
 www.anjastrik.nl/deherberg  / De boom des levens 1 
 

De boom des levens 

"Zoon," zei de vader, "zie je dit zaadje? Zullen wij het samen in de aarde stoppen, opdat er 

een boom groeit als symbool van onze verbondenheid met al het leven?" 

De zoon reageerde enthousiast, nieuwsgierig naar wat voor een boom er zou ontstaan uit 

zo'n klein zaadje. 

Iedere dag ging hij in de tuin kijken, maar de aarde bleef gesloten. Toen, na lang wachten, 

stak er op een morgen een klein sprietje uit. 

"Huh, is dat miezerige ding nu onze boom? Het onderscheidt zich niet van onkruid." 

Hij keek zijn vader teleurgesteld aan. Deze kon hem alleen maar manen geduld te hebben 

en de natuur haar tijd te gunnen. 

Na een jaar had zich de houtstructuur duidelijk gemanifesteerd. 

"Kijk pa, dit is nu onze boom, die wij samen geplant hebben." 

De vader keek vergenoegd en wilde het enthousiasme van zijn zoon aanmoedigen door te 

zeggen: "Wacht maar eens tot hij in zijn volle wasdom is." 

Verbaasd keek de jongen op. Dit was dus nog helemaal niet dé boom! Dat wat het nu was, 

moest nog boom worden. 

Vol belangstelling volgde hij zijn ontwikkeling en zag de takjes en blaadjes uitschieten en 

weldra de bloempjes ontluiken en vruchten rijpen. Hij zag de groei, bloei en het verval. 

Menigmaal stond hij er bij stil: Is dit hem nu of ...? Zijn vader vroeg hij niets meer, maar hij 

wachtte geduldig terwijl de jaren verstreken. Deze zagen zich weerspiegeld in de inmiddels 

forse stam en takken, die in de zomer een welkome schaduw vormden tegen de felle zon en 

zich in de winter scherp aftekenden tegen de blauwe hemel, maar desalniettemin door de vo-

gels werden bemind. 

Op een warme nazomeravond riep de vader zijn zoon bij zich en zei: "Weldra zal ik je 

verlaten, mijn tijd is gekomen. Graag zou ik mijn laatste rustplaats vinden in het leven dat 

ons dierbaar is." 

In de winter overleed de vader en de zoon deed wat hem gevraagd was. Hij liet de boom 

omhakken. Van het hout werd een kist gemaakt waarin zijn vader ter aarde werd besteld. 

Eerst toen de kist onder de aarde verdween realiseerde hij zich. 

"Dát was/is de boom." 
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