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Want de HERE, uw God, brengt u in 

een goed land, een land van beken, 

bronnen en wateren, die in de dalen 

en op de bergen ontspringen; een 

land van tarwe en gerst, van 

wijnstokken, vijgebomen en 

granaatappelen; een land van 

olierijke olijfbomen en honig; 

(Deuteronomium 8: 7-8)

Bedenkt: Is er nog zaad in de 

schuur? Ja, ook de wijnstok, de 

vijgeboom, de granaatappelboom en 

de olijfboom hebben niet gedragen. 

Van deze dag aan zal Ik zegenen.

(Haggai 2:19)
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De vijgeboom

De olijfboom

De wijnstok

www.rudihakvoort.nl 4



5

De parabel van de bomen

Eens begaven de bomen zich op weg om een koning over zich te zalven en zij 

zeiden tot de olijfboom: wees toch koning over ons! Maar de olijfboom zeide

tot hen: zou ik de vettigheid prijsgeven, welke God en mensen in mij eren, om 

te gaan zweven boven de bomen? 

Toen zeiden de bomen tot de vijgeboom: welaan, wees gij koning over ons! 

Maar de vijgeboom zeide tot hen: zou ik mijn zoetigheid prijsgeven en mijn 

goede vruchten, om te gaan zweven boven de bomen? 

Toen zeiden de bomen tot de wijnstok: welaan, wees gij koning over ons! 

Maar de wijnstok zeide tot hen: zou ik mijn most prijsgeven, die God en 

mensen vrolijk maakt, om te gaan zweven boven de bomen? 

Toen zeiden al de bomen tot de doornstruik: welaan, wees gij koning over 

ons! En de doornstruik zeide tot de bomen: indien gij mij werkelijk tot koning 

over u wilt zalven, komt dan en schuilt in mijn schaduw… 

(Richteren 9:8-15)
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De eerste vijgeboom?

Toen werden hun beider 

ogen geopend, en zij 

bemerkten, dat zij naakt 

waren; zij hechtten 

vijgebladeren aaneen en 

maakten zich schorten. 

(Genesis 3:7)
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Twee korven met vijgen

De HERE deed mij zien, en zie, er 

stonden twee korven vijgen voor 

de tempel des HEREN - nadat 

Nebukadressar, de koning van 

Babel, Jechonja, de zoon van 

Jojakim, de koning van Juda, en 

de vorsten van Juda en de 

handwerkslieden en de smeden uit 

Jeruzalem in ballingschap gevoerd 

en naar Babel gebracht had - De 

ene korf bevatte zeer goede vijgen, 

zoals de vroegrijpe vijgen, maar de 

andere korf zeer slechte vijgen, zo 

slecht, dat zij niet te eten waren. 

(Jeremia 24:1-2 NBG)
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De onvruchtbare vijgeboom

's Morgens vroeg nu, toen Hij 

naar de stad terugkeerde, had Hij 

honger. En toen Hij een 

vijgeboom langs de weg zag, ging 

Hij er naar toe en vond niets 

daaraan dan alleen bladeren. En 

Hij zei tot hem: Laat van u in 

eeuwigheid geen vrucht meer 

komen! En de vijgeboom

verdorde onmiddellijk. 

(Mattheüs 21:18-19 TEL)
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De les van de vijgeboom

Leert nu van de vijgeboom deze 

gelijkenis: Wanneer zijn tak al zacht 

wordt en de bladeren uitspruiten, dan 

weet u dat de zomer nabij is. 

Zo ook u, wanneer u al deze dingen 

zult zien, weet dan dat het nabij is, 

voor de deur.

(Mattheüs 24:32-33)
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Vrucht van de heiliging

• Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en slaven van God 
geworden, hebt u uw vrucht tot heiliging, en het einde 
het eeuwige leven. (Romeinen 6:22)

• VIJGEBOOM

Vrucht van de Geest

• Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22 TEL)

• OLIJFBOOM

Vrucht tot gerechtigheid

• Vervuld met de vrucht van de gerechtigheid die door 
Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lof van God.       
(Filippiërs 1:11 TEL)

• WIJNSTOK
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DE OLIJFBOOM
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De duif en de olijftak

Toen wachtte hij nog 

zeven dagen en hij liet 

de duif weer uit de ark; 

tegen de avond kwam 

de duif bij hem, en zie, 

een vers olijfblad was 

in haar snavel. Hieraan 

bemerkte Noach, dat 

de wateren afgenomen 

waren van de aarde. 

(Genesis 8:10-11)
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De kandelaar en de olijfboom

Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? Daarop 

antwoordde ik: Ik zie daar een 

kandelaar, geheel van goud, met een 

oliehouder aan zijn top; hij heeft 

zeven lampen, en telkens zeven 

toevoerbuizen voor de lampen 

erbovenop; en twee olijfbomen steken 

boven hem uit, de ene rechts en de 

andere links van de oliehouder. 

Dit is het woord des HEREN tot 

Zerubbabel: niet door kracht noch 

geweld, maar door mijn Geest! zegt 

de HERE der heerscharen.  

(Zacharia 4:2-3,6)
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Het loofhuttenfeest

Toen vonden zij in de wet, die de 

HERE door de dienst van Mozes 

gegeven had, geschreven, dat de 

Israëlieten op het feest in de zevende 

maand in loofhutten zouden wonen 

en dat zij een bevel zouden 

uitvaardigen en laten omroepen in al 

hun steden en in Jeruzalem van deze 

inhoud: Trekt uit naar het gebergte en 

brengt het loof van de olijfboom, van 

de olijfwilg, van de mirt, van palmen, 

van loofbomen, om loofhutten te 

maken, zoals geschreven staat.

(Nehemia 8:15-16)
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Geënt op de olijfboom…

En als enkele van de takken 

afgebroken zijn, en u die een wilde 

olijfboom was, daartussen geent bent 

en mededeelgenoot van de wortel en 

de vettigheid van de olijfboom bent 

geworden, beroem u dan niet tegen 

de takken; en als u zich beroemt, niet 

u draagt de wortel, maar de wortel u.

Want als u uit de van nature wilde 

olijfboom uitgehouwen en tegen de 

natuur op de edele olijfboom geent

bent, hoeveel te meer zullen dezen, 

die natuurlijke takken zijn, op hun 

eigen olijfboom geent worden!

(Romeinen 11:17-18,24)
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Vrucht van de heiliging

• Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en slaven van God 
geworden, hebt u uw vrucht tot heiliging, en het einde 
het eeuwige leven. (Romeinen 6:22)

• VIJGEBOOM

Vrucht van de Geest

• Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22 TEL)

• OLIJFBOOM

Vrucht tot gerechtigheid

• Vervuld met de vrucht van de gerechtigheid die door 
Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lof van God.       
(Filippiërs 1:11 TEL)

• WIJNSTOK
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DE WIJNSTOK
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De wijngaard als beeld van Israël

Gij hebt een wijnstok uit Egypte 

uitgegraven, Gij hebt volken 

verdreven en hèm geplant 

(Psalm 80:9 NBG)

Ik echter had u geplant als een 

edele druif, een volkomen zuiver 

zaad; doch hoe zijt gij Mij 

veranderd in wilde ranken van een 

vreemde wingerd! 

(Jeremia 2:21 NBG)



20

Het lied van de wijngaard

Ik wil van mijn geliefde zingen, 

het lied van mijn beminde over 

zijn wijngaard. Mijn geliefde had 

een wijngaard op een 

vruchtbare heuvel; hij spitte 

hem om, zuiverde hem van 

stenen, beplantte hem met 

edele wijnstokken, bouwde 

daarin een toren en hieuw ook 

een perskuip daarin uit. En hij 

verwachtte, dat de wijngaard 

goede druiven zou 

voortbrengen, maar hij bracht 

wilde druiven voort. 

(Jesaja 5:1-2)
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De Messias en de wijngaard

Hoort een andere gelijkenis. Er was 

een heer des huizes die een 

wijngaard plantte, en hij zette er een 

omheining omheen, groef een 

persbak daarin en bouwde een toren; 

en hij verhuurde hem aan landlieden 

en ging buitenslands. Daarom zeg Ik 

u, dat het koninkrijk van God van u 

zal worden weggenomen en aan een 

volk gegeven dat de vruchten ervan 

opbrengt.

(Mattheüs 21:33,43)



De nieuwe wijngaard

De nieuwe wijnstok

Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de 

landman.

Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft 

en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want 

zonder Mij kunt u helemaal niets doen. 

Als u in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, 

bidt alles wat u wilt en het zal u gebeuren. 

Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel 

vrucht draagt, en u zult mijn discipelen zijn. 

(Johannes 15:1,5,7-8)
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Vrucht van de heiliging

• Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en slaven van God 
geworden, hebt u uw vrucht tot heiliging, en het einde 
het eeuwige leven. (Romeinen 6:22)

• VIJGEBOOM

Vrucht van de Geest

• Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, 
lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Galaten 5:22 TEL)

• OLIJFBOOM

Vrucht tot gerechtigheid

• Vervuld met de vrucht van de gerechtigheid die door 
Jezus Christus is, tot heerlijkheid en lof van God.       
(Filippiërs 1:11 TEL)

• WIJNSTOK
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