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Goed? Fout! Of het Leven.
Er waren 2 bomen in de tuin van Eden.



Tigris rivier, IRAK
Opening:

Mirjam en ik hebben samen met net na ons trouwen een school opgezet, met de samen werking van Open doors en YWAM. de Persecuted DTS. onze focus was een 
bemoediging zijn voor de christenen in nood, in vervolging. 


We kregen elke week speciaal onderwijs van sprekers die ons hielpen om meer inzicht te krijgen van de vervolgde kerk, de situaties waarin ze leven. maar ook over de 
landen waarin het zich afspeelt. de moslim werelden, Noord Korea. enz. 


zo kregen we ook les over het moslim geloof. wat geloven ze, en hoe kun je met ze omgaan.  



Een gemeente waarin iedereen kan 
eten van de levensboom.

Create a need.

In mijn gebed voor jullie had ik 2 dingen die ik aan jullie wil zeggen.


Gefeliciteerd met jullie 10 jaar bestaan, nieuw logo, nieuwe voorganger. 

Jullie logo, kreeg voor mij een nieuwe betekenis. het lijkt wel op een boom, met het kruis er in. de levens boom, Jezus. 


toen kreeg ik de woorden, en laat dit jullie focus zijn… om een gezonde gemeente te blijven. 

Wees een gemeente waarin iedereen zijn focus houdt op de levensboom, en daarvan eet. zodat je blijft groeien in Geestelijk opzicht. Het gevaar van eten van de boom 
van Goed en fout, is een geestelijke moordenaar. het maakt meer kapot dan je lief is. 



schriftlezing

En de HEERE God liet allerlei bomen uit de aardbodem 
opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te 
eten; ook de boom des levens, in het midden van de hof, en 
de boom van de kennis van goed en kwaad. Genesis 2:9

De HEERE God nam de mens, en zette hem in de hof van 
Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de 
HEERE God gebood de mens: Van alle bomen van de hof 
mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed 
en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u 
daarvan eet, zult u zeker sterven. Genesis 2:15-17

Schriftlezing van Gen. 2:9,15, 3:22.



schriftlezing

Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één 
van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn 
hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen 
en eten, zodat hij eeuwig zou leven! Genesis 3:22

- ‘Ik ben het brood des levens’ (Johannes 6:35) 
- ‘Ik ben het licht van de wereld’ (Johannes 8:12) 
- ‘Ik ben de deur der schapen’ (Johannes 10:7) 
- ‘Ik ben de goede herder’ (Johannes 10:11) 
- ‘Ik ben de opstanding en het leven’ (Johannes 11:25) 
- ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6) 
- ‘Ik ben de ware wijnstok’ (Johannes 15:1)

Schriftlezing van Gen. 2:9,15, 3:22. 

en de 7 uitspraken van Jezus over zichzelf.


Het brood van God, is het brood dat neerdaalt uit de hemel, en dat leven geeft aan de wereld.6:33

- wie van mij eet en drinkt, zal nooit mee dorst hebben, maar eeuwig leven…
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  2 PRINCIPE WAARDOOR JE KUNT LEVEN       

Leven verbonden met God  
(geestelijke realiteit)

Als God willen zijn… 
(wereldse realiteit)

Overview of the sermon: 
Deze 2 bomen uit genesis vertegenwoordigen 2 principe hoe je door het leven kunt gaan als christen.

het is een waarheid die je door heel de bijbel heen zult zien, van welke boom eet je. waar ligt je focus, of waar vul jij je mee.


soms moet je de woorden even anders gebruiken, leef je uit de geest, of leef je uit het vlees. 

leef je in de wereld, of leef je vanuit Gods wereld. waar komt je voeding vandaan. en waardoor laat je je leiden.




God is Geest… Johannes 4:24 

Het zichtbare leven, komt voort uit een 
onzichtbare geestelijke realiteit.  

Joh 1, Kol 1:15-16 

- God sprak (geestelijk) en het was er (zichtbaar) 
Gen 1 

- God opdracht voor de tabernakel  
Exo 24-32:7 

- Geestelijke wereld is Eeuwig, Zichtbare wereld is tijdelijk  
2 Kor 4:18 

Overview: De zichtbare wereld en de zichtbare wereld. 
- God is Geest… Johannes 4:24

- Het zichtbare leven, komt voort uit een onzichtbare geestelijke realiteit. Joh 1

- God sprak (geestelijk) en het was er (zichtbaar) Gen 1

- God opdracht voor de tabernakel  Exo 24-32:7

- Geestelijk wereld Eeuwig, Zichtbare wereld tijdelijk  2 kor 4:18


De materiële wereld is beperkt in ruimte en tijd, terwijl in de geestelijke wereld afstanden en tijd gewoon niet bestaan. Het doet denken aan dromen, waar afstanden niet bestaan en alle tijden door elkaar kunnen lopen. In feite zijn 
dromen ook ervaringen van de menselijke geest, dus daarom is de vergelijking niet eens zo slecht. In de materiële wereld is alles tot op zekere hoogte meetbaar, zoals lengte, inhoud, gewicht, temperatuur. In de geestelijke wereld 
spelen morele waarden een belangrijke rol. Daar worden begrippen als liefde, trouw, zonde, dienstbaarheid waarneembaar. Dat zijn dus meer de innerlijke dingen, in plaats van de uiterlijke dingen waaruit de materiële wereld bestaat. 

De geestelijke wereld is van een hogere rangorde 
"Wij houden onze ogen immers niet gericht op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de dingen die men ziet, zijn van het ogenblik, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig." (2 Korintiërs 4:18, 
HSV2010) 
In de Bijbel lezen we dat de onzichtbare, geestelijke wereld eeuwig is en de zichtbare, materiële wereld tijdelijk. De materiële wereld is uit de geestelijke wereld ontstaan. 

"Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen." (Romeinen 11:36, NBV2004) 
Daarom mogen we er rustig van uitgaan dat de geestelijke wereld veel verhevener, grootser, omvangrijker en complexer is dan de materiële wereld. Daarom wordt van de geestelijke wereld vaak gezegd dat die zich boven ons bevindt 
(Exodus 20:4-5) en dat moet natuurlijk figuurlijk worden opgevat.  (https://www.herschepping.nl/02sz/gwer_01geestelijke_wereld.php) 



Uniek in de schepping,  
De mens is een brug voor het 
geestelijke en het zichtbare. 

 GEN 2: 7-8

Main point one: De mens is een brug van het geestelijke en zichtbare. 
Alleen in de mensen wordt het geestelijke en het zichtbare geconnect en vindt er zijn ware doel., zoals nooit tevoren. We waren het center punt van de schepping, relatie 
met God, God als levens adem, Geestelijk levend en fysiek levend. Niets anders in de schepping heeft de functie om te leven op aarde, en tegelijk verbonden te zijn 
met de geestelijke realiteit.   


God’s visie voor de mens, is dat ze vanbinnen uit zouden leven, Geest gevulde mensen die leefde onder een open hemel, in relatie met God, ontdekken hoe 
groot Gods koninkrijk is, en hoe ze dat konden uitleven op aarde.   

Relatie met God, dat is het Eeuwige leven, joh 17:2-3 
• Dieren horen bij de zichtbare wereld, soms kunnen ze wel gevoelig zijn voor de geestelijke wereld. maar dieren horen bij de zichtbare wereld.

• Engelen horen bij de onzichtbare wereld, en heel soms worden ze zichtbaar in onze wereld, maar ze behoren tot de geestelijke wereld. Hebreeën 1


Agreement among Bible scholars suggests that the tree of life with its central placement in the garden was to serve as a symbol to Adam and Eve of their life in fellowship with God and their dependence on him. 

In the center of the garden, human life was distinguished from that of the animals. Adam and Eve were much more than mere biological beings; they were spiritual beings who would discover their deepest fulfillment in fellowship with 
God. However, this fullness of life in all its physical and spiritual dimensions could only be maintained through obedience to God’s commands.



De boom van het leven

2  bijzondere bomen, met een geestelijke impact  

Gen 3:22 … de levensboom plukt, want 
als hij die zou eten, zou hij eeuwig 
leven.                                                         Open. 2:7, 22:2,14

Geestelijke wereld
Zichtbare wereld

Main point one: De boom des levens, was de enige boom, waarin geestelijk eten zat.  
De boom des levens had God iets van zichzelf ingelegd. God is het leven, het is de bron van alles, en de tekst zegt dat deze boom het leven bevatte, als je hier van zou 
eten, zou je eeuwig leven krijgen. 


Het was dus veel meer dan een normale boom. Het is een boom waarin de geestelijke wereld en de zichtbare wereld verbonden waren. Deze boom is zichtbaar, maar de 
vruchten hebben eeuwigheid waarde. (daarnaast is dit ook een boom die we in openbaringen tegen komen. Dus het is veel meer dan alle andere aardse bomen. het had 
iets van God in zich.) 

(ook al is het niet helemaal menselijk te bevatten)



De boom van kennis van 
Goed        kwaad

Geestelijke wereld
Zichtbare wereld

Efe. 2:8-9 |  Joh. 15:5 | Tit. 2:11-12 | 1 Kor. 13 | Rom. 6:14 | 2 Kor. 3:6

2  bijzondere bomen, met een geestelijke impact  

Main point one: De boom van de kennis van Goed | kwaad. 
Adam en Eva, kozen om te eten van de boom van Goed en kwaad. 

- Het eten van deze boom heeft grote gevolgen op verschillende vlakken. 


Most scholars agree that the tree of life and the tree of knowledge of good and evil are two different trees. Scripture reveals that fruit from the tree of knowledge of good and evil was forbidden because eating it would necessitate death 
(Genesis 2:15-17). Whereas, the result of eating from the tree of life was to live forever. 

Adam en Eva verliezen de mogelijkheid om te leven in 2 dementies, het Geestelijke leven, de open hemel sluit zich. niet langer is het mogelijk om vrij te bewegen in deze 
2 werelden. 

- Rebelie kwam voort door te geloven in de leugen.

- Zonde kwam door de daad, waarin ze ongehoorzaam waren. 

- schuld en schaamte, verbrak de open relatie met God de Vader.


Wat kregen ze er voor terug. Kennis van Goed, & kennis van het kwaad.  
Een scheidslijn om te kiezen om Goed te doen, of om kwaad te doen. En toch is het iets waarin zegt, hierin wil ik niet dat ze eeuwig leven. Leven door het filter van goed 
en kwaad, is niet het leven dat Ik voor ogen hem voor de mens.


Adam en Eva waren God ongehoorzaam geweest, en wisten nu, wat het Goede was, en wat het kwaad was. maar ze waren de link met het ware leven kwijt… 

De bijbel schrijft hier herhaaldelijk over dat we heel veel goeds kunnen doen, maar als we niet verbonden zijn met God, is het allemaal dood.


Dode werken (zonden) geven een negatieve vrucht. De vrucht of het loon van de zonde is de dood Romeinen 6:23. Bij dode werken verdwijnt de Geest en ontstaan er dode leerstellingen en dogma's, die in de 



praktijk niet zijn toe te passen, omdat het hart er niet achter staat. Opvallend is verder dat de onderwijzers van religie vaak zelf uitblinken in het niet nakomen van wat ze zelf zeggen Mattheus 23:3-4, 13,15. 

Maar bij Jezus gaat het niet om de leer, maar om het reële leven; niet om een religie, maar om een levende relatie met God door Jezus Christus. Het gaat niet om een prestatie van onze kant, maar om het werk 
dat God tot stand gebracht heeft in Zijn Zoon. Alleen Jezus kon uitroepen: "Het is volbracht". 
Door het bloed van Jezus Christus wordt ons bewustzijn gereinigd van dode werken, waardoor we de levende God gaan dienen Hebreeën 9:14. 
Ons geweten wordt gezuiverd door Jezus Christus, zegt Hebreeën 10:22, mits we naar Jezus gaan met een eerlijk en oprecht hart. 

The Genesis story showed that eating from the tree of knowledge of good and evil resulted in sexual awareness, shame, and a loss of innocence, but not immediate death. Adam and Eve were banished from 
Eden to prevent them from eating of the second tree, the tree of life, which would have caused them to live forever in their fallen, sinful state. 

The tragic result of eating the fruit of the tree of knowledge of good and evil was that Adam and Eve were separated from God. 



Mensen proberen door “goed” te 
doen het “Leven” te bereiken.

Main point twee: Leven vanuit de boom van Goed en kwaad, heeft geen Eeuwigheid. 
Voor veel christen is het geloven, een geloof van goede dingen doen, en afstand doen van het kwade. Dat is natuurlijk geweldig.  Islam, Hindoeïsme, Taoism (jing-jang)


Het is geweldig dat we ons inzetten voor een goed doel, en ons daarvoor inzetten.  
Maar het is niet gelijk daarmee ook verbonden met het leven. goede werken zonder de geest van God, hebben niet de zelfde betekenis als leven met God. 


Wie heeft dit wel eens gehoord: “Ik heb mijn hele leven geprobeerd om goed te doen” is dat verkeerd. nee het is juist geweldig. Maar is het hetzelfde als leven met God? 
leven vanuit Gods realiteit en dan Goed doen?


Je bent niet instaat om alleen door goede werken, het leven van Gods realiteit binnen te gaan. goede werken zonder God, hebben het Leven niet inzicht. (het kan wel 
goed voelen, en het is ook mooi, waardevol,) maar het is niet het zelfde.


Leven met Gods realiteit is een totaal andere manier van leven en handelen. Gods Leven brengt Wonderen, Genezing, Hoop, Herstel, Visie, op een niveau zoals 
je nooit menselijk kunt brengen. 
De Geestelijke wijsheid die God voor ons heeft gaat elke menselijke brein ver te buiten gaat. Hij overlaat ons met zijn Goedheid, geestelijke Gaven, en vruchten 
van de Geest. Hij zelf staat ons bij in moeilijkheden en leidt ons dag aan dag. 

Alle "dienstbaarheid en goede werk" vanuit een verkeerde bron / motivatie is een dood werk voor God.  
Ook religieuze werken zijn heel vaak  dode werken en deze leiden heel vaak tot wetticisme. Men probeert dan door het naleven van o.a. geboden, verboden en regeltjes met allerlei uiterlijk vertoon, indruk te 
maken op God en / of mensen. Zoiets is alleen maar een schijnheilige dode religie, waarin geen plaats is voor een werkelijke relatie met God. 
Zelfs bidden, Bijbellezen etc. kan een dood werk zijn, wanneer iemand hierin zo opgaat, dat eigenlijk alleen maar de letter overblijft, en de letter dood zegt 2 Corinthe 3:6. 



Kenmerken van een levend werk 
Een dood werk stelt slechts de vraag: Wat levert het mij op? 
Een levend werk / geloofswerk stelt echter de vraag: Wat zal het doen voor Jezus Christus? 



Je kunt kennis hebben van het goede,  
en toch het LEVEN missen…  

Joh 5:39 - 40 | 1 Kor 8:1 - 13

Bijbels voorbeeld: Mensen die het Goede proberen te doen 
Johannes 5:39-40  
“U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het (het is juist de bijbel) die van Mij getuigen. En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt.” 

1 Korintiers 8:1-13 
En wat de afgodenoffers betreft: wij weten dat wij allen kennis bezitten.  
De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op. 

Zo heb je ook vandaag de dag mensen met een enorme wijsheid, zelfs enorme bijbel kennis en toch soms vreselijk verblindt voor wat God tegen ze wil zeggen. 

De form, en de traditie is sterker dan iets nieuws wat de Heilige Geest wil brengen.  

Voorbeeld: Ik praat wel met mensen die enorm wijs en geleerd zijn, zoveel van God in het woord. maar als je praat over een leven vanbinnen uit door de Geest is dat iets 
wat ze niet begrijpen. geen grip op hebben. niet de controle over hebben. Wijsheid is niet verkeerd, begrijp me goed. Maar wijsheid moet verbonden blijven met God’s 
Geest. 


Een religieuze geest is een boze geest die de kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige wil vervangen met religieuze activiteiten. Dit is het zuurdesem van de Farizeeën en Sadduceeën, waarvoor Jezus de discipelen 
waarschuwden.  De religieuze geest werkt als zuurdesem of gist. In plaats van iets voedzaams of nuttigs toe te voegen doet het gist brood rijzen (voedt de trots). Wanneer het gist met het brood vermengd is is het heel moeilijk dit te 
verwijderen. Een religieuze geest verhindert ons om Gods stem te horen omdat we veronderstellen al te weten wat God zegt en behaagd. 

Er zijn dus 2 soorten kennis. 

- Kennis die leidt tot trots, of eigen gerechtigheid, Kennis vanuit het hooft, waar jij op de troon zit!.

- Maar er is ook Kennis die komt vanuit het Leven, kennis vanuit het Hart, Waar Jezus op de troon zit!




Iemand afrekenen of veroordelen is 
eten van de boom van Goed en kwaad

Brian Welch Todd White Robby Dawkins Phil Aguilar

Iemand gelijk oordelen op het foute wat iemand doet, of de vergissing die mensen maken. 

Fouten gebeuren, maar is er ruimte voor vergeving, een 2de kans. of blijft het voedsel waarin je blijft eten van de boom van Goed en Fout. 


Als het lukt in tijd, lees dit verhaal eens. Struikelend achter Jezus aan. blz 53.



Barbara Brown Taylor
Predikant van een kerk
Bron: Struikelend achter Jezus aan, blz37-38



Bron: Struikelend achter Jezus aan, blz 47-49



Het Goede Nieuws… 
In het nieuwe Testament vinden we een 
nieuwe boom des Levens.

Geestelijke wereld
Zichtbare wereld
1 kor 15:44–49 | Joh 6:53-57

Hoop: 
In Jezus zien we een nieuwe Adam, die leeft zoals het bedoelt was, mens, maar helemaal verbonden met de Geestelijke wereld. maar tegelijk is Jezus de boom des 
levens, die jou uitnodigt om te gaan leven. niet gebonden door goed of fout. Maar leven in relatie met God de Vader.


Tree of Life in the New Testament. 
Tree of life images are present at the beginning of the Bible, in the middle, and at the end in the book of Revelation, which contains the only New Testament references to 
the tree.


“Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what he is saying to the churches. To everyone who is victorious, I will give fruit from the tree of life in 
the paradise of God.” (Revelation 2:7, NLT; see also 22:2, 19)

In Revelation, the tree of life represents the restoration of the life-giving presence of God. Access to the tree had been cut off in Genesis 3:24 when God stationed mighty 
cherubim and a flaming sword to block the way to the tree of life. But here in Revelation, the way to the tree is open again for all who have been washed in the blood of 
Jesus Christ.


“Blessed are those who wash their robes. They will be permitted to enter through the gates of the city and eat the fruit from the tree of life.” (Revelation 22:14, NLT)

Restored access to the tree of life was made possible by “the second Adam” (1 Corinthians 15:44–49), Jesus Christ, who died on the cross for the sins of all humanity. 
Those who seek forgiveness of sin through the shed blood of Jesus Christ are given access to the tree of life (eternal life), but those who remain in disobedience will be 
denied. The tree of life provides continuous, everlasting life to all who partake of it, for it signifies the eternal life of God made available to redeemed humanity.

(https://www.learnreligions.com/tree-of-life-in-the-bible-4766527) 




Van welke boom eet jij het meest?

Laten we even een moment stil worden, en wees eens eerlijk. 

Van welke boom eet je vaak? praat een met je buurman, en bid voor elkaar.


En hoevaak laat je je voeden door te eten van het LEVEN.


Kenmerken van een levend werk 
Een dood werk stelt slechts de vraag: Wat levert het mij op? 
Een levend werk / geloofswerk stelt echter de vraag: Wat zal het doen voor Jezus Christus? 


