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Bomen in de Tora 

een midrasj 

 

 

In Beresjiet (het begin van de verhalen in de Tora) worden twee van de 

beroemdste bomen genoemd: ‘de Boom van het Leven’ en ‘de Boom van 

Kennis’.Aan Adam en Chava was verteld dat ze de vruchten die aan de 

Boom van Kennis groeiden niet mochten eten. Maar Adam en Chava 

hielden zich niet aan deze regel en aten toch van de vruchten. Omdat ze 

niet hadden geluisterd werden ze de uit Gan Eden, die mooie tuin, gezet. 

Voortaan moesten Adam en Chava hun eigen bomen planten. Adam had 

een zaadje van de ‘Boom van Kennis’ bewaard. Hij moest eerst leren hoe 

je uit een zaadje een boom kan laten groeien. Adam werkte hard en deed 

goed zijn best en zo lukte het uit dat ene bijzondere zaadje een boompje 

te laten groeien. Het was zijn eigen ‘boom van kennis’. De eerste vruchten 

van deze boom verschenen op de 15de van de maand Sjevat. 

 

Uit een zaadje van deze boom groeide de boom die Noach gebruikte bij 

het bouwen van zijn Ark.  

Avraham was vriendelijk en nodigde vreemdelingen uit in zijn tent te 

rusten en iets te eten, Terwijl Avraham uitkeek naar vreemdelingen zat hij 

onder een boom die gegroeid was uit een zaadje van de boom van Noach. 

Mosjee gebruikte een tak van de boom die gegroeid was uit een zaadje 

van Avrahams ‘boom van kennis’ als de stok waarmee hij het joodse volk 

door de rietzee naar de vrijheid leidde. 

 

Het zaadje dat Adam plantte heeft veel mensen geholpen. Het groeide 

samen met het joodse volk.  

In de Tora worden bomen op allerlei verschillende plaatsen genoemd. 

Bomen zijn een belangrijk deel van onze geschiedenis. 
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Maak de vragen 1 t/m 5 of maak de schrijfopdracht. (allebei mag ook) 
 
 

1. Wat kan er nog meer zijn gemaakt uit bomen die weer gegroeid zijn uit de  

zaadjes van de zaadjes van dat eerste zaadje dat Adam had meegenomen 

uit Gan Eden? 

 

 

2. Zoek in de Tora Sjemot 25:10 e.v. op.        

Wat wordt hier van hout gemaakt?  

 

 

3. Als je verder leest bij Sjemot 25:23 zie je dat er nog meer van hout moet  

 worden gemaakt. Namelijk:  

 

 

4. Wat voor belangrijk voorschrift staat er bij Devariem:20:19-20 ?   

 

 

5. Waarom is dit een belangrijk voorschrift?  

 

 

 

Schrijfopdracht  

Schrijf een eigen midrasj en vertel hierin hoe het ging met de bomen die 

weer uit het zaadje groeide van de boom waarvan Mosje een tak had 

genomen om zijn stok te maken. 

Denk bijvoorbeeld aan de Aron waarin de Stenen Tafelen werden bewaard, of aan de 

Aron in je eigen sjoel. Denk aan de Tempel die werd gebouwd door koning Sjlomo of 

aan de vele atsee chajiem (stokken vd Torarollen) die zijn gemaakt. 
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