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De Messias en de Vijgenboom Deel 2 : 

Alles Wat U in het Gebed Vraagt 
 

Dit is het tweede deel van onze studie over het verdorren van de vijgenboom in Mattheüs hoofdstuk 21. 

Laten we snel samenvatten wat we in deel 1 hebben behandeld. Hier is de passage uit Mattheüs die we 

hebben besproken: 

 

Mattheüs 21:18-22 

's Morgens vroeg, toen Hij terugkeerde naar de stad, kreeg Hij honger. En toen Hij een vijgenboom 

langs de weg zag, ging Hij ernaartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem: 

Laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. 

Toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden: Hoe is de vijgenboom zo ineens 

verdord? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had en niet 

twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze 

berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in 

het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. 

 

In deel 1 van deze serie hebben we gedefinieerd wat er wordt bedoeld met de symboliek van de 

vijgenboom die vruchteloos was en verdorde, de betekenis van geloven en twijfelen, en de symbolische 

betekenis van het in de zee werpen van een berg. Kort samengevat, vertegenwoordigde de vijgenboom de 

belangrijkste priesters en de Farizeeën, de religieuze leiders van Israël. Het gebrek aan vruchten 

vertegenwoordigde hun gebrek aan rechtvaardigheid, hun minachting voor God en het verkeerd omgaan 

met Zijn volk. Het verdorren vertegenwoordigde het oordeel, de vernietiging waarmee deze leiders te 

maken zouden krijgen vanwege hun slechtheid. Geloof werd gedefinieerd als het geloven in het Woord 

van God, wat resulteert in gehoorzaamheid, terwijl twijfelen werd gedefinieerd als het niet geloven van 

het Woord van God, wat resulteert in het verkeerd omgaan met je broeder. Het in de zee werpen van de 

bergen vertegenwoordigde God die gaat oordelen, wat zou leiden tot de redding van Zijn volk en de 

vestiging van Zijn Koninkrijk. 

 

In deze studie gaan we in op het laatste deel van de verklaring van Jesjoea in vers 22: 

  



Mattheüs 21:22 

En alles wat u in het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. 

 

Wanneer Jesjoea zegt: "Alles wat u in het gebed vraagt", bedoelt Hij dan dat we letterlijk alles zullen 

ontvangen waar we om vragen? Nou, meestal als de term "alles wat" wordt gebruikt in de Bijbel, dan 

betekent dit niet letterlijk "wat dan ook maar mag zijn", maar "alles wat" valt binnen bepaalde 

beperkingen. Hier zijn enkele verzen die dit punt duidelijk maken: 

 

1 Korinthe 10:25 

Eet alles wat in de vleeshal verkocht wordt, zonder naar iets navraag te doen omwille van het 

geweten. 

 

Mattheüs 15:17 

Ziet u niet in dat alles wat de mond ingaat, in de buik komt en in de afzondering weer uitgescheiden 

wordt? 

 

In deze verzen heeft de term "alles wat" duidelijk beperkingen: Paulus adviseerde niet dat je slangen of 

giftige paddenstoelen moest gaan eten als die toevallig op een vleesmarkt zouden worden verkocht. Hij 

sprak natuurlijk over het eten van het vlees dat daar werd verkocht. Jesjoea zei niet dat als je een 

kiezelsteen in je mond stopt, en die doorslikt, die normaal zou verteren; Hij sprak duidelijk over het soort 

voedsel dat in je mond gaat. Wanneer de term "alles wat" wordt gebruikt, zijn er bijna altijd beperkingen 

die de betekenis ervan beperken. Dus wat zijn die beperkingen als Jesjoea zegt "alles wat" Zijn discipelen 

ook maar om vragen, zal hun gegeven worden? 

 

Eén beperking van de zinsnede "wat u in het gebed vraagt", is dat God ons enkel de dingen geeft die "naar 

Zijn wil" zijn: 

 

1 Johannes 5:14-15 

En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens 

als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan 

weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. 

 

Wat is Gods wil als het gaat om het instemmen met onze verzoeken? Wat wil God ons geven? God heeft 

Zijn volk veel zegeningen gegeven, maar er zijn verschillende verzoeken die Hij heel consequent aanbiedt. 

Eén van die dingen is onze dagelijkse behoeften; De dingen die we nodig hebben om te overleven. Net 

zoals God de Israëlieten manna gaf, het "Brood uit de hemel" (Exodus 16: 4), elke dag dat ze in de woestijn 

waren (Exodus 16:35), belooft Hij iedereen die Hem zoekt elke dag te voorzien van wat ze nodig hebben: 

 

Mattheüs 6:31-33 

Wees daarom niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of: Wat zullen wij drinken? of: 

Waarmee zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader 

weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn 

gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. 

 

Nog een ander ding dat Hij ons wil geven, is wijsheid. Toen God koning Salomo vroeg wat de koning 

wilde ontvangen, zei Salomo het volgende: 

  



1 Koningen 3:9-14 

Geef dan Uw dienaar een opmerkzaam hart, om recht te kunnen spreken over Uw volk, om met 

inzicht onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad, want wie zou over dit machtige volk 

van U kunnen rechtspreken? Het was goed in de ogen van de Heere (JHWH), dat Salomo dit 

gevraagd had. God zei tegen hem: Omdat u hierom gevraagd hebt, en niet gevraagd hebt om een 

lang leven voor uzelf; omdat u niet om rijkdom voor uzelf hebt gevraagd en niet om de dood van 

uw vijanden hebt gevraagd, maar om inzicht hebt gevraagd voor uzelf om naar rechtszaken te 

kunnen luisteren, zie, daarom doe Ik overeenkomstig uw woorden: zie, Ik geef u een wijs en 

verstandig hart, zodat uws gelijke er vóór u niet geweest is, en uws gelijke na u niet zal opstaan. 

En zelfs dat waar u niet om gevraagd hebt, geef Ik u: zowel rijkdom als eer, zodat niemand onder 

de koningen uws gelijke zal zijn, al uw dagen. En als u in Mijn wegen gaat door Mijn 

verordeningen en Mijn geboden in acht te nemen, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal 

Ik uw dagen verlengen. 

 

Dus de wijsheid om het volk van God op de juiste wijze te besturen was precies wat God wilde dat Salomo 

zou vragen. Jakobus zegt dat ook wij wijsheid van God zullen ontvangen als we erom vragen: 

 

Jakobus 1:5-8 

En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder 

overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in 

geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die 

door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.  Want zo iemand moet niet denken dat 

hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. 

 

Nog iets anders dat God Zijn volk wil geven, is een erfenis; Met name een eeuwige erfenis. Dit is wat Hij 

beloofde aan Abraham: 

 

Genesis 17:8 

Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaän, als 

eeuwig bezit geven. Ik zal hun tot een God zijn. 

 

Ezechiël herhaalde deze belofte: 

 

Ezechiël 37:24-27 

En Mijn Knecht David zal Koning over hen zijn. Voor hen allen zal er één Herder zijn. Zij zullen 

in Mijn bepalingen wandelen en Mijn verordeningen in acht nemen en die houden. Zij zullen 

wonen in het land dat Ik aan Mijn knecht, aan Jakob, gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond 

hebben. Zij zullen daarin wonen, zij met hun kinderen en hun kleinkinderen, tot in 

eeuwigheid, en Mijn Knecht David zal tot in eeuwigheid hun Vorst zijn. Ik zal met hen een 

verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn, Ik zal hun een plaats geven 

en hen talrijk maken, en Ik zal Mijn heiligdom in hun midden zetten tot in eeuwigheid. Mijn 

tabernakel zal bij hen zijn, Ik zal een God voor hen zijn en zíj zullen een volk voor Mij zijn. 

 

Ook Petrus sprak over deze eeuwige erfenis: 

  



1 Petrus 1:3-5 

Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus (Jesjoea de Messias), Die ons, 

overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, 

door de opstanding van Jezus Christus (Jesjoea de Messias) uit de doden, tot een onvergankelijke, 

onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers 

door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard 

te worden in de laatste tijd. 

 

(Zie ook: Psalm 37:29; Efeze 1:11-14; Kolossenzen 3:23-24; Hebreeën 9:15) 

 

Dus God wil ons voorzien van deze verlossing, deze eeuwige erfenis. Als we God vragen om deze erfenis, 

deze verlossing, zal Hij ons verzoek toestaan: 

 

Psalm 18:3-4 

De HEERE (JHWH) is mijn rots en mijn burcht en mijn Bevrijder, mijn God, mijn rots, tot Wie ik 

de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. Ik riep de HEERE 

(JHWH) aan, Die te prijzen is, en werd verlost van mijn vijanden. 

 

Joël 2:32 

Het zal geschieden dat ieder die de naam van de HEERE (JHWH) zal aanroepen, behouden 

zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkomen zijn, zoals de HEERE (JHWH) 

gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de HEERE (JHWH) roepen zal. 

 

Romeinen 10:9-13 

Als u met uw mond de Heere Jezus (Jesjoea) belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de 

doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en 

met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet 

beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en 

dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de 

Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. 

 

Dus deze dingen: dagelijks brood, wijsheid en verlossing die resulteert in een eeuwige erfenis, zijn drie 

van de dingen die God altijd van plan om aan Zijn volk te geven; ze zijn naar Zijn wil. Dat wil niet zeggen 

dat andere zegeningen niet naar Zijn wil zijn, maar dit zijn de drie dingen die Hij expliciet heeft beloofd 

in de Bijbel. We kunnen deze in onze gedachten houden als we verdergaan. 

 

Een andere beperking die de term "alle wat we vragen" beperkt, is dat God ons alleen zal geven wat voor 

ons geschikt is. Hij zal ons geen dingen geven als we van plan zijn om die dingen verkeerd te gebruiken. 

 

1 Koningen 8:37-40 

Als er honger in het land is, als er pest is, als er korenbrand, meeldauw, veldsprinkhanen en 

zwermsprinkhanen komen, als zijn vijand hem benauwt in het land met zijn steden, als er enige 

plaag of enige ziekte komt, elk gebed, elke smeekbede die er zal zijn van ieder mens uit heel Uw 

volk Israël, als eenieder de plaag van zijn hart erkent en naar dit huis zijn handen uitstrekt, luistert 

Ú dan in de hemel, Uw vaste woonplaats, vergeef, en grijp in, en geef eenieder naar al zijn 

wegen, U, Die zijn hart kent. U alleen kent immers het hart van alle mensenkinderen, opdat zij 

U vrezen alle dagen dat zij leven op de grond die U onze vaderen gegeven hebt. 

  



Jakobus 4:2-3 (NBG) 

Gij begeert, doch gij hebt niet; gij zijt moorddadig en naijverig en gij kunt er niets mede verkrijgen; 

gij vecht en gij strijdt. Gij hebt niets, omdat gij niet bidt. (Of,) gij bidt wel, maar gij ontvangt 

niet, doordat gij verkeerd bidt, om het in uw hartstochten door te brengen. 

 

Dus als we om dingen vragen om ze te kunnen gebruiken voor zelfzuchtig gewin, of om andere mensen 

ermee te misbruiken, dan zal God ons verzoek niet inwilligen. 

 

Nog een beperking van de term "alles wat", is dat hetgeen we van God ontvangen soms afhankelijk is van 

wat we aan anderen geven: 

 

Psalm 18:21-28 

De HEERE (JHWH) vergold mij naar mijn gerechtigheid; Hij gaf mij loon naar de reinheid 

van mijn handen. Want ik heb mij aan de wegen van de HEERE (JHWH) gehouden, ik ben van 

mijn God niet goddeloos afgeweken. Want al Zijn bepalingen hield ik voor ogen, Zijn 

verordeningen deed ik niet van mij weg, maar ik was oprecht voor Hem, ik was op mijn hoede 

voor mijn ongerechtigheid. Daarom gaf de HEERE (JHWH) mij naar mijn gerechtigheid, naar de 

reinheid van mijn handen vóór Zijn ogen. Tegenover de goedertierene toont U Zich 

goedertieren, tegenover de oprechte man oprecht. Tegenover de reine toont U Zich rein, maar 

tegenover de slinkse toont U Zich een Strijder. Want Ú verlost het ellendige volk, maar de 

hoogmoedige ogen vernedert U. 

 
Mattheüs 5:7 

Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. 

 

Mattheüs 6:14-15 

Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar 

als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet 

vergeven. 

 

Als we goede dingen willen ontvangen van God, moeten we bereid zijn om goede dingen aan anderen te 

geven. Dit geldt vooral voor de geestelijke zegeningen, zaken zoals barmhartigheid en vergeving. In het 

verslag van Markus over het verhaal van de vijgenboom wordt dit punt speciaal benadrukt: 

 

Markus 11:22-25 

En Jezus (Jesjoea) antwoordde en zei tegen hen: Heb geloof in God. Want, voorwaar, Ik zeg u: 

wie tegen deze berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, en niet zal twijfelen in 

zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt, gebeuren zal, het zal hem gebeuren wat hij zegt. 

Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten 

deel vallen. En wanneer u staat te bidden, vergeef als u tegen iemand iets hebt, opdat ook uw 

Vader, Die in de hemelen is, u uw overtredingen vergeeft. 

 

(Zie ook : Kolossenzen 3:12-13) 

  



Er zijn dus enkele beperkingen aan de term "alles wat je vraagt": wat je vraagt, moet deel uitmaken van 

de wil van God, je moet niet van plan zijn om iets verkeerd te gebruiken, en in sommige gevallen moet 

het iets zijn waarvan je bereid bent om het te geven. Binnen deze beperkingen vertelt Jesjoea ons dat als 

we geloven, we de dingen zullen ontvangen waar we God om vragen. Nogmaals, "geloof" betekent niet 

alleen dat we geloven dat God bestaat, maar dat Hij normen heeft, en dat Hij mensen beloont en straft op 

basis van die normen. Zoals de schrijver van Hebreeën schreef: 

 

Hebreeën 11:6 

Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat 

Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken. 

 

Deze woorden weerspiegelen wat er in veel andere Schriftgedeelten wordt gezegd, zoals: 

 

Spreuken 15:29 

De HEERE (JHWH) is ver van goddelozen, maar het gebed van rechtvaardigen verhoort Hij. 

 

Mattheüs 7:7-12 

Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. 

Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan 

worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als 

hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan 

goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven 

geven aan hen die tot Hem bidden. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook 

zo, want dat is de Wet en de Profeten. 

 

1 Johannes 3:21-23 

Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en 

wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen 

en doen wat Hem welgevallig is. En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, 

Jezus Christus (Jesjoea de Messias), en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven 

heeft. 

 

(Zie ook: 2 Kronieken 7:14; Psalm 34:15-18; 84:8-11; Spreuken 15:8; 28:9; Jeremia 5:24-25; Zacharia 

7:13; Johannes 14:12-15) 

 

Dus, nu we begrijpen waar de vijgenboom voor staat en wat God aan Zijn volk wil geven, laten we dit 

allemaal samenvoegen. Hier lezen we nogmaals Mattheüs 21: 

 

Mattheüs 21:18-22 

's Morgens vroeg, toen Hij terugkeerde naar de stad, kreeg Hij honger. En toen Hij een vijgenboom 

langs de weg zag, ging Hij ernaartoe en vond er niets aan dan alleen bladeren. Hij zei tegen hem: 

Laat er aan u geen vrucht meer groeien in eeuwigheid! En de vijgenboom verdorde onmiddellijk. 

Toen de discipelen dat zagen, verwonderden zij zich en zeiden: Hoe is de vijgenboom zo ineens 

verdord? Maar Jezus antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u: Als u geloof had en niet 

twijfelde, zou u niet alleen doen wat er met de vijgenboom is gedaan, maar zelfs als u tegen deze 

berg zou zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen, dan zou het gebeuren. En alles wat u in 

het gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen. 

  



God wilde dat Zijn volk rechtvaardig zou zijn, voorspoedig zou leven, maar de religieuze leiders in de tijd 

van Jesjoea dienden God niet. Ze waren een boom zonder vruchten. Jesjoea predikte tot hen en spoorde 

hen aan om zich te bekeren en terug te keren naar God, zoals we kunnen lezen in deze gelijkenis van 

Lukas: 

 

Lukas 13:6-9 

En Hij sprak deze gelijkenis: Iemand had een vijgenboom, die in zijn wijngaard geplant was. En 

hij kwam om daaraan vrucht te zoeken, maar vond die niet. Toen zei hij tegen de wijngaardenier: 

Zie, ik kom nu al drie jaar vrucht zoeken aan deze vijgenboom en vind die niet. Hak hem om. 

Waarom beslaat hij de aarde nutteloos? En hij antwoordde en zei tegen hem: Heer, laat hem ook 

nog dit jaar staan, totdat ik om hem heen gegraven en hem bemest heb. Wellicht dat hij dan vrucht 

draagt. Maar zo niet, dan moet u hem alsnog omhakken. 

 

De overpriesters en de Farizeeën weigerden echter om naar de woorden van Jesjoea te luisteren; ze 

droegen geen vrucht. Dus Jesjoea liet de vijgenboom verdorren en voorspelde daarmee de vernietiging die 

deze religieuze leiders zou treffen. Toen zei Jesjoea tegen Zijn discipelen dat als ze geloof hadden, (dat 

wil zeggen, als ze in God geloofden en Hem gehoorzaamden), en niet zouden twijfelden, (dat wil zeggen, 

dat ze hun broeders niet slecht zouden behandelden of wrok tegen hen koesterden), ze dan bergen in de 

zee konden werpen, (dat wil zeggen, niets zou hen tegenhouden om het Evangelie te prediken, en mensen 

tot God te laren terugkeren, zodat ze vrucht gingen dragen). Ze zouden ook alles ontvangen waar ze in 

gebed om vroegen; dat wil zeggen, God zou hun de dingen geven die Hij Zijn volk altijd al beloofd had: 

hun dagelijks brood, wijsheid en hun eeuwige erfenis in Zijn Koninkrijk. 

 

Dus, met dit begrip van het verhaal van de vijgenboom, hoe kunnen we dit vandaag de dag toepassen op 

ons eigen leven? Welke lessen kunnen we uit dit verhaal trekken? 

 

Praktische Toepassing 
 

Een ding dat dit verhaal ons leert, is hoe we moeten bidden en waarvoor we moeten bidden. Net zoals 

Jesjoea onderwees in Mattheüs 6 (Mattheüs 6:5-15), moeten we bidden dat God de personen vergeeft die 

tegen ons gezondigd hebben. We moeten ook bidden dat Zijn Koninkrijk wordt verhoogd in deze wereld, 

dat alle "bergen" die ons in de weg staan om het Evangelie te prediken, worden verwijderd. Het is de wil 

van God dat de mensen vergeving krijgen van hun zonden en het Koninkrijk van God binnengaan. En we 

hebben geen grote macht of rijkdom nodig om Zijn wil te volbrengen. Alles wat we nodig hebben is Zijn 

Geest, zoals Hij tegen Zerubbabel zei: 

 

Zacharia 4:6-7 

… Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE (JHWH) van de 

legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubbabel zult u een vlakte worden … 

 

Soms zal God ons materiële dingen geven om Zijn wil te volbrengen, maar in plaats van om die dingen te 

vragen, zouden we, net als Salomo, om wijsheid moeten vragen. Als we allereerst Gods wil zoeken, zullen 

we alles ontvangen wat we nodig hebben om Zijn wil te volbrengen, evenals ons "dagelijkse brood", de 

dingen die we elke dag nodig hebben om te overleven (Mattheüs 6:25-32). Zoals Jesjoea zei: 

 

Mattheüs 6:33 

Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij 

gegeven worden. 



Wat dit verhaal ons ook onderwijst, is dat we vruchtbare bomen moeten zijn. We moeten niet vruchteloos 

blijven, zoals de vijgenboom die Jesjoea deed verdorren. Zoals Paulus zei: 

 

2 Timotheüs 4:2 

predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met 

alle geduld en onderricht. 

 

We willen geen religieuze hypocrieten zijn, mensen die anderen uitbuiten en misbruiken terwijl we onszelf 

rechtvaardigen. In plaats daarvan willen we oprechte, trouwe en vruchtbare volgelingen zijn van God. 

Dus, hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we vruchtbare bomen zijn? 

 

Eén manier is door de geboden van God te bestuderen en ernaar te leven. Zoals de psalmist schreef: 

 

Psalm 1:1-6 

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de 

zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de Wet van de 

HEERE (JHWH) en Zijn Wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan 

waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed 

gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. Daarom 

blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de 

rechtvaardigen. Want de HEERE (JHWH) kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van 

goddelozen zal vergaan. 

 

Als we de Wet van God bestuderen en Die ter harte nemen, zullen we vertrouwd raken met de wil van 

God; we zullen weten hoe God van ons verwacht dat we handelen en wat voor soort mensen Hij wil dat 

we zijn. We zullen vruchtbaar zijn. 

 

Voor een dieper inzicht van Psalm 1, willen we je verwijzen naar onze studie, Psalmen: De Weg van de 

Rechtvaardigen. 

 

Nog een andere manier om een vruchtbare boom te zijn, is door je vooral te richten op het leven volgens 

het onderwijs van Jesjoea. Als we volgens het onderwijs van Jesjoea en in Zijn liefde blijven wandelen, 

zullen we de wil van God doen en vruchtbare takken worden, zoals Jesjoea zei: 

 

Johannes 15:1-11 

Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. Elke rank die in Mij geen vrucht 

draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. U 

bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij, en Ik in u. Zoals de rank 

geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij 

blijft. Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want 

zonder Mij kunt u niets doen. Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de 

rank, en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in 

Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin 

wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. Zoals de Vader 

Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in Mijn liefde. Als u Mijn geboden in acht neemt, 

zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn 

liefde blijf. Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw 

blijdschap volkomen zal worden. 

 



Dus als we in de liefde van Jesjoea blijven wandelen, Zijn onderwijs gehoorzamen, anderen vergeven, 

geloven dat God de dingen zal doen die Hij heeft beloofd, en de geboden van God gehoorzamen, dan 

zullen we vruchtbare takken zijn. We zullen niet verdorren en in het vuur geworpen worden, maar we 

zullen in de liefde blijven en onze vreugde zal vol zijn. De bergen zullen worden verwijderd en het 

Koninkrijk van God zal bloeien. Laten we dus in de liefde van Jesjoea blijven, Zijn geboden onderhouden 

en een vruchtbare boom zijn. 

 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat JHWH je mag zegenen in jouw wandel in het volledige Woord van God. 

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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