De Bijbelse plantentuin “ Het Goede Land ” is eigendom van de

Brochure bij de Bijbelse plantentuin

“ Het Goede Land ”

Hervormde Gemeente te Zwartebroek / Terschuur gelegen aan
de Eendrachtstraat 32 in Zwartebroek.
De tuin is gelegen naast verenigingsgebouw „De Hof‟
en is vrij toegankelijk voor iedereen.

De tuin is in 2003, tijdens de restauratie van het kerkgebouw,
gerealiseerd door Hoveniersbedrijf Dieck van Maanen, in opdracht
van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente te Zwartebroek /
Terschuur.

Hervormde Gemeente te Zwartebroek / Terschuur
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Voorwoord
Geachte bezoeker,

Er is geprobeerd om soortechte planten aan te planten, maar in
sommige gevallen moest er worden uitgeweken naar de

Deze tuin is aangeplant is met planten struiken en bomen die in

winterharde variant van de Bijbelse soort.

de Bijbel genoemd worden en in Israël, het land van de belofte,
groeien. In Deuteronomium 8: 7-10 wordt het „Goede Land‟

Door het samenstellen van deze brochure heb ik veel nieuwe

beschreven. De naam van deze tuin is gebaseerd op dit

dingen geleerd en ontdekt. Zeer verdiepend was het om op deze

Bijbelgedeelte. In deze tuin groeien olijven, vijgen, druiven,

manier met de Bijbel bezig te zijn. Dit wens ik u ook toe.

appels, amandelen, moerbeien en pijnboompitten. Ook kunt u

Veel leesplezier!

hier de Bijbelse kruiden vinden zoals de salie, venkel, alsem,
laurier, marjolein, munt en de ruit. Kortom genoeg reden om het

Dieck van Maanen

een „Goed Land‟ te noemen. Deze planten en vruchten waren in

Nijkerk, juni 2008

Israël van levensbelang en werden daarom ook als een rijke zegen
ervaren.
Door middel van deze brochure willen wij u nader informeren over
de achtergrond en betekenis van deze planten.
In deze brochure is gebruik gemaakt van de Statenvertaling, maar
soms ter verduidelijking de Nieuwe Bijbel Vertaling (NBV), die
sommige plantennamen duidelijker weergeeft.
Over de meeste planten is nog veel meer te zeggen. Graag wil ik u
uitnodigen om dit zelf te onderzoeken.
Achterin deze brochure is een lijst opgenomen met plantennamen
zoals de Statenvertaling deze planten weergeeft, hierachter is de
juiste plantensoort vermeld, zoals in de oorspronkelijke
grondtekst waarschijnlijk bedoeld werd.
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Plattegrond en beplantingsplan
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1. Alsem
Hebreeuwse naam:

Laanah

Openbaring 8:10-11

Griekse naam:

Apsinthos

Bijbelse soorten:

Artemisia herba-alba

brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen

Aangeplante soort:

Artemisia absinthium

op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren. En

‟En de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster,

de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der
wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de
▪ De meeste alsemsoorten hebben grijze, aromatische

wateren, want zij waren bitter geworden‟.

bladeren. De sterk riekende olie is zeer bitter en werd
reeds door de Egyptenaren uit de verse of gedroogde
planten gewonnen.

▪ De naam Tsjernobyl is het Oekraïnse woord voor „bijvoet‟, een

▪ Alsem heeft de eigenschap dat ze zeer bitter smaakt zonder dat
ze giftig is. Alsem wordt vaak samen met de gal genoemd, dit is
waarschijnlijk de giftige gevlekte scheerling (Conium maculatum).

soort uit het Artemisia (Alsem) geslacht. Mogelijk is de ramp met
de kerncentrale in 1986 een vervulling van de profetie uit
Openbaringen.

▪ Op tal van plaatsen in de Bijbel wordt de alsem genoemd en
steeds wordt de grote bitterheid ervan benadrukt. Klaagl. 3: 15
„Hij heeft mij met bitterheden verzadigd, Hij heeft mij met alsem
dronken gemaakt.‟
▪ „Alsem‟ is ook de naam van de ster die in het laatst der dagen
als een brandende fakkel op de aarde zal vallen. Hierdoor zullen
de bronnen en rivieren in alsem veranderen en bitter worden,
zodat de mensen erdoor vergiftigd worden. De mensen zullen
verkwikking zoeken, maar hun ondergang vinden.

8

Alsem (Aremisia herba-alba)
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2. Amandelboom
Hebreeuwse naam:

Shaqed

staf kwam nieuw leven. Door de opstanding van de Heere Jezus is

Aramese naam:

Loez

de dood teniet gedaan en leven en onvergankelijkheid aan het

Bijbelse soort:

Prunus dulcis

licht gebracht (2 Tim. 1: 10).

Aangeplante soort :

Prunus dulcis
▪ Het amandelmotief maakte deel uit van de versiering van de
gouden zevenarmige kandelaar (Ex. 25: 33-34, 37:19-20).

▪ De Hebreeuwse naam is „Sjaqed‟ wat „Waker‟
betekent, waarbij men zich de amandelboom voorstelt

▪ In Prediker 12 wordt het proces van ouder

als de wachter die de deur voor de lente opent. In

worden beschreven. In vers 5 lezen we dat de

Israël is de amandel de eerste boom die bloeit in het

amandelboom zal bloeien. De grote hoeveelheid

voorjaar en daarom een bekend beeld van de

witte bloesems die in het voorjaar deze boom

opstanding.

tooien wijzen heen naar de grijze en witte haren
van de ouderdom.

▪ De bloemen verschijnen vroeg in het voorjaar, nog voordat de
bladeren aan de boom komen. De vruchten, die verwant zijn aan
de pruimen, ontwikkelen zich snel na de bloei. In augustus

Jeremia 1: 11-12

worden de noten geoogst. Als de vrucht rijp is, gaat de leerachtige

De H E E R richtte zich tot mij: „Wat zie je, Jeremia?‟ Ik antwoordde:

schil vanzelf open en valt de pit eruit.

„Ik zie een amandeltwijg.‟ „Dat zie je goed,‟ zei de H E E R , „zo snel
als een amandelboom in het voorjaar uitbot, zo snel laat ik mijn

▪ In de Bijbel lezen we over amandelen als Jacob zijn zonen de

woorden uitkomen.‟ (NBV)

beste producten van het land laat meenemen voor de
onderkoning van Egypte (Jozef), Gen. 43: 11.
▪ Heel bekend is de staf van Aäron, een amandeltak. Na één nacht
kwamen daar bloemen en rijpe amandelen aan (Num. 17: 8). Dit is
wonderlijk omdat de bloei en het uitbotten van de amandel altijd
op verschillende tijden gebeurt. De les hiervan is: uit een dode
10
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3. Anemoon („Bloemen des velds‟)
Hebreeuwse naam:

Sjossjannah

▪ In de Bijbel wordt de vergankelijkheid van het leven vaak

Bijbelse soorten:

vele soorten waaronder de

vergeleken met een bloem. Daar tegenover staat de

Anemoon (Anemone coronaria)

onvergankelijke waarheid van Gods Woord en beloften en de

Anemone coronaria

eeuwige trouw en goedheid van God voor hen die Hem

Aangeplante soort:

gehoorzamen, liefhebben en Hem vrezen. Wij moeten niet op
vergankelijke dingen vertrouwen, maar op de Heere Die eeuwig
▪ De Hebreeuwse naam „Sjossjannah‟ betekent

trouw is.

„Leliën des velds‟. De Psalmen 45, 60, 69 en 80
beginnen met „op Schôschannim‟, dit is „Op de
wijze van: De leliën‟. De anemoon heeft meestal
zes kelkbladeren waar de aanhef van Psalm 60
waarschijnlijk naar verwijst.

1 Petrus 1: 24-25
„Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als
een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is
afgevallen; maar het Woord des Heeren blijft in der eeuwigheid;

▪ Met de term „bloemen (of leliën) des velds‟ worden de

en dit is het Woord, dat onder u verkondigd is.‟

chrysantensoorten, tulpen, anemonen, papavers en andere
voorjaarsbloeiers samengevat. Deze bloemen zijn kenmerkend
voor het vroege voorjaar in Israël. In deze Bijbelse plantentuin zijn

Zie ook: Jesaja 40: 6-8, Jakobus 1: 10-11, Psalm 103: 14-18 en

deze voorjaarsbloeiers ook aangeplant. (Zie ook hoofdstuk 16

Job 14: 1-2.

Lelie)

Hooglied 2: 11-12:
„Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is
overgegaan; de bloemen worden gezien in het land, de zangtijd
genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land.‟
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4. Appelboom
Hebreeuwse naam:

Tappoeah

▪ De diepere betekenis is dat de liefelijke, welriekende en

Bijbels soort:

Malus sylvestris

voedzame appelboom symbool is voor Jezus. In Zijn schaduw

Aangeplante soort:

Malus domestica 'Ingrid Marie'

worden wij verkwikt, door Zijn Woord worden wij gevoed en bij
Hem vinden we bescherming tegen de hitte van Gods toorn en de
hitte van de vervolgingen.

▪ Met de naam appelboom worden verscheidene
vruchtbomen aangeduid, zoals de abrikoos,

▪ Ook op diverse andere plaatsen in het Hooglied wordt de appel

citroen en appel.

genoemd: Hoogl. 2: 5, 7: 8 en 8: 5.

▪ De appel werd waarschijnlijk al in 4000 v. Chr.

▪ Ook in Joël 1: 12 wordt de appelboom genoemd.

van Iran en Turkije naar Israël gebracht.
▪ De appel wordt in Spreuken als een uitnemende wijsheid
▪ Hoewel de appel door de eeuwen heen algemeen werd

beschreven:

aangezien voor de in de hof van Eden verboden vrucht, wordt hij
in de Bijbel toch niet bij zijn soortnaam genoemd.
Spreuken 25: 11
▪ In de Bijbel wordt in het Hooglied de appelboom beschreven als
liefelijk, schoon en met zoete vruchten.

‟Het juiste woord op de juiste tijd is als een gouden appel op een
zilveren schaal.‟

Hooglied 2: 3
„Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste
onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit er
onder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet.‟
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5. Brem (Jeneverboom)
Hebreeuwse naam:

Rothem

▪ Als de brem in volle bloei staat, zijn de duizenden

Bijbelse soort:

Retama raetam

vlinderbloemen een prachtig gezicht.

Aangeplante soort:

Cytisus scoparius „Luna‟
▪ Welbekend is de geschiedenis van de profeet Elia,
die op de vlucht voor koningin Izebel, ging zitten
▪ De brem is in de Statenvertaling

onder de jeneverboom.

als jeneverboom vertaald.
▪ De in Israël inheemse witte brem

1 Koningen 19: 4-8

(Retama roetam) is een hoge struik

„Maar hij zelf ging henen in de woestijn een dagreis, en kwam, en

die in het woestijngebied veel

zat onder een jeneverboom; en bad, dat zijn ziel stierve, en zeide:

voorkomt. Hij groeit op een
zanderige bodem en op rotsachtige
hoogten.

Het is genoeg; neem nu, HEERE, mijn ziel, want ik ben niet beter
dan mijn vaderen. En hij legde zich neder, en sliep onder een
jeneverboom; en ziet, toen roerde hem een engel aan, en zeide
tot hem: Sta op, eet; en hij zag om, en ziet, aan zijn hoofdeinde

▪ Zijn lange, dikke wortels leveren goede houtskool op die

was een koek op de kolen gebakken, en een fles met water; alzo

gemakkelijk brandt, erg heet wordt en lang gloeit. Vroeger

at hij, en dronk, en legde zich wederom neder. En de engel des

werden die kolen aan brandstichtende pijlen vastgemaakt

HEEREN kwam ten anderen male weder, en roerde hem aan, en

(Ps. 120: 4).

zeide: Sta op, eet, want de weg zou te veel voor u zijn. Zo stond
hij op, en at, en dronk; en hij ging, door de kracht derzelver spijs,

▪ De wortels van de brem zijn zeer bitter, maar bevatten in de

veertig dagen en veertig nachten, tot aan den berg Gods, Horeb.‟

bovenste dikke delen vrij veel zetmeel. Deze stukken werden in
uiterste nood gegeten. In Job wordt de bremwortel genoemd als
eten voor mensen die door gebrek en honger zijn uitgeput
(Job 30: 4).
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6. Buxus (Busboom)
Hebreeuwse naam:

Te‟asjoer

Bijbelse soort:

Cypres (Cupressus horiziontalis)
of de Buxus sempervirens

Aangeplante soort:

Buxus sempervirens

Jesaja 60: 13
„De heerlijkheid van Libanon zal tot u komen, de denneboom, de
beukeboom en de busboom te gelijk, om te versieren de plaats
Mijns heiligdoms, en Ik zal de plaats Mijner voeten heerlijk
maken.‟

▪ De busboom uit Jesaja wordt op diverse manieren vertaald.
Sommigen menen dat het een buxusboom is, dit is

▪ Jesaja profeteert hier over de toekomst van Israël, de komst van

onwaarschijnlijk daar de buxus niet op de Libanon groeit. De

het Koninkrijk van God en over de toekomst van de Kerk. Na de

boom uit Jes. 60: 13 komt daar wel vandaan. Waarschijnlijker is

terugkeer uit de verstrooiing zal God het land rijk zegenen.

het dat hier de cypres (Cuppressus horizontalis) wordt bedoeld.
De buxusboom komt wel in het MiddenOosten en in Israël voor en wordt meters
hoog. De boom groeit heel langzaam en
leeft eeuwenlang, vandaar dat zijn hout
compact is en gebruikt wordt voor
houtsnijwerk en houtgravures.
▪ In Jesaja wordt de busboom verschillende keren genoemd.

Jesaja 41: 19
„Ik zal in de woestijn den cederboom, den sittimboom, en den
mirteboom, en den olieachtigen boom zetten; Ik zal in de
wildernis stellen den denneboom, den beuk, en den busboom te
gelijk.‟
18
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7. Ceder
Hebreeuwse naam:

Erez

▪ De ceder is waarschijnlijk de meest majestueuze boom in de

Bijbelse soort:

Cedrus libani

Bijbel, daarom wordt deze boom ook vaak als beeld gebruikt van

Aangeplante soort:

Cedrus libani „Glauca‟

vooraanstaande mensen. Zo worden bijvoorbeeld de koning van
Assur (Ezech. 31: 1-9) en de Amoriet (Am. 2: 9) vergeleken met
de ceders van Libanon.

▪ Vanwege zijn voortreffelijke kwaliteit, zijn geurigheid en
duurzaamheid geldt de ceder als een toonbeeld van kracht,

▪ De cederbomen zijn door God Zelf geplant

waardigheid en grootheid.
▪ Zowel bij de bouw van de eerste als van de tweede tempel van

Psalm 104: 16

Jeruzalem werd cederhout gebruikt. Salomo maakte hiervoor

„De bomen des HEEREN worden verzadigd, de cederbomen van

afspraken met Hiram, de koning van Tyrus over het vellen en

Libanon, die Hij geplant heeft;‟

vervoeren van ceders naar Jeruzalem (1 Kon. 5).
▪ De schoonheid van deze

▪ In Ps. 92: 13 wordt de rechtvaardige vergeleken met een

„cederbomen Gods‟ wordt

krachtige cederboom op Libanon die geplant is in het huis van de

bezongen in Ps. 80: 11. Deze

Heere (ingeplant in Christus) en opgroeit in Gods voorhof. Een

altijd groene ceder kan een

ceder kan alleen dienstbaar zijn voor het opbouwen van het huis

hoogte van 40 meter bereiken,

van God als hij geveld is. Alleen wanneer een mens radicaal van

ze kunnen eeuwenoud worden.

zijn eigen hoogte afkomt, is hij bruikbaar voor God om dienstbaar
gemaakt te worden in Zijn Koninkrijk.
Libanonceder (Cedrus libani)

▪ Van de oorspronkelijke cederbossen op Libanon is weinig meer
over. Op sommige moeilijk begaanbare plaatsen in het Libanon
gebergte zijn nog eeuwenoude cederbossen behouden gebleven.
20
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8. Cercis (Judasboom)
Israëlische soort:

Cercis siliqastrum

▪ Het verraad van Judas en zijn vreselijke einde is voor ons een

Aangeplante soort:

Cercis canadensis „Forest Pansy‟

ernstige waarschuwing en spoort ons aan tot zelfonderzoek. Judas
was één van Jezus‟ nabije discipelen, toch begreep hij niets van
het Koninkrijk der Hemelen dat Jezus verkondigde. In Psalm 1

▪ De cercis of judasboom komt in de

worden wij gewaarschuwd dat de weg van de goddeloze en de

Bijbel niet met name voor. Wel komt

zondaars zal vergaan, hun einde zal roemloos zijn. Maar de

deze boom in Israël vrij veel voor. De

rechtvaardige zal vruchtbaar zijn en bloeien als een boom. De

judasboom is afkomstig uit het

HEERE kent zijn weg, welgelukzalig is die mens!

oostelijke deel van het Middellandse
Zeegebied, uit Azië en uit NoordAmerika.

Psalm 1
Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der

▪ Over zijn naam doen diverse

goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het

verhalen de ronde. Sommigen zeggen

gestoelte der spotters; maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij

dat Judas zich aan deze boom verhing

overdenkt Zijn wet dag en nacht.

nadat hij Jezus verraden had. Een
andere mogelijkheid is dat de naam

Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn

duidt op het heuvelachtige gebied in

vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij

Judea, waar de boom vroeger veel

doet, zal wel gelukken.

voorkwam.
Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind
▪ De judasboom bloeit in het voorjaar,

henendrijft. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het

nog voordat de bladeren aan de boom

gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.

komen. De vlinderbloemen groeien
direct op de stam of takken.

Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der
goddelozen zal vergaan.
22
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9. Cistroos
Hebreeuwse naam:

Lot

Bijbelse soort:

Ladanum (Cistus incanus)

Aangeplante soort:

Cistus laurifolius „Silver Pink‟

Exodus 30: 34
„De HEERE zei tegen Mozes: „Neem balsemhars, cistushars en
galbanum, en naast deze specerijen zuivere wierook, van alles een
gelijke hoeveelheid, en bereid daaruit reukwerk, een mengsel
zoals een reukwerker dat maakt‟ (NBV).

▪ De cistroos is een altijd groene heester met grote, gekreukte
roosachtige bloemen. Van deze plant wordt een harsachtige stof
gewonnen die cistushars of „mirre‟ genoemd wordt. Dit is echter

Naast de Israëlische cistushars of „mirre‟ komen we nog andere

niet de echte mirre, die wordt gewonnen van de tropische struik

hars- en gomachtige specerijen tegen in de Bijbel, zoals:

mirre of mekkabalsem (Commipfora gileadensis).

▪ De Ismaëlitische handelaren, die over de oude handelsroute naar
Egypte reisden, hadden waarschijnlijk geen tropische mirre en

orientalis),


specerijen bij zich. De gom die zij bij zich hadden was de
tragantgom die verkregen werd van de tragantstruik (Astragalus
gummifer), Gen. 37: 25.

balsem, gewonnen van de storaxboom (Liquidambar
balsem of mastiek van de terebint, pistacheboom of
terpetijnboom (Pistacia terebintus) en



nardusmirre van de spijkernardus (Nardostachys
jatamansi).

▪ De „mirre‟ die in Israël werd gewonnen was afkomstig van deze
cistrozen. In Gen. 43: 11 werd door Jacob o.a. deze „mirre‟ (gom
en cistushars) naar Egypte gestuurd.
▪ Deze geelachtige hars werd voor medische doeleinden gebruikt
en bij het maken van parfum en wierook. Cistushars werd ook
gebruikt als brandbare reukstof voor het reukwerk in de
tabernakel.
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10. Dadelpalm
Hebreeuwse naam:

Tamar

▪ De palmboom beeld de sierlijke, altijd groene,

Bijbelse soort:

Phoenix dactylifera

vruchtbare en onoverwinnelijke staat van de Kerk

Aangeplante soort:

Phoenix dactylifera

uit (Ezech. 40: 16). Deze prachtige boom met
zijn mooie takken groeit fier rechtop. Hij groeit
en bloeit altijd, ondanks de moeilijke

▪ De dadelpalm is een grote boom met een rechte

omstandigheden waarin hij soms verkeerd.

stam en een kroon van enorme, tot drie meter

Daarom is hij ook een teken van overwinning.

lange bladeren. Daartussen groeien trossen dadels.

Vanwege deze eigenschappen en de heerlijke

Alleen de vrouwelijke bomen dragen vruchten.

vruchten die hij draagt wordt deze boom ook
vergeleken met de rechtvaardige. (Ps. 92: 13)

▪ Voor de Israëlieten waren niet alleen de vruchten, maar ook de
bladeren van de dadelpalm belangrijk. Daarvan werden matten en

▪ Toen de Heere Jezus Zijn intocht hield in Jeruzalem (herdacht als

manden gemaakt en ze werden gebruikt voor dakbedekking. Aan

palmzondag of palmpasen) namen de mensen takken van de

het eind van de oogst, tijdens het loofhuttenfeest, werden er

palmbomen en gingen Hem tegemoet en riepen: „Hosanna!

hutten van gemaakt (Lev. 23: 40).

Gezegend is Hij, Die komt in den Naam des Heeren, Hij, Die is de
Koning Israëls!‟ (Joh. 12: 13).

▪ De palm symboliseert overwinning en vrede (Openb. 7: 9).
▪ In de tempel vormde de palm een belangrijk versieringsmotief
▪ Jericho werd de „Palmstad‟ genoemd (Deut. 34: 3).

(1 Kon. 6: 29). Ook in de toekomstige tempel, bij Jezus‟
wederkomst, speelt de palmboom een belangrijke rol, profeteert

▪ In Elim in de Sinaïwoestijn waren zeventig palmbomen bij twaalf

Ezechiël in hoofdstuk 40 en 41. Dan zal de Heere Jezus regeren

waterbronnen (Ex. 15: 27).

en erkent worden als de HEERE der Heeren. In de toekomstige
tempel zullen op de muren en de poorten afbeeldingen van

▪ In Hoogl. 7: 7 vergelijkt de bruidegom de bruid met een sierlijke

palmbomen en cherubs aangebracht zijn.

palm.
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11. Den
Hebreeuwse namen :

Etz sjemen, Berosj en Tirzah

▪ In zijn profetieën gebruikt Jesaja de

Bijbelse soort:

Aleppo-den (Pinus halepensis)

altijd groene dennenbomen als beeld

Parasol-den (Pinus pinea)

van de rechtvaardigen. Daar deze

Pinus pinea

rechtvaardigen tevoren doornen en

Aangeplante soort:

distelen waren, onvruchtbaar en
onbekwaam om goed te doen, zullen
▪ In Israël zijn verschillende soorten pijnbomen of dennenbomen,

ze vruchtbaar worden en als

waaronder de aleppo-den (Pinus halepensis) en de parasol-den

schitterende bomen groeien, nadat zij

(Pinus pinea). De altijd groene cypressenboom (Cupressus

door de Heilige Geest vernieuwd en

sempervirens) wordt in de Statenvertaling ook vertaald als

wedergeboren zijn.

dennenboom. Deze dennen- en cypressenbomen kwamen veel
voor op de Libanon en op de Karmel, maar ook op
de bergen van Judea, Samaria en Galilea.

Jesaja 55: 13
„Voor een doorn zal een denneboom opgaan, voor een distel zal

▪ Alleen de zaden of pitten van de parasol-den, die

een mirteboom opgaan; en het zal den HEERE wezen tot een

in deze tuin aangeplant is, zijn eetbaar. Deze vallen uit de kegels

naam, tot een eeuwig teken, dat niet uitgeroeid zal worden‟.

als de schubben loslaten. Deze den heeft een parasolachtige
kroon en groeit dicht bij de kust.
▪ Zacharia profeteert ook over de dennen en cederen van Libanon.
▪ De ark van Noach was gemaakt van goferhout, dat was de oude

De dennen zijn het beeld van het gewone volk, de cederen van de

naam voor cypressen- of pijnboomhout (Gen 6:14).

machtigen onder hen.

▪ Tijdens de bouw van de tempel werden er naast het cederhout

▪ Hoséa noemt deze boom in hoofdstuk 14: 9 „Ik zal

ook diverse soorten dennenhout gebruikt (1 Kon. 5: 8-10). Het

hem zijn als een groenende denneboom; uw vrucht is

„olieachtige hout‟, wat in 1 Kon. 6: 23 en 31 genoemd wordt,

uit Mij gevonden‟.

is het hout van de aleppo-den.
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12. Druif (Wijnstok)
Hebreeuwse naam:

Gefen

▪ God verwacht dat Zijn volk op aarde vrucht voortbrengt voor

Bijbelse soort:

Vitis vinifera

Hem. De eerste wijngaard (Adams nageslacht) bracht geen goede

Aangeplante soort:

Vitis vinifera

vrucht voort. God maakte een lied over die wijngaard: Jes. 5: 1-7.
In de toekomst zal de wijngaard (Gods volk) wel goede
vruchten voortbrengen, Jes. 27: 2-6.

▪ De druif is de vrucht van de wijnstok, en één van
de belangrijkste vruchten van het Heilige Land. Het

▪ De Heere Jezus zegt: „Ik ben de ware Wijnstok‟ (Joh. 15: 1-17).

is dus niet verwonderlijk dat hij vaak genoemd wordt

Wij kunnen alleen maar vrucht voortbrengen als wij ingeplant zijn

in de Bijbel. De Bijbel noemt verschillende

in de Heere Jezus. De Vader is de Landman, als Hij snoeit is het

kenmerken van de wijnstok en maakt daarop

gevolg dat er meer vrucht komt, ja veel vrucht. Tot vreugde van

geestelijke toepassingen:

de Vader!

1. De wijnstok is er alleen om de vruchten, het hout heeft geen
waarde (Ezech. 15).

Johannes 15: 1-5

2. De wijnstok moet gesnoeid worden om vrucht voort te
brengen (Joh. 15: 1-2).

„Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. Alle rank,
die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht

3. De wijnstok heeft bescherming nodig voor ongedierte (bijv. de

draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. Gijlieden zijt

vos). Daarom was er om de wijngaard een muur. De muren

nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij, en

van de „wijngaard‟ Israël zijn verbroken (Ps. 80: 9-16).

Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve,

4. De wijnstok en de vijgenboom worden vaak samen genoemd.

zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet

In het Vrederijk zullen de mensen zitten: „een ieder onder zijn

blijft. Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in

wijnstok, en onder zijn vijgenboom‟ (Micha 4: 4).

hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.‟

5. De druivenoogst en de daarbij gebruikte wijnpersbak worden
in de Bijbel ook gebruikt als een beeld van het oordeel van
God. (Joël 3: 13; Openb. 14: 18-20).
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13. Eik
Hebreeuwse naam:

Elon, Allon
(Elah en Alah is de Terebint)

Bijbelse soort:

Taboreik (Quercus ithaburensis)
Kermeseik (Quercus calliprinos)

Aangeplante soort:

▪ In de Bijbel worden veel eikenbomen of eikenbossen genoemd:

Zomereik (Quercus robur)

1. Bij Sichem stond een enorme eik die we verschillende keren in
de Bijbel tegenkomen (Gen. 35: 4; Joz. 24: 26 en Rich. 9: 6).
2. de eik Allon-Báchuth (Eik van geween) te Beth-el (Gen. 35:8),
3. de eik in Zaänáïm (Rich. 4: 11),

▪ In Israël kwamen veel soorten eiken voor, bepaalde soorten

4. de eik die te Ofra is (Rich. 6: 11 en 19),

bleven altijd groen. Sommige vertalingen maken geen

5. de eik Meónenim (Waarzeggerseik) (Rich. 9: 37),

onderscheid tussen de terebint (Pistacia atlantica) en de eik. De

6. de Elon-thabor (Taboreik) (1 Sam. 10: 3),

Statenvertaling noemt beide bomen

7. de „Eikenbossen van Mamre‟ (Gen. 13: 18),

„eik‟.

8. de eikeboom te Jabes (1 Kron. 11: 12) (Zie hoofdstuk 23

▪ In de tijd van de Bijbel waren er in

9. de „Eikenbossen van More‟ (Deut. 11: 30) en

Israël uitgestrekte eikenbossen.

10. de „Eiken van Basan‟ (Jes. 2: 13; Ezech. 27: 6 en Zach. 11: 2).

Tamarisk)

Tegenwoordig is daar weinig meer
van over. De meeste bomen werden

▪ Als Jesaja profeteert over het herstel van Israël noemt hij de

in de loop der eeuwen gerooid vanwege de uitstekende kwaliteit

rechtvaardigen „Eikenbomen der gerechtigheid‟. Deze „bomen‟

van het hout. Eiken werden vaak eeuwenoud en werden als

dragen vruchten van gerechtigheid en worden gesteld tegen de

oriëntatiepunt of verzamelpunt gekozen.

eikenbomen, die zij misbruikt hadden voor afgoderij. De
gelovigen worden eikenbomen genoemd om hun sterkte in

▪ Absalom bleef met zijn haar in een eik hangen en werd door

Christus.

Joab gedood (2 Sam. 9-14).
▪ Onder eiken werd door het volk Israël afgoderij bedreven
(Jes. 1: 29-30 en 57: 5; Hos. 4: 13 en Ezech. 6: 13).
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14. Granaatappel
Hebreeuwse naam:

Rimmon

„knoop‟ waar Amos 9: 1 naar verwijst. Ook de profeet Zefanja

Bijbelse soort:

Punica granatum

doelt op deze versieringen als hij de oordelen van de Heere

Aangeplante soort:

Punica granatum

uitspreekt over de omliggende, goddeloze volken. Hij profeteert
over hun verwoesting en ondergang: „…ook de nachtuil zullen op
haar granaatappelen vernachten…‟ (Zef. 2: 14).

▪ De Hebreeuwse naam voor de granaatappel is
„Rimmon‟. Verschillende plaatsen, steden en
personen in de Bijbel dragen deze naam. De
afgod „Rimmon‟ (de dondergod) is overigens
niet van de granaatappel afgeleid (2 Kon. 5: 18).
▪ De granaatappel is een bladverliezende, kleine boom of struik
die 3 á 4 meter hoog kan worden. In het voorjaar heeft de
granaatappel prachtige rode bloemen (Hoogl. 6: 11). De rijpe

▪ Omdat het volk Israël ontrouw aan God was en het Zijn
waarschuwingen in de wind sloeg (Deut. 11: 16-17), kondigde
God door de profeet Joël Zijn oordelen aan. De vruchtbomen,
waaronder de granaatappelbomen, zouden verdorren (Joël 1: 12).
Maar God beloofde dat Zijn straffen niet voor altijd zouden zijn,
Hij beloofde herstel aan Israël. Door de profeet Haggaï sprak Hij
dat als Zijn tempel weer herbouwd zou worden, Hij Zijn volk
overvloedig zou zegenen.

vruchten zijn rood, rond en vol met sappige zaden. De
granaatappel, of het sap daarvan, is een heerlijke verfrissing
Haggaï 2: 20

(Hoogl. 8: 2).

„Is er nog zaad in de schuur? Zelfs tot den wijnstok, en den
▪ Saul zat onder de granaatappelboom te Migron (1 Sam. 14: 2).

vijgeboom, en den granaatappelboom, en den olijfboom, die niet
gedragen heeft, die zal Ik van dezen dag af zegenen.‟

▪ De granaatappel was een onderdeel van de versiering van het
opperkleed (efod) van de hogepriester (Ex. 28: 33-34). Ook Jachin
en Boaz, de 2 koperen pilaren in het voorhof van de tempel van
Salomo, waren versierd met granaatappelen (1 Kon. 7: 18-20).
▪ Bovenaan deurposten of pilaren werden vaak versieringen
aangebracht van granaatappelen. Dit was waarschijnlijk de
34
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15. Laurier
Hebreeuwse naam:

Oren

Vandaar dat Paulus verwijst naar de trainende atleet in

Bijbelse soort:

Laurus nobilis

1 Kor. 9: 25: ‟En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in

Aangeplante soort:

Laurus nobilis

alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderflijke kroon
zouden ontvangen‟ dit in tegenstelling tot de christen, wiens
kroon voor eeuwig zal blijven.

▪ In Israël komt de laurier voor op rotshellingen zoals de
Karmelberg. Oude exemplaren groeien uit tot bomen van wel 12

▪ Het leven wordt vergeleken met een wedloop. Daarom moedigt

meter hoog met veel takken en bladerrijke scheuten.

Paulus de christenen aan om ernaar te jagen zich de beloften van

▪ De leerachtige laurierbladeren zijn in gedroogde

(2 Tim. 4: 7-8 en Fillip. 3: 14). Strijd dan om de prijs, niet om een

staat bekend als keukenkruid.

het Evangelie toe te eigenen en zo het eeuwige leven te ontvangen
vergankelijke lauwerkrans, maar om het eeuwige leven!

▪ De boom uit Ps. 37 is waarschijnlijk ook een laurierboom:
Lukas 11: 9-10
„En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij
Psalm 37: 35-36
„Ik heb gezien een gewelddrijvenden goddeloze, die zich
uitbreidde als een groene inlandse boom (De NBV vertaalt hier:

zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een
iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die
klopt, dien zal opengedaan worden.‟

‟hij groeide uit als een woekerende laurier‟). Maar hij ging door,
en zie, hij was er niet meer; en ik zocht hem, maar hij werd niet
gevonden.‟

▪ In de Romeinse tijd was laurier een symbool voor de
overwinning. Overwinnaars werden getooid met een lauwerkrans.
Hiermee werden atleten en zelfs de Romeinse keizer gedecoreerd.
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16. Lelie
Hebreeuwse naam:

Sjosjan of Sjoesjan

▪ In de Bergrede spreekt de Heere Jezus ook over de „leliën de

Bijbelse soort:

Lilium candidum

velds‟. Hier zegt Hij dat de wilde bloemen, die Hij geschapen

Aangeplante soort:

Lilium candidum

heeft, mooier zijn dan Salomo in al zijn koninklijke heerlijkheid (1
Kon. 4).

▪ De witte lelie is een liefelijk geurende bloem met een sierlijke
verschijning. Ze komt nu nog heel af en toe voor op de berg
Karmel en op de verder naar het noorden gelegen heuvels.

Matthéüs 6: 28-29
„Aanmerkt de leliën des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en
spinnen niet; en Ik zeg u, dat ook Sálomo, in al zijn heerlijkheid,

▪ De Bijbel spreekt diverse keren over lelies, maar er wordt niet

niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.

altijd op de echte lelie gedoeld. Vaak worden hier de algemeen
voorkomende veldbloemen mee bedoeld, waaronder de anemoon
(Anemone coronaria). (Zie ook hoofdstuk 3 Anemoon)

▪ Jezus zegt ons dat we moeten letten op de lelies in het veld. Als
God deze onbetekenende bloemen die maar kort bloeien met zo

▪ Het is niet bekend welke lelies afgebeeld zijn op de top van de

een schoonheid bekleedt, hoeveel te meer zal God voor ons

pilaren in de tempel (1 Kon. 7: 19 en 22) en welke op de koperen

zorgen. Hij houdt intens van ons, voor ons heeft Hij uit liefde Zijn

zee in de tempel (1 Kon. 7: 19: 26; 2 Kron. 4: 5).

leven gegeven, onze eeuwige straf op Zich genomen en deze
volkomen betaald (1 Joh. 4: 9-10; Rom. 5: 8-11). Hij is altijd bij

▪ In Hooglied komt de lelie acht keer voor: haar liefelijke

ons, Hij houdt van ons en zorgt voor ons (Ps. 34 en Ps. 91), wat

verschijning wordt hier vergeleken met de bruid.

hebben wij dan nog te vrezen (Rom. 8: 1)?

▪ Ook in Hosea wordt de lelie genoemd wanneer Hosea profeteert
over het herstel van Israël: „Ik zal Israël zijn als de dauw; hij zal
bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de
Libanon‟.
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17. Marjolein (Hysop)
Hebreeuwse naam:

Ezov

▪ In Lev. 14 lezen we dat hysop gebruikt werd tijdens

Bijbelse soort:

Origanum syriacum

de reiniging van een melaatse en van het huis dat

Aangeplante soort:

Origanum vulgare

aangetast was door melaatsheid.
▪ Telkens weer gebruikt de Heilige Geest het beeld

▪ De bladeren zijn fijnbehaard. Als men de tak in

van de reiniging door middel van hysop en bloed als

het water steekt, houden de haren veel vocht vast.

teken van de reiniging van de zonden en haar

Vanwege deze eigenschap is hysop heel geschikt

gevolgen (Hebr. 9: 22).

om als kwast gebruikt te worden en om daarmee
het bloed van het paaslam aan te brengen of om het
reinigingswater te sprenkelen.

Psalm 51: 6
Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel,

▪ In Num. 19 lezen we over het gebruik van de hysop tijdens het

Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen.

offeren van een rode, gave koe, waaraan geen gebrek is en die

Was mij geheel, zo zal ik witter wezen,

geen juk gedragen heeft. Deze koe moest buiten de legerplaats

Dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel.

geslacht worden. Dit wijst heen naar het offer van de Heere Jezus.

Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd;

Hij is nooit onder het juk van de zonde geweest, Hij heeft onze

Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen;

schuld op Zich genomen en is buiten de legerplaats gedood om

Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd,

ons te reinigen van onze zonden (Hebr. 13: 11-13).

En in mijn geest de ware rust herboren.

▪ In Ex. 12: 22 stond de dood voor de deur, door het met hysop
aangebrachte bloed van het paaslam aan de deurposten ging de

▪ David bidt „Ontzondig mij met hysop, en ik zal rein zijn‟, dit is

verderfengel voorbij.

een beeld van het bloed van Jezus. Door onvoorwaardelijk te
vertrouwen op het Volkomen offer van Jezus worden ook wij

▪ Tijdens Jezus‟ kruisiging werd ook hysop gebruikt (Joh. 19: 29).

gereinigd door Zijn bloed! Jezus is onze Borg, door Hem zijn wij
rein!
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18. Mirt
Hebreeuwse naam:

Hadas

▪ De takken van de mirtestruik werden gebruikt bij de bouw van

Bijbelse soort:

Myrtus communis

loofhutten tijdens het loofhuttenfeest (Lev. 23 : 40-43).

Aangeplante soort:

Myrtus communis
Nehemia 8: 16

▪ De mirt heeft altijd glimmend groene bladeren met
witte, geurende bloemen. In Israël is zij een
algemeen voorkomende heester. Zij groeit op
heuvels en berghellingen, maar bij voorkeur in de

„…Gaat uit op het gebergte, en haalt takken van olijfbomen, en
takken van andere olieachtige bomen, en takken van mirtebomen,
en takken van palmbomen, en takken van andere dichte bomen,
om loofhutten te maken, als er geschreven is.‟

omgeving van water. Zo is de
mirtestruik te vinden in de dalen rond
Jeruzalem en aan de oevers van de

▪ De mirt was een symbool van de liefde, de geurende takken

Jordaan.

werden als bruidsversiering gebruikt.

▪ Zacharia zag in een visioen een Man op een

▪ Esther werd Hadassa genoemd, wat in het Hebreeuws „Mirt‟

paard tussen de mirten staan aan de oever van het

betekent (Esther 2: 7).

water. De Heere openbaarde hem in dit visioen de
toekomst en wederopbouw van Jeruzalem en de
herbouw van de tempel.

Zacharia 1: 8
„Ik zag des nachts, en ziet, een Man rijdende op een rood paard,
en Hij stond tussen de mirten, die in de diepte waren; en achter
Hem waren rode, bruine en witte paarden.‟
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19. Moerbei
Hebreeuwse naam:

Sykaminos of Mesoekan

Psalm 84: 3

Bijbelse soort:

Morus nigra

Welzalig hij, die al zijn kracht

Aangeplante soort:

Morus nigra

En hulp alleen van U verwacht,
Die kiest de welgebaande wegen.
Steekt hem de hete middagzon

▪ De witte en zwarte moerbei of moerbeziënboom zijn in Israël al

In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron,

eeuwen bekend. De witte moerbei stamt uit China, zij wordt

En stort op hen een milden regen,

geteeld vanwege haar bladeren die als voedsel dienen voor de

Een regen, die hen overdekt,
Verkwikt en hun tot zegen strekt.

zijderups.
▪ De moerbei is een middelgrote bladverliezende
boom met sappige donkerrode tot zwarte

▪ Het „dal der moerbeziënbomen‟ van Psalm 84: 7 is wellicht niet

vruchten.

helemaal juist vertaald. De meest juiste vertaling is Bakastruik
waarmee de Mastiekboom (Pistacia lentiscus) wordt bedoeld. Uit

▪ De moerbei wordt zes keer in de bijbel genoemd.

de bast vloeit een melkachtige vloeistof die „tranen‟ wordt

In 1 Kron. 14 laat God het geluid als van vele voeten in de toppen

genoemd. Deze tranenboom groeit op zeer dorre plaatsen,

van de moerbeziënbomen horen als teken van Zijn hulp.

hiermee is het tranendal van Ps. 84 te verklaren, waar de pelgrims
tijdens de opgang naar Jeruzalem haast van droogte omkwamen.

1 Kronieken 14: 14-15
„En David vraagde God nog eens; en God zeide tot hem: Gij zult
niet optrekken achter hen heen; maar omsingel hen van boven, en
kom tot hen tegenover de moerbeziënbomen. En het zal

▪ De Heere Jezus vermaant Zijn discipelen in Luk. 17: 6; „Zo gij
een geloof hadt als een mosterdzaad, gij zoudt tegen dezen
moerbeziënboom zeggen: Word ontworteld, en in de zee geplant,
en hij zou u gehoorzaam zijn‟.

geschieden, als gij hoort het geruis van een gang in de toppen der
moerbeziënbomen, kom dan uit ten strijde; want God zal voor uw
aangezicht uitgegaan zijn, om het leger der Filistijnen te slaan.‟
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20. Munt
Hebreeuwse naam:

Nan‟a

▪ (Tienden= het tiende deel van de inkomsten aan God wijden

Bijbelse soort:

Mentha longifolia

door het naar de tempel te brengen. Dit was het inkomen van de

Aangeplante soort:

Mentha longifolia „Buddleia‟

priesters en Levieten.) De Farizeeën waren heel precies in het
betalen van de tienden, waaronder de munt, wat voor hen
gemakkelijk was. Maar het belangrijkste, de naastenliefde en de

▪ De munt is een kruidachtige plant die bekend

barmhartigheid vergaten ze, dat viel hen te zwaar. (Zie ook

staat om zijn sterke geur.

hoofdstuk 22 Ruit)

▪ De in Israël voorkomende munt is de Mentha

▪ In de geschiedenis van Samuël en Saul staat een soortgelijk

sylvestris en de Mentha sativa. De munt groeit in

voorbeeld (1 Sam. 15). Saul doet maar half wat de Heere hem

Israël langs beken en heuvelhellingen en werd

opgedragen heeft. Samuël bestraft Saul dan in vers 22 „Zie,

gekweekt als keukenkruid.

gehoorzamen is beter dan slachtoffer, opmerken dan het vette der
rammen‟.

▪ In de Bijbel noemt de Heere Jezus de munt 2 keer: in Luk. 11: 42
▪ God heeft meer vreugde aan onze gehoorzaamheid en oprechte

en in Matth. 23: 23 waar staat:

liefde voor Hem, dan aan onze halfslachtige giften en offers. Geld
geven is soms zo makkelijk, maar echte naastenliefde vergt meer
‟Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij
vertient de munte, en de dille, en den komijn, en gij laat na het

inspanning. God wil ons hele hart, Hij geniet ervan en het behaagt
Hem als wij oprecht zijn voor Hem en voor onze naaste.

zwaarste der wet, namelijk het oordeel, en de barmhartigheid, en
het geloof. Deze dingen moest men doen, en de andere niet
nalaten.‟
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21. Olijfboom
Hebreeuwse naam:

Zayit of Etz-zayit

Jesaja 53: 2-5

Bijbelse soort:

Olea europaea

„Want Hij is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als

Aangeplante soort:

Olea europaea

een wortel uit een dorre aarde; Hij had geen gedaante noch
heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat
wij Hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht, en de

▪ In Israël zijn veel olijfbossen te vinden, waarvan

onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, en

de Olijfberg de bekendste is. De olijfboom is

verzocht in krankheid; en een iegelijk was als verbergende het

wintergroen en kan meer dan duizend jaar oud

aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet

worden, al die jaren draagt hij vrucht. De sterke

geacht. Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en

wortels zorgen ervoor dat de boom kan overleven
in een droge, rotsachtige omgeving. De boom
lijkt soms dood te zijn, maar loopt toch weer uit.

onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij
geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze
overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij
verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem,

▪ In Jes. 53 wordt Jezus vergeleken met een scheut uit zo‟n dorre

en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

wortel en de nederige, onopvallende en reukloze bloem van de
olijf.
▪ Het slaan van de olijfboom en het persen van de olijf is een
▪ De christenen waren van oorsprong een wilde olijfboom en zijn

indrukwekkend beeld van het lijden van de Heere Jezus

geënt op de wortel van de edele olijfboom (Israël). Zo zijn ze

(Getsémané betekent „oliepers‟). Hij is geslagen en verbrijzeld om

mededeelgenoot van de wortel en de vettigheid van de olijfboom

ons vrede en genezing aan te brengen (Jes. 53). De olijfolie is een

geworden (Rom. 11: 17-24).

beeld van de Heilige Geest (1 Joh. 2: 27). Als wij in het Evangelie
van Jezus geloven, komt de Heilige Geest (als vrucht van het lijden

▪ Als de olijven rijp zijn, worden ze geoogst door op de takken

en sterven van Jezus) in ons wonen en zal Hij nooit meer

van de boom te slaan. Om olie uit de olijf te halen moet deze

weggaan (Ef. 1:13-14, Joh. 14: 16). Zijn vreugdeolie zal

verbrijzeld worden, dit gebeurt in de olijvenpers. De olijfolie werd

ons voeden, verlichten, verkwikken en genezen

gebruikt om voedsel te bereiden, als zalf, als medicijn en voor de

(1 Kor. 12).

verlichting. De olie uit de Bijbel is vaak olijfolie.
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22. Ruit
Griekse naam:

Peganon

deze wilde plant als het gebruikt werd als geneeskrachtig kruid.

Bijbelse soort:

Ruta chalepensis

Hiermee wilden zij een reputatie krijgen dat zij exact leefden

Aangeplante soort:

Ruta graveolens

zoals de wet hun voorschreef. Ze maakten zich niet zo druk om
het geven van aalmoezen aan de armen en weduwen. De
naastenliefde en liefde voor God was voor hen van minder belang,

▪ De ruit wordt als keukenkruid en in de

ze leefden alleen voor de wet. (Zie ook hoofdstuk 20 Munt)

geneeskunde gebruikt.
▪ Deze aromatische plant wordt slechts
eenmaal genoemd in de Bijbel, en wel als de
Heere Jezus de Farizeeën veroordeelt.

Psalm 139: 14
Doorgrond m' en ken mijn hart, o HEER';
Is 't geen ik denk niet tot Uw eer?
Beproef m' en zie of mijn gemoed
Iets kwaads, iets onbehoorlijks voed',

Lukas 11: 42

En doe mij toch met vaste schreden

„Maar wee u, Farizeën, want gij vertient munte, en ruite, en alle

Den weg ter zaligheid betreden.

moeskruid, en gij gaat voorbij het oordeel en de liefde Gods. Dit
moest men doen, en het andere niet nalaten.‟
Waarschuwing: Aanraking van deze plant kan (ernstige)
huidirritaties en blaren veroorzaken! Het sap van de ruit (Ruta
▪ In de tijd van de Bijbel werd de ruit samen met de dille en

graveolens) heeft een fototoxische werking. Dit houdt in dat het

andere kruiden verbouwd, maar groeide ook in het wild en kon

bij blootstelling aan zonlicht (UV-licht) huidirritaties en blaren kan

door iedereen geplukt worden. Als niet gekweekte plant was de

veroorzaken. Vermijd na aanraking van de ruit direct zonlicht en

ruit vrij van tienden, er hoefde geen tiende deel van afgedragen te

raadpleeg (indien nodig) uw huisarts.

worden aan de tempeldienst voor het levensonderhoud van de
priesters en Levieten. De Farizeeërs eisten echter ook tienden van
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23. Saffraankrokus (Saffraan)
Hebreeuwse naam:

Karkom

Hooglied 4: 12-16

Bijbelse soort:

Crocus sativus

„Mijn zuster, o bruid! gij zijt een besloten hof, een besloten wel,

Aangeplante soort:

Crocus sativus

een verzegelde fontein. Uw scheuten zijn een paradijs van
granaatappelen, met edele vruchten, cyprus met nardus; nardus
en saffraan, kalmus en kaneel, met allerlei bomen van wierook,

▪ De zeer kostbare saffraan is een rood/gele poeder of

mirre en aloë, mitsgaders alle voornaamste specerijen. O fontein

rode draadjes, dat verkregen wordt van de gedroogde

der hoven, put der levende wateren, die uit Libanon vloeien!

stempels of meeldraden van de in de herfst bloeiende

Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn

krokus. Olijfolie werd met saffraan geparfumeerd. Ook werd
saffraan aan het eten en drinken toegevoegd als kleur- en

hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof
kwame, en ate zijn edele vruchten!‟

smaakstof en had bovendien een geneeskrachtige werking.
▪ De buitengewoon hoge prijs van saffraan wordt veroorzaakt

▪ De bruid wordt een „besloten hof‟ genoemd (Gods volk die door

door de het arbeidsintensieve oogsten. Tijdens de oogst wordt

God apart gezet is van de wereld) met een „verzegelde fontein‟ in

elke bloem stuk voor stuk handmatig geplukt. Vervolgens kan

het midden (het zuivere Woord van God dat niet vervuild kan

men beginnen met het voorzichtig uit de bloem trekken van de

worden). De vruchtbomen in die hof zijn de gelovigen die voor

stempels, het saffraan. De gedroogde stempels zijn zo licht dat

God aangename vruchten voortbrengen van geloof en bekering.

voor 1 kg saffraan, meer dan 400.000 bloemen geplukt en

De specerijen (waaronder de saffraan) beelden de vele gaven van

verwerkt moeten worden.

de Heilige Geest uit waarmee de gelovigen bedeelt zijn. Deze
vruchtbomen en specerijen brengen allemaal vrucht voort door de

▪ Hooglied noemt de saffraan samen met

bevloeiing van de „fontein der hoven‟ (het evangelie, Joh. 4: 14).

andere heerlijke specerijen. Dit Bijbelgedeelte

Met de koude, vochtige noordenwind en de warme, droge

heeft een diepere betekenis wat betrekking

zuidenwind worden de „winden van de Heilige Geest‟ bedoeld, die

heeft op Gods volk.

soms bestraffend en soms vertroostend zijn. Zij bevorderen de
groei van de vruchten, zodat de liefelijke geur verspreid wordt en
Christus van deze edele vruchten zal genieten.
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24. Salie
Israëlische soort:

Salvia judaica

▪ De gouden zevenarmige kandelaar is het beeld van de Kerk of

Aangeplante soort:

Salvia officinalis

de Gemeente waar Christus het Hoofd van is (Openb. 1: 13).
Gevoed door de olie van de Heilige Geest zijn wij het licht der
heidenen:

▪ De salie komt niet in de Bijbel voor. De wilde Judeese salie
(Salvia judaica) is echter wel een inheemse plant in Israël.
Handelingen 13: 47.
▪ Deze plant werd gebruikt als keukenkruid en
als geneesmiddel en heeft een bloeiwijze die veel
gelijkenis heeft met de zevenarmige kandelaar.

„Want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende: Ik heb u
gesteld tot een licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot
zaligheid, tot aan het uiterste der aarde.‟

Sommige wetenschappers denken dat van deze
salie het ontwerp voor de menora is afgeleid.
▪ De menora was de grote kandelaar van puur goud, die Mozes
maakte tijdens de bouw van de tabernakel, geheel volgens de
instructies die God hem gaf (Ex. 25: 9). Of het ontwerp van de
menora inderdaad van de bloeiwijze van de salie is afgeleid, is
niet Bijbels te onderbouwen. God instrueerde Mozes om de
kandelaar te bouwen zoals dat beschreven wordt in Exodus. 25:
31-40.

Exodus 25: 40
‟Zie dan toe, dat gij het maakt naar hun voorbeeld, hetwelk u op
den berg getoond is.‟
Salvia judaica
54

Menora
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25. Tamarisk
Hebreeuwse naam:

Esjel

▪ Saul zat onder een tamarisk toen hij het nieuws hoorde van

Bijbelse soort:

Tamarix aphylla

Davids rebellie tegen hem.

Aangeplante soort:

Tamarix gallica
1 Samuel 22: 6

▪ De tamarisk komt voor in het gebied van de

„Saul zat met zijn speer in zijn hand onder de tamarisk op de

Nijl tot aan de Eufraat. Het is een altijd groene

heuvel bij Gibea, met al zijn dienaren om zich heen. Toen hij

boom die een heideachtig uiterlijk heeft met

hoorde dat David en zijn mannen waren gesignaleerd.‟ (NBV)

slanke, buigzame takken.
▪ De bijbelvertalers van de Statenvertaling waren geen

▪ Later toen Saul en zijn drie zonen

plantkundigen. Ze waren zeer getrouw in het overzetten van de

sneuvelden in de strijd, hingen de

waarheid, maar zaten er wat betreft de vertaling van verschillende

triomferende Filistijnen hun lijken aan de

plantennamen nog wel eens naast. Hoewel de Statenvertaling niet

muur van Beth-san, maar Sauls mannen

duidelijk is over de tamarisk komt deze boom wel in de

haalden ze daar weg en gaven ze een

grondtekst voor en het is een echt Bijbelse plant. De Hebreeuwse

eervolle begrafenis onder een tamarisk.

naam voor de tamarisk is „esjel‟ wat vertaald is als „bos‟ of
„geboomte‟.

▪ Opmerkelijk is dat in de grondtekst in 1 Sam. 31:13 „esjel‟
(tamarisk) staat, wat vertaald is als: „en begroeven ze onder het

▪ Abraham plantte een tamarisk in Berseba.

geboomte te Jabes‟. Terwijl „esjel‟ in de vrijwel gelijk luidende
tekst in 1 Kron. 10: 12 vervangen is door „elah‟ (terebint) wat
vertaald is als: „en zij begroeven hun beenderen onder een

Genesis 21: 33

eikenboom te Jabes‟. (Zie hoofdstuk 13 Eik)

„Abraham plantte in Berseba een tamarisk en riep er de naam van
de H E E R , de eeuwige God, aan.‟ (NBV)
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26. Venkel (Galbanum)
Hebreeuwse naam:

Helbenah

Bijbelse soort:

Reuzenvenkel (Ferula gumosa)

Aangeplante soort:

Foeniculum vulgare

Exodus 30: 34-35
„Verder zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u welriekende
specerijen, mirresap, en oniche, en galban, deze welriekende
specerijen, en zuiveren wierook; dat elk bijzonder zij. En gij zult
een reukwerk ener zalf daaruit maken, naar het werk des
apothekers, gemengd, rein, heilig.‟

▪ De aangeplante venkel is verwant aan de
reuzenvenkel (Ferula gumosa) die in Israël
gebruikt werd voor de winning van
galbanum of moederhars.

Van dit reukwerk moest Mozes een deel fijn wrijven en in de tent
der samenkomst leggen, waar God hem zou ontmoeten. Het was

▪ De galbanum geurt aromatisch en werd

een heiligheid der heiligheden en alleen voor de HEERE bestemd.

ook gebruikt als geneesmiddel.

Wie het na zou maken voor eigen gebruik werd uit Gods volk
weggedaan.

▪ Deze grote plant groeit op de droge
berghellingen in het Midden-Oosten en

▪ Het reukwerk is een beeld van het oprechte gebed, een van de

krijgt een bloemstengel van twee tot drie

allerheiligste verrichtingen, dat alleen voor God is bestemd en

meter hoog.

Hem zeer aangenaam is (Ps. 141: 2; Openb. 5: 8 en 8: 3).

▪ Galbanum of galban is een gomhars dat uit de
onderste delen van de stengel en de dikke

Psalm 141: 2

bladvoeten van de plant wordt gewonnen. Door

Mijn bee, met opgeheven handen,

deze aan te snijden komt sap vrij dat opdroogt

Klimm' voor Uw heilig aangezicht,

tot amberkleurige, harsachtige druppels. Deze

Als reukwerk, voor U toegericht,

galban was zeer kostbaar en was één van de bestanddelen van het

Als offers, die des avonds branden.

heilig reukwerk, dat als reukstof gebrand werd in de tabernakel.
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27. Viburnum
Hebreeuwse naam:

Tidhar

Bijbelse soort:

Viburnum tinus

Aangeplante soort:

Viburnum tinus

Psalm 87
„Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn
grondslag is op de bergen der heiligheid. De HEERE bemint de
poorten van Sion boven alle woningen van Jakob.

▪ De viburnum of sneeuwbal is een mooie,

Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods!

altijd groene struik die uit kan groeien tot een
kleine boom. De prachtige witte bloemen

Ik zal Rahab en Babel vermelden, onder degenen, die Mij

verschijnen al in de winter, daarna ontwikkelen

kennen; ziet, de Filistijn, en de Tyriër, met den Moor, deze is

zich de blauw-zwarte bessen. Hij komt voor in

aldaar geboren. En van Sion zal gezegd worden: Die en die is

het Libanon gebergte en op de Karmel.

daarin geboren; en de Allerhoogste Zelf zal haar bevestigen. De
HEERE zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende:

▪ Wat in de Statenvertaling als „beuk‟ en „beukeboom‟ vertaald

Deze is aldaar geboren.

wordt is waarschijnlijk deze viburnum. Het is nog steeds niet
helemaal duidelijk welke boom of struik precies wordt bedoeld
met de Hebreeuwse plantennaam die in de grondtekst staat. De

En de zangers, gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn
fonteinen, zullen binnen u zijn.

viburnum is waarschijnlijk de juiste soort en wordt met recht
omschreven als „de heerlijkheid van Libanon‟.
▪ Jesaja profeteert over de heropleving van het volk van God en de
heerlijkheid van het Nieuwe Jeruzalem. Als beeld hiervan gebruikt
hij de schitterende, vruchtbare en altijd groene bomen van de
bossen die op Libanon groeien, waaronder de viburnum. Deze
zullen in de dorre woestijn geplant worden (Jes. 41: 19) en zullen
het heiligdom van de Heere versieren en heerlijk maken (Jes. 60:
13). Ps. 87 zingt hierover.
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28. Vijgenboom
Hebreeuwse naam:

Teenah

Lukas 13: 6-9

Bijbelse soort:

Ficus carica

„En Hij zeide deze gelijkenis: Een zeker man had een vijgeboom,

Aangeplante soort:

Ficus carica

geplant in zijn wijngaard; en hij kwam en zocht vrucht daarop, en
vond ze niet. En hij zeide tot den wijngaardenier: Zie, ik kome nu
drie jaren, zoekende vrucht op dezen vijgeboom, en vind ze niet;

▪ De vijgenboom behoort tot dezelfde
familie als de moerbei en is één van de

houw hem uit; waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij,
antwoordende, zeide tot hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar,

bekendste vruchtbomen van Israël. In de

totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben; En indien

Bijbel komen de wilde vijgenboom (Ficus

hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan; maar indien niet, zo

sycomorus) en de gewone vijgenboom voor.

zult gij hem namaals uithouwen.‟

▪ De wilde vijgenboom wordt een aantal keer genoemd in de
Bijbel, bijvoorbeeld 1 Kon. 10: 27 en Amos 7: 14. Zacheüs klom in

▪ Het doel van de vijgenboom is vrucht voortbrengen, zonder

een wilde vijgenboom om Jezus te zien (Luk. 19: 4).

vrucht is de vijgenboom nutteloos. In deze gelijkenis is de
vijgenboom een beeld van de mens, zonder goede vruchten is hij

▪ Adam en Eva bekleedden zich met

verwerpelijk. Als wij ons niet bekeren, zullen ook wij in het vuur

vijgenbladeren, nadat zij van de verboden boom

geworpen worden. Daarom bid de Heere Jezus voor ons en graaft

gegeten hadden (Gen. 3: 7).

de grond om onze wortels los en bemest ze met Zijn Woord,
zodat we vrucht zullen dragen (Matt. 18:14 en 2 Petr. 3: 9).

▪ Vijgen hebben een hoog suikergehalte en kunnen daarom
gedroogd worden en lange tijd bewaard blijven (1 Sam. 25: 18).

▪ De vijgenboom wordt vaak samen met de olijf en de wijnstok
genoemd. Het zitten of wonen onder de wijnstok en vijgenboom

▪ Vijgenbomen kunnen heel oud worden. Ze vormen een dicht

wijst op de grote vrede van Israël en symboliseert de

bladerdak zodat men zich daaronder volledig onzichtbaar kan

vrede van het komende Vrederijk. (1 Kon. 4:

maken. Nathánaël zat onder de vijgenboom, verborgen voor

25; Micha 4: 4; Zach. 3: 10).

mensenogen, maar toch zag Jezus hem (Joh. 1: 49).
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Alle Bijbelse planten
nr.

Statenvertaling

Hebreeuwse naam

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

nr.

Statenvertaling

Hebreeuwse naam

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

1

Ajuinen

Betzalim

Uien

Allium cepa

40

Doornheg, doorn

Hedek

Grauwe nachtschade

Solanum incanum

2

Almuggimhout

Almug

Almug

Pterocarpus santolinus

41

Draf, Luk. 15: 16

Haroev

Johannesbroodboom

Ceratonia siliqua

3

Aloë

Ahaloth

Aloë

Aloe vera

42

Dudaïm

Dudaïm

Mandragora

Mandragora officinalis

4

Alsem

Laanah

Witte alsem

Artemisia herba-alba

43

Ebbenhout

Hovenim

Ebbeboom

Diospyros ebenum

5

Amandelboom

Shaked

Amandel

Prunus dulcis

44

Eik

Allon en Elon

Eik

Quercus ithaburensis

6

Appelboom

Tappoeah

Wilde appel

Malus sylvestris

45

Eik

Allon en Elon

Eik

Quercus calliprinos

7

Balsem

Tzori

Storaxboom

Liquidambar orientalis

46

Eikeboom

Elah en Alah

Terebint

Pistacia atlantica

8

Beekwilgen

Aravah

Wilg

Salix alba

47

Eikeboom

Elah en Alah

Terebint

Pistacia paleastina

9

Beekwilgen

Aravah

Wilg

Salix acmophylla

48

Gal

Rosj

Gevlekte Scheerling

Conium maculatum

10

Behangselen,

49

Galban

Helbenah

Galbanum

Ferula gumosa

Esther 1: 6

Karpas

Katoen

Gossypium herbaceum

50

Gerst

Seorah of Seorim

Gerst

Hordeum vulgare

11

Beuk

Tidhar

Sneeuwbal

Viburnum tinus

51

Gierst

Dohan

Pluimgierst

Panicum miliaceum

12

Bieze

Agmon

Mattenbies

Scirpus lacustris

52

Gierst,

13

Biezen

Gomeh

Papyrus

Cyperus papyrus

Ezech. 4: 9

Doerrah

Kafferkoren

Soorghum bicolor

14

Biezen

Soef

Lisdodde

Typha

53

Granaatappel

Rimmon

Granaatappel

Punica granatum

15

Bittere saus

Merorim

Dwergcichorei

Cichorium pumilium

54

Heide,

16

Bittere saus

Merorim

Reicharia

Reichardia tingitana

Jer. 17: 6

Arar

Fenicische jeneverbes

Juniperus phoenicia

17

Bloem des velds

Tzitz ha-sadeh

Klaproos

Papaver rhoéas

55

Hysop

Ezov

Syrische hysop

Origanum syriacum

18

Bloem des velds

Tzitz ha-sadeh

Roomse kamille

Anthemis

56

Jeneverboom

Rothem

Witte brem

Retama raetam

19

Bloem des velds

Tzitz ha-sadeh

Ranonkel

Ranunculus asiaticus

57

Kalmoes, kalmus

Kaneh

Gembergras

Cymbopogon martini

20

Bloem des velds

Tzitz ha-sadeh

Ganzebloem

Chrysanthemum coronarium

58

Kaneel

Kinnamom

Kaneelboom

Cinnamomum zeylianicum

21

Bloemen

Nitzanim

Bergtulp

Tulipa montana

59

Kassie

Ketziah of kiddah

Kaneelkassie

Cinnamomum cassia

22

Bonen

Pol

Tuinboon

Vicia faba

60

Kastanje

Armon

Oosterse plataan

Platanus orientalis

23

Bos, geboomte

Esjel

Tamarisk

Tamarix aphylla

61

Kluit, Jes 17: 13

Galgal

Werveldistel

Gundelia tournefortii

24

Braambos

Sneh

Seneblad

Cassia senna

62

Knoflook

Sjoemim

Knoflook

Allium sativum

25

Cederboom

Erez

Libanonceder

Cedrus libani

63

Kolokwinten

Pakoeoth-sadeh

Kolokwintkomkommer

Citrullus colocynthis

26

Cypresseboom,

64

Komijn

Kamon

Komijn

Cuminum cyminum

Jes. 44: 14

Tirzah

Parasol-den

Pinus pinea

65

Komkommers

Kisjoeim

Meloen

Cucumis melo

27

Cyprus, Hoogl. 1: 14

Kopher

Henna

Lawsonia intermis

66

Korianderzaad

Gad

Koriander

Coriandrum sativum

28

Dadelpalm

Tamar

Dadelpalm

Phoenix dactylifera

67

Lelie

Sjosjan (Sjoesjan)

Witte lelie

Lilium candidum

29

Dennebomen

Berosj

Altijd groene cipres

Cupressus sempervirens

68

Lelie

Sjosjan (Sjoesjan)

Kustamaryllis

Pancratium maritimum

30

Dennebomen

Berosj

Cilicische zilverspar

Abies cilicica

69

Lelie

Sjosjan (Sjoesjan)

Narcis

Narcissus tazetta

31

Dennebomen

Berosj

Oosterse zevenboom

Juniperus exelsa

70

Leliën des velds

Sjossjannah

Anemoon

Anemone coronaria

32

Dille

Sjeveth

Dille

Anethum graveolens

71

Linzen

Adasjim

Linze

Lens culinaris

33

Distelen

Barkanim

Syrische distel

Notobasis syriaca

72

look

Hatzir

Prei

Allium porrum

34

Distelen

Barkanim

Kogeldistel

Echinops viscosus

73

Lust, Pred. 12: 5

Avionah

Kapper

Capparis spinosa

35

Distelen

Dardar

Spaans knoopkruid

Centaurea iberica

74

Mirre

Lot

Cistroos

Cistus incanus

36

Distels, doornen

Hoah

Gouddistel

Scolymus maculatus

75

Mirre

Mor

Mirreboom

Commiphora abyssinica

37

Doornbos

Atad

Christusdoorn

Zizyphus spina-christi

76

Mirteboom

Hadas

Mirt

Myrtus communis

38

Doornen

Bathah

Gedoornde pimpernel

Sarcopoterium spinosum

77

Moerbeziënboom

Sykaminos of

39

Doornen en prikkelen,

Mesoekan

Zwarte Moerbei

Morus nigra

Tzininim

Braam

Rubus sanguineus

78

Moeskruiden,
Oroth

Eruca

Eruca sativa

Num. 33: 55

2 Kon. 4: 39
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nr.

Statenvertaling

Hebreeuwse naam

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

79

Mosterdzaad

Sinapis

Zwarte mosterd

Brassica nigra

80

Munt

Nan‟a

Hertsmunt

Mentha longifolia

81

Nardus

Nard of nerd

nardus

Nadrostachys jatamansii

82

Netelheide, Zef. 2: 9

Horreig

Kleine brandnetel

Urtica urens

83

Notenhof, Hoogl. 6: 11 Egoz

Walnoot

Juglans regia

84

Olieachtig hout,

„Het Goede Land‟, Israël
In deze brochure bij de „Bijbelse plantentuin‟ oftewel „Israëltuin‟

1 Kon. 6: 23

Ets sjemen

Aleppo-den

Pinus halepensis

85

Olijfboom

Zayit of Etz-zayit

Olijfboom

Olea europaea

86

Olmboom

Oren

Laurier

Laurus nobilis

87

Onkruid, Matt. 13: 25

Zoen

Dolik

Lolium temulentum

88

Pompoenen,

Het is echter niet eenvoudig om in een paar woorden uit te leggen
wat de geschiedenis en de verstrooiing van het Joodse volk, wat

hoort uiteraard een hoofdstuk over „Het Goede land„, Israël.

Num. 11: 5

Avatihim

Watermeloen

Citrullus lanatus

89

Populier

Livneh

Styrax

Styrax officinalis

90

Populierenhout,
Livneh

Witte abeel

Populus alba

van Israël inhouden.

Jes 44: 14

Gesjem

Harige iep

Ulmus canescens

92

Riet

Kaneh

Riet

Phragmites australis

Belangrijk is het om de kernboodschap van de Bijbel te ontdekken

93

Ruit

Paganon

Ruit

Ruta chalepensis

94

Saffraan

Karkom

Saffraankrokus

Crocus sativus

95

Salpeter, Jer. 2: 22

Borit of bor

Hammada

Hammada salicorna

96

Sandelboom

ahaloth

aloëboom, Num 24:6

Aquilaria agallocha

97

Schoon geboomte,

Hij beloofde de Messias, Jezus Christus, Die gekomen is en voor
onze schulden volkomen heeft betaald met Zijn bloed. Door in

Gen. 30: 37
91

Regen maakt die groot,

het huidige Israël, het Palestijnse conflict en de Bijbelse toekomst

en vast te houden, namelijk: God wilde ons na de zondeval niet
vernietigen, maar Hij wilde de verbroken relatie weer herstellen!

Lev. 23: 40

Etz hadar

Citroen

Citrus medica

98

Sichron

Sjikrona

Blizekruid

Hyoscyamus aureus

99

Sittimhout, sittim

Sjittah

acacia

Acacia radiana

100

Specerij

Aparsimon

Balsemboom

Commiphora gileadensis

101

Specerijen

Nekhoth

Tragant

Astragalus gummifer

102

Sprinkhanen,
Haroev

Johannesbroodboom

Ceratonia siliqua

namelijk Joods (Joh. 4: 22 „..want de zaligheid is uit de Joden‟).
Door de herhaaldelijke ontrouw van het volk Israël aan God

Matth. 3: 4
103

Stoppelen

Hem te geloven en eenvoudig te vertrouwen op Gods Woord
worden ook wij verzoend met God en worden wij ingelijfd in
Israël. Door Israël worden alle volken op aarde gezegend. Jezus is

Ps. 83: 14

Galgal

Werveldistel

Gundelia tournefortii

104

Tarwe

Hittah

Tarwe

Triticum durum

105

Terpetijnnoten,
Botnim

Pistacheboom

Pistacia vera

hele wereld (Jer. 9:16). Hij verwierp Zijn volk, zoals ze Hem

Deut 32: 32

Rosj

Gevlekte Scheerling

Conium maculatum

107

Vijgenboom

Teenah

Vijgenboom

Ficus carica

verworpen hadden (Jer. 2: 7, 13, Jes. 29: 10 en Rom. 11: 8). Door

108

Vlas

Pisjtah

Vlas

Linum usitatissimum

109

Voeder, Jes. 30: 24

Hamitz

Keker

Cicer arietinum

110

Wier

Soef

Lisdodde

Typha

111

Wierook

Levonah

Wierookboom

Boswellia sacra

112

Wijnstok

Gefen

Wijnstok

Vitis vinifera

113

Wikken, Jes. 28: 27

Ketzah

Zwarte komijn

Nigella sativa

114

Wilde vijgenboom

Sjikmim of Sjikmoth Egyptische vijgenboom Ficus sycomorus

115

Wilg

Aravah

Euftaatpopulier

Populus eufratica

116

Ziltige kruiden,
Maloeah

Woestijnmelde

Atriplex halinus

Gen. 43: 11
106

Vergiftige wijndruiven,

Job 30: 4

volgden Gods oordelen en werden de Joden verstrooid over de

de val en het oordeel over de Joden is het evangelie onder
heidenen verspreid. En kunnen wij als niet-joodse christen ook
zalig worden (Jer. 12: 16, Jes. 49: 6, Rom. 11). Maar God blijft het
Joodse volk lief hebben en zal hen herstellen, dat zien we in onze
dagen gebeuren.


Voor verdere studie over Israël verwijs ik u naar de
brochure: „Focus op Israël‟. verkrijgbaar bij Christenen
voor Israël, Patroonstraat 1 te Nijkerk.
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Openbaring 2: 7
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