan per jaar wel vijfhonderd kilo aan dadels opbrengen.
Wat leren we over hoe de palm groeit? De kracht van de palm hangt af van datgene wat we niet
kunnen zien. De groei en de levenskracht van de palm worden bepaald door wat onder de grond
zit. Zijn weg naar de top voert eerst naar beneden, en in de breedte. De palmboom groeit onder
het gewicht dat op hem drukt. Het is goed als er in zijn jonge jaren een steen op hem ligt. Want
dat maakt hem steviger, en dieper verworteld.
2. De omgeving telt!
Waar groeit een palm? Er zijn drie mogelijke plekken waar een palm kan opgroeien. De eerste
plaats is de plantenbak, zoals de plantenbak in ons kerkgebouw! In een plantenbak zal zijn
wortelgestel niet goed ontwikkelen, de palm zal nooit zijn volledige groeipotentieel bereiken, en
de kans is groot dat hij een storm niet overleeft.
De tweede mogelijkheid is de wilde palm, ontstaan vanuit zaadjes van een andere wilde palm,
door de wind meegenomen en ergens werden gedropt. De wilde palm draagt vaak minder zoete
vrucht en is van mindere kwaliteit dan de derde palmensoort.
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Voor het geloofsgesprek
De derde palm is bewust ergens neergezet. Dat is de palm uit
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Psalm 92. Die is geplant ‘in het huis van de Heer’. De dadelpalm
tevoren als voorbereiding of
stond eerst ergens anders. Maar hij werd uitgegraven,
met elkaar)
verplaatst en opnieuw geplant op een plek waar hij nóg beter
Kunnen jullie met elkaar een
zou gedijen en vrucht dragen. Die plek was de tempel, de plek
aantal verhalen of teksten
waar God woont. Veel psalmdichters in de Bijbel verwoorden
ophalen die met bomen te
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vijgenboom. Welke tekst
tempel veel vrucht dragen. Want hij zou opgroeien in de directe
spreekt je speciaal aan?
nabijheid van de Bron van alle leven.
Gebruik als hulpmiddel bijv. Dit is een les van de palm uit psalm 92: de juiste omgeving stimuleert groei, een verkeerde
www.debijbel.nl
omgeving daarentegen belemmert groei. Anders dan de palm kunnen wij hierin zelf op een
gegeven moment keuzes maken. In de nabijheid van God zijn en vrucht dragen horen bij elkaar.
2. De rechtvaardige groeit 3. HART-stikke lekker en kwetsbaar!
op als een palm, wat
Wat is de zwakke plek van de palm? Het hout van de palm is
betekent het voor jou dat jij buitengewoon stevig en taai. Deze boom is een echte ‘overlever’, meer
een rechtvaardige bent?
nog: een overwinnaar. Vandaar dat de palmtak met zijn V-vormige
bladeren symbool staat voor Victorie – overwinning (vgl. Openbaring
7:9). In de kern van de stam, helemaal bovenin, zit het centrale
groeipunt van de palm, het hart. Beschermd door het bladerdak en de
bast komen hier alle levenskracht samen. Wanneer het hart uit een
palm wordt verwijderd, sterft de palm. Het hart is kostbaar, voedzaam
en lekker zoet. Maar het hart van de palm is ook kwetsbaar. Het
3.Hierboven het motto van
palmhart heeft een vijand: de
een boekdrukker: een
neushoornkever. Dit diertje van
palmboom met een steen op
hooguit 8 centimeter groot is de aartsvijand van de palm. Ook
de stam. ‘Ik groei onder het
de neushoornkever vindt het palmhart lekker! Tegen de
gewicht dat op mij drukt’
neushoornkever kan de palm zich niet effectief verdedigen. Als
Wat is de ‘steen’ in jouw
deze kever zijn weg vindt naar het hart van de palm en dat
leven (geweest)? (Hoe) heeft
begint aan te vreten, dan is dat het begin van het einde. Dan
deze steen bijgedragen aan
overwint de kever, niet de palm.
het geworteld zijn in God en
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven. (Spr. 4:23)
Zijn beloften in de Bijbel?
Met ‘hart’ bedoelt Spreuken ons innerlijk centrum. De plek van onze diepste drives, motieven,
en keuzes. Net als de palm heeft ook ons hart een vijand, of misschien zelfs meerdere.
4. In wat voor soort
En anders dan de palm kunnen wij mensen onszelf wél verdedigen. We moeten waakzaam zijn
omgeving ben je
tegen wat ons hart, onze levenskern, aanvreet.
opgegroeid, welke voeding
Je bent een rechtvaardige door Jezus
kreeg je? Wat bevorderde of
“De rechtvaardigen groeien op als een palm” – als je in Jezus gelooft, dan ben je zo’n
belemmerde jouw groei?
‘rechtvaardige’. Hij is in onze plaats gestorven, ‘aan een boom’, schrijft Petrus (1 Petrus 2:24,
Hoe is dit nu, in je huidige
letterlijke vert.).
leef- en werkomgeving?
Als je hart is aangevreten, dan mag je Hem vragen om vergeving, om reiniging en heling. En je
mag Hem vragen om het verfrissende werk van Zijn Geest in jouw hart (zie Psalm 51). Als jij
5. Van alles waarover je
jezelf intussen voedt in Zijn aanwezigheid, met Gods Woord, dan zul je (blijven) groeien: eerst
waakt, waak vooral over je
diep, dan hoog. Je zult vrucht dragen, op je unieke eigen manier.
hart, het is de bron van je
leven (Spr. 4:23) Wat
Luister of bekijk het nummer: Tree van Justin Rizzo
bedreigt jouw hart? Wat is
https://www.youtube.com/watch?v=YPuzJFzXgU4
jouw neushoornkever? Hoe
I want to be unmovable and unshakeble,
bescherm jij jezelf
So that my roots grow down deep
hiertegen?
Unmoveble and unshakeble in You
I want to be like a tree, planted bij the streams of living water
6. Wat betekent ‘in de
nabijheid van God zijn? Hoe
geef je dat vorm?

