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H O O F D A RT I K E L

Het was in deze tijd van het jaar, in de Veertigdagentijd, 
acht jaar geleden (alweer, wat vliegt de tijd!). We hadden 
een indrukwekkend huisavondmaal gevierd en de diaken 
en ik liepen daarna samen een eindje op tot aan haar huis. 
Mijn oog viel op de brede leilinde in haar voortuin en 
opeens zag ik op het kruispunt van takken een gelijkenis 
met de gekruisigde Christus. Ik maakte er een foto van, hier 
ook afgebeeld. De leilinde stond op het punt om blaadjes 
te krijgen. Het kruis van Christus, nu nog net kaal, maar 
straks als levend hout, als levensboom. Pasen was in zicht. 

Als de ‘boom des levens’, zoals een bekend lied uit de 
Lijdenstijd het kruis noemt. Het kruis dat Jezus droeg, 
loodzwaar, doodzwaar... aan dit hout moest Hij sterven, 
en dan zou het einde oefening zijn met Jezus en zijn 
opruiende en voor machtigen van religie en staat 
bedreigende ideeën. Die moesten uitgeroeid worden, met 
wortel en tak, die ideeën en Hijzelf die ze deelde met het 
volk. 

Maar dat plan bleek nogal mislukt toen de Gekruisigde 
opstond uit de dood. En zo ontstond het idee dat dat kale 
dode kruishout eigenlijk een levensboom was. En zo kon 
Willem Barnard dan ook dichten: ‘Met de boom des levens, 
doodzwaar op zijn rug, droeg de Here Jezus Gode goede 
vrucht’. Oftewel: Ook Jezus Zèlf is een levensboom aan Wie 
de goede vruchten groeien. 

Het kruis als levensboom, Jezus als levensboom, waar 
komt dat vandaan? In de Bijbel komen we dit beeld zelf 
niet expliciet tegen, maar er zijn door vroegchristelijke 

schrijvers (Kerkvaders, eerste eeuwen van onze Christelijke 
jaartelling) wel aanknopingspunten gevonden in de 
Bijbel die tot de vorming van het beeld geleid hebben. 
De associatie met de Levensboom uit het Paradijs, 
omdat Jezus de nieuwe Adam wordt genoemd. De 
associatie met het Paradijs was er sowieso al door het 
Opstandingsverhaal van Johannes, waarin Jezus in de Hof 
van Arimatea (waar hij begraven was) Maria van Magdala 
tegenkomt, die denkt dat zij de tuinman ontmoet. 

‘Ik ben in mijn hof gekomen, 
tot mijn lust, tot mijn lied,
zinge het lover, de wind is in de bomen,
Halleluja is mijn lied’. 

Een lied (629) waarin de taal van de bruidegom van het 
Hooglied in de mond gelegd is van de Opgestane Heer, 
die zijn bruid ontmoet in de Hof. Zo wordt er nog een 
ànder Paradijs verbonden aan het Opstandingsverhaal, 
het paradijs van de liefde en de liefdestaal. Deze manier 
van associëren wordt ook wel allegorische Bijbeluitleg 
genoemd. In cantates van Bach zien we deze kunst – want 
het is een wáre kunst !– terug, evenals in liederen van Tom 
Naastepad, die het lied ‘De Hovenier’ (‘Ik ben in mijn hof 
gekomen’) geschreven heeft. 

Deze zelfde dichter heeft een lied geschreven dat mij 
persoonlijk zeer na aan het hart ligt. Het heet ‘Vreugde 
der Wet’ en het gaat over een boom. En die boom heet 
Thora. Dat is in het lied de ‘oudste boom die God heeft 
geplant op aarde.’ De Thora vormt in de Joodse traditie 

LEVENSBOOM
de kern van het geloof. Het bevat als binnenkern de Tien 
Woorden, maar ook de verhalen over het Begin, zoals 
de Scheppingsverhalen, met het Paradijs, met daarin de 
Levensboom, met daarin ook de boom van kennis van goed 
en kwaad. De vruchten van de Levensboom zijn uitsluitend 
goed en heilzaam. De vrucht van de boom van kennis van 
goed en kwaad mag door de mens niet gegeten worden, 
want dan zou de mens zijn als God. Wie eet van het merg 
van de boom die Thora heet zal leven en overleven. 
Deze boom is sterk en doorstaat alle wisselingen van de 
getijden en seizoenen. 

De Levensboom is vruchtbaar hout. En ook al zouden zijn 
bladeren vallen in de herfst, en zouden er takken afbreken 
en vallen in het goud van de herfstbladeren, dan nog zou 
de boom blijven leven en vanuit de moederlijke grond 
blijven reiken naar de hemel. De boom komt de winter 
door en blijft daar staan, midden tussen goed en kwaad. 
Maar hoe komen wij de winter door? Hoe weerstaan wij de 
gure hardheid van de werkelijkheid waarin wij leven? Hoe 
overleven wij de hardheid van deze wereld, hoe doorstaan 
wij oorlog en geweld en alles wat ons leven aanvalt en 
belaagt?

Dat is geen theoretische vraag. Het is een vraag die in 
onze dagen heel actueel is, heel dichtbij ook. De oorlog in 
en om Oekraïne bepaalt ons bij de vraag: hoe zal dit ooit 
goedkomen? En dat geldt voor zoveel andere situaties ook: 
hoe zal er ooit weer leven zijn? Hoe vind ik ooit het leven 
weer terug? In een heel moeilijke periode in mijn leven en 
het was ook nog eens strenge winter toen, zag ik het lied 

van Tom Naastepad voor het eerst. En het raakte me diep, 
vooral het slotvers, dat me diep in het hart gegrift staat:

‘Niemand komt door dit seizoen
van de neergang tot het einde,
maar God maakt zijn boom weer groen,
Hij heeft bloesem in de lente;
want zijn Zoon heeft zich gebukt,
deze boom draagt goede vrucht!’

De Levensboom uit het Paradijs, de Thora, wordt 
verbonden met de Levensboom die Jezus is. Die gebukt 
ging onder de lood- en doodzware ‘boom des levens’, het 
kruis, is Zèlf de Levensboom, die bloesem geeft in de lente. 
En die hoop geeft, zoals bomen, struiken en bloemen dat in 
deze tijd van het jaar doen. Het beeld is krachtig en geeft 
hoop.

En nee, toen de magnoliabomen gingen bloeien dit 
voorjaar, was de oorlog niet over. En als de leilinde weer 
blad gaat zetten, is de rouw niet over, of ben je niet 
opeens genezen als je ongeneeslijk ziek bent. En nee, de 
opstanding van de Heer heeft de ellende in de wereld niet 
verminderd. 

En toch blijft er dat niet om te kappen vertrouwen dat 
de Levensboom ons trouw vergezelt door alle seizoenen 
van ons leven en er diep in wortelt. Want Hij leeft! En wij 
mogen dat mèt Hem.
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