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JEZUS VERVLOEKTE DE VIJGENBOOM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 En de volgende dag, toen zij van Bethanië kwamen, werd Hij hongerig. 
13  En toen Hij van verre een vijgenboom zag, die bladeren had, ging Hij daarheen om te zien of Hij er ook iets aan 
vinden zou. En erbij gekomen, vond Hij er niets aan dan bladeren; want het was de tijd niet voor vijgen. 
14  En Hij antwoordde en zeide tot hem. Nooit ete meer iemand vrucht van u in eeuwigheid! En zijn discipelen 
hoorden het. Marcus 11 

 
Wanneer wij in de Bijbel lezen, dan kan iets zo abnormaal overkomen in het handelen van Jezus en de 
apostelen, dat wij er niet altijd bij stilstaan, wat uitzonderlijke dingen wij lezen. (Marc.11)  
Vindt u het normaal, dat mensen tegen de bomen spreken? 
 
Jezus spreekt hier een vloek uit (verwensen) over deze vijgenboom. (v14). 
De vijgenboom staat symbolisch voor het volk Israël. Israël diende vruchtbaar te zijn voor God, maar 
Israël, dacht aan zichzelf, en iets verder zien wij dat ze van de tempel een rovershol hadden gemaakt. 
Handel, een superrijke kerk, maar geen gebeden enkel religie! 
Een prachtige tempel en wat godsdienstigheid, eer en macht, beeld van de bladeren, maar geen 
vruchten of echte bekering, welke God verwachte.   
Wij moeten zien dat wij ook geen christelijke tempel worden, door uiterlijk vertoon, maar dat het 
vanbinnen levend is en vruchten te zien zijn in ons christenleven. Niet meer leven tot eer en genoegen, 
of zelfbehagen als Israël, maar voor de Here. 
  

Lukas 3:9  Ook ligt reeds de bijl aan de wortel der bomen. Iedere boom dan, die geen goede vruchten 
voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. 

 
37  Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik 
uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt 

niet gewild. 38  Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. 39  Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer 

zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren! Matth.23 

 
Wij moeten opmerken dat de Heer hier niet meer spreekt van 
het huis des Heren, maar “uw huis” (“uw kerkgebouw)!  Een 
kerk of kathedraal gebouwd door mensen, kan niet blijven 
bestaan, het krijgt een andere bestemming. Het wordt 
afgebroken of verkocht in onze dagen. Er komen geen 
gezonde vruchten aan voor de Here. Ook een soort 
christendom, een Babels christendom lijkt een onvruchtbare 
vijgenboom. Geen zegen maar vloek, hoe mooi ook van uiterlijk 
dat Rome mag zijn. 
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1  En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot Hem om Hem op de gebouwen van de 
tempel te wijzen. 2  En Hij antwoordde en zeide tot hen: Ziet gij dit alles niet? Voorwaar, Ik zeg u, er zal hier geen 
steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken.(Mat.24) 

 
De discipelen verwonderden zich dat de vijgenboom al de dag later verdord was. De vijgenboom was 
afgestorven. Geen zin meer op die wijze verder te bestaan!  Zo zijn er kerken, gemeenten en christenen 
waar geen geestelijk leven meer in te vinden is. Ook de tempel werd steen na steen afgebroken in 70 
n.Chr. door de Europese Romeinen! Is Europa veranderd? Heeft Europa de les van Gods volk geleerd? 
Wij geloven het niet! 
 
1 Petrus 2:5  en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om 
een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door 
Jezus Christus. 

 
Laten wij ons gebruiken om te bouwen aan de gemeente van Jezus? De Here wilde de discipelen iets 
leren. “Heb geloof in God”. Meteen maakt Hij duidelijk dat ook discipelen van de Heer macht hadden om 
zulke dingen te doen. Wij zijn ons niet genoeg bewust over de macht die wij hebben gekregen om te 
handelen in Zijn naam. (Joh.1:12).  
Je kunt bidden in geloof of je kunt bidden zonder verwachtingen, omdat de dingen je onmogelijk lijken.  
Wanneer christenen soms een vloek uitspreken is dit een ernstige zaak. Iemand verwensen zoals men 
dat zegt, is het uitspreken van een vloek. Wij vinden nog tal van voorbeelden: 
 

Wij horen zoveel gespot en gevloek over de joden. 
Over dienstknechten van de Heer. 

 
Genesis 12:3  Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u zullen alle geslachten 
des aardbodems gezegend worden. 
2 Koningen 2:24  Toen wendde hij zich om, zag hen en vervloekte hen in de naam des HEREN. Toen kwamen er 
twee berinnen uit het woud en verscheurden tweeënveertig van die kinderen. 

 
Wie dus Gods volk verwenst, die brengt zichzelf onder een vloek van God. Zovele mensen hebben dit 
wetend gedaan, en beseffen de gevolgen ervan niet. 
Het is gevaarlijk te spotten of kwaad te spreken over mensen welke gezag hebben in Christus. 
De mensen spotten of pesten van de profeet Elia, zo kwam het ook dat de kinderen met de profeet 
spotten omwille van zijn kaalheid. Maar spotten met Gods echte knechten, door Hem aangesteld is 
spotten met God. God heeft nu geen ceremonie nodig, let op het handelen van Paulus.  
God liet het gebeuren dat de kinderen slachtoffer werden, als straf voor de ouders welke het toelieten. 
Het uitspreken van vloeken door christenen kunnen zware gevolgen hebben. 
Zo sprak Prince Derek een vloek uit over een café dat aanpaalde aan zijn kerk, en een korte tijd nadien 
belde de brandweer dat het brandde bij zijn kerk! 
Het café was platgebrand. Hij herinnerde zich pas dan de vloek welke hij had uitgesproken. 
 
 

Vals geloof, bijgeloof enz. 
 
Galaten 1:8  Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, afwijkend van wat wij u 

verkondigd hebben, die zij vervloekt! 

 
Jezus waarschuwde voor onze dagen voor dwalingen en vals geloof. Hier lezen wij hoe de apostel 
allen vervloekt die afwijken van het evangelie. Wanneer wij het evangelie verkondigen, dan moeten wij 
er ten volle van overtuigd zijn, dat wij niet of nooit afwijken, ook al zou een engel dit of dat laten weten. 
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26 Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: 27  zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de 
HERE, uw God, die ik u heden opleg; 28  maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, 
niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die 

gij niet gekend hebt. Deut.11 

 
Een van de eerste zaken die wij lezen, is dat God de mens onder een vloek brengt die andere goden, 
dient of daarvoor buigt of ze in bezit hebben of thuis aanbidden.  
Het lijkt erop dat ook God niet met zich laat spotten. Stel voor dat men een foto neemt van een oude 
lelijke aap en daaronder uw naam schrijft en het dan aan de inkom van uw woning ophangt.  
Het ware een vernedering en bespotting. (Rom.1:21,23). 
 
15 Maar indien gij niet luistert naar de stem van de HERE, uw 
God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden 
opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende 
vervloekingen alle over u komen en u treffen: DEUT.28 

 
Dan vinden wij tal van ziekten en kwalen. Dit kan ten gevolge 
zijn van de voorouders. Het heeft zijn uitwerkingen tot in het 
derde en vierde geslacht. (Zie andere studie over vloek van het voorgeslacht) 
https://biblespace.wordpress.com/2016/07/11/de-vloek-van-het-voorgeslacht-3/ 

Het gaat om de weerspannigheid welke een zondegevolg is der toverij (als heksenkracht en occulte 
praktijken) is ( 1 sam.15:23). 
Vele van onze voorouders hadden traditioneel en katholiek de afgoderij geleerd, vereren van 
heiligenbeelden, knielen voor de Paus en zijn ring kussen enz.…  de Bijbel was verboden lectuur. Dit 
laat tot op vandaag zijn nadelige en gevaarlijke sporen na. Men is weerspannig tegenover het woord 
van God. Dit wil zeggen men wil geen gehoor geven aan wat God leert.  
 

Mensen liggen onder een vloek door bv: 
 

- naar een waarzegger te gaan ( Lev.19:31) 
- oproepen van geesten ( glaasje draaien) 
- voorwerpen hebben die verwant zijn met afgodendiensten 
- voorwerpen die een teken zijn van bijgeloof : hoefijzers, heiligenbeelden, 

horoscoopversieringen, amuletten, talisman, kristallen voor genezing, enz. 
- festivals met muziek om de duivel te dienen bewust of onbewust! 
- En tal van andere zaken beschreven in een andere studie. 
- Vragen staat vrij : zie http://biblespace.wordpress.com/. 
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