Bomenfeest – Toe Bitsjwat
In onze tijd worden er veel zorgen uitgesproken over klimaat, natuur en milieu. We bevinden ons in
een crisissituatie, ook op dit gebied. De Here God heeft de mens de opdracht gegeven de schepping
te bewaren (Gen. 2:15). Ieder individu draagt hiervoor verantwoordelijkheid t.a.v. de volgende
generaties, zeker een christen. Het Joodse volk is dit met name zeer bewust. ‘Wie bomen omkappen’
aldus de bekende rabbijn Rashi (1040-1105 n. Chr.) ‘zijn vernielers, zij beledigen de heilige Naam en
verachten Zijn weldadigheid’. Toe Bisjwat betekent de 15de van de maand Sjewat (januari). Het is het
Joodse nieuwjaarsfeest van de bomen en een nationale feestdag. Het is echter een zgn. halffeest, in
2022 te houden op 16/17 januari. Op deze dag worden verschillende vruchten gegeten. Ook is het in
Israël de gewoonte om op deze dag bomen te planten. Heeft dit feest een Bijbelse achtergrond?
Heeft een ‘groene’ kerk, ‘groen’ geloven en een ‘groene’ Bijbel raakvlakken met dit feest? Zullen de
bovengenoemde zorgen zich in de toekomst gaan oplossen?
Bomen - de mens – het Joodse volk
Toen de Here God in de hof van Eden een tuin aanlegde, liet Hij daar allerlei geboomte opschieten,
begeerlijk om te zien en goed om van te eten (Gen. 2:9).
In het midden van de hof plantte Hij de ‘boom des levens’, waarvan
de vruchten het eeuwige leven schonken.
De Here God leidde Adam door de hof van Eden en zei:
“Ik heb al mijn prachtige en glorieuze werken geschapen omwille
van jou. Pas op dat je Mijn wereld niet bederft en vernietigt.
Want als je haar vernietigt, is er niemand na jou om haar te
herstellen”.' (aldus Prediker Rabbah 7:13 - Prediker Rabbah is een
commentaar op Prediker, opgenomen in de Midrasj Rabba)
De Joodse godsdienst heeft nooit boomverering gekend, maar
verschillende aspecten in de Bijbel worden wel in verband gebracht
met ‘de boom des levens’ of met ‘een boom’.
Eets chajiem (boom des levens), zo worden de stokken genoemd,
waaraan de Thorarol is bevestigd.
Wie vreugde vindt in de Thora, wordt in Ps. 1 vergeleken met
Levensboom - Wiert Douglas
…..een boom, die altijd vruchten draagt als de tijd er voor is.
Daarbij wordt het hele volk Israël wel in verband gebracht met een boom:
….want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, zo schrijft Jes. 65: 22.
In Gen. 21:33 lezen we: Abraham plantte een tamarisk in Ber Sheba en hij riep daar de Naam van
de Heere, de eeuwige God, aan.
Waarom plantte Abraham juist deze tamarisk-boom? Deze boom wordt heel oud en groeit extreem
langzaam. Hij plantte deze boom voor de komende generaties. Hij wist dat hijzelf nooit in de
schaduw van deze boom zou kunnen zitten. Abraham geloofde in de landbelofte en dat zijn
nageslacht eens onder deze boom zal mogen rusten. Dit was een enorme geloofsdaad van hem!
Een boom leeft langer dan een mens, 50, 100 tot zelfs 1000 jaar of meer.
Het is opvallend dat de Bijbel begint en eindigt met de Boom des Levens, die symbool staat voor de
leven-gevende volheid van God en Zijn Woord in ons leven. (zie Genesis 2 en Openbaring 22)
In de winter, wanneer de regens vallen, putten de bomen nieuwe levenskracht uit de aarde en breekt
in het voorjaar opnieuw een bloeiperiode aan. De cyclus van groen en bruin, van leven en van slapen
en ontwaken, herhaalt zich ieder jaar. Zo vernieuwt, zo groeit en bloeit ook een volk, m.n. het Joodse
volk m.n. bijzonder vanaf 1948.
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Toen Israël viel onder het Ottomaanse Rijk (1517-1918) hebben de Turken uitgestrekte bossen In het
huidige Israel gekapt om hun stoommachines van brandstof te voorzien. En wat de Turken niet
hebben gekapt hebben de geiten wel kaal gevreten, aldus de Joodse kolonisten. Het gevolg was een
enorme bodemerosie. Het land werd één grote zandbak, een woestijn.
Herbebossing was dan ook één van de belangrijke taken die de Joden op zich namen toen zij van
lieverlee het land weer in bezit kregen.
Op de 15e Sjewat 1949 verzamelde zich een grote menigte bij Sjaár Hagai, Bab-el Wad, een belangrijk
strategisch punt in de strijd om Jeruzalem tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948.
Familieleden plantten er bomen voor hun gesneuvelde zonen, broers, echtgenoten en vaders.
Heden ten dage vindt men daar het grootste woud van Israël.
Een boom is echter meer dan een gedenkteken, hij is vanouds het symbool van het zich
vernieuwende leven. Waar een boom staat is schaduw, water en als het een vruchtboom betreft
voedsel.
Het ‘bal tasjchiet’- vernietig niet- werd tot een religieus Joods concept, zorg voor het milieu:
geen ontbladeringstactieken; geen bodemuitputting; geen overbevissing; bijzondere aandacht/ inzet
tegen verontreiniging van lucht en water; enz, enz.
Het herbebossingsprogramma gaat ook nog steeds door. Het JNF, waar ik eerder over geschreven
heb, maakt zich hier nog steeds ‘hard ‘voor.
Hoe en waaruit is Toe Bitsjwat ontstaan?
Vanwege de aandacht voor het milieu is het ook voor veel andere landen de aanleiding om extra
aandacht te schenken aan dit Joodse ‘bomenfeest’. Heel opmerkelijk! In Nederland vieren we dit
feest helaas niet en kennelijk is het binnen de kerken ook vrijwel onbekend. Men hoeft niet Joods of
gelovig te zijn om dit feest te vieren. Het is zoals gezegd een halffeest, wat betekent dat het geen
heilige feestdag is zoals b.v. Sjavoeot of Soekot. Dikwijls wordt vergeten, dat dit bomenfeest wel een
Bijbelse achtergrond heeft. Het stamt al uit de tijd van Mozes, die de wetten van God ontving voor
het leven van de Israëlieten in het beloofde land. In de Thora staat:
Wanneer u in het land komt en allerlei vruchtbomen plant, moet u de vruchten ervan als
verboden beschouwen. Drie jaar lang zullen ze voor u verboden zijn, er mag niet van
gegeten worden. Maar in het vierde jaar zullen alle vruchten ervan heilig zijn, tot
lofzegging voor de HEERE. En in het vijfde jaar mag u de vruchten ervan eten om de
opbrengst ervan voor u te vermeerderen. Ik ben de HEERE, uw God" (Lev. 19:23-25).
Deze wet geldt niet alleen voor de Joden in Israël, maar ook daarbuiten. Hieruit blijkt dat
onderstaande tekst niet zomaar vanzelfsprekend is:
Ja, ... "wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht?" (1 Kor. 9:7).
Maar wat is de betekenis van dit soort wetten, die voor ons nogal ‘zwaar’ overkomen. Het doel van al
deze wetten van God is dat wij ons terdege bewust zijn of worden dat alles wat wij bezitten, dit aan
de Eeuwige/ God te danken hebben en dat Hij voor ons zorgt. God is het die ons alles geeft, het
land, het zaad, de kracht om het land te bewerken, de regen op de juiste tijd, enz.
Uit deze wetten leren we ook dat wij niet alles voor onszelf mogen houden, maar altijd om de arme
medemens moeten denken. We dienen te delen.
Het Joodse volk wil ook met dit feest een voorbeeld zijn voor de volken.
Terzijde: in dit verband denk ik ook aan het in de Bijbel genoemde Sjabbatsjaar. Afgelopen 7
september 2021 trad voor Israël het sjabbatsjaar in. Het land moet dan rusten en mag niet
worden bewerkt, enz. (Lev. 25 + Deut. 15) De natuur krijgt dan de kans zich te herstellen en de
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mens wordt in de gelegenheid gesteld om geestelijk te groeien (bezinning/ vernieuwing van
de relatie met de Eeuwige) i.p.v. alleen bezig te zijn met zijn basisbehoeften. Het is een jaar
van dank en besef dat de hemelse Vader zorgt. Vs. 21+22 vertelt ons de overdadige vrucht
voor diegene die dit Thora-gebod onderhouden.
Er is tevens een wet dat in tijden van oorlog er geen vruchtbomen gekapt mochten worden. (Deut.
20: 19+20).
Interessant is hoe de datum van bomenfeest is ontstaan.
Vroeger hadden de Israëlieten ieder een stuk land. Zij verbouwden vooral druiven, olijven, dadels,
appels, vijgen en granaatappels (zie b.v. Joël 1:12).
Bij de oogst moest men rekening houden met het zojuist genoemde voorschrift uit Lev. 19.
Het was best ingewikkeld, want per planting moest men voor elk jaar rekening houden met de
vierde- en vijfdejaars vruchten.
De eerste drie jaar mocht er, zo lazen we, niet van de vruchten gegeten worden. De vruchten die er
het 4e jaar aan kwamen moesten vroeger zelfs in Jeruzalem worden opgegeten. Daarna mocht de
eigenaar met de vruchten doen wat hij wilde. Maar voordat men nu van de vruchten mocht genieten
moest men van de meeste boomvruchten en korensoorten eerst nog een vijgtigste aan de priesters
en een tiende deel aan de Levieten schenken. De priesters en Levieten hadden immers geen eigen
land. In sommige jaren moest men daarna nog een tiende aan de armen schenken.
Maar hoe onderscheidt je de eerste-, tweede- en derdejaars bomen? Je dient dan allereerst precies
de verjaardag van een vruchtboom te bepalen en dat verschilt van boom tot boom. Men zocht een
handige oplossing en kwam overeen om een vaste datum voor alle vruchtbomen te nemen. De keus
viel op 15 Sjewat, omdat elk jaar omstreeks deze datum de vruchtbomen beginnen uit te lopen. Deze
datum wordt niet letterlijk in de Bijbel genoemd. Hij komt voor het eerst voor in de Misjna. De school
van Hillel en Sjammai (1e eeuw) hadden al een verschil in
visie op deze datum. Sjammai vond de juiste datum de 1e
Sjewat en Hillel de 15e. Deze laatste datum is gekozen.
De 15e Sjewat, januari, is in Israël de nationale
boomplantdag geworden, het nieuwjaar van de bomen.
(Talmoedische benaming Toe Bisjwat. Toe is het
letterwoord voor 15, vandaar 15e Sjewat).
De bomen ontwaken in die tijd uit hun winterslaap, zoals
te zien is aan de bloesem van de prachtige
amandelboom. De amandelbloem is een van de eerste
bomen die begint te bloeien. Bijzonder dat de Here God
de armen van de gouden kandelaar, de Menorah – een
gestileerde boom, laat versieren met amandelbloesem,
zie Ex. 25: 31-37. Terwijl de meeste andere planten en
bomen door de winter nog niet bloeien, staat de
amandelboom al in bloei vóór de Joodse boomplantdag.
Amandelbloesem- Menorah- Wiert Douglas
De amandelbloesem is een teken van nieuw leven na een
donkere periode. (wat een prachtige symboliek voor de menorah!) Op de 15e Sjewat is het
merendeel van de winterse regen gevallen en is de bodem verzadigd met regenwater. Vanaf deze
datum begint het klimaat te veranderen. De lente nadert. Op die dag laat de Joodse bevolking zien
niet alleen van bomen te houden, maar bijzonder van hun land, het land Israël.
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Heel opmerkelijk is dat op 15 Sjewat Ben Goerion de eerste vergadering van de Knesset in 1949
opende. Wat een symboliek- teken van nieuw leven!
Hoe wordt deze dag gevierd?
Het feest wordt gevierd door zoveel mogelijk verschillende vruchten te eten. Joden die in andere
landen wonen denken die dag aan Israël door het eten van de vruchten van de bomen die daar
groeien.
Van de zeven vruchten van het beloofde land zijn er vier van vruchtbomen afkomstig: de vijg, druif
olijf en granaatappel. Deze vruchten geven een beeld van Israël.
Er wordt veel over geschreven in de Tenach en het Nieuwe Testament. De vijgenboom is naast het
beeld van Israël een beeld van de Thora, waar je iedere dag ‘iets van plukt’.
De granaatappel sierde de tempel en het kleed van de Hogepriester.
De olijfboom geeft pas na vele jaren overvloedig vrucht. Israël, de edele olijfboom, is nu reeds tot
zegen van de volken, maar dit wordt nog grootser/ overvloediger in het Messiaanse Rijk.
Op deze feestdag worden vooral amandelen gegeten:
De amandelboom bloeit zoals gezegd het eerst en is ook
de laatste boom die vrucht draagt.
Het is de gewoonte om op deze dag van alle soorten te
eten: Tarwe, gerst, druif, vijg, granaatappel, olijf en dadel
(voor de soorten zie Deut. 8:7-9). Zie foto.
Kabbalisten verdelen deze vruchten in 3 categorieën en
geven dit een mystieke waarde.
Op die dag wordt Hama'alot gezongen: Psalm 120-134, de
opgangsliederen naar de Tempel. Ook Psalm 104 als lied
over de bomen.
In de nacht van Toe Sjewat lezen gelovige Joden voor uit
een boekje met verzen uit de Torah en andere Joodse
literatuur ’, Pri Etz Hadar, Vrucht van de Schitterende
Boom.’
Aan het einde van de lezing van de Torah in de synagoge is het gebruikelijk te zingen:
'Zij (wijsheid) is een boom des levens voor wie haar vastgrijpen: wie haar vasthouden, zijn gelukkig
te prijzen.' (Spreuken 3:18 HCV). 'De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens, en wie
wijs is, wint harten' (Spreuken 11:30).
Gelovige Joden spreken de dankzegging uit: "Wij danken U, God onze Koning van de wereld, Die de
Schepper bent van de vruchten der bomen". Hiermee wordt God als Schepper geëerd.
Het Johannes Evangelie schrijft in Joh. 1: 1-3: …alle dingen zijn door het Woord (= Gods Zoon, Jezus
het vleesgeworden Woord/Thora) gemaakt….of vers 10…de wereld is door Hem ontstaan….
Hij geeft het land, het zaad, de kracht om het land te bewerken en de regen op de goede tijd.
Het is een oude gewoonte om speciaal op Toe Bisjwat te bidden voor een goede en mooie etrog
(citrusvrucht) voor de komende Soekot (Loofhuttenfeest), waarbij een bundeling (loelav) wordt
gemaakt van palm-, wilgen- en mirretakken met een citrusvrucht.
Op dit ‘halffeest’ (Bomenfeest) mag men overigens wel werken en naar school.
Voor kinderen is het een boomplantdag. Onder het zingen van liederen trekken ze in optocht naar
het aangewezen stukje grond waar zij hun eigen boompje mogen planten.
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Ze worden daarbij getrakteerd op vruchten.
Jongelui gaan tevens langs de huizen van Joodse families en bieden er Israëlische vruchten te koop
aan m.n. sinaasappels en amandelen. De opbrengst is voor een fonds, waaruit Joods land wordt
gekocht.
Een boom planten wil voor hun zoveel zeggen als: ik geloof dat we onze problemen kunnen
overwinnen; ik geloof dat er een betere wereld komt; ik geloof dat zoals in de Tenach staat de dag
zal komen dat iedereen onder zijn of haar vijgenboom zal zitten….m.n. als de Messias komt en Zijn
Rijk aanvangt.
Dit feest behoeft niet onderbroken te worden wanneer op de 15e Sjewat de Messias zal komen, zo
stellen de rabbijnen. Bomen als
symbool van het zich
vernieuwende leven zijn immers
karakteristiek voor de
Messiaanse tijd. Dan zal geen
volk meer tegen een ander volk
het zwaard opheffen en dan zal
volgens Micha 4:4
“een ieder zal zitten onder zijn
wijnstok en onder zijn
vijgenboom zonder dat iemand
hen opschrikt”….
Rabbijn Jochanan ben Zakkai (3090 n.Chr.) zei eens: ‘Als je bij het vernemen van het bericht dat de Messias is gekomen bezig bent
een boompje te planten, maak dan eerst je werk af voordat je de Messias gaat begroeten’.
Zo zien we dat zelfs in dit feest de verwachting van de Messias en Zijn Rijk eveneens besloten ligt.
Het milieu in het heden:
Om eenvoudig even bij de bomen te blijven nog iets wat U/jij vast wel eens bent tegengekomen. Een
vogelhuisje, nestkastje of ander houten product dat voorzien is van het zogenaamde FSC keurmerk.
Heel vaak wordt zo’n product wel aangeschaft, maar is men er niet van bewust wat dit kenmerk nou
eigenlijk inhoud. Wat is FSC?
De FSC, wat afgekort staat voor de Forest Stewardship Council, is een internationale organisatie die
staat voor het behouden en onderhouden van bossen wereldwijd. Dit klinkt eigenlijk minder
ingewikkeld dan dat het is. Wanneer de FSC bossen onderhouden worden gebeurt dit namelijk op
een maatschappelijk verantwoorde manier. Dit wil eigenlijk zeggen dat bij deze vorm van bosbeheer
er rekening wordt gehouden met ecologische, sociale en economische aspecten. Hierdoor zijn er een
stuk minder nadelige gevolgen voor het milieu, de bossen en dieren die er leven.
Een opmerkelijk feit is dat er 36 voetbalvelden aan bos per minuut verdwijnt. Opmerkelijk krijgen
wij hier niet zoveel van mee. De bossen worden voornamelijk gekapt in tropische bossen in de ZuidAmerikaanse Amazone, het Afrikaanse Congobekken en Zuidoost-Azië. Alle ontbossing in deze
gebieden schaadt het milieu. Ook is het een feit dat ontbossing zorgt voor 15% van de wereldwijde
CO2 uitstoot. Voor het ‘leven’ in de bossen heeft het ook nadelige gevolgen, want 85% van de dieren
is afhankelijk van het bos.
Israël is het enige land ter wereld waar de beboste gebieden zich sneller uitbreiden dan de woestijnachtige, dorre gebieden.
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Hierin is zij de wereld ten voorbeeld. De nationale cultuur van het planten van bomen, gevierd op
Toe Sjewat, heeft de woestijn voor een belangrijk deel veranderd in een bloeiend en prachtig land vol
leven. Net zoals het zaaien in Gods Woord veel vrucht en schoonheid zal voortbrengen in ons leven.
Joden in de diaspora, en ook veel christenen, dragen geld bij voor het planten van bomen tijdens het
Nieuwjaar voor de Bomen. Ook u/ jij kunt hier b.v. via het JNF een bijdrage aan leveren.
De ‘groene’ kerk - het herstel/ vernieuwing van de schepping:
De laatste tijd worden we binnen de christelijke gemeenten geconfronteerd met het begrip van
‘Groene Kerken’. Toen ik het voor het eerst hoorde speelde ik even met de gedachten dat men
hopelijk binnen de kerk meer aandacht zou gaan besteden aan het Loofhuttenfeest (dit feest mogen
we immers nu al kunnen vieren, straks moet het – Zach.14:16-19) of wellicht aan het Bomenfeest.
Maar het zijn die kerken die meer aandacht aan Gods schepping willen geven. Meer Bijbelse
bewustwording beogen
t.a.v. ons rentmeesterschap
over Gods schepping.
Kerkvoogdijen geven dit
handen en voeten door
meer geld en aandacht te
besteden aan het
verbeteren van de
gebouwisolatie, het gebruik
van groene stroom/
zonnepanelen, enz.
Ik lees in dit verband zelfs
nieuwe termen als ‘groen’
geloven, een ‘groenekerkendag’ en zelfs van een zgn. ‘groene Bijbel’.…enz.
In Ps. 92:15 lezen we ook iets over ‘groen’ m.n. van gelovigen met een aantrekkelijke fris blijvend en
jong geloof, die vruchten dragen. Het zijn die gelovige die in relatie met de Heer leven en leven als
een boom zoals geschreven in Jeremia 17:8:
'Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van
de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen, zonder ophouden draagt hij vrucht.‘
Met hun woorden en daden proberen zij, aan ieder die het horen wil, te proclameren waar het in
essentie in de gemeente/ in het huisgezin van Jezus Christus ten diepste over gaat.
Hoe het ook zij, ons geloof heeft alles te maken met hoe we omgaan met de schepping. De Here God
heeft immers als doel een eerlijke, duurzame en toekomstbestendige samenleving voor ogen gehad.
Gezien onze onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk vraag ik me in alle bescheidenheid
wel af of in dit kader het conformeren met het Joodse Bomenfeest – Toe Bitsjwat als kerk niet
passend zou zijn geweest? We hadden hiermede tevens onze vaste verbondenheid met het Joodse
volk handen en voeten/ uiting kunnen geven.
De gemeente/ christenen hadden zo samen met onze Joodse broeders en zusters een voorbeeld
kunnen zijn voor de samenleving/ voor de wereld. Gemiste kans…?!
Over het onderhouden van de schepping/ ons rentmeesterschap zei de Duitse theoloog Dietrich
Bonhoeffer (1906 - 1945) ‘Voor ons kan niet goedkoop zijn, wat voor God duur is’.
Wij zijn medeverantwoordelijk voor de schepping. Wat kunnen we genieten en ons verwonderen
over het prachtige en imposante wat er nog te beleven en te zien is in de natuur.
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Dan rijst in ons de verwondering over de schepping, maar bovenal aanbidding aan onze Schepper
die het alles zo wonderlijk heeft geformeerd (Ps. 8 + Ps. 19: 1-7). Daarbij voel je als gelovige je
kleinheid. Wie zijn wij mensen, een klein miertje op deze aardbol, maar bij de hoge heilige God
volledig in het oog/ in een bewogen liefdevol hart…enz. In Zijn oog zijn we Koningskinderen!
We hebben echter met elkaar de schepping op allerlei wijze uitgeput en mishandeld met als gevolg
aantasting van de ozonlaag, zure regen, uitstervende diersoorten, opwarming van de aarde, smeltende ijskap, stijging van de zeespiegel, enz, enz. Dat we onze grenzen in deze hebben bereikt blijkt
wel uit het recente IPCC-rapport. E.e.a. kwam eind oktober ook aan de orde op het Petrus Festival
2021 georganiseerd door de PKN.
Onze milieuvervreemding blijkt echter een teken van onze vervreemding van God.’ We dienen
terug te keren tot de Bron/ onze Schepper. Met symptoombestrijding redden we het niet!
De Bijbel spreekt van een schepping die God looft en prijst (Psalm 148) en daarmee in zichzelf
waardevol is voor God.
Juist in deze apocalyptische tijd met een wereldwijde pandemie en zoveel meer ‘geboorte weeën’ die
Jezus in Zijn eindtijdrede noemt gloort er gelukkig hier en daar een stukje Bijbelse bezinning, ook
m.b.t. ons milieuklimaat.
Het zal anders moeten. Wat wij momenteel meemaken mogen we zien als een enorme wake-up call.
In de 1e plaats om ons leven opnieuw te richten op de Here God en Zijn leefregels/ wetten.
Ontwaakt gij die slaapt…….Efeze 5: 14 of Gez. 462.
Is het tij nog te keren? Komt er een herstelde wereld met onze ‘groen inspanningen’, klimaatakkoorden, etc., etc. ? De WHO (World Health Organization), de klimaattop in Glasgow, de European
Green Deal, het World Economic Forum (WEF) met een zgn. Great Reset hebben er moed op.
Het is echter ijdel en puur hoogmoed als we veronderstellen dat wij als autonome mensen het
wereldherstel waaronder de schepping in de hand hebben en de crisissen kunnen tackelen met onze
wetenschap en techniek. We zijn dan als de ondernemers van de torenbouw van Babel in Gen. 11, de
1e grote reset, zo stelde onlangs een bekende theoloog. Men dacht toen al de Here God te kunnen
beconcurreren (Ps.2). We weten hoe dit is afgelopen; lees Gen 11: 5-9.
Hebben de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs in 2015 ons al veel verder gebracht?
Heeft de ongelijkheid tussen rijk en arm zich in onze wereld reeds opgelost in de afgelopen eeuwen?
Heeft de mensheid werkelijke belangeloos offers gebracht voor een betere leefbare wereld?
Zijn we mensen geworden die een economie pretenderen van ‘het genoeg’? Enz.
We weten echter vanuit de praktijk en vooral uit de Bijbel dat de schepping (niet alleen de natuur
maar ook het mensdom) zucht als zijnde in barensnood (Rom. 8: 22 – toen al). We leven in een
gebroken wereld t.g.v. onze zonden en ongehoorzaamheid tegenover de Here God. Er is zoveel stuk/
kapot en er is zoveel pijn, leed in onze wereld.
Zuchten is echter ook een uiting van verlangen. In zuchten klinkt immers ook verlangen door naar
een betere toekomst, het herstel van alle dingen. Sommige mensen vinden een hoopvolle
verwachting op herstel te idealistisch. Komt het er ooit wel van op deze aarde, zo zeggen zij?
Zij lezen wel in de Bijbel dat in de eindtijd het zuchten van het ganse schepsel zelfs zal
toenemen. Ook dat we heftigere tijden tegemoet gaan naarmate dat de Dag van Christus
naderbij komt. De verdrukking/ het zuchten zal toenemen juist voor het Joodse volk, Gods
oogappel. Zal er nog wel een terug-keer naar God in de druk plaats vinden? Volgens de
profetieën zal toch de vervreemding van God in zijn algemeenheid gesproken helaas toch niet
afnemen maar toenemen (lees m.n. 2 Tess. 2:3+4), zo stellen zij op grond van de Bijbel. Dit is
overigens allemaal juist. Op zich geen vrolijk toekomstbeeld, maar…...
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De Here God is echter bezig is om Zijn Heilsgeschiedenis te voltooien, we leven in de laatste fase
van de eindtijd. We zijn met elkaar in een stroomversnelling terecht gekomen.
De diverse tekenen Bijbelse voorafgaand aan de komst van Jezus de Messias (‘geboorte weeën’)
tekenen zich meer en meer af, als we met Bijbelse geloofsogen om ons heen zien. Ik denk daarbij o.a.
aan: epidemieën/ natuurrampen die zich ernstiger en frequenter voordoen; de versnelde
wereldwijde terugkeer van het Joodse volk naar hun thuisland Israël; de aanhoudende en
toenemende geestelijke strijd om het land Israël en m.n. Judea/ Samaria (het hartland van Israël, in
de volksmond de zgn. Westbank), Jeruzalem en de Tempelberg; het feit dat het Evangelie bijna over
de gehele wereld verspreid is (95%) en weer terugkeert naar de plaats van waaruit het de wereld is
ingegaan m.n. Jeruzalem waar de Messiaanse gemeenten groeien; enz. Ook de verkilling van de
onderlinge liefde die de Bijbel noemt in de eindtijd tekent zich helaas meer en meer af. Enz, enz.
Dit alles moet gebeuren, zoals door de profeten en Jezus zelf voorzegd.
Zojuist genoemde heeft helemaal niets te maken met de complottheorieën die de ronde doen, het is
Bijbelse profetie en vervulling hiervan. Het begrip ’eindtijd’ is ook een voluit Bijbels begrip.
Als ik bovenstaande overdenk geloof ik dat de ‘GEBOORTE’ van Gods nieuwe tijd/ - wereld niet zo
lang meer op zich laat wachten.
We zijn een zeer bevoorrechte generatie die Gods beloften/ aloude profetieën op zo velerlei wijze
in versneld tempo in vervulling mogen zien komen. Het gaat naar de climax, de grote Verlossing!:
Als Jezus, de Messias -de grote Triomfator, terugkomt en Zijn Koninkrijk/ Vrederijk vestigt, dan ja
dan is Hij het die alle dingen werkelijk radicaal nieuw zal maken/ - herstellen! Er is Hoop!!! De Here
God biedt ons een groots toekomstperspectief!
Vanaf dat moment worden de milieu-, klimaat- en natuurproblemen, enz. pas verleden tijd.
We lezen in de Bijbel over Gods grote herstelplan/ de grandioze vernieuwing/ de grote ‘reset’ bij
Jezus wederkomst. Dan vernieuwt zich de totale schepping, o.a.:
de plantenwereld in Ps. 96:12, Jes. 35: 1, 6
en 7, Jes. 55:13; de dierenwereld in Jes. 11:
6-8 en de fauna in Ezech. 47, Zach.14: 8. En
dit is nog maar één facet van Gods radicale
vernieuwing…….
Moeten we dan maar gelaten afwachten
wat komt? Neen, we hebben ieder
persoonlijk een opdracht en
verantwoordelijkheid t.a.v. de schepping.
Deze dienen we naast de Here God zelf
zorgvuldig te onderhouden en te bewaren,
totdat Hij komt…..
Wij christenen dienen hierin een voorbeeld
te zijn voor de wereld door het goede te doen. We dienen terdege rekening te houden met onze
komende generatie(s..?)…..
Daarbij dienen we als pelgrims onderweg naar Gods Grote Toekomst/ Gods Nieuwe volledig
herstelde Wereld juist als het in onze wereld donkerder wordt elkaar vast en alert te houden,
waakzaam te blijven, trouw en barmhartigheid na te komen, te leven in vertrouwen op Gods woord/
beloften en elkaar te bemoedigen met het profetisch Woord.
God, onze eeuwige Vader, heeft de regie van het wereldgebeuren volledig in handen. Zijn Plannen
falen niet, dwars door alles heen ….nog even…..vol verwachting blijf ik uitzien….
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Daarom zingen we nu al met elkaar: Opw. 407 - Hoe groot zijt Gij….
Hoe zal het straks worden, 1 Kor. 2:9 zegt:
….wat geen oog gezien en geen oor gehoord heeft……
Met Jezus terugkomst ondergaat deze wereld/ aarde een wonderschone metamorfose die wij ons
nauwelijks kunnen voorstellen, maar waar we wel van mogen dromen/ mediteren onder inspiratie
van wat de profeten en apostelen ons er reeds van hebben voorzegd. Dan komt tot vervulling wat in
Ps. 104:31 staat (zie foto hierboven):
De heerlijkheid van de Heer zij tot in eeuwigheid, laat de Heer zich verblijden in Zijn werken.
Bronnen: Israel en de Bijbel- Ineke van Lieshout.; The Times of Israel; Met de Joden op weg – Henk v.d.
Molen; Jom Jom – D. Hausdorff; Joodse Riten en Symbolen – rabbijn S.Ph. de Vries

Namens de commissie K&I. Shalom, Johan de Korte.
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