
 

1 
 

De verdorde vijgenboom 
 

Hoofdstuk 69      
 

Lieve kleinkinderen, 

 

Vraag jullie papa en mama’s maar eens, hoe leuk zij, toen ze nog kinderen 

waren, bij hun beppe, (mijn moeder) in haar tuin gespeeld hebben. Ja, wij 

hebben als gezin met drie kleine kinderen een keer tijdens de zomervakantie bij 

mijn moeder gekampeerd. In een tent sliepen wij in haar grote tuin. Een paar 

weken lang. Dat was één groot feest. 

En wat vonden jullie papa en mama’s het allermooist om in te spelen? Ze 

klommen in de grote appel- en perenbomen, die in beppe haar grote tuin 

stonden. Aan elke boom hingen kleine appeltjes en peertjes, die zij niet plukten 

en opaten, omdat ze nog niet rijp waren. 

 

 

Hoofdstuk 69     -   De Messias en de vijgenboom   -    Mattheüs 21  :  18  -  22 

Marcus    11  :  11  -  26 

 

Alhoewel de bergen rondom Jeruzalem niet heel dicht met bomen begroeid 

waren, stonden er toch nog wel vrij veel.  

Eén van die bergen dichtbij Jeruzalem heette de Olijfberg en op die berg lag het 

kleine dorpje Bethfagé. Deze naam betekende: ‘Huis van onrijpe vijgen’. Hier 

groeiden langs de kant van de weg vijgenbomen, die in de herfst al hun blad 

lieten vallen. Pas in het voorjaar, in de maand maart kregen deze bomen nieuw 

jong blad. Zo’n vijgenboom was elk jaar weer een blijde lentebode en een 

belofte voor de late zomer, wanneer zijn vruchten rijp waren. Maar ook in het 

voorjaar  zaten tussen de eerste bladeren kleine vijgen, de zogenaamde ‘voor-

vijgen’. Deze voorvijgen werden nooit goed rijp en lang bewaren kon je ze ook 

niet, maar ze waren wel goed te eten. Natuurlijk kon je deze voorvijgen niet 

verkopen. De eigenaar plukte ze zelfs niet eens. Hij liet ze hangen voor de 

gaande en komende man. Iedereen die zin had, mocht ze gratis plukken en 

opeten. 

 

Die maandagochtend, toen Jezus vanuit Bethanië naar de tempel in Jeruzalem 

ging, zag hij aan de kant van de weg een vijgenboom staan, die al volop in blad 

stond. Daar moesten dus ook voorvijgen aan hangen. Jezus kreeg een beetje 

honger en wilde een paar van die voorvijgen eten. Hij liep naar die boom toe, 

maar hoe hij ook keek en zocht tussen al die jonge groene bladeren, er zat geen 

vijgje aan. 
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Op dat moment moest Jezus denken aan de priesters en Farizeeërs. Waren de 

leiders van het volk in Jeruzalem niet net zoals deze vijgenboom? Wat hadden 

ze mooie kleren aan, vooral op feestdagen. Wat konden ze mooi praten. Ze 

wisten precies wat God van de mensen vroeg. Net alsof ze God zelf waren…. 

Wat keken veel mensen hoog tegen hen op. Wat waren deze leiders van Israël 

toch vrome, ja bijna heilige mensen! 

Maar wisten de gewone mensen wel hoe erg hun leiders Jezus haten? Hoe deze 

zeer belangrijke mensen de tempel van God ontwijden door het maken van grote 

winsten met hun oneerlijke koehandel?   

Deze voor het oog zo vrome priesters en Farizeeërs leerden de mensen over de 

wetten van Mozes, over de profeten en over God, maar in werkelijkheid dachten 

ze alleen aan zichzelf, aan hun eigen voordeel. Ze waren net zoals  deze 

vijgenboom: aan de buitenkant heel erg mooi, maar ze droegen geen vruchten 

voor God.  

 

En was dat ook niet zo met bijna het hele volk van Israël? Ze vonden zichzelf 

vele malen beter dan de heidenen. Ja, die verachtten ze zelfs. Zij, de Joden, zij 

waren de kinderen van Abraham. Maar hadden ze zich bekeerd nadat ze 

Johannes de Doper gehoord hadden? Waren ze veranderd, na de woorden van 

Jezus, de Mensenzoon? Zeker, de mensen vonden het fantastisch om naar de 

verhalen van Jezus te luisteren. Ze jubelden het uit, na elk wonder dat Jezus 

deed. Ze wilden maar al te graag Jezus helpen om de Romeinse soldaten het 

land uit te jagen. Nog hoorde Jezus het ‘Hosanna’ van gisteren in zijn oren 

nagalmen. Maar dit was allemaal de buitenkant. Ze geloofden niet echt in hem, 

zij geloofden niet dat hij hun Messias was. 

Er waren maar heel weinig mensen in het land, die in hem geloofden en alles 

voor hem over hadden en die ook in hem zouden blijven geloven, dwars door de 

dood en het graf heen. Zelfs zijn eigen broers geloofden niet in hem. En tussen 

zijn twaalf leerlingen zat een verrader…. 

 

Het was altijd weer hetzelfde: aan de buitenkant leek het heel wat, maar de 

goede vrucht ontbrak. Hoe vaak had Jezus alle mensen reeds gewaarschuwd? 

Dat wilde hij nu nog een keer doen, met deze vijgenboom, waar geen vruchten 

aan zaten. Ook al zouden ze het nu niet begrijpen, later zouden zijn leerlingen 

deze gelijkenis van de onvruchtbare vijgenboom wel begrijpen. Deze keer een 

gelijkenis zonder woorden, maar in een groot en machtig teken. 

Terwijl Jezus naar de vijgenboom wees, sprak hij streng: ‘Nooit meer zal er een 

vijg aan jou groeien!’ 

Jezus wenkte zijn discipelen en met elkaar liepen ze verder. Niemand zei nog 

iets over deze vijgenboom, niet één vroeg zich waarom Jezus deze boom 

‘vervloekt’ had.  

Ze vergaten gewoon dit voorval, vooral omdat er die dag in Jeruzalem zoveel 

gebeurde…. 
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Pas een dag later, op de dinsdagmorgen herinnerden ze zich weer dit voorval. 

Weer waren ze met elkaar op weg naar de tempel in Jeruzalem, nadat ze een 

nacht in Bethanië geslapen hadden.  Plotseling zagen ze de vijgenboom van 

gisteren staan. Maar nu stond hij daar niet meer zo mooi vol in blad. Nee, alle 

bladeren waren er afgevallen en daar stond die boom, met kale takken, helemaal 

dood. Verbaasd bleven de discipelen staan. Hoe kon dat nu? Gisteren was die 

boom zo prachtig mooi en nu was hij helemaal dood! 

Petrus vroeg: ‘Kijk meester, dat is de boom die u gisteren vervloekt hebt. Die is 

nu helemaal verdord! Hoe kan dat?’ 

Der Here Jezus antwoordde: ‘Vinden jullie het een wonder dat de boom, die ik 

vervloekt heb, nu dood is?  Het zou een groter wonder zijn, dat hij niet dood 

was. Jullie allemaal, jullie moeten op God vertrouwen. Luister goed naar mijn 

woorden: Als je iets van God vraagt, twijfel dan niet, maar geloof dat het zal 

gebeuren. Dan gebeurt het ook. Zelfs als je tegen die berg daar zegt: ‘Kom van 

je plaats en laat je in zee vallen,’ zal dat gebeuren. 

Ja, alles wat jullie biddend in geloof vragen, dat zal jullie gegeven worden.’  
 

Na deze woorden gezegd te hebben, liep Jezus verder en sprak niet meer over de 

vijgenboom. Hij vertelde hun niet, wat hij met deze bijzondere gelijkenis de 

mensen duidelijk wilde maken. Maar Jezus wist dat zijn discipelen zich later dit 

voorval zouden herinneren: de onvruchtbare vijgenboom, die hij vervloekt had. 

De boom die aan de buitenkant zo mooi was, maar geen vruchten droeg. Het 

was een profetie van wat zou gaan gebeuren. De stad Jeruzalem en ook de 

tempel van God, zou verwoest worden, omdat de inwoners van de stad, met hun 

leiders voorop, met de mond zo vroom waren, maar God niet liefhadden met een 

eerlijk hart.  

 

Enkele van Jezus’ discipelen hebben nog meegemaakt dat Jeruzalem en ook de 

tempel van God nog geen veertig jaar later totaal verwoest werd en in vlammen 

opging. De profetie van de verdorde, dode vijgenboom werd toen werkelijkheid. 
 


