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  Ebenezer Erskine 

 

 

De Boom des levens Zijn vruchten en bladeren afschuddende onder de natiën 

(3e preek) 

 

Openbaring 22:2. In het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom 

des levens, voortbrengende twaalf vruchten, van maand tot maand gevende zijne vrucht; en de bladeren des 

booms waren tot genezing der heidenen. 

 

Ik heb in de beide voorgaande preken over deze tekst deze algemene of veelomvattende leer 

verhandeld: "Dat de Heere Jezus Christus een vruchtbare en geneeskrachtige Boom is, Die door 

Zijn Vader in de stad van de Nieuw Testamentische Kerk is geplant, tot nut van de 

verhongerende en kranke volkeren van de aarde." 

 

Ik heb deze leer overeenkomstig de verdeling in vier punten verhandeld, en blijft nu nog over, 

het met een woord van toepassing, zijnde het vijfde of laatste punt, te sluiten. 

 

Het eerste gebruik zal zijn, dat ik uit het geheel enige gevolgtrekkingen maak. 

1. Uit hetgeen omtrent deze Boom des levens gezegd is kunnen wij zien, dat het paradijs, tot 

groot voordeel, door de tweede Adam weer geopend en herwonnen is. Gij weet, dat Adam, 

onmiddellijk na de val, uit het paradijs verdreven werd, en dat "de Heere God Cherubim stelde 

tegen het oosten van de hof van Eden, en een vlammig lemmer eens zwaards, dat zich 

omkeerde; om te bewaren de weg van de boom des levens." Doch hier, in mijn tekst, is het 

paradijs geopend, de Boom des levens toegankelijk verklaard, Zijn vrucht bestemd tot voeding, 

en Zijn bladeren tot genezing van de heidenen. In één woord, "het leven en de 

onverderfelijkheid is aan het licht gebracht door Christus, " voor verloren zondaren, die uit de 

tegenwoordigheid Gods waren verbannen en buitengesloten. En vraagt u mij: Hoe komt dat? 

Dan is mijn antwoord: Dat Christus, als de tweede Adam, door Zijn bloed het vlammig zwaard 

van de gerechtigheid heeft uitgeblust met Zijn bloed: de vlammen van de toorn Gods zijn 

uitgeblust door het voldoenend bloed van Jezus, en daarop zet God de deuren van het paradijs. 

open; Hij opent een verse en levende weg naar de heerlijkheid. 

 

2. Ziet wat een heerlijke en uitnemende maatschappij de Kerk van God is, namelijk de 

strijdende Kerk, die maar een flauwe vertoning is van wat de triomferende Kerk zal zijn. Doch 

zelfs de strijdende kerk is een gelukzalige plaats. U ziet hier, dat zij de hof Gods is: daar groeit 

"de Boom des levens" met Zijn twaalf vruchten, van maand tot maand gevend Zijn vrucht;" daar 

schudt de Boom des levens Zijn vrucht af, en laat die vallen; daar worden Zijn bladeren 

gevonden tot genezing van de heidenen; daar vloeit de zuivere rivier van het water des levens, 

die de stad Gods verblijdt. Van het aardse paradijs staat geschreven: (Gen. 2:10) "En een rivier 

was voorgaande uit Eden, om deze hof te bewateren, en werd van daar verdeeld, en werd tot 



 2 

vier hoofden." Doch hier is een veel betere rivier, namelijk het water des levens, en de 

verscheidene beken van de invloeden van de Heilige Geest. In de beschrijving van het aardse 

paradijs lezen wij, dat daar goud was, en dat het goud goed was, en dat daar ook was Bedola, en 

de steen Sardonyx. Dit is veel meer waar van de Kerk van Gods daar is "goud beproefd 

komende uit het vuur, " goud, veel beter dan het goud van Ofir. O wat een gelukzalige en 

bevoorrechte plaats is de Kerk van God! "Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad 

Gods. Schoon van gelegenheid, een vreugde van de ganse aarde is de berg Sion: Uit Sion, de 

volkomenheid der schoonheid verschijnt God blinkende; God is in haar paleizen; Hij is er 

bekend voor een hoog vertrek." 

 

3. Ziet hieruit wat een heerlijke, algenoegzame en gepaste Zaligmaker Christus is; Hij is de 

boom des levens, de Fontein des levens, waaruit alle fonteinen ontspringen: "Want gelijk de 

Vader het leven heeft in Zichzelf, alzo heeft Hij ook de Zoon, als Middelaar, gegeven het leven 

te hebben in Zichzelf. Hij brengt twaalf vruchten voort, gepast voor de onderscheiden 

behoeften van verloren zondaren, die ten allen tijde en in alle toestanden voor het gebruik 

gereed zijn. In hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk; en welke ook onze 

zielsziekten zijn, er is voor ons een gepast geneesmiddel in hem: "Zijn bladeren zijn tot genezing 

der heidenen." Zodat Christus een gepaste en algenoegzame Zaligmaker is; "zodanig een 

Hogepriester betaamde ons." Hij is uitnemend berekend voor onze behoeften, welke schade of 

welk nadeel wij ook hebben geleden door van de verboden vrucht te eten; in de gezegenden 

Boom des levens is nu voor een gepast tegengif gezorgd. 

 

4. Ziet welke voortreffelijke personen de gelovigen zijn. Zij zijn de takken en twijgen van de 

Boom des levens: "Ik ben de Wijnstok en gij de ranken;" alle takjes en ranken ontvangen hun 

voortreffelijkheid, sappen en vruchten uit de wortel waarop zij groeien. O, welgelukzalig zijn zij, 

die door de Geest en het geloof van de wortel van de eerste Adam afgesneden en in Hem geënt, 

aan de Heere verbonden, en één geest met hem zijn! Daarom worden de gelovigen 

"eikenbomen der gerechtigheid" genoemd, "een planting des Heeren, opdat Hij verheerlijkt 

worde." 

 

5. Ziet hieruit de uitnemendheid van het Evangelie, dat de Boom des levens ontdekt, en Zijn 

vruchten en bladeren tot de volkeren van de aarde brengt. Welgelukzalig is het volk, dat door 

het Evangelie dit lieflijk geklank kent, namelijk, die verborgenheid, die verborgen is geweest van 

alle eeuwen en van alle geslachten, maar die nu geopenbaard is, Wat een voorrecht is het, dat 

wij in deze wereld leven en in een dag en tijd, waarin het paradijs Gods geopend is, en waarin 

de Boom des levens door het Evangelie ontdekt is aan de arme heidenen, die "vervreemd waren 

van het burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte." 

 

6. Ziet uit hetgeen gezegd is de noodzakelijkheid en voortreffelijkheid van de genade van het 

geloof. De Boom des levens toch kan, hoewel zij in het midden van onze straten groeit, niet 

onderscheiden worden zonder geloof. Het geloof is het oog van de ziel, dat op Hem ziet en 

Hem onderscheidt; het geloof is de mond van de ziel, die Zijn vrucht eet; het is de hand van de 

ziel, die zijn genezende bladeren neemt en Hem toepast tot genezing van de krankheden van de 

ziel. In één woord, zonder geloof kan Christus ons niet nut zijn. O vrienden, bidt om het geloof 

van de werking Gods, om dat geloof, dat door het Woord en de Geest Gods gewerkt wordt. 

 

7. Ziet hieruit de noodzakelijkheid van de Geest, tot toepassing van Christus; want de rivier 

bevloeit de ganse stad en brengt de vruchten van de Boom des levens tot ons over: "Die zal van 

Mij getuigen, want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen." O bidt veel om 
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de Geest, pleit op de belofte: "Want ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het 

droge; ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen." 

 

8. Ziet hieruit hoe het ongeloof niet te verontschuldigen is, en hoe rechtvaardig zij verloren 

gaan, die binnen de zichtbare kerk, waar Christus wordt gepredikt, in het ongeloof blijven 

volharden. Zij hebben toch geen middel bij de hand, dat voor de nood van hun ziel gepast is, en 

toch verachten zij, dat de weg tot de Boom des levens is opengezet. Ja, de Boom des levens is 

"op de ene en de andere zijde van de rivier, en in het midden van haar straat"; Zijn vruchten en 

genezende bladeren als het ware aan hen toereikende; hen achtervolgende met de aanbiedingen 

van Zijn genade en liefde; en toch "willen zij niet komen opdat zij het leven mogen hebben." O 

vrienden! overweegt dit om ‘s Heeren wil: "Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote 

zaligheid geen acht nemen?" 

 

Het tweede gebruik van deze leer zal zijn tot beproeving en onderzoek. 

Vrienden, bent u in de straten en wijken van de stad Gods, van de Nieuw Testamentische Kerk, 

geweest, waar de Boom des levens groeit en bloeit? Ik bedoel, hebt u de ordinantiën van 

Goddelijke instelling bijgewoond, waar Christus ontmoet kan worden? Ik vraag dan: Wat weet 

of kent u van de Boom des levens? Meer in het bijzonder: 

 

1. Vergunt mij u te vragen: is de Boom des levens ooit in uw ziel ingekomen? Het leven van 

Jezus is het leven van de gelovige: "Ik leef, doch niet ik, maar Christus leeft in mij." Als u iets 

van de Boom des levens in u hebt, dan zult u zichzelf nooit tevredenstellen met een ledige 

belijdenis, doch u zult wensen vruchtbaar te zijn als de Boom des levens. Aan deze Boom des 

levens groeien geen onvruchtbare takken; neen, neen, uw vrucht zal zijn tot heiligmaking, u zult 

hijgen naar de heiligheid van het Hoofd, naar Hem gelijk te zijn in zijn navolgbare 

volmaaktheden. Het weinigje heiligheid, dat tegenwoordig onder de belijders wordt gevonden, 

is een droevig bewijs, dat er maar weinigen onder ons zijn, die in deze gezegende Boom des 

levens geënt zijn. Als u leven uit de Boom des levens hebt, dan zult u zorgvuldig zijn in dat 

leven, dat u in en uit Hem hebt gekregen, te bewaren. De natuur heeft een neiging tot alles wat 

strekt om het leven te bewaren, zo zal het ook met u zijn, u zult lust hebben in het levende 

Woord en de inzettingen Gods; "één dag in Zijn voorhoven zal u beter zijn dan duizend elders." 

De zonde, die uw leven schadelijk is, zal u een zware last zijn, u zult haar als nadelig voor uw 

leven vermijden. 

 

2. Ik vraag u ter beproeving: bent u door de zich uitspreidende takken van deze Boom des 

levens overschaduwd geworden? Want deze Boom des levens strekt, naar u gehoord hebt, Zijn 

takken uit tot elke hoek van de stad. Kunt u ook met de bruid zeggen: (Hoogl. 3:3) "Ik heb 

grote lust in Zijn schaduw, en zit er onder?" Wanneer uw ziel gezengd dreigde te worden door 

het vuur van Gods toorn, door het vuur van de verdrukking, of door de vorige pijlen van de 

satan, of door het vuur van een ontwaakt geweten, wat heeft u toen gemak en verlichting 

verschaft? Werden uw ogen geopend om de Boom des levens te aanschouwen, en was u vast 

besloten, door het geloof, voor uw verloren gaande ziel schuiling te zoeken onder de schaduw 

van Zijn gehoorzaamheid tot de dood toe; onder de schaduw van Zijn voorbidding; onder de 

schaduw van Zijn getrouwheid, waartoe Hij Zich in het woord van de belofte heeft verbonden? 

Hebt u zich tot Christus, de Boom des levens, gewend, als een verberging tegen de wind, en een 

schuilplaats tegen de vloed? Heeft uw ziel de toevlucht genomen tot Hem, met verwerping van 

alle andere toevluchten als toevluchten van leugens, zeggende: "Dit is mijn rust, hier zal ik 

wonen; in de Heere zijn gerechtigheden en sterkte", en daar zal ik schuilen? 
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3. Ik vraag u: zijn er enige van de beekjes van de rivier, die onder en tussen de takken van de 

Boom des levens doorvloeien, in uw ziel gestroomd? Ik bedoel dit: is de Geest van Christus in 

uw ziel gekomen? "Ik zal mijn Geest geven in het binnenste van u." zegt de Heere. Indien ja, dan 

zal de Geest in u zijn "als een Fontein opspringende tot in het eeuwige leven." De Geest van 

Jezus in de ziel is als een levende bron, die uit de grond opwelt, waardoor zij van water wordt 

voorzien, en deze levende fontein binnen in u zal het een of ander opwellen, dat goed is; want 

"de goede mens brengt goede dingen voort uit de goede schat van het hart." Zo zegt David: 

(Psalm 45:2) "Mijn hart geeft", of welt, "een goede rede op", en dan volgt daarop: "mijn tong is 

een pen eens vaardigen schrijvers." De Geest des Heeren binnen in u zal goede dingen van 

Christus opgeven, hetwelk u zal doen zeggen: "Mijne overdenking van Hem zal zoet zijn." 

Sommige geloofsdaden, liefde, bekering, hoop, en dergelijke, zullen in goede woorden en 

werken opwellen, zodat uw tong Zijn zaak bepleiten en goed van Hem zal spreken; uw handen 

zullen voor Hem willen werken, en uw voeten zullen Zijn boodschappen doen: (Psalm 119:32) 

"Ik zal de weg Uwer geboden lopen, als Gij mijn hart verwijd zult hebben." 

 

4. Wat dunkt u van de vruchten van de Boom des levens? Want, zoals u gehoord hebt, "Hij 

brengt twaalf vruchten voort, van maand tot maand gevend Zijn vrucht." Kunt u met de bruid 

zeggen, dat u niet alleen "grote lust hebt in Zijn schaduw, en er onder zit, maar dat Zijn vrucht 

uw gehemelte zoet is?" Ja zo zoet, dat u het niet kunt laten uw medechristenen toe te roepen: 

"Smaakt en ziet, dat de Heere goed is. Komt, hoort toe, o allen gij, die God vreest, en ik zal 

vertellen wat Hij aan mijn ziel gedaan heeft?" Er is zo'n zoetheid in de vruchten van Zijn 

vleeswording, gehoorzaamheid, dood, opstanding en hemelvaart, dat het, wanneer die met de 

mond van het geloof worden beproefd, lieflijk door alle vermogens van de ziel heengaat, "als 

goede wijn, doende de lippen van de slapenden spreken." U, die naar een avondmaalstafel, 

onder het Woord, tot de sacramenten en het gebed gaat, en nochtans nooit van de vrucht van 

de Boom des levens hebt geproefd, u bent de Egyptische mummies gelijk, die maar de lichamen 

zijn van gebalsemde doden, die zij vier of vijf honderd jaren willen bewaren: zij brachten die 

gebalsemde lichamen van hun voorvaderen aan tafel en zetten ze, onder het eten, op hun 

stoelen. Dat is een levendig zinnebeeld van sommige belijders van de godsdienst, zij zitten 

evenals anderen aan tafel, zij zitten daar, maar zij eten nooit door het geloof van de vrucht van 

de Boom des levens; en "tenzij bij het vlees des Zoons des mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo 

hebt gij geen leven in uzelven." O vrienden! zegt mij: Is Christus uw dagelijks voedsel? Is Zijn 

vlees u smakelijk? Is zijn bloed u verkwikkelijk als koud water? Plukt u dagelijks de vruchten van 

Zijn dood, opstanding en voorbidding? 

 

5. Welke genezende kracht, of welk geneeskrachtig vermogen hebt u ervaren van de bladeren 

van de boom, die "tot genezing der heidenen zijn?" Ik zei u, dat ik door de bladeren van de 

Boom des levens Zijn genezend of helend woord versta: "Hij zond Zijn woord uit en heelde ze"; 

omdat, gelijk de vruchten tussen de bladeren van een boom hangen. zo ook Christus en al de 

vruchten van Zijn gehoorzaamheid tot de dood, en van Zijn opstanding en hemelvaart, in het 

Woord van Zijn genade en waarheid in dit Evangelie zijn ingewikkeld. Daarom vraag ik: Welke 

vruchten hebt u nu of bij andere gelegenheden vergaderd en toegepast? Kunt u zeggen, "Hij 

zond Zijn Woord uit en heelde mij?" Zulk een woord kwam met kracht tot mijn ziel, en het was 

mij heilzaam en als merg voor mijn beenderen. Ik was dood en stomp en levenloos, doch Hij 

zond dat woord uit en maakte mij levend. Ik was met duisternis omwonden, doch Hij zond Zijn 

woord uit, en "de opening Zijner woorden gaf mij licht." Ik was verward in de plicht, doch zijn 

woord kwam en bestuurde mij, zodat het als een wolk- en vuurkolom was, die mij de weg 

aanwees; Hij deed "een stem achter mij horen, zeggende: Dit is de weg, wandel in dezelve." Ik 

was besloten, zodat ik niet kon horen, lezen, bidden, overpeinzen, of ten Avondmaal gaan, 

doch Hij zond zo'n blad, zo'n woord, zodat "mijn hart verwijd werd, om de weg van Zijn 
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geboden te lopen." Het was alsof mijn hart mij zou ontzinken door droefheid en treurigheid, 

doch Hij zond Zijn Woord uit en beurde mij weer op: "God heeft gesproken in Zijn heiligdom, 

dies zal ik van vreugde opspringen." Ziet daarom welke genezende kracht door de bladeren van 

de Boom des levens aan uw ziel is medegedeeld. 

 

6. Wanneer u door het geloof van Zijn vrucht mag eten en Zijn bladeren aanwenden, zal het u 

zijn alsof u in het paradijs bent, ja, in een beter paradijs dan dat waarin Adam was in de hof van 

Eden. O dat zal de lust van uw leven en de blijdschap uws harten zijn, de vermakelijke Boom 

des levens te aanschouwen, en nu en dan Zijn vrucht in de straten of de Goddelijke instellingen 

te plukken en te genieten: "vervuld met alle blijdschap en vrede in het geloven." "Dewelke gij 

niet gezien hebt, en nochtans liefhebt; in Dewelke gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar 

gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde." David verlustigde zich zo 

in deze Boom des levens door het geloof te beschouwen, dat het dat "één ding" was, dat hij 

begeerde en zocht: "de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn 

tempel." Ja, één dag in Zijn voorhoven was hem beter dan duizend elders; hij koos liever aan de 

dorpel in het huis zijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddelozen." 

 

Het derde gebruik van deze leer zal zijn tot vermaning. 

Ten eerste. Van allen in het algemeen. O vrienden, wilt tot de Boom des levens komen, want de 

poorten van het paradijs zijn weer geopend. "O alle gij dorstigen, komt tot de wateren, en gij, 

die geen geld hebt, komt. Die wil, die kome en neme van de Boom des levens om niet." O dode 

zondaren, wilt tot Christus komen, want Hij is "de Boom des levens, " en dit is Gods getuigenis 

aan u, "dat Hij ons het eeuwige leven gegeven heeft; en ditzelve leven is in Zijn Zoon." O van 

honger omkomende zondaren, komt en eet vrijmoedig en overvloedig van de vrucht van de 

Boom des levens, want "hij draagt twaalfderlei vrucht, en geeft Zijn vrucht van maand tot 

maand;" Hij heeft vrucht genoeg en over. O kranke zondaren, die wegkwijnt in uw 

ongerechtigheden, komt tot de Boom des levens en wordt genezen, want "zijn bladeren zijn tot 

genezing van de volkeren." O zondaren, die verzengd en verbrand bent door de hitte van de 

toorn Gods, of door het vuur van een ontwaakt geweten, komt en schuilt onder de zich 

uitspreidende takken van de Boom des levens; gaat onder Zijn schaduw zitten, want "Hij is een 

schaduw voor de hitte en een verberging tegen de wind." 

 

Om u hiertoe te bewegen overweegt 

1. Welk leven te verkrijgen is door tot deze Boom des levens te komen: een leven van 

rechtvaardigmaking, heiligmaking, vertroosting en eeuwige heerlijkheid; een Goddelijk leven, 

een koninklijk leven, een hemels leven, een aanwassend leven, een onsterfelijk leven, over alle 

welke ik u in het leerstellig gedeelte heb gesproken. 

2. Overweegt welk een uitstekende bescherming u zult vinden onder de schaduw van deze 

boom. Hier zult u een bescherming vinden:  

(1.) tegen de toorn van een toornig God, Die een verterend vuur is. Onze Jezus verlost van de 

toekomende toorn. God verklaart, dat geen grimmigheid bij Hem is tegen iemand, die 

onder de schaduw van Zijn gerechtigheid wil komen.  

(2.) Hier zult u schuiling vinden tegen de woede van de satan. De duivel moet het leven van de 

Boom des levens wegnemen, hij moet hem weer afhouwen en Zijn bladeren afplukken, 

voordat hij de ziel kan machtig worden, die zich onder Zijn schaduw bevindt.  

(3.) Hij bewaart tegen de grimmigheid van de mensen, Hij zegt: "In Mij zult gij vrede hebben. 

In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld 

overwonnen." 

 

3. Overweegt de voortreffelijke eigenschappen van de vrucht van de Boom des levens.  
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(1) Het is ene aangename vrucht; zij is het gehemelte zoet (Hoogl. 2:3). Geen van de bomen van 

het paradijs bracht vrucht voort gelijk die welke in het midden van het Nieuw 

Testamentische paradijs groeit.  

(2) Het is een heilzame vrucht, "die God en mensen vrolijk maakt." God rook een lieflijke reuk 

in Zijn dood, en de Heere had lust aan Hem om van Zijn gerechtigheidswil." Zij vervrolijkt 

het hart van de gelovige, die haar eet, en geeft meer vreugde in het hart, dan de goddelozen 

kunnen hebben, wanneer hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn.  

(3) Het is een overvloedige vrucht. Komt en eet zoveel u lust, tot verzadiging toe; er zal niets 

gemist worden, de boom is volgeladen.  

(4) Er is verscheidenheid van vruchten aan deze boom. Sommige vruchtbomen dragen 

overvloedig één soort van vrucht, doch de uitnemendheid van deze boom ligt hierin, dat hij 

"twaalfderlei vruchten geeft, " allerlei vruchten, passend voor de behoeften van de ziel.  

(5) De vruchten van de Boom des levens zijn duurzaam en voor altijd, want Hij brengt Zijn 

vrucht voort "van maand tot maand, " in elk jaargetijde. (6). Het is een voedzame vrucht. De 

vrucht van deze boom doet de ziel groeien, en "van kracht tot kracht gaan, totdat zij voor 

God zal verschijnen in Sion." 

 

4. Beziet de bladeren van de boom, en laat dit u begerig maken door het geloof tot Hem te 

komen. Zij zijn tot genezing van de heidenen. Wat is uw krankheid. O zondaar? Wat het ook 

zij, u zult aan deze boom een blad vinden, dat u kan genezen.  

(1.) Bent u een blind zondaar? Hier is een blad van de boom, dat voor uw kwaal gepast is: 

(Psalm 146:8) "De Heere opent de ogen van de blinden." (Openb. 3:18) "Ik raad u, dat, gij 

van Mij koopt ogenzalf, opdat u zien mag."  

(2.) Bent u doof, zodat u de stem van God in Zijn Woord of in zijn roede niet kunt horen? 

Wel, hier is een blad van de Boom des levens tot genezing van uw kwaal: (Jes. 35:5) "Der 

doven oren zullen geopend worden." (Joh. 5:25) "De ure komt, en is nu, wanneer de doden 

zullen horen de stem des Zoons Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven."  

(3.) Bent u een kreupele zondaar, die niet in de weg des Heeren kunt wandelen? Hier is een 

blad voor u; (Jes. 35:6) "Alsdan zal de kreupele springen als een hert"; dan namelijk, 

wanneer het Evangelie onder de heidenen gepredikt zal worden tot hun genezing.  

(4.) Bent u een stomme zondaar, zodat u geen woord kunt spreken in de dingen Gods, niet 

kunt bidden, noch danken? Wel, hier is een blad voor uw kwaal: (Jes. 35:6) "De tong des 

stommen zal juichen." Bent u een zondaar met een hard hart? Is dit uw kwaal, dat u uw 

hart harder bevindt te zijn dan een diamant? Hier is een blad voor u: (Ezech. 36:26) "En Ik 

zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van u; en Ik zal 

het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een vlezen hart geven." Hebt u een vuil, 

besmet geweten in u, die besmet is met de schuld van de zonde? Wel, hier is een blad voor 

u: (Ezech. 36:25) "Dan zal Ik rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw 

onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik reinigen." (Zach. 13:1) "Te dien dage zal er een 

Fontein geopend zijn voor het huis Davids, en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de 

zonde, en tegen de onreinheid." (1 Joh. 1:7) "Het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt 

ons van alle zonde." Is uw kwaal, dat verdorvenheid, godloochening. ongeloof, vijandschap, 

de overhand over u hebben? Dan is hier een blad voor u: (Micha 7:19) "Hij zal Zich onzer 

weer ontfermen; Hij zal onze ongerechtigheden dempen; ja, Gij zult al hun 

ongerechtigheden in de diepten van de zee werpen. (Rom. 6:14) "De zonde zal over u niet 

heersen; want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade." Is uw ziel als de bergen van 

Gilboa, dor, verzengd, als de grond, die gebrek aan regen heeft? Hier is een blad voor u: 

"Want Ik zal water gieten op de dorstigen en stromen op het droge; ik zal Mijn Geest op 

uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen" (Jes. 44:3). Bent u onrustig door 

rusteloosheid van geest, zodat u in niets kunt rusten? Dan is hier een blad voor u: (Jes. 
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11:10) "Want het zal geschieden tenzelfden dage, dat de heidenen naar de wortel van Isaï, 

Die staan zal tot een banier der volkeren, zullen vragen en Zijn rust zal heerlijk zijn." 

(Matth. 11:28) "Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust 

geven." Hebt u last van het bezwijken van uw geest in de weg des Heeren? Wel, hier is een 

blad voor u: Jes. 40:29) "Hij geeft de moeden kracht, en Hij vermenigvuldigt de sterkte 

dien, die geen krachten heeft." Zo ziet u, dat er geen kwaal is, voor welke niet de Boom des 

levens een blad ter genezing heeft. 

 

5. Overweegt, dat gelijk de Boom des levens voor uw nooddruft berekend is, Hij zo ook voor uw 

gebruik, en tot nut van iedere zondaar, die door het geloof gebruik van Hem zal maken, 

bestemd is: (Joh. 3:14-16) "En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de 

Zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar 

het eeuwige leven hebbe. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren 

Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige 

leven hebbe." (Jes. 9:5) "Een Zoon is ons gegeven." Al wat Hij als Middelaar is, dat is Hij voor 

ons. Is Hij een Zaligmaker? Hij is dat voor hen, die verloren zijn. Is Hij een Profeet? Hij is dat 

om de onwetenden te leren. Is Hij een Priester? Hij is voor de mensen gesteld in de zaken, die 

bij God te doen zijn. Is Hij een Koning? Het is om ons te overwinnen en gevangen te nemen, te 

regeren en te heersen. Is Hij een Heelmeester? Het is, opdat Hij de kranken zou genezen. Is Hij 

een Herder? Hij is dat, om ons in Zijn weide te weiden. Is Hij een Deur? Het is opdat wij door 

Hem tot God zouden gaan. Is Hij een Fondament? Het is opdat wij op Hem zullen bouwen. Is 

Hij Spijze? Het is opdat wij Hem zullen eten. Is Hij Drank? Hij is dat voor de arme ziel, die 

behoefte heeft aan de zaligheid, gelijk een dorstige behoefte heeft aan water. Dus, al wat Hij als 

Middelaar is, dat is Hij voor ons: "Hij is ons geworden wijsheid van God, en rechtvaardigheid, 

en heiligmaking, en verlossing." 

 

6. Overweegt, dat deze boom toegankelijk is; want hij is "in het midden van haar straat." Hoewel 

hij uitermate verhoogd en boven de hemelen verheven is, toch buigen Zijn takken zich neer tot 

laag bij de grond, opdat de hand van het geloof Zijn vruchten en bladeren kan plukken. (Rom. 

10:6—8). "Maar de rechtvaardigheid, die uit het geloof is, spreekt aldus: zeg niet in uw hart: wie 

zal in de hemel opklimmen? Het is Christus van boven afbrengen. Of: wie zal in de afgrond 

neerdalen? Het is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in 

uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, hetwelk wij prediken." Ja, hij buigt niet 

alleen Zijn takken neer, om Zijn vruchten en bladeren bereikbaar te maken; doch Hij schudt 

Zijn vruchten af en laat ze in het dal des gezichts vallen, en strooit ze rondom de deuren van 

onze tenten, evenals het manna om de tenten van de Israëlieten regende. O strek dan de hand 

van uw geloof uit en raapt. 

 

7. U wordt niet alleen genodigd, maar u wordt geboden de vrucht te eten en de bladeren van de 

boom aan te wenden. Dit is het werk van God, dat Hij van u vereist: "Dit is Zijn gebod, dat wij 

geloven in de Naam Zijns Zoons Jezus Christus." Er is een roeping, waarvan een ieder, die van 

Christus hoort, gebruik moest maken; als u daaraan geen gehoor geeft, bent u aan de grote God 

ongehoorzaam in het voornaamste gebod, dat Hij ooit tot mensen deed uitgaan. Het wordt niet 

aan uw keuze gelaten; neen, u bent onder een wet besloten, die van u eist, dat u de vruchten 

van deze boom zult nemen. 

 

8. U zult sterven, wanneer u niet van de vrucht van de Boom des levens eet: (Joh. 8:24) "Want 

indien gij niet gelooft, dat Ik Die ben, gij zult in uw zonden sterven, " en dus voor eeuwig 

verloren gaan. "Die niet gelooft is reeds veroordeeld." Let dan op het gevaar, dat u loopt; doch 

indien u gelooft zult gij zalig worden. "Die in hem gelooft zal niet verderven, maar het eeuwige 



 8 

leven hebben." De vruchten en bladeren van deze Boom des levens zijn een tegengif tegen het 

kwaad, dat over ons gekomen is, doordat onze eerste ouders van de verboden vrucht hebben 

gegeten, waardoor zij en hun ganse nakomelingschap in het verderf zijn gestort. 

 

Dus heb ik getracht u de weg tot de Boom des levens te openen. Wat zal ik meer zeggen? Ik heb 

in de beweegredenen getracht de tegenwerpingen van het ongeloof te beantwoorden.  

 

Ik zal deze vermaning sluiten met een woord van raadgeving. 

Als u het zaligmakend voordeel van deze Boom des levens wilt inoogsten: 

1. Wees dan overtuigd van de volstrekte noodzakelijkheid, van deel te hebben aan Christus en 

Zijn zaligmakende vruchten. Overdenkt daartoe ernstig, dat u, doordat u in uw eerste ouders 

van de verboden vrucht hebt gegeten, gestorven, gedood, en vermoord bent; en dat u, wegens 

de verbreking van het eerste verbond, uit de tegenwoordigheid Gods bent uitgesloten. Hoe 

bezwaard was Adam, toen hij uit het aardse paradijs verdreven werd, en het vlammig zwaard 

zich voor hem omkeerde! O wat had hij wel willen geven, om tot de Boom des levens te mogen 

toegaan! Nu, dit is uw toestand, o zondaar, u bent een verbannene, het zwaard van de 

gerechtigheid flikkert boven uw hoofd. 

 

2. Wees overtuigd, dat het leven te verkrijgen is door gebruikmaking van Christus, de Boom des 

levens, door het eten van Zijn vrucht, en door het aanwenden van Zijn bladeren. Om u hiervan 

te overtuigen hebt u de getuigenis van de Drie-eenheid, dat dit leven is in zijn Zoon. "Die de 

Zoon heeft, die heeft het leven." 

 

3. Wees goed overtuigd van uw recht om van Hem gebruik te maken. Denkt daartoe aan het 

gebod om te geloven, en de aanbiedingen, roepingen en nodigingen van het woord, en de 

beloften, dat u welkom zult zijn. 

 

4. Slaat de armen van uw zielen om de Boom des levens met een vast besluit Hem niet los te 

laten, zeggende: "Kom ik om, dan kom ik om." Doch zegt u misschien: ik ben zo ver van de 

Boom des levens, ik kan Hem niet omarmen, of Zijn vruchten plukken. Dan geef ik andere 

raad: 

 

5. Ziet op de Boom des levens, en in het zien op hem zal zaligheid in uw ziel afdalen: (Jes. 

45:22) "Wendt u naar mij toe, of (Engelse overzetting) zie op Mij, en wordt behouden" (Psalm 

34:6) "Zij hebben op Hem gezien, en (Engelse overzetting) zijn verlicht." Doch u zegt misschien: 

ik kan niet zien. 

 

6. Als u de Boom des levens niet kunt zien, roept dan tot Hem en zoekt hem, want "gij, die God 

zoekt, ulieder hart zal leven." "Deze ellendige riep, en de Heere hoorde hem." Bartimeüs riep, en 

Hij hoorde hem. Die arme vrouw riep: "Heere, help mij, " en Hij hoorde haar. 

 

7. Als u niet kunt roepen, laat dan uw begeerten uitgaan naar een proeven van Zijn vrucht, naar 

een genezend blad, naar enige mededelingen van Christus aan uw ziel; omdat "Hij de dorstige" 

of begerige "ziel verzadigd, en de hongerige ziel met goed vervuld heeft." 

 

8. Zegt u: ik begeer en word niet verzadigd. Dan antwoord ik: u hebt lijdzaamheid nodig; wacht 

en verlang, en verlang en wacht op de Heere; "want de Heere is een God des gerichts; 

welgelukzalig zijn die allen, die Hem verwachten. De Heere is goed dengenen, die Hem 

verwachten, der ziel die Hem zoekt." Wacht gedurig op Hem, en u zult niet beschaamd worden. 
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Een tweede woord van vermaning is tot u, die gelovigen bent, die zich door het geloof wezenlijk 

tot de Boom des levens gewend en van Hem gebruik gemaakt hebt. 

1. O verheugt u, en verblijdt u in de Heere, dat het paradijs weer voor u veroverd is, en dat u 

niet gedood bent door de Cherubim met het vlammig zwaard; ja, dat u, van de Boom des levens 

geproefd hebbende, en onder Zijn schaduw zittende, buiten het bereik van de dood, de 

rechtvaardigheid, en de vloek bent. U ziet, dat op mijn tekst volgt; daar zal geen vervloeking 

meer zijn; geen vervloekende straf van de wet meer voor hen, die tot Christus, de Boom des 

levens, zijn gekomen. Er is geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn; neen, 

neen, Christus heeft ons verlost van de vloek van de wet, een vloek geworden zijnde voor ons. 

En daarom, "Verblijdt u in de Heere allen tijd: wederom zeg ik u, verblijdt u." 

 

2. Blijft onder de schaduw, maakt uw nest in de takken van deze gezegende Boom. Volgt de 

bruid na, zij "zat onder Zijn schaduw." U weet, dat de vogels hun nesten in de takken bouwen, 

en daarom vliegen zij om veilig te zijn. (Psalm 104:16, 17) "De cederbomen van Libanon, die 

Hij geplant heeft. Alwaar de vogelkens nestelen; des ooievaars huis zijn de dennebomen." Laten 

zo ook alle paradijsvogels komen om hun nest, hun huis, hun woning, in de Boom des levens te 

maken. "Tot Hem zullen de heidenen komen, en Zijn rust zal heerlijk zijn." David zeide: (Psalm 

116:7) "Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u welgedaan." 

 

3. Leeft van de vrucht van de Boom; leeft van de vrucht van Zijn gehoorzaamheid, dood, 

opstanding, hemelvaart en voorbidding; plukt telkens weer van de appelen van deze Boom des 

levens. Paulus zegt: "Het leven, dat ik in het vlees leef, leef ik door het geloof des Zoons Gods." 

Door het geloof "eten wij het vlees, en drinken wij het bloed van de Zoon des mensen." Maakt 

voortdurend gebruik van Christus, want u zult Hem altijd nodig hebben; "bouwt uzelf op uw 

allerheiligst geloof; schept altijd water met vreugde uit de fonteinen des heils." 

 

4. Wanneer u zichzelf gekwetst, of uw gezondheid benadeeld hebt door de verdorvenheid, of 

door verzoeking, gebruikt dan terstond de bladeren van de Boom des levens tot genezing – het 

genezend Woord en Christus in het Woord – voor uw ziel; doet het zonder uitstel, want uitstel 

is gevaarlijk. Het is het beste, dat men middelen gebruikt bij het begin van de ziekte: Als de 

vijand zal komen gelijk een stroom, zal de Geest des Heeren de banier tegen hem oprichten. 

 

5. Maakt dikwijls gebruik van de rivier van het water des levens, die onder de takken van deze 

boom stroomt; roept veel om de werkingen van de Heilige Geest: legt uw zielen open voor het 

blazen van deze wind, voor het vloeien van deze zuivere rivier van het water des levens, opdat u 

zo onder de schaduw van deze boom mag zijn als bomen geplant aan waterbeken, die hun 

vrucht geven op de rechte tijd: want "die onder Zijn schaduw zitten, zullen ten leven 

voortbrengen als koren, en bloeien als de wijnstok, zijn gedachtenis [of, zijn reuk] zal zijn als te 

wijn van Libanon." 

 

6. Nodigt ook anderen tot de boom te komen, en zegt: Komt, proeft en ziet, dat Zijn vrucht 

goed, aangenaam, heilzaam en overvloedig is. Maakt er met de bruid uw werk van Christus aan 

te prijzen: "Mijn Liefste is blank en rood, Hij draagt de banier boven tien duizend." Vertelt de 

hongerigen wat een uitstekende vrucht hier is: zegt de vermoeiden wat een heerlijke rust hier is; 

zegt de kranke zielen welke genezende bladeren hier zijn; doet de schuldigen horen welke een 

uitnemende gerechtigheid hier is. 

 

7. Verzet u tegen hen, die de Boom des levens willen omhouwen. Twist Zijn twist. Door 

sommigen in ons land worden in deze tijd pogingen aangewend om Hem van zijn hoogheid te 

verstoten; doch ik ben er zeker van, als u ooit van Zijn vrucht geproefd hebt, of door Zijn 
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bladeren genezen bent, dat u zult doen wat u kunt om Zijn twist te twisten, en Zijn heerlijkheid 

en hoogheid te handhaven, en Zijn eer te verdedigen tegen al de aanvallen, die daarop worden 

gedaan. 

 

8. Eindelijk. laten alle paradijsvogels de lof des Heeren zingen, die deze Boom des levens voor 

ons geplant en een verse en levende weg naar het hemels paradijs geopend heeft, waar wij voor 

eeuwig onder de takken van deze boom zullen zingen. En lispelt ondertussen dat lied: Gezegend 

zij de God en Vader onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke 

zegeningen in de hemel in Christus." O zingt de lof van Hem Die op de troon zit, en van het 

Lam. Zingt dat lied van de verlosten: (Openb. 5:12, 13) "Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te 

ontvangen de kracht. en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en 

dankzegging. En alle schepsel, dat in de hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in 

de zee zijn, en alles wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, die op de troon zit, en het Lam zij 

de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid." En elke ziel zegge 

op dit gezegend lied: Amen, ja Amen. 

 

 

 


