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Gemeente van de heer Jezus Christus, 
 
We hebben een prachtige tuin naast de kerk. Een paradijselijk plekje tussen de stadse muren. Een 
hof, hier in d’ Open Hof. Van de week ontdekte ik dat ik vanuit mijn werkkamer uitkijk op een vij-
genboom. Het verbaasde mij dat er nog bladeren aan zaten met kleine ronde onrijpe vijgen eraan. 
De natuur is wat in de war door de lange warme zomer. Ik liep even de tuin in en vroeg de tuinploeg 
of ik het nu goed had gezien dat er een vijgenboom stond. Ja hoor, er stonden wel drie vijgenbomen 
in de tuin. Drie jaar geleden heeft De Open Hof drie kleine stekjes cadeau gekregen en die zijn nu 
uitgegroeid tot volwaardige bomen met vruchten eraan. Verder hoorde ik dat er nog een paar ap-
pelbomen, een kersenboom, frambozenstruiken en nog veel meer heerlijke vruchten in de tuin te 
vinden zijn. Ik kreeg nog een mooie tak mee met nog een rijpe vijg eraan. Terug in mijn werkkamer 
achter de computer moest ik opeens denken aan de opdracht waarmee God de mens gemaakt 
heeft: de mens is gemaakt om zijn tuin te bewerken en te bewaren. Wij zijn slechts en alleen op 
deze aarde gezet om een handje mee te helpen in de tuin. Om te zorgen voor al wat groeit en bloeit. 
Zo heeft God ons leven bedoeld. Het eenvoudige leven. Totdat we weer terugkeren tot het stof van 
de aarde, waaruit we genomen zijn. Zo heeft ons leven een begin en een einde geborgen in de hand 
van onze Schepper.  
 
Over het begin én het einde gaat het vanmorgen op 1e advent. Twee tijdslijnen lijken door elkaar te 
lopen. Wij staan stil bij de eerste komst van Jezus, zijn geboorte en tegelijkertijd ook bij de tweede 
komst, de terugkomst van Jezus.  
Laat ik eerst wat uitleggen over het begrip tijd. In het christendom gaan we uit van een lineaire 
tijdsopvatting. Dat is kenmerkend voor een openbaringsgodsdienst. God heeft zich geopenbaard in 
Jezus. Jezus is geboren in deze wereld, midden in onze geschiedenis. Daardoor heeft onze geschie-
denis een middelpunt gekregen. Een ijkpunt van waaruit wij een verleden, heden en toekomst heb-
ben gekregen. Onze jaartelling rekent met zoveel eeuwen voor Christus en zoveel eeuwen na Chris-
tus. Dat is onze lineaire voorstelling van de tijd. Tijd als een horizontale lijn met een begin, midden 
en een einde. Zo leven wij als christengemeente na de geboorte van Jezus, na zijn dood en opstan-
ding, na zijn hemelvaart. Wij leven dus voorbij het midden, in afwachting van het einde. We bevin-
den ons dus in de eindfase van onze geschiedenis. Dat noemen we de vóórlaatste tijd in de theolo-
gie. 
 
Aan de andere kant bestaat er een cyclische voorstelling van de tijd. Dat is een tijdsopvatting die 
veel voorkomt bij andere godsdiensten zoals hindoeïsme en boeddhisme. Dan zie je tijd als een 
cirkel in plaats van een lijn. Dan ben je van mening dat alles zich steeds opnieuw herhaalt. In een 
oneindig rad van geboorte en wedergeboorte. 
Ondertussen ontkomen wij Christenen niet helemaal aan een cyclische tijdopvatting omdat wij ge-
bonden zijn aan terugkerende seizoenen en daarbij horende rituelen en feestdagen. Dat bedoel ik 
met de twee tijdlijnen die door elkaar lopen. Dat is de reden waarom wij vanochtend zowel ons 
voorbereiden op de geboorte van Jezus als ook op zijn terugkomst. Maar stiekem verzucht een 
Christen stilletjes elke dag: hoe lang nog Heer?  
 
Hoe lang nog Heer? Daar begint onze tekst van Mattheüs mee. De leerlingen zitten in een kring rond 
Jezus op de Olijfberg. Jezus had hen net ingewijd in alle eschatologische geheimen, in de leer van de 
laatste dingen. Hij had hen uitgelegd dat de tempel in Jeruzalem zal worden afgebroken, er vrese-
lijke rampen gingen gebeuren en dat zijn leerlingen het heel moeilijk zouden krijgen om tot aan het 
einde toe hun geloof te bewaren. Dat is het moment dat ze vragen aan hem: Heer, hoelang duurt 
het nog voordat het einde van deze wereld gekomen is en dat U weer terugkomt? 



Jezus geeft hen dan antwoord in de vorm van een vergelijking: leer van de vijgenboom deze les: Zo 
gauw zijn takken uitlopen en bladeren krijgen, dan weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten 
jullie weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is’. 
 
Jezus gebruikt hier de vijgenboom als voorbeeld. Daar begint hij mee, want hij wil daarmee eerst 
zijn leerlingen een hart onder de riem steken. De vijgenboom was in Palestina de enige boom die in 
de winter zijn bladeren verliest en dan weer in de lente tevoorschijn komt als de meest loofrijke 
boom van alle. Daarmee wil Jezus zeggen dat alle verschrikkelijke dingen die nu in de wereld gebeu-
ren niet uitlopen op een totale vernietiging, maar het begin zijn van de voltooiing. Er breekt een 
nieuwe tijd aan. Aan het einde van de duisternis komt er weer het licht, zoals de zomer op de winter 
volgt. Bij Jezus eindigt de meest angstaanjagende boodschap altijd met hoop en bemoediging. Hoop 
op betere tijden is het enige wat mensen op de been houdt.  
 
Zo is het door de hele geschiedenis gegaan. In het jaar 69, toen de tempel van Jeruzalem verwoest 
werd, was dat voor Joden en christenen alsof hun wereld instortte, alsof ze tevergeefs hadden ge-
leefd. Zo is het ook voor alle mensen in oorlogsgebieden. Vluchtelingen, mensen die alles achter 
hebben moeten laten. Nu met name in Oekraïne, waar alle elektriciteitsvoorzieningen, wegen, brug-
gen, ziekenhuizen, appartementencomplexen, huizen, scholen, zijn platgebombardeerd. Hun hele 
wereld is ingestort. Hoe ga je weer verder? Net zoals wanneer je partner of kind sterft, je huwelijk 
vastloopt, je baan kwijtraakt, dan is het alsof de zon in je leven verduistert, alsof er geen licht meer 
is, alsof de wereld voor je instort.  
 
Als mensen niet meer weten in welke richting ze het zoeken moeten, zegt Jezus: Kijk naar de vijgen-
boom. Wees niet bang, probeer niet alles angstig vast te houden, je bezit, je gezondheid, je leven, 
het zal je toch ontglippen. Kijk dan naar de vijgenboom, leer tekenen van hoop te ontdekken in je 
eigen leven en in het leven van anderen. Wat God met de wereld voorheeft tekent zich nu af in 
mensen, die ondanks alles verder bouwen aan de wereld. Mensen die zich vasthouden aan de be-
lofte van God dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. Mensen van hoop, lichtba-
kens in deze door angst bezeten wereld. Mensen die andere mensen helpen om hun leven weer op 
de rails te krijgen. Mensen, die vluchtelingen opvangen. Mensen die elkaar moed inspreken om ver-
der te gaan. De goede vruchten van de boom.  
 
Zo reikt het beeld van de vijgenboom weer verder dan we in eerste instantie dachten. Niet alleen 
wijst het beeld erop dat uiteindelijk het licht weer aanbreekt na een duistere tijd.  
Er zit nog een scherpe boodschap in verpakt. Het gaat niet alleen over een mooie boom vol rijpe 
vruchten. Het gaat ook over de kwaliteit van de vruchten. Daar wordt door de hele Bijbel heen aan 
gerefereerd. Juist in die voorlaatste tijd worden we er nogmaals aan herinnerd. Want langzamer-
hand gaat de tijd dringen. Dat is precies waar Jezus ons voor wil waarschuwen. Wees je nu bewust 
van je gedrag. Ga nu niet achterover hangen en denken dat alles vanzelf goedkomt. De mensen 
moeten wakker geschud worden, dat er een verandering moet plaatsvinden. Een hartsverandering. 
Een bekering. Net zoals Zacheus, die zich verstopt had in de vijgenboom.  
 
Als we niet opletten komt de mensenzoon terug precies op het moment dat we staan te kluiven en 
te fuiven. Net als de mensen in de tijd van Noach. Dan worden we weggevaagd door een enorme 
vloed of eenzaam achtergelaten. Jezus gebruikt verschillende beelden om te zeggen dat het niet 
voor iedereen goed komt. Als er twee mannen aan het werk zijn wordt er maar een meegenomen. 
Als er twee vrouwen graan aan het malen zijn, moet er een achterblijven. 
De profeet Jeremia profeteerde ook al over die scheiding tussen het kaf en het koren. Hij zag in een 
droom twee manden met vijgen staan voor de tempel in Jeruzalem. Eén mand zat vol met goede 
vijgen en de andere mand zat vol met rotte vijgen.  



De goede vijgen stonden symbool voor de ballingen die meegevoerd waren naar Babel. De rotte 
vijgen waren diegenen die achter waren gebleven. De Heer had zelf het kruid van het onkruid ge-
scheiden. 
 
Het zijn helaas deze teksten die soms diepe wonden hebben achtergelaten bij mensen. Predikers 
die te vaak met een moralistisch vingertje hebben gezwaaid. Misschien omdat ze de profeten niet 
begrepen. Profeteren is niets anders dan gevolg geven aan Gods roep in het binnenste om recht, 
recht en nogmaals recht. Boven in het hoofd van de profeten wemelt het van vergezichten en dro-
men, die God neerliet in hen. Ze leven dicht bij het hart van God. Daardoor weten ze precies wat 
zijn bedoeling is met de wereld. Ze wijzen de mensen op hun verantwoordelijkheid naar de ander 
toe. Zij zien de donderwolken samentrekken boven de aarde. En toch worden die schrikbarende 
wolken doorzeefd met zonnestralen van Gods barmhartigheid. Want Gods oordeel en Gods barm-
hartig gaan hand in hand. Het is Gods barmhartigheid dát hij oordeelt. Hij leert zijn volk gerechtig-
heid. Profeten zijn mensen die alleen hun Zender vrezen. Voor de rest zijn ze onbevreesd voor ko-
ningen en machthebbers. Ze ontmaskeren de schijnheilige vroomheid van de rijken. Ze maken het 
leven wel ernstiger, maar niet ingewikkelder. De boodschap is eenvoudig: Wat vraagt de Heer an-
ders aan u dan recht te doen… 
 
Gemeente, uiteindelijk zullen we allemaal rekenschap af moeten leggen over hoe wij onze tijd op 
aarde hebben doorgebracht. Hoe we met de aarde zijn omgegaan, die God voor ons gemaakt heeft, 
om die te bewerken en te bewaren. Hoe we met onze broeders en zusters zijn omgegaan. Leuker 
kan ik het niet voor u maken vanmorgen. 
 
Misschien wel iets makkelijker: We hebben een prachtige tuin hier naast de kerk. Een hof in De Open 
Hof. Er is nog volop plek. We zoeken nog iemand die let op de takken van de vijgenboom. Of ze al 
zacht worden en de bladeren uitbotten. Iemand die ons dan kan waarschuwen dat de zomer in 
aantocht is. U zou ons hiermee een grote dienst bewijzen. Het is gelukkig maar voor even! Misschien 
bent u diegene op wie wij wachten? 
 
Lof zij u Christus in Eeuwigheid! 
 
Amen.   


