
Bomen 
 

Godenboom (1): Eik   (Querqus) 

 

Hebreeuws: Allon of Elon   ֵאלֹון     ַאּלֹון   
 
Eik bij Sichem op de berg More (Genesis 12:6). 

 

 
 
 
In Israel komen we drie soorten eiken tegen, solitair of in bossen. 
Vooral de grote soorten als de Tabor Eik (Querqus ithaburensis) die solitair in het veld of op 
een heuvel of berg staan, zijn indrukwekkend.  Hij kan wel tot 25 meter hoog worden met 
een hele grote kroon. Wat betreft de grondsoort is hij weinig kieskeurig, maar hij heeft wel 
voldoende (regen)water nodig. In de woestijn zul je hem niet aantreffen, net zo min als op 
hogere bergen boven de 500m waar het ’s winters te koud is. 
Het is ook een “eeuwige boom”, die wel 3 tot 5 eeuwen oud kan worden. In het Hebreeuws 
draagt hij dan ook de naam van God - ֵאל    in zich.   
 
Onder zo’n eeuwige godenboom, zeker op een heuvel of hoogte, werden vaak  God of de 
afgoden gediend met offers, en werd er recht gesproken. God of goden is in het Bijbels 
Hebreeuws ook rechters, die namens God -  ֱאֹלִהים    recht (zouden moeten) spreken.        
 
Bijvoorbeeld Abraham in zijn dienst aan de HEERE God: 

En Abram trok het land door tot de plaats bij Sichem, tot de Eik More; en de 
Kanaanieten waren toen in het land. 7 Toen verscheen de Here aan Abram en zeide: 
Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. En hij bouwde daar een altaar voor de Here, 
die hem verschenen was. (Genesis 12: 6) 

 
Hosea veroordeelt namens de HEERE God de afgoderij van Israel: 

1 Hoort het woord des Heren, gij Israelieten, want de Here heeft een rechtsgeding 
met de bewoners van het land, omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis van 
God is in het land. 
2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad 
volgt op bloedbad. 
3 Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des 
velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om. 
13 Op de toppen der bergen slachten zij [afgoden-]offers en op de heuvelen 
ontsteken zij wierook, onder eik, populier en terebint, omdat de schaduw ervan 
aangenaam is. (Hosea 4:1-3,13a) 


