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Typologie in de natuur;  Vijgenboom  
 
Deuteronomium 8 
7 Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en 
diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten; 
8 Een land van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgebomen, en granaatappelen; een land 
van olierijke olijfbomen, en van honig; 
 
Na de studies over Tarwe, Gerst en Wijnstok, zijn we nu bij de vierde ‘vrucht’ uit 
Deuteronomium aangekomen. Typologie in de natuur; de Vijgenboom. We weten inmiddels 
dat de zeven vruchten uit Deuteronomium staan voor de Zegeningen die het Volk Israël 
erfelijk ten deel zouden vallen. Het land Kanaän, zoals de Heere dat beloofd heeft aan Israël. 
 
Iedere gelovige is een erfgenaam 
 
De Zegeningen die God aan Israël beloofd heeft, worden uitgedrukt in het land. Een land van 
tarwe, gerst, wijnstokken, vijgebomen, granaatappelen, olijfbomen en honing. Het gaat 
hierbij om de diepere betekenis áchter deze ‘vruchten’. Het zijn beelden van de geestelijke 
Zegeningen die beloofd zijn aan de erfgenamen van Abraham. Alle gelovigen zijn 
erfgenamen van Abraham. 
 
Galaten 3 
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; 
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. 
8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen (= alle niet Joden)uit het geloof zou 
rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen 
al de volken gezegend worden. 
9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham. 
 
De boom is een type van een individu, maar ook van een Volk 
 
De vijgenboom speelt in de Bijbel een grote rol. De betekenis die de vijgenboom in de Schrift 
heeft, drukt zich natuurlijk ook uit in de boom zelf. Een boom in de Bijbel is altijd een beeld 
van een individu. We kennen ook de stamboom. Dan is de boom niet alleen een beeld van 
het individu, maar ook van zijn nakomelingen. In de Bijbel is dat hetzelfde, dus daar is een 
boom ook een type van een volk. Een boom is dus een uitbeelding van een individueel mens, 
maar ook van een volk. Zo hebben we het Volk Israël, en is genoemd naar Jacob, die Israël 
genoemd is. 
 
Christus is de Ware Boom 
 
Psalm 1 
3 Want Hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, 
en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken. 
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De Ware Boom is Christus. Geplant aan waterbeken. Die Boom is daar bewust geplant. In de 
Bijbel worden bomen verzorgd; geënt, geteeld, afgehouwen en gesnoeid. Ook bij de boom 
geldt het principe dat hij tot taak heeft dat het oude vergaat, om het nieuwe voort te 
brengen. Gaat het tóch weer om de voortplanting. Waarbij het over het algemeen gepaard 
gaat met lijden, met afhouwen, en wegnemen wat oud is, om tevoorschijn te brengen wat 
nieuw is. Dit principe geldt ook voor de vijgenboom. In de Bijbel komen we de vijgenboom 
tegen als een beeld van de staat Israël. Maar natuurlijk slaat alle typologie in de hoogste 
toepassing op Christus. 
 
De onzienlijke dingen, drukken zich uit in de zienlijke dingen 
 
De Schepping is het Kleed van de Schepper. Je kunt God kennen aan Zijn omhulling. Anders 
gezegd; de onzienlijke dingen, verbergen zich in de zienlijke dingen! Dáárom kunnen wij de 
onzienlijke dingen herkennen in zienlijke dingen. Onzienlijke dingen zijn verborgen achter de 
zienlijke dingen, maar drukken zich er wel degelijk in uit. Dát is typologie. Je kunt het zien, 
als je het wilt zien. Anders is het verborgen. De boom leert ons dat de zienlijke wereld voor 
tijdelijk is. De bladeren vallen er immers een keer af. Ze zijn een beeld van de uiterlijke, de 
zienlijke dingen. Juist de vijgenboom is een type van de zienlijke wereld. Door het dichte 
bladerdak, maar ook door de vorm, en aard, van zijn vrucht; de vijg. 
 
Romeinen 1 
20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen 
verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te 
verontschuldigen zouden zijn. 
 
2 Korinthe 4 
18 Dewijl wij niet aanmerken de dingen, die men ziet, maar de dingen, die men niet ziet; 
want de dingen, die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen, die men niet ziet, zijn eeuwig. 
 
Aardse vruchtbaarheid 
 
 

  
 
 
De vijgenboom heeft te maken met de aardse vruchtbaarheid. De vijg heeft te maken met 
vermenigvuldigen, oftewel veel-worden. De vijg heeft de vorm van het scrotum van de man, 
en zit vol zaad. De vijg, en dus de vijgenboom, heeft te maken met de aardse vruchtbaarheid 
en voortplanting. Ga heen en vermenigvuldig u. Van Israël werd gezegd dat het zaad zou zijn 
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als sterren des Hemels, en als zand aan de oever der zee. Het zaad zou talrijk zijn. De 
vijgenboom staat typologisch dan ook voor de staat Israël. 
 
Genesis 22 
16 En zeide: Ik zweer bij Mijzelven, spreekt de HEERE; daarom dat gij deze zaak gedaan hebt, 
en uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt; 
17 Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen, en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als 
de sterren des hemels, en als het zand, dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort 
zijner vijanden erfelijk bezitten. 
18 En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem 
gehoorzaam geweest zijt. 
 
De inhoud wordt minder  
 
De vijgenboom spreekt dus van vermenigvuldiging, van ‘veel worden’. En dat is eigenlijk 
precies het kenmerk van deze wereld. Het staat ook al in Genesis één; ‘weest vruchtbaar en 
vermenigvuldigt u, en vervult de aarde’. Met voortplanting wordt hier niet hetzelfde bedoeld 
als met vermenigvuldiging. In deze wereld, de oude Schepping, worden de aantallen wel 
meer, maar de inhoud wordt minder. In de Bijbel wordt de vermenigvuldiging van deze 
wereld niet erg hoog gewaardeerd. Net als bij zuurdesem, oftewel gist, wordt de 
hoeveelheid groter, maar de inhoud leger. Gebakken lucht.  
 
Heerschappij over de aarde 
 
Het principe van ‘er is eerst weinig, en daarna wordt het veel’, is als eerste van toepassing op 
de Mens Jezus Christus, en daarna op de mens in het algemeen. Het was immers de 
bedoeling, dat Hij de eerste zou zijn van vele broederen. Hij moest sterven om veel Vrucht te 
dragen. In de nieuwe Schepping. Want niet Adam zou de aarde vullen, maar de laatste 
Adam, de Heere Jezus Christus. ‘Onderwerp de aarde, en heb Heerschappij over de aarde’, 
gaat in hoogste instantie natuurlijk over de Mens Christus en niet over de mens Adam. God 
neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. De mensheid in de oude Schepping plant 
zich wel voort, maar enkel tot instandhouding van de soort. (zie ook de studie ‘Wat is 
erfzonde?’) 
 
Romeinen 8 
29 Want die Hij te voren gekend heeft, die heeft Hij ook te voren verordineerd, den beelde 
Zijns Zoons gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zij onder vele broederen. 
 
Genesis 1 
28 En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en 
vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over 
het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!(Dit wordt over de 
rug van Adam tegen de laatste Adam gezegd. De oude mens is natuurlijk niet in staat de 
aarde aan zich te onderwerpen. Het is hoogmoed te denken dat dit wél zo is…) 
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Hebreeën 2 
7 Gij hebt Hem een weinig minder gemaakt dan de engelen; met Heerlijkheid en Eer hebt Gij 
Hem gekroond, en Gij hebt Hem gesteld over de werken Uwer Handen; 
8 Alle dingen hebt Gij onder Zijn Voeten onderworpen. Want daarin, dat Hij Hem alle dingen 
heeft onderworpen, heeft Hij niets uitgelaten, dat Hem niet onderworpen zij; doch nu zien wij 
nog niet, dat Hem alle dingen onderworpen zijn; (Nu is Hij Koning van een Hemels Koninkrijk, 
maar straks breidt Hij dit Koninkrijk uit over de aarde. Dan is dat voor iedereen zichtbaar)  
9 Maar wij zien Jezus met Heerlijkheid en Eer gekroond, Die een weinig minder dan de 
engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor 
allen den dood smaken zou.(Maar wij zien, met gelovige ogen, de Heere al met Heerlijkheid 
en Eer gekroond) 
 
Uiterlijk vertoon 
 
In de Bijbel wordt de vijgenboom vaak negatief aangehaald; als beeld van die vruchtbare 
oude Schepping. Er staat zelfs dat de Heere de vijgenbomen van Israël zou stellen tot 
schuim. Wat is schuim? Het veel-worden, zonder dat het meer wordt! Want schuim is alleen 
maar lucht. Dat is dus dezelfde werking als zuurdesem. Het beeld van de wereld, de oude 
Schepping. Die ziet er misschien dan wel indrukwekkend uit, maar het is allemaal leeg, 
uiterlijk vertoon. Opgeblazenheid. Het wordt wel meer, maar niet beter. Alle capaciteit en 
kennis van de oude mens is hoogmoed. We kunnen naar de maan vliegen, maar is dat 
werkelijk een grote stap voor de mensheid?? Het is alleen maar show, en een 
prestigekwestie. Het ontwikkelt zich, maar krijgt er niet meer waarde door.  
 
Een schort van Vijgenbladeren 
 

 
 
Genesis 3 
7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij 
hechtten vijgeboombladeren samen, en maakten zich schorten 
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De vijgenboom is op de eerste plaats bekend om zijn grote bladeren. En hoe kleedde de 
eerste mens zich? Met vijgenbladeren! Ook hier wordt de vijgenboom in verband gebracht 
met uiterlijke zaken. De boom hult zichzelf in grote bladeren. Een bladerenkleed. De 
bladeren van een boom, hebben in de Bijbel altijd de functie van (be)kleding. Als de Bijbel 
spreekt over loof, of blad, of bladeren, heeft het altijd te maken met uiterlijke dingen, met 
de buitenkant. De buitenkant van de dingen, is een beeld van de wereld waarin wij leven. 
Deze wereld is een wereld van zienlijke dingen. En deze vormen de buitenkant van de 
onzienlijke dingen. 
 
Moerbeiboom 
 
De vijgenboom vindt zijn oorsprong in de landen aan de Middellandse Zee. De vijgen 
worden, vooral gedroogd, verhandeld over de hele wereld. De vijgenfamilie is een hele grote 
familie. Zo is ook de moerbeiboom familie van de vijgenboom. Zijde vindt, in het algemeen, 
zijn oorsprong aan de witte moerbeiboom. De zijdevlinder legt haar eitjes in die boom. De 
zijderups leeft van het blad van de moerbeiboom. Met een omweg dus van vijgenblad…. 
 

 
 
Wedergeboorte 
 
De zijderups eet de bekleding, de uiterlijke verschijning, van de witte moerbeiboom. De 
kleur wit in verband met God. Door het opeten van de bekleding van de boom, produceren 
de rupsen een nieuwe bekleding; namelijk zijde. Dit is het verhaal van wedergeboorte! De 
boom geeft voedsel aan de zijderupsen. Zij eten hun oorsprong op. Na verloop van tijd 
produceren zij zijde. De oude Schepping wordt weggenomen, wordt verslonden. Uit de oude 
bekleding komt een nieuwe, betere bekleding; de nieuwe Schepping. Uit de oude Schepping, 
komt een nieuwe voort. Uit het Oude Verbond, komt een beter Verbond.  
 
Hebreeën 7 
21 Maar Deze met eedzwering, door Dien, Die tot Hem gezegd heeft: De Heere heeft 
gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gij (De Heere Jezus Christus) zijt Priester in der 
eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek). 
22 Van een zoveel beter verbond (het Nieuwe Verbond der Genade)is Jezus Borg geworden. 
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Zijde 
 
Ezechiël 16 
10 Ik (de Heere) bekleedde u (Jeruzalem; Israël) ook met gestikt werk, en Ik schoeide u met 
dassenvellen, en omgordde u met fijn linnen, en bedekte u met zijde.(linnen en zijde zijn in 
de Bijbel een beeld van wedergeboorte; nieuw leven) 
 
Zijde is één van de meest kostbare kledingstoffen die er in de Bijbel genoemd worden. Zijde 
is sterk en veerkrachtig. De zijderups spint zijn cocon uit één zijdedraad. De rups staat voor 
de oude mens, de oude Schepping. De rups zit met veel pootjes aan de wereld vast. De 
vlinder, met vleugels, staat voor de wedergeboren nieuwe mens, de nieuwe Schepping. De 
zijde is een beeld van Heerlijkheid (oftewel Loon, Kroon, Zoonschap). Eeuwige Heerlijkheid, 
na de dood. Zijde is in feite de vervanging van het vijgenblad. 
 
Uit deze oude Schepping, komt een nieuwe voort 
 
Rups en vlinder lijken totaal niet op elkaar, maar tóch is het hetzelfde wezen. Het is de 
bedoeling van God dat er een nieuwe Schepping tot stand wordt gebracht. Via 
wedergeboorte. De rups is een type van de oude wereld, de oude Schepping. De rups heeft 
een tijdelijke verschijningsvorm. Sommige mensen denken dat deze oude wereld mislukt is, 
en dat God daarom een nieuwe Schepping creëert. 
 
Zijn Plan met de wereld stond al vast 
 
Er zijn zelfs mensen die denken dat de Schepping mislukt is door de appel van Adam… Niks 
van dit alles. Wat een hoogmoed; hoe kan een mens het Werk van God teniet doen?? Een 
rups is geen mislukking. Alles verloopt via Zijn Heilsplan. Het is Gods bedoeling dat uit deze 
oude Schepping een nieuwe zou voortkomen. God heeft, via de rups, de vlinder op het oog... 
(zie ook de studie ‘Loon, Heerlijkheid en Erfenis’) 
 
Vrijwillig 
 
Wat die rups uitdrukt in zijn gedrag, is dat deze oude Schepping verdwijnen moet. Door het 
eten van het moerbeiblad, en doordat hij zichzelf inspint. De draad komt uit de mond van de 
rups. Hij maakt een draad van vijftienhonderd meter, en bindt zichzelf vrijwillig in. Daarna 
komt hij tevoorschijn als een ander wezen. Doet dit trouwens niet denken aan de linnen 
klederen die achterbleven in het graf, bij de Opstanding van Christus? Want in eerste plaats 
spreekt dit proces natuurlijk over de Wedergeboorte van de Heere Zelf. 
 
Alles, wat uit des Heeren mond uitgaat. 
 
De Heere Jezus legde vrijwillig de oude mens af. Door Zijn Eigen Woord, ging Hij de dood in. 
Door Dat wat uit Zijn Mond uitging. Hij gaf Zichzelf op. Bij Zijn Opstanding werd Hij Eersteling 
van de nieuwe Schepping. De Christus is gezet in de Hemel, aan de Rechterhand van God. 
Hem is alle Macht gegeven. Een witte vlinder.  
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Jesaja 55 
11 Alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn, het zal niet ledig tot Mij 
wederkeren; maar het zal doen, hetgeen Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen, 
waartoe Ik het zende. 
 
Emmertje bloed 
 
Volgens oud gebruik doet de moerbeiboom het goed, als hij elk jaar een emmertje (dierlijk) 
bloed krijgt. De wetenschap zal het bijgeloof noemen. Bloed wordt overigens veelvuldig 
gebruikt in mest. In de Bijbel is bloed trouwens geen beeld van de dood, maar juist een 
beeld van leven. Tot stand komen van nieuw leven. 
 
Wil satan de wereld vernietigen? 
 
Er is dus de gedachte dat God deze wereld in stand houdt, en aan de andere kant is er de 
gedachte dat God deze wereld teniet zal doen, (en juridisch al heeft gedaan!!). En beide 
gedachten zijn juist. Er zijn mensen die denken dat de satan erop uit is om de wereld te 
vernietigen. Dat is een misverstand. De satan heeft juist baat bij deze wereld. Hij is immers 
(nog even) de god van deze eeuw (aion).  
 
2 Korinthe 4 
3 Doch indien ook ons Evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen, die verloren gaan; 
4 In dewelke de god dezer eeuw(de satan bestuurt als het ware deze oude Schepping. God 
gedoogt hem nog even) de zinnen verblind heeft, namelijk der ongelovigen, opdat hen niet 
bestrale de verlichting van het Evangelie der heerlijkheid van Christus, Die het Beeld Gods is. 
 
Barensnood 
 
God is erop uit om deze wereld te vervangen voor een andere. Maar dat gaat in etappes. Hij 
heeft er namelijk nog een bedoeling mee. Daarom vergaat de wereld voorlopig nog niet. 
Maar uiteindelijk zal deze Schepping verdwijnen. Deze oude Schepping is als het ware in 
barensnood, om een nieuwe voort te brengen.  
 
Romeinen 8 
22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is 
tot nu toe. 
 
Nieuw schepsel 
 
Wat ons gelovigen betreft, is onze oude mens al geoordeeld, en afgelegd bij de dood en 
Opstanding van de Heere Jezus Christus. Wij zijn, in Christus, al een nieuwe Schepping. Ons 
nieuwe Opstandingsleven kunnen wij niet meer kwijtraken, want dat is verborgen in God. 
Wij zijn geen rups meer, maar een vlinder. En een vlinder kan geen rups meer worden… Eens 
een kind van God, altijd een kind van God. Wij zijn en blijven behouden, wat we ook doen in 
ons leven. 
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2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden.(nieuwe Mens, nieuwe Schepping, Nieuw Verbond) 
 
Kolossensen 3 
3 Want gij zijt gestorven (onze oude, natuurlijke mens), en uw leven (het nieuwe 
Opstandingsleven; wij zijn, in Christus, eerstelingen van de nieuwe Schepping)  is met 
Christus verborgen in God. 
 
De Heere bekleedt Adam en Eva met een beter kleed 
 
Genesis 3 
21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen, en toog ze hun aan. 
 
Het oude, aardse (blader)kleed wordt vervangen door het nieuwe, Hemelse (zijde)kleed. De 
vijgenboombladeren van Adam en Eva worden vervangen door de huid van een geslacht 
dier. Het leven naar de oude mens wordt afgelegd, en het Leven naar de nieuwe mens in 
Christus wordt, door de Heere Zelf, bij Adam en Eva aangedaan. Als type van 
wedergeboorte. De dierenvellen zullen vast het vel van een Lam geweest zijn, als verwijzing 
naar het Opgestane Paaslam. Het Lam Gods dat de zonden van de wereld heeft 
weggedragen.  
 
Er staan geen tegenstrijdigheden in de Bijbel 
 
Wij zouden voor onszelf goed moeten weten, en begrijpen, wát bij de oude, en wát bij de 
nieuwe Schepping hoort. De nieuwe Schepping is blijvend. Wij zijn een nieuwe mens, in 
Christus, maar onze oude mens loopt nog rond op deze aarde. Wij hebben dus een nieuwe 
en oude mens. (zie ook de studie ‘Efeze 4’) Ook in de Bijbel moet je goed opletten wanneer 
er over de vlinder en wanneer er over de rups gesproken wordt. Als je dat niet doet, zul je 
denken dat er tegenstrijdigheden in de Bijbel staan.  
 
Efeze 4 
22 Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, den ouden mens, die 
verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding; 
23 En dat gij zoudt vernieuwd worden in den geest uws gemoeds, 
24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en 
heiligheid. 
 
De Vijgenboom komt in de Bijbel vooral negatief voor 
 
Terug naar de vijgenboom. De vijgenboom heeft dus te maken met vruchtbaarheid in het 
algemeen, maar in het bijzonder met vruchtbaarheid van deze oude Schepping. De oude 
Schepping plant zich wel voort, maar wordt er niet beter op. Dit in tegenstelling tot de Ware 
Vijgenboom. Als type van Christus spreekt de Vijgenboom van Vruchtbaarheid van de 
nieuwe Schepping. Christus is de Eersteling van die nieuwe Schepping. Hij brengt veel Vrucht 
voort. Hij zal vermenigvuldigen en Hij zal een menigte van Volken voortbrengen. Maar in de 
Bijbel komt de vijgenboom vooral negatief voor. 
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De Vijgenboom in de wijngaard 
 
De wijnstok is een klimplant, en moet dus ergens tegenaan klimmen. In de natuur klimmen 
klimplanten altijd tegen bomen op. De wijnstok heeft van zichzelf geen stevigheid. Bijbels 
gezien, klimt de Wijnstok tegen de Vijgenboom. Waarom plant men een vijgenboom in een 
wijngaard? Nou, omdat de vijgenboom hoog opgroeit, en bovenin mooi blad heeft. De 
onderste takken zijn prima geschikt om daar een wijnstok tegenaan te laten groeien. Twee 
vliegen in één klap… 
 
De vijgenboom in de wijngaard 
 
Lukas 13 
6 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. 
 
Wij zouden zeggen; plant eerst vijgenbomen, en zet er daarna wijnstokken tegenaan. In de 
Bijbel is het andersom; er staat eerst een wijngaard, en daarna wordt er een vijgenboom 
neergezet. En typologisch is dit juist, want eerst was er het Verbond met Abraham; de 
Wijnstok, (zie studie ‘Typologie in de natuur; Gerst en Wijnstok) en daarna kwam het 
Verbond met Mozes; het Verbond der Wet. Via de Wet en het Verbond met Mozes werd de 
staat Israël gesticht. De vijgenboom, de vierde vrucht, staat typologisch dus voor de staat 
Israël op aarde. De vijgenboom wordt geacht vijgen te dragen, maar wordt ook geacht de 
Wijnstok te dragen… 
 
De vijgenboom geeft geen vruchten 
 
Lukas 13 
6 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. 
7 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? 
8 En hij, antwoordende, zeide tot hem: Heer, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem 
gegraven en mest gelegd zal hebben; (de vijgenboom had extra mest ontvangen; namelijk de 
Wet) 
9 En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan; maar indien niet, zo zult gij hem 
namaals uithouwen. (De vierde Vrucht komt overeen met degenen die onder de Wet zijn) 
 
De vijgenboom, in Lukas dertien, draagt geen vrucht, en verdort ter plekke, maar blijft wél 
staan. Waarom blijft deze verdorde vijgenboom staan? Vanwege de Wijnstok! De Wijnstok is 
namelijk blijven staan. Dat de Wijnstok is blijven staan, kun je lezen in Galaten drie…Oftewel 
typologisch; de Wet kwam vierhonderddertig jaar ná de Wijnstok; de Beloften aan Abraham. 
De Vrucht wordt uiteindelijk voortgebracht door de wijnstok, en niet door de vijgenboom. 
Niet uit de Wet, maar uit de Beloften…  
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Door geloof is men gerechtvaardigd 
 
Door het geloof is Abraham gerechtvaardigd, en niet uit de Wet, want die was er toen nog 
helemaal niet! De wijnstok stond er eerder dan de vijgenboom. De Beloften aan Abraham 
zijn blijven staan. De Beloften zijn niet krachteloos gemaakt door de Wet. God heeft uit 
Genade de Beloften aan Abraham en Zijn Z(z)aad gegeven. En Genade kent geen enkele 
verplichting. Daar hoef je dus niets voor te doen, dan geloven. Israël werd onder de Wet 
geplaatst, maar dat wil niet zeggen dat het Verbond met Abraham daarom niet meer geldig 
was!! Ten tijde van de Wet, gold wel degelijk de Genade. Want eenieder die gelooft, wordt 
rechtvaardig gerekend.  
 
De Vijgenboom was slechts ter ondersteuning van de Wijnstok 
 
De vijgenboom heeft slechts als functie gehad, de wijnstok te ondersteunen. Het Genade-
Verbond bestaat nog steeds. Het Nieuwe Verbond der Genade, betreft de nieuwe 
Schepping. De Wet is allang verdwenen. Ik ben de Ware Wijnstok, zegt de Heere Jezus 
Christus. En wie in Hem blijft, draagt veel Vrucht. 
 
Galaten 3 
6 Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; 
(de Wijnstok is een Genade-Verbond) 
7 Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.(door de 
Wet kan men niet verzoend worden met God, dat kan alleen door geloof) 
8 En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen (niet-Joden) uit het geloof zou 
rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen 
al de volken gezegend worden. 
9 Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham. 
-- 
17 En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, wordt door de 
wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is, niet krachteloos gemaakt, om de 
beloftenis te niet te doen.(toen de Wet kwam, bleef het Genade-Verbond gewoon bestaan. 
Door geloof wás, en ís men behouden. Dus men wordt niet behouden door de Wet, maar 
enkel uit Genade. En dat predikte de Heere Jezus dan ook; Hij predikte Genade onder de 
Wet..) 
18 Want indien de erfenis (Zaligheid) uit de wet is, zo is zij niet meer uit de beloftenis; maar 
God heeft ze Abraham door de beloftenis genadiglijk gegeven. 
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Natie Israël 
 

Vijgenboom  =  Tha-anah  =  hnat   

De vijgenboom heeft hele grote bladeren, en is een uitbeelding van uiterlijk vertoon. Het is 
een uitbeelding van het Joodse Volk, en daarmee ook de uitbeelding van een leven onder de 
Wet. Hout van de vijgenboom is niet geschikt voor timmerwerk. De vijgenboom staat model 
voor de natie Israël. Als de Heere Jezus kijkt naar de vijgenboom, ziet Hij alleen maar 
bladeren. Er zitten geen vijgen aan de boom. Er is dus alleen maar uiterlijk vertoon; er wordt 
geen Vrucht gedragen. Vanwege volharding in ongeloof, is het Joodse Volk niet met de 
Heere Jezus Christus de weg van dood en Opstanding gegaan. Zij is onvruchtbaar gebleven, 
en sindsdien ligt er een vloek op haar. 
 
De verdorde Vijgenboom 
 
Marcus 11 
11 En Jezus kwam binnen Jeruzalem, en in den tempel; en als Hij alles rondom bezien had, en 
het nu avondstond was, ging Hij uit naar Bethanië met de twaalven. (vanaf dát moment 
overnachtte Hij niet meer in Jeruzalem maar in Bethanië) 
12 En des anderen daags, als zij uit Bethanië gingen, hongerde Hem. 
13 En ziende van verre een vijgeboom (een type van het Volk Israël), die bladeren had, ging 
Hij om te zien, of Hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij 
niet dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet.(De Heere Jezus komt bij de 
vijgenboom en kijkt of er al vrucht aan zit maar Hij zag alleen bladeren; het was de tijd van 
de vijgen nog niet…) - 
19 En als het nu laat geworden was, ging Hij uit buiten de stad. 
20 En des morgens vroeg voorbijgaande, zagen zij, dat de vijgeboom verdord was, van de 
wortelen af 
21 En Petrus, zulks indachtig geworden zijnde, zeide tot Hem: Rabbi! zie, de vijgeboom, dien 
Gij vervloekt hebt, is verdord. 
 
Het Joodse Volk kan zich nu niet bekeren 
 
Als Volk kan zij nu niet tot geloof in de Christus komen. Dit zal duren tot aan haar 
wedergeboorte, na de zeventigste Jaarweek. (zie ook de studie ‘de zeventigste Jaarweek) Zij 
zal pas vrucht geven, wanneer de tegenwoordige boze eeuw beëindigd is, en de satan voor 
duizend jaar gebonden zal zijn.(zie studie Openbaring en studie Mattheüs 24). Elke 
individuele Jood kan zich hedentendage natuurlijk wél bekeren, en behoort dan gewoon tot 
de Gemeente, Zijn Lichaam. ‘Messiaanse Joden’ is een on-Bijbelse term. Messiaanse Joden 
zijn gewoon Christenen, en dus leden van Zijn Lichaam.  
 
Jesaja 6 
9 Toen zeide Hij: Ga henen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende 
ziet, maar merkt niet. 
10 Maak het hart dezes volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet 
zie met zijn ogen, noch met zijn oren hore, noch met zijn hart versta, noch zich bekere, en Hij 
het geneze. 



12 

 

11 Toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En Hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er 
geen inwoner zij, en de huizen, dat er geen mens zij, en dat het land met verwoesting 
verstrooid worde.(Er komt eerst een oordeel van God over het Joodse Volk. Dit gebeurt in 
de tweede helft van de zeventigste Jaarweek) 
 
Israël is nog steeds een dode vijgenboom  
 

Mattheüs 24 
32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de 
bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. (de zomer= de duizend jaren; het 
geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus, in Zijn Wederkomst. Zie ook de studie; 
‘Mattheüs 24’) 
 
Het ongelovige Israël is nog steeds een dode vijgenboom; het Volk kwam tot op de dag van 
vandaag niet tot geloof in haar Messias, de Heere Jezus Christus. De vijgenboom verdorde 
niet alleen, maar verdween zelfs helemaal. Maar ná haar wedergeboorte zal zij weer een 
levende vijgenboom zijn, waarvan de takken teder worden, en waarvan de bladeren weer 
uitspruiten, en weer vrucht zal voortbrengen. Sinds negentienachtenveertig is er weliswaar 
een Joodse staat, maar dit is nog steeds een dode vijgenboom. Het is namelijk niet het werk 
van de Heere!  
 
De Joden geloven niet in de Heere Jezus Christus 
 
Velen spreken over het ‘wonder’ van de staat Israël. Het is inderdaad waar dat er bijna 
tweeduizend jaar geen staat Israël is geweest. Het is wel in overeenstemming met de 
profetie van Ezechiël, maar het is niet in overeenstemming met de Wil van God. Deze Joodse 
staat is namelijk in ongeloof opgericht. De Joden geloven niet in de Heere Jezus Christus als 
Zoon van God. En niemand komt tot de Vader, dan door de Zoon.  
 
Alle ongelovigen zullen worden gedood 
 
De Joden wachten nog steeds op hun Messias en Verlosser. Zij zijn ongelovig. De huidige 
ongelovige Joodse staat, zal straks vernietigd worden. Alle ongelovigen zullen gedood 
worden. Pas na het aanroepen van de Heere Jezus Christus, aan het einde van de zeventigste 
Jaarweek, zal een gelovig overblijfsel wedergeboren worden, en vrucht dragen. (zie studie 
‘de zeventigste Jaarweek) 
 
Lukas 13 
34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe 
menigmaal heb Ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens 
onder de vleugelen vergadert; en gijlieden hebt niet gewild? 
35 Ziet, uw huis wordt ulieden woest gelaten. En voorwaar, Ik zeg u, dat gij Mij niet zult 
zien, totdat de tijd zal gekomen zijn, als gij zult zeggen: Gezegend is Hij, Die komt in den 
Naam des Heeren! 
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Onrijpe vijgen zijn ongelovige Joden 
 
Openbaring 6 
12 En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en 
de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. 
13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen 
afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt. 
 
Sterren des Hemels zijn een beeld van Israël, van het Joodse volk. Als sterren van de Hemel 
verdwijnen, sterven de ongelovigen uit de Joodse staat. De vijgenboom staat model voor de 
staat Israël. Onrijpe vijgen zijn een beeld van de ongelovigen uit die staat, en ze vallen van de 
vijgenboom. Het is beeldspraak. Desalniettemin zullen alle ongelovige Joden aan het einde 
van de zeventigste Jaarweek gedood worden. Het gelovig overblijfsel krijgt een vluchtweg 
door de Olijfberg. De Heere Jezus Christus heeft vlak daarvoor Zijn Voeten gezet op die berg.  
De Heere Jezus Christus komt straks terug. Dan zal Hij Zijn Hemels Koninkrijk uitbreiden over 
de hele wereld. 
 
Zacharia 14 
4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, tegen het 
oosten; en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, 
zodat er een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden, 
en de helft deszelven naar het zuiden. 
 
Gelijkenis van de vijgenboom 
 
Mattheüs 24 
32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu teder wordt, en de 
bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij is. 
33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de 
deur. 
34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen 
geschied zijn. 
35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins  
 
De Heere Jezus vertelt wat er staat te gebeuren bij Zijn Wederkomst.(zie ook studie 
Mattheüs 24) Vijgen zijn typologisch individuele Israëlieten. De zomer is typologisch het 
geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Hier vertelt de Heere Jezus aan de 
discipelen dat aan de staat Israël in die tijd te zien zal zijn, dat het Koninkrijk nabij is. Hij 
noemt twee kenmerken van de vijgenboom; zijn tak wordt teder oftewel week, en zijn 
bladeren spruiten uit. Deze vijgenboom vertoont tekenen van leven, en zal straks vrucht 
kunnen dragen. Eerder in Mattheus werd de vijgenboom vervloekt, waardoor hij verdorde.  
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De verdorde vijgenboom 
 
Mattheüs 21 
18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad, hongerde Hem. 
19 En ziende, een vijgeboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en vond niets aan 
denzelven, dan alleenlijk bladeren; en zeide tot hem: Uit u worde geen vrucht meer in der 
eeuwigheid! En de vijgeboom verdorde terstond. 
20 En de discipelen, dat ziende, verwonderden zich, zeggende: Hoe is de vijgeboom zo 
terstond verdord?  
 
Dit is een beeld van de terzijdestelling van het ongelovige Israël. Het werd een dode 
vijgenboom. Het volk kwam niet tot geloof in haar Messias, de Heere Jezus Christus. Dit had 
tot gevolg dat de vijgenboom niet alleen verdorde, maar zelfs helemaal verdween, in het 
jaar zeventig na Christus. De diaspora; de verstrooiing van het Joodse Volk. 
 
Het land uitgezet 
 
De Heere heeft in het verleden het volk het land uitgezet vanwege hun ongeloof. Het volk 
heeft de brutaliteit gehad om eigenhandig terug te keren. De Heere zal het volk er opnieuw 
uitzetten. Pas wanneer ze aan het einde van de zeven jaren Verdrukking in geloof de Naam 
des Heeren zal aanroepen, zal ze uiteindelijk door de Heere Jezus Christus Zelf het land 
binnengebracht worden.  
 
Ontwikkelingen in de wereld 
 
We zien aan de ontwikkelingen in de wereld, met name in het Midden Oosten, dat het decor 
in gereedheid wordt gebracht voor een vernietiging van het land Israël. We dienen goed te 
bedenken dat vóór die zeven jaren van Verdrukking, de Gemeente zal zijn opgenomen. Dus 
zijn er in die komende periode geen Christenen die het land Israël zouden willen, en kunnen, 
helpen. 
 
De uitbottende vijgenboom 
 
In Mattheüs vierentwintig gaat het niet over een verdorde, maar juist over een levende 
vijgenboom. De boom vertoont tekenen van leven zoals dat in de lente gebeurt. Het is nog 
geen zomer, maar de zomer komt er wel aan. In de zomer vindt de oogst van vijgen plaats. 
Dus hier is nog geen sprake van vrucht, maar er zit wel leven in. Dit betekent dat de Joodse 
staat tot leven is gekomen. Men is tot geloof gekomen, en heeft de Naam des Heeren 
aangeroepen. De dode vijgenboom is tot leven gekomen. Typologisch is dat de 
wedergeboorte van de Joodse staat. Dit gebeurt aan het einde van de zeventigste Jaarweek.  
(zie studie de zeventigste Jaarweek van Daniël) Dit zal over niet al teveel tijd plaatsvinden. 
 
Jeremia 31 
31 Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik met het huis van Israël en met het huis 
van Juda een nieuw verbond zal maken; 
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Het geopenbaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus 
 
Mattheüs 24 
33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat het nabij is, voor de 
deur. 
34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen 
geschied zijn. 
35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins  
 
Er gaat nog een periode van drieëndertig jaar overheen, voordat het Koninkrijk in zijn geheel 
gevestigd zal zijn. Een geslacht komt overeen met één generatie; 7 jaar+ 33 jaar= 40 jaar, dus 
binnen één generatie. De generatie gelovige Israëlieten die deze tekenen zal zien, en 
getrouw is tot het einde van de drieëndertig jaar, zal ook de komst van het Koninkrijk zien. 
Zij zullen er ook deel van uitmaken. 
 
De Bruiloft van het Lam met Israël 
 
Openbaring 19 
7 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want 
de bruiloft des Lams (het geopebaarde Koninkrijk van de Heere Jezus Christus, oftewel; het 
Messiaanse Koninkrijk) is gekomen, en Zijn vrouw (vrouwe Israël; het Volk Israël)heeft 
zichzelve bereid.(is wedergeboren) 
8 En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn 
lijnwaad (= linnen en daarmee een beeld van de priesterlijke functie die Israël dan zal 
hebben) zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. 
9 En hij zeide tot mij(Johannes): Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van 
de bruiloft des Lams.(zalig de wedergeborenen die meegaan in het Koninkrijk van de Heere) 
En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. 
 
Ongelovigen komen niet in het 1000-jarig geopenbaarde Koninkrijk 
 
De ongelovigen van die generatie komen om, en de trouwe gelovigen van die generatie 
leven langer dan duizend jaar! De vijgenboom geeft vrucht in de zomer. De periode waarin 
de satan duizend jaar gebonden is. Ná het duizend jarig Koninkrijk, krijgen we eerst de Witte 
Troon, en daarna een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde. Dat tijdstip, van het verschijnen 
van die nieuwe Hemel en Aarde, is ons niet bekend. 
 
De vijgenboom bloeit drie keer per jaar 
 
De vijgenboom bloeit drie keer per jaar, maar alleen de tweede keer draagt hij vrucht. Wat is 
de typologische betekenis hiervan? De hele geschiedenis van de Schepping, valt uiteen in 
drie delen. Het eerste deel, met daarna een val. (Deze val zit tussen Genesis één vers één, en 
Genesis één vers twee) Dat is de reden waarom de aarde woest en ledig was. (zie ook de 
studie ‘Loon, Heerlijkheid, Erfenis, vanaf blz. 5) Dan een tweede deel, met een herstel, en 
daarna een derde deel.  
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Een nieuwe Hemel en een nieuwe aarde 
 
Het was bij voorbaat al de bedoeling dat deze huidige Schepping weer zou verdwijnen. Wij 
hoeven deze wereld dan ook niet te ‘redden’. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor het 
voortbestaan van de aarde. Dit krijgen we bijna dagelijks te horen van de zogenaamde 
wetenschappers. Maar de verantwoording over de hele Schepping, ligt bij de Schepper Zélf. 
Hij heeft ons echt niet nodig. Het was bij voorbaat al de bedoeling dat deze huidige wereld, 
een nieuwe zou voortbrengen. Dat wordt in de Bijbel de nieuwe Hemel en de nieuwe aarde 
genoemd. Een wereld waar God alles in allen zal zijn.  
 
Handelingen 17 
24 De God, Die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is; Deze, zijnde een Heere des 
hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt; 
25 En wordt ook van mensenhanden niet gediend, als iets behoevende, alzo Hij Zelf allen het 
leven, en den adem, en alle dingen geeft; 
 
Dit is niet de eerste Schepping 
 
De wereld waarin wij nu leven, is een wereld die tussen de oorspronkelijke wereld en de 
nieuwe wereld ligt. De oorspronkelijk wereld kwam in de macht van de Satan, en is daarom 
gevallen. Er kwam een oordeel van God over, vandaar dat die Schepping woest en ledig 
werd. Hij is vergaan door water. Petrus legt dit in één van zijn Brieven uit. Feitelijk leven wij 
nu in een her-Schepping van de eerste Schepping. De ‘oer-Schepping’ wordt, via de huidige 
Schepping, met de nieuwe Schepping verbonden. Er wordt in de Bijbel gesproken over een 
oude en een nieuwe Schepping. De oude Schepping is zowel de zogenaamde oer-wereld, als 
de huidige wereld. 
 
De wereld, die toen was, is vergaan door water 
 
2 Petrus 3 
3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen 
begeerlijkheden zullen wandelen, 
4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst(Wederkomst)? want van dien dag, dat de 
vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. 
5 Want willens (moedwillig; met opzet) is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de 
hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; 
6 Door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, 
vergaan is. (dit is dus niet de vloed  van Noach, aangezien de aarde toen niet is vergaan. 
Noach en zijn familie leefden gewoon verder op de opgedroogde aarde; die was dus niet 
vergaan) 
 
Er wordt door Petrus  gesproken over ‘een wereld van over lang’ en ‘de wereld die toen 
was’. En hij zegt dat deze wereld van over lang, deze wereld van eertijds, is geoordeeld door 
water. Nu begrijpen we waarom Gods Geest over de wateren zweefde. Dit oordeel van God 
Zelf is gebeurd tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2. In den beginne schiep God de Hemel en de 
aarde gaat over die vorige, eerste Schepping.  En de volgende zin gaat over de tijd ná het 
oordeel van God over die vorige Schepping. Na dat oordeel was de aarde woest en ledig. En 
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er was duisternis vanwege de afgrond. De afgrond heeft te maken met de Satan, de gehele 
Bijbel door. Deze huidige Schepping is dus in feite een her-Schepping.  
 
Wij vinden nooit de vervulling in deze oude wereld 
 
De middelste fase, onze wereld, is ‘zwanger’. Deze wereld is bevrucht door het zaad van 
Wedergeboorte. De eerste wereld droeg geen Vrucht. Was ook niet nodig, want als er geen 
dood bestaat, is voortplanting niet nodig. Dan hoeft er geen vrucht gedragen te worden. Ook 
in de laatste fase, is dat niet nodig, Dan is God immers alles in allen. 
 
Romeinen 8 
22 Want wij weten, dat het ganse schepsel te zamen zucht, en te zamen als in barensnood is 
tot nu toe. 
 
1 Johannes 5 
4 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld (oude Schepping); en dit is de 
overwinning, die de wereld (oude Schepping)overwint, namelijk ons geloof. 
5 Wie is het, die de wereld (oude Schepping)overwint, dan die gelooft, dat Jezus is de Zoon 
van God? 
 
2 Petrus 3 
13 Maar wij verwachten, naar Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in 
dewelke gerechtigheid woont. 
 
Geen kalme reis 
 
De vijgenboom is de uitbeelding van deze zienlijke wereld, die bloeit drie keer, omdat hij de 
drie fasen van Gods Plan met de Schepping uitdrukt. Daarom vindt deze Schepping nooit 
vervulling in deze oude wereld. Ook wijzelf dus niet. Wij zullen onze vervulling niet in de 
wereld vinden. Voor de wereld zijn wij dwazen, maar dat is prima, want wij horen niet bij de 
wereld. En wij willen daar ook niet bij horen, want de wereld zal verdwijnen, maar God 
houdt stand in eeuwigheid. God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wél een behouden 
aankomst.   
 
                                                                    Amen. 
 
 

 


