
Beste gemeente        Lucas 13, 1-9 

Ik reik u in deze uitleg een drietal vijgen aan. Zoete, zalige rijpe vijgen, om uw vingers 

bij af te likken! En zodra u één heeft geproefd, wilt u als vanzelf ook die andere 

proeven. Dus wees gewaarschuwd: u word hier verleid..   

De eerste vijg. Ik heb eerder Jezus gelijkenis van de vijgenboom gebruikt als beeld 

voor het onderlinge pastoraat. Niet dus het pastoraat van  vrijwilligers of van dominee 

of kerkelijk werker – nee, het pastoraat van iedereen binnen de gemeente. Ons 

gewone dagelijks gemeentewerk, zeg maar. Die vijgenboom staat symbool voor 

zowel de hele gemeente als voor ieder gemeentelid afzonderlijk – beide dienen te 

bloeien. En dat vereist spitten, bemesten, water geven, weg kappen wat het licht 

tegen houdt, beschermen tegen de kou … noem maar op. Of naar de gemeente 

vertaald: op elkaar af stappen, op elkaar in gaan, gezonde nieuwsgierigheid tonen in 

elkaar, met respect en aandacht, terugkomen op wat eerder samen is gezegd of 

beleefd, mee leven in vreugde en verdriet… noem maar op. Via deze gelijkenis roept 

Jezus mensen op om zelf de handen uit de mouwen te steken. Om in woord en daad 

in te gaan op een ander.   

Wel met een prikkelende toespitsing. Jezus voert hier een pleidooi om een ander toe 

te laten op mijn eigen erf, in mijn eigen bestaan, in mijn binnenste, in mijn geloof! Het 

gaat er om een ander toe te laten op wat wij meestal als volstrekt privé beschouwen, 

als van onszelf, eigendom, en vaak: té kostbaar om te delen – daar heeft een ander 

vanaf te blijven! Daarom ervaren velen dit als een affront, als stuitend en ergernis 

wekkend, zelfs als ondermijnend en verzwakkend mijzelf. Precies daar zit hem wel 

de crux: om als mens te bloeien en vrucht te dragen, is een medemens nodig. “Het is 

niet goed dat een mens alleen zij” … die oeroude wijsheid klinkt hier door. Om te 

bloeien heeft een mens een ander nodig.   

Een tweede vijg. Jezus gelijkenis over de vijgenboom is één groot loflied op het 

geduld. Het is opmerkelijk hoe vaak in Jezus gelijkenissen de natuur om ons heen 

een hoofdrol speelt. …Wees als een boom die …. Let eens op de leliën… Let op de 

vogels … Dit lijkt op een wijngaard …. Vaak werkt die natuur als een spiegel, en 

heeft ons mensen iets te zeggen. En geduld hoort daar steevast bij.   

In Jezus gelijkenis klinkt ‘laat hem met rust’. Een aansporing om even niets te doen 

en af te wachten – geduld te hebben, geduld te oefenen. En dat is voor ons moderne 

mensen lastig: niets te doen en af te wachten. Het is lastig omdat wij allemaal – ook 

in de kerk - leven in ongeduldige tijden. We leven op een manier waarop de tijd 

tussen wat ik wens, wil of verwacht én de realisatie ervan zo klein mogelijk dient te 

zijn. Ik leef nú, en dan zal ik ook nu dit of nu dat, en zo niet, dan zoek ik verder of ga 

naar een ander: een die wel levert wat ik wil.                                                                            

Dan noem ik nog niet dat geduld vaak lastig is in de omgang met andere mensen. 

Een kort lontje typeert ons mensen vandaag meer. Moet u maar eens opletten hoe 

wij in verband met geduld al snel vragen waar de grens ligt: tot hoever …tot wanneer 

laat ik … We praten ook onderling eigenlijk zelden meer over geduld, over het wel en 

wee van geduld, van anderen en onszelf, of hoe we in geduld kunnen groeien.                                                                                                           

Nu zwijg ik nog over het geduld in de relatie tot jezelf. Als ik toch weer in oude fouten 

verval. Of als ik mijzelf tegen val – heb ik dan geduld met mijzelf of veroordeel ik 



direct mijzelf!? Ook in onze relatie met onszelf speelt het besef van de maakbare 

samenleving: het maakbare ik. Waar en hoe leren we als persoon om geduld met 

jezelf te hebben? Waar en  wanneer oefenen wij geduld en bespreken met elkaar de 

waarde er van? Vooral: waar en hoe maken wij mee hoe een ander tegenover mij 

geduldig is – kan wachten, en dat ook doet!? En hoe prettig dat is!  

De derde vijg komt ter sprake als we de profeet Micha er bij betrekken. Profeten als 

Micha – ook Zacharja – gebruiken dit prachtige beeld van ‘zitten onder de wijnrank 

en vijg’ om het leven dat goed is voor jou én medemensen, dus: sjalom!, aan te 

duiden. En voor ons Noorderlingen, niet gewend om wijnranken en vijgen in natuur of 

tuin te zien, roept dit direct de sfeer van het zonnige zuiden op: warm, ontspanning, 

vrolijk.      

In de tijd van Micha groeiden wel wijndruiven en vijgen om hem heen, er was alleen 

geen aandacht voor. Er was iets dringender, urgenter: zijn tijd was een tijd van strijd, 

oorlog, onrecht, dreiging. Van groot belang waren in de dagen van Micha wapens:  

van zwaard tot en met speer. Van groot belang was in die tijd te weten hoe een 

oorlog te voeren, strijd te leveren én: te winnen! Middenin die tijd klinkt de stem van 

Micha: “vanaf de Sion klinkt een nieuwe tora/ les: zij zullen zwaarden omsmeden tot 

ploegijzers, speren tot snoeimessen”. Hoort u – oorlogstuig, bedoeld om te 

vernietigen, destructief, verandert in landbouwwerktuig, bedoeld om het land te 

bewerken en tot bloei te brengen. En die verandering komt door mensen die 

veranderen. Mensen kunnen immers veranderen, omkeren. En die ommekeer van 

mensen – mensen kunnen agressie veranderen in vredelievendheid, mensen kunnen 

angst en wanhoop omturnen in vertrouwen en hoop, mensen kunnen verdriet en 

afkeer plaats laten maken voor vreugde en toekeer, mensen kunnen een gebrek aan 

toekomst inruilen voor leven in verwachting – die ommekeer van mensen is het 

bijzondere van profeten als Micha, als Jezus. “De vijgenboom gaat weer bloeien”, díe 

verwachting, die ommekeer is wat profeten als Micha en als Jezus voor ogen zien. 

En dat is heel bijzonder, want ze zéggen het op een moment dat ze nog geen poot 

hebben om op te staan! Nergens in de realiteit om hen heen vinden ze een 

aanleiding om juist dit te zeggen. Ze hebben enkel een woord, en dat klinkt. 

En in hun woord klinkt door dat profeten meer in mensen geloven dan zij zin zichzelf! 

Profeten verwachten meer dan wat zij met eigen ogen op dat moment zien. Daarin 

ligt hun aantrekkingskracht. Profeten zien soms meer in mensen dan mensen in 

zichzelf of in elkaar geloven. En dat is de crux van profetisch leven en geloven”: “de 

vijgenboom gaat weer bloeien”. Ja, met geduld. Ja, met inzet. Ja, met aandacht. En 

hoe zij dit geloven? De Bijbel vertelt hoe profeten zelf hebben ervaren hoe God zich 

toekeerde tot hen, tot mensen. Als dat mogelijk is, is méér mogelijk!  

Dit zijn de drie vijgen, vruchten van de vijgenboom: toelaten (iets van overgave), 

geduld én verwachting. Ze horen bij wat genoemd wordt de messiaanse levensweg, 

het voetspoor van Jezus, met alle tegenstrijdigheden die daarbij horen. Die weg leidt 

naar Jeruzalem, naar Pasen. Op die weg blijkt hoe in Jezus toekeer tot mensen iets 

helder wordt van Gods toekeer naar mensen, ook tot u hier.  

Ga dan die weg! Amen.  


