“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante
tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst
soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die
niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling
is op het schriftelijke onderwijs.”

De Groene Boom
Elk jaar wordt er in een bepaalde periode van het jaar veel tijd besteed aan het opzetten en versieren van
een groene boom. Ook worden er cadeautjes onder gelegd. Dit wordt allemaal gedaan vanuit een
bepaalde religieuze traditie die van generatie op generatie is overgegeven.
Het wordt vandaag de dag gezien als onderdeel van het gegeven dat de Vader de Messias naar ons zond.
Als we het onderwijs van die zelfde Messias bestuderen, dan weten we dat hij ons leerde dat tradities
verraderlijk kunnen zijn, en dat sommige tradities het Woord van God zelfs teniet kunnen doen. Met dit
in het achterhoofd gaf Hij ernstig onderwijs. Het volgende bijvoorbeeld:
Marcus 7:1-13
1
En bij Hem verzamelden zich de Farizeeën en sommigen van de schriftgeleerden, die uit
Jeruzalem gekomen waren. 2 En toen zij zagen dat sommigen van Zijn discipelen met onreine,
dat is met ongewassen handen brood aten, berispten zij hen. 3Want de Farizeeën en alle Joden
eten niet, als zij niet eerst grondig de handen gewassen hebben, omdat zij zich houden aan de
overlevering van de ouden. 4 En als zij van de markt komen, eten zij niet, als zij zich
niet eerst gewassen hebben. En vele andere dingen zijn er die zij aangenomen hebben om zich
eraan te houden, zoals het wassen van de drinkbekers en kannen en het koperen vaatwerk en
bedden. 5 Daarna vroegen de Farizeeën en de schriftgeleerden Hem: Waarom wandelen Uw
discipelen niet volgens de overlevering van de ouden, maar eten zij het brood met ongewassen
handen? 6 Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals
er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij
vandaan. 7 Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van
mensen zijn. 8 Want terwijl u het gebod van God nalaat, houdt u zich aan de overlevering van de
mensen, zoals het wassen van kannen en bekers; en veel andere dergelijke dingen doet u. 9 En
Hij zei tegen hen: U stelt op een mooie manier Gods gebod terzijde om u aan uw overlevering te
houden. 10 Want Mozes heeft gezegd: Eer uw vader en uw moeder; en: Wie vader of moeder
vervloekt, die moet zeker sterven; 11 maar u zegt: Als iemand tegen zijn vader of zijn moeder
zegt: Het is korban (dat wil zeggen: een gave) wat u van mij had kunnen krijgen, is het met hem

in orde. 12 En u laat hem niet meer toe iets voor zijn vader of zijn moeder te doen, 13 en zo maakt
u Gods Woord krachteloos door uw overlevering die u overgeleverd hebt; en veel van dergelijke
dingen doet u. (HSV)
Onze Messias verzon dit niet zomaar, want er zijn tradities die passen bij het Woord van God, maar er
zijn ook tradities die er niet bij passen.
Deuteronomium 12:30-31
30
wees dan op uw hoede dat u niet, nadat zij van voor uw ogen weggevaagd zijn, in dezelfde
valstrik komt, en dat u niet vraagt naar hun goden, door te zeggen: Zoals deze volken hun goden
gediend hebben, zo zal ik het ook doen. 31 U mag ten aanzien van de HEERE, uw God, niet doen
zoals zij! Want alles wat voor de HEERE een gruwel is, wat Hij haat, hebben zij voor hun goden
gedaan. Zij hebben voor hun goden immers zelfs hun zonen en hun dochters met vuur verbrand.
We gaan nu datgene wat onze Messias en het Woord van God ons zojuist hebben geleerd toetsen om te
ontdekken of de traditie van de groene boom acceptabel is in de ogen van onze Schepper. We zullen dit
doen door de context en tradities te bestuderen die in de Schrift worden genoemd ten aanzien van de
“groene boom”. In een aantal van deze fragmenten zul je ontdekken dat ze ‘allerlei offers’ of in andere
woorden GESCHENKEN onder de “groene bomen” legden en ervoor neerbogen.
Deuteronomium 12:2
U moet alle plaatsen waar de volken die u verdrijft hun goden vereren, met de grond gelijk
maken, of zij nu op hoge bergen, op heuvels of ergens onder een GROENE BOOM liggen.(WV)
1 Koningen 14:23
Op elke hoge heuvel en onder elke groene boom richtten zij offerplaatsen in met wijstenen en
heilige palen. (WV)
2 Koningen 16:4
Ook offerde hij en brandde hij wierook op de hoogten, op de heuvels en onder elke GROENE
BOOM. (WV)
2 Koningen 17:10
Op elke hoge heuvel en onder elke GROENE BOOM hadden zij heilige stenen en heilige palen
opgericht. (WV)
2 Kronieken 28:4
Ook offerde hij en brandde hij wierook op de hoogten, op de heuvels en onder elke GROENE
BOOM. (WV)
Jesaja 57:5
U gloeit van lust bij de eiken, onder elke GROENE BOOM; u slacht uw kinderen af in de dalen
(WV)
Jeremia 2:20

Want van oude tijden af heb Ik uw juk gebroken, en uw banden verscheurd. U zei: Ik wil niet
dienen! Op elke hoge heuvel en onder elke GROENE BOOM hebt u zich neergevlijd als een
hoer. (HSV).
Jeremia 3:6
In de tijd van koning Josia zei de HEER tegen mij: ‘Hebt u gezien wat Israël, de afvallige,
gedaan heeft? Hoe ze op de bergen bij elke GROENE BOOM ontucht heeft bedreven? (WV)
Jeremia 3:13
Erken alleen uw schuld, erken dat u de HEER uw God ontrouw geweest bent, dat u zich hebt
ingelaten met vreemde goden onder elke GROENE BOOM, en niet naar Mij geluisterd hebt
– godsspraak van de HEER.(WV)
Ezechiël 6:13
U zult erkennen dat Ik de HEER ben als u de doden ziet liggen tussen de afgodsbeelden en
rondom de altaren, op elke hoge heuvel, op alle bergtoppen, onder elke GROENE BOOM en
schaduwrijke eik, waar ze hun reukoffers gebrand hebben voor hun afgoden. (WV)
Misschien is de GROENE BOOM niet iets wat we in ons huis zouden moeten willen hebben…
Het is je vast opgevallen dat in een aantal van deze tekstgedeeltes er wordt gesproken van “offers” of in
andere woorden ‘geschenken’, die onder de “groene bomen” werden gelegd en dat ze neerbogen. De
meesten zullen het zich niet realiseren, maar als je geschenken onder de groene boom legt, dat moet
iemand door de knieen gaan of zich neerbuigen om die geschenken te kunnen pakken…
Niemand zal de bedoeling hebben om voor een boom te buigen.. maar de traditie brengt dat effect wel
met zich mee, net zoals de heidenen hun goden aanbaden. Het komt hierop neer, we moeten God niet op
dezelfde manier willen aanbidden zoals de heidenen hun goden aanbaden. Het zou ons wat moeten
uitmaken als God ons vraagt om iets niet te doen.
We moeten hier allemaal op een zuivere manier mee omgaan. We moeten onszelf de vraag stellen:
“Willen we volgeling zijn van het volledige Woord van God?” of “Willen we tradities volgen die in strijd
zijn met het Woord van God?”
Het is ons gebed dat je gezegend werd door dit onderwijs. Denk eraan om altijd alles te toetsen.
Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net
(Engelstalig onderwijs)
Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.
EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl
FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland
WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl
TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA)

