Twee Bomen in Eden
Ik geloof dat het wel twee letterlijke bomen zijn geweest, ik bedoel de
levensboom en de kennis of "het beseffen van het verschil tussen het
goede/juiste en het onjuiste en daardoor verkeerde en kwade.
Ik geloof dat God kennelijk aan twee bomen een bijzondere betekenis gaf met
hun vruchten die er aan groeiden, waardoor deze twee bomen fungeerden als
een definitief gegeven van het feit dat door het eten van één van beide zowel het
leven als van de dood tot gevolg kon hebben.
God beschikte als het ware de betekenis van de bomen. Daarom moesten ze ook
uit dat paradijs weg en moest deze bewaakt worden zodat ze niet toch nog van
de levensboom konden eten en voor eeuwig zouden leven daardoor. Het ging
niet om de bladeren of om de boomschors, maar om het eten van de vrúchten
van die twee bomen, dus wat die vruchten aan kracht hadden in het bestaan van
Adam en Eva en die voor hen het verschil maakten tussen het voor altijd sterven
en het voor altijd leven.
Zo heeft ieder z'n gedachten er over

.
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Het plaatsen van de levensboom in Eden door God is nooit bekritiseerd voor ik
weet. Adam en Eva wisten van die levensboom. Een boom brengt uit zichzelf
geen vruchten voort die eeuwig leven tot stand kunnen brengen, dan slechts
doordat God er kracht aan verleent volgens mij. Het werd een wonderboom door
Gods bevel en als een symbool wat in de Openbaring ook nog weer genoemd
wordt (Op. 2:9; 22:2, 14), net als dat de boom van kennis van goed en kwaad
ook een wonderboom werd door Gods bevel.
Met die boom van kennis van goed en kwaad werd naar mijn mening het
gebruik van de vrije wil van Adam en Eva getoetst. Met een bepaalde soort
boom zoals er zich zeer veel in de natuur in de gehele wereld bevinden heeft het
naar mijn mening niets te maken. Zoals er nu een vrije wil is om God en het
middel voor redding Jezus aan te nemen of te verwerpen, zo was het wel of niet
willen eten van de vruchten van die boom min of meer ook iets wat verschil
maakte voor hen.
Ik geloof dat de Schepper van de mens soeverein is en het recht heeft zijn
schepselen zowel het eeuwige leven als de eeuwige dood als keuze voor te
stellen, ook nog met de waarschuwing daarover van de voren en niet achteraf.
Ik heb Ezech. 31 doorgelezen, en de verzen 9, 16 en 18 gaan, als je het verband
leest waarin deze verzen staan, over het feit dat het rijk Assur een
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waarschuwend voorbeeld was voor Egypte, en de bomen zijn een symbool van
de koning en hooggeplaatste mensen in Assur.
Deze werden als het ware "drooggelegd" doordat er geen regen meer viel en die
"bomen" in de onderwereld "troosten" de andere bomen, elkaar als het ware.
Het is beeldspraak en het was een voorbode hoe het Farao en zijn mensenmassa
zo vergaan. Ook zij zouden in het dodenrijk, in de onderwereld terecht komen,
en niet meer kunnen pochen, zoals ook in Ezech. 32 verder gaat.
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