
Sparren 
 
 

Ik wil eens een boom opzetten over verschillende soorten bomen. Wat kunnen we van hen leren? 
 
 
 
Zoals bekend zijn er naaldbomen en loofbomen. De takken en bladeren van loofbomen worden bijvoorbeeld 
gebruikt om een loofhut te bouwen voor de Heer. Lees maar mee in Nehemia 8:15: Ga de bergen in en 
haal takken van de olijfboom, de oleaster, de mirte, de palm en andere loofbomen om er loofhutten 
mee te maken, zoals is voorgeschreven. 
 
Palmbomen worden hier onder de loofbomen geschaard, en ze dragen bijzondere vruchten, zoals bij 
kokospalmen en dadelpalmen. De takken van de palmboom hebben in de Bijbel bovendien een speciale rol. 
Denk bijvoorbeeld aan Johannes 12:12-13 waar staat: Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, 
haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: ‘Hosanna! Gezegend 
hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël’. 
 
Of Openbaring 7:9: Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen 
en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor 
de troon en voor het lam. 
 
Loven en prikken 
 
Naast loofbomen zijn er naaldbomen. Die zijn stekelig. Een bekende naaldboom is de spar. Van bepaalde 
sparrensoorten kan hars en terpentijn gewonnen worden. De hars kan worden verwerkt tot een balsem tegen 
reumapijn en longaandoeningen. Maar het woord ‘sparren’ slaat niet alleen op deze boomsoort. We 
gebruiken het ook als we oefenen met een tegenstander, bijvoorbeeld in de vechtsport, of als we met iemand 
brainstormen of van gedachten wisselen. 
Samenvattend kun je zeggen dat zowel loofbomen als naaldbomen heel nuttig kunnen zijn. Dat geldt ook in 
figuurlijke zin. Je kunt je leven gebruiken voor het loven van de Heer, maar ook om mensen te prikkelen met 
steekhoudende opmerkingen, zodat zij wakker worden en anders leren denken. Loven en prikken zijn beide 
nuttig. 
 
Samen Bomen 
 
Ook taalkundig gezien kunnen we samen sparren en samen bomen. Het gaat in beide gevallen over 
communiceren en dat is belangrijk om de lucht zuiver te houden! 
Hoewel Adam en Eva de communicatie met God kwijtraakten, bleef God in het Oude Testament spreken en 
communiceren via de profeten en andere mensen die Hij uitkoos. Uiteindelijk werd de communicatie tussen 
God en mensen weer hersteld door de komst van zijn Zoon, Jezus. De mogelijkheid om samen op een goede 
manier te sparren, dus echt te communiceren, is er dus. Maar daarvoor moeten we leren luiteren naar elkaar 
en de bedoelingen van die ander niet meteen als te soft of te stekelig interpreteren. Goed leren sparren of 
leren bomen begint bij goed zaad. In dit geval Gods zaad. Als we uit dat zaad geboren zijn, worden we prima 
bomen die samen goed kunnen sparren. 
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