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Ik wil Christus 
kennen door de 
kracht van zijn 
opstanding te 
ervaren, door te 
delen in zijn lijden 
en aan Hem gelijk
te worden in zijn 
dood, 11 in de hoop 
ook zelf uit de dood 
op te staan.

Filippenzen 3:10,11 
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Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier 
was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en 

van het lam 2 en stroomde dwars door de stad. Aan 
weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf 

vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de 
boom brachten de volken genezing. 

3 Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De troon 
van God en van het lam zal daar in de stad staan. Zijn 

dienaren zullen Hem vereren 4 en Hem met eigen ogen zien, 
en zijn naam staat op hun voorhoofd. 

5 Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of 
het licht van de zon hebben ze niet nodig, want God, de Heer, 

zal hun licht zijn. En zij zullen als koningen heersen tot in 
eeuwigheid.

Openbaring 22:1-5 
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In de tuin van Eden stonden twee bomen. 

In het nieuwe Paradijs staat er nog maar 1, 
de Levensboom 
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Openbaring 1:12,13

Ik draaide me om, om te 
zien welke stem er tegen 

mij sprak. Toen zag ik 
zeven gouden kandelaars, 

13 en daartussen iemand 
die eruitzag als een mens. 

Hij was gekleed in een lang 
gewaad en had een 

gouden band om zijn borst.
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De Menora, zevenarmige kandelaar is een
verwijzing naar de Boom des Levens



z Menora – Ook voor Christenen belangrijk
• Het Kruis is de Levensboom geworden
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Dood wordt Leven!

Wederopstanding
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De boodschap 
over het kruis is 
dwaasheid voor 
wie verloren 
gaan, maar voor 
ons die worden 
gered is het de 
kracht van God.

1 Korintiërs 1:18 
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Ik wil me op niets 
anders laten 
voorstaan dan op 
het kruis van 
onze Heer Jezus 
Christus, 
waardoor de 
wereld voor mij is 
gekruisigd en ik 
voor de wereld.

Galaten 6:14 




