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Beste luisteraar, van harte welkom. 
 

Gisteren hebben we met elkaar Lukas 13:6-9 gelezen. Het gaat in dit gedeelte over de 

onvruchtbare vijgenboom. Deze gelijkenis is bedoeld om de waarschuwende woorden van 

het voorgaande gedeelte kracht bij te zetten. We lezen in Lukas 13:3 – Ik zeg u: Neen zij; 
maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. In Lukas 13:6-9 gaat het 

om de noodzaak van ware bekering. Ik las ergens dat juist op oudejaarsavond vaak over dit 

Bijbelgedeelte is gepreekt. Zijn er vruchten van ware bekering? 

 

Wat leert dit gedeelte mij over God? In Lukas 13:8 lezen we - En hij, antwoordende, zeide tot 
hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. 
Hier wordt gevraagd om uitstel. Uitstel om uitgehouwen te worden. We leren hieruit dat de 

HEERE voor de mens ook uitstel wil geven. Uitstel zegt veel over Zijn lankmoedigheid. In 

Psalm 103 staat zo mooi verwoord: Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en 
groot van goedertierenheid. De HEERE heeft geen lust in de dood van de goddeloze. In 

Ezechiël 33:11 lezen we – Maar daarin heb Ik lust, dat de goddeloze zich bekere van zijn weg 
en leve. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis 
Israëls?  Ook in 2 Petrus 3:9 lezen we dat de HEERE lankmoedig is - De Heere vertraagt de 
belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, 
dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. De HEERE geeft nog uitstel, 

maar uitstel is geen afstel. 

Wat leert dit gedeelte mij over de mens? In Lukas 13:7 lezen we - En hij zeide tot den 
wijngaardenier: Zie, ik kome nu drie jaren, zoekende vrucht op dezen vijgeboom, en vind ze 
niet; houw hem uit; waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? De kanttekening verklaart 

treffend: Maakt de aarde onnut, of onvruchtbaar, in dewelke wat anders zou kunnen geplant 
worden, dat vruchten zou voortbrengen. De Heere Jezus is radicaal. We lezen – houw hem 
uit; waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? Dit is een eerlijk beeld van wie de mens 

geworden is. De noodzaak van wedergeboorte staat in dit gedeelte centraal. Geen vruchten 

van waar geloof en bekering betekent – houw hem uit; waartoe beslaat hij ook onnuttelijk 
de aarde? Door Zijn Geest wil de HEERE je ontdekken dat je waardig bent om uitgehouwen 

te worden. Dan krijg je een Redder nodig. Alleen door het geloof in de Heere Jezus word je 

voor eeuwig behouden. Zonder zaligmakend geloof word je uitgehouwen. Ben jij door het 

geloof reeds behouden? Of word je straks uitgehouwen?  
 

Wat valt mij op in dit gedeelte? Leer ik iets over een Bijbels thema? In Lukas 13:6 lezen we 

- En Hij zeide deze gelijkenis: Een zeker man had een vijgeboom, geplant in zijn wijngaard; 
en hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet. We lezen dat een man een vijgeboom 

heeft geplant in zijn wijngaard. Hij heeft veel tijd aan deze boom besteed. Hij heeft deze 

boom geplant. Met welk doel? Om vruchten te zien. Hiermee hebben we het kernwoord 

‘vrucht’ of ‘vruchten’. Het gaat in jou en mijn leven om vruchten. Vruchten die de HEERE 

behagen. Een appel is verbonden met een appelboom. Een peer is verbonden met een 

perenboom. Een christen is verbonden met Christus. Ben jij verbonden met Christus? Dit 

kan alleen door wedergeboorte. Een duidelijke verklaring hiervan lezen we in de Dordtse 

Leerregels hoofdstuk 3-4 paragraaf 11  - Voorts, wanneer God dit Zijn welbehagen in de 
uitverkorenen uitvoert, en de ware bekering in hen werkt, zo is het dat Hij niet alleen het 
Evangelie hun uiterlijk doet prediken, en hun verstand krachtiglijk door den Heiligen Geest 



verlicht, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden die dingen, die des Geestes Gods 
zijn; maar Hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen met de krachtige werking van 
denzelfden wederbarenden Geest; Hij opent het hart, dat gesloten is; Hij vermurwt dat hard 
is; Hij besnijdt dat onbesneden is. In den wil stort Hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat 
die wil, die dood was, levend wordt; die boos was, goed wordt; die niet wilde, nu metterdaad 
wil; die wederspannig was, gehoorzaam wordt; Hij beweegt en sterkt dien wil alzo, dat hij 
als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Goede werken is een 

vrucht van ware bekering. Een vrucht van wedergeboorte. Het is echt de moeite waard om 

dit gedeelte uit de Dordtse Leerregels biddend te bestuderen. Er staat helder beschreven 

wat nodig is te kennen om vruchten van goede werken te kunnen voortbrengen! 

Welk ander Bijbelgedeelte heeft raakvlakken bij het gelezen gedeelte?  In Jeremia 8:13 staat 

- Ik zal hen voorzeker wegrapen, spreekt de HEERE; er zijn geen druiven aan den wijnstok, 
en geen vijgen aan den vijgeboom, ja, het blad is afgevallen; en de geboden, die Ik hun 
gegeven heb, die overtreden zij. De Joden zijn verhard. Ze zijn een vruchteloos volk 

geworden. Wat zegt de HEERE over jou en mij? De HEERE zoekt in jou en mijn leven naar 

vruchten van geloof en bekering. Zien je vrienden of vriendinnen bij je vruchten? Vruchten 

van bekering? Kunnen anderen op social media zien dat je een christen bent? Heb je nette 

profielfoto? Doe je dit omdat het zo hoort, of is het een vrucht van waar geloof en bekering? 

Wat leert dit gedeelte mij persoonlijk voor hart en leven? In Lukas 13:9 staat geschreven: En 
indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan; maar indien niet, zo zult gij hem namaals 
uithouwen. De HEERE verdraagt lang. Maar niet eindeloos. Uiteindelijk zullen alle 

onvruchtbare bomen uitgehouwen worden. De HEERE geeft nog genadetijd. Genadetijd is de 

tijd die je krijgt om bekeerd te kunnen worden. Hoeveel roepstemmen heb je al gehad? Een 

sterfgeval in je familie of vriendenkring? Is dit het middel geweest tot bekering? Er staat ook 

zo treffend in vers 9: zo zult gij hem namaals uithouwen. Dat betekent, dan zul je alsnog, na 

zoveel roepstemmen, na zoveel vermaningen alsnog voor eeuwig verloren gaan. Vraag in 

het persoonlijk gebed maar veel of de HEERE met Zijn Geest in je hart wil werken. Vanuit dit 

Bijbelgedeelte moet ik denken aan het volgende verhaal. Er was eens een jongen van 16 

jaar. Een zoon van een godvrezende moeder. Deze jongen kwam door een ernstig ongeval 

in het ziekenhuis terecht. Het was een wonder dat hij nog leefde. Deze jongen werd nog niet 

uitgehouwen, maar kreeg nog uitstel. Hij beloofde de catechisaties weer te bezoeken en 

leefde trouw mee met het kerkelijke leven. Doormiddel van catechisatielessen werd er 

opnieuw mest gelegd om zijn levensboom. Op een gegeven moment spotten andere jongens 

met hem. Hij keerde weer terug naar de wereld. Erger dan tevoren leefde hij zijn 

vijandschap uit. Ondanks zijn vijandschap, was hij op oudejaarsavond aanwezig tijdens een 

kerkdienst. Opnieuw werd er mest om zijn levensboom gelegd. Tegen 12 uur ging hij naar de 

schuur en pakte hij de trekker. Zijn moeder vroeg: “Wat ga je doen”? Hij zei: “Ik ga er een 

stelletje tegen de wereld rijden”. Hij reed weg, maar vergiste zich in een afrit en belandde 

met de trekker in het water. Hij kwam onder de trekker terecht. Het was voor hem 

eeuwigheid geworden. Tijdens de begrafenis heeft de HEERE gesproken. Toen de stoet de 

begraafplaats naderden, betrok de lucht. Donkere wolken pakten zich samen. Bij het graf 

gekomen stak er een stormwind op en een zware regen overspoelde de grote menigte. Een 

bliksemschicht, een zware donderslag deed alles schudden. De man die de kist in het graf 

moest laten dalen, schrok. De kist viel in het graf. De predikant heeft niets gesproken. De 

HEERE heeft gesproken. De stoet heeft zonder één woord te hebben gehoord, de 

begraafplaats verlaten. (Bron: Uit de Opperzaal – ds. P Blok). 

 

Hoe vaak ben jij al wonderlijk bewaard? Wellicht ken je dat moment in het verkeer: ‘Dat ging 



nog maar net goed’. Of misschien ben jij in het verleden weleens ernstig ziek geweest? Of 

heb je een ernstig ongeluk gehad? Hoe vaak is daarná – opnieuw - weer mest om jou 

levensboom gelegd? 
 

Zondaren die van nature geen vruchten van bekering begeren, 

wil de HEERE nog steeds door Woord en Geest bekeren! 

Met de woorden van Jakobus, indien de HEERE wil en wij leven zullen, graag tot de 

volgende keer! 

 

 

 

 

 

 

 


