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The story of Yeshua cursing the fig tree
raises a number of questions that are
easily answered from the Master’s Jewish
context.
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Het verhaal van Yeshua die de vijgenboom vervloekt
roept een aantal vragen op die gemakkelijk beantwoord
kunnen worden vanuit de Joodse context van de
Meester.

Cursed Fig Tree
Mark 11 records that Yeshua, on his way to
Jerusalem for His final Passover, cursed a
barren fig tree by the side of the road. This
episode from the Master’s life raises several
questions.
First, Mark relates that “it was not the season for
figs” (Mark 11:13). But if it was not the season
for figs, why did the Master anticipate finding
figs? At Passover, some species of fig trees might
be putting forth early fruit, but such figs would
only be in an early stage of development. People
in Israel have been observed picking and eating
unripe April figs. The Mishnah explicitly
mentions eating unripe figs:

Vervloekte vijgenboom
Marcus 11 vertelt dat Yeshua, op weg naar Jeruzalem
voor Zijn laatste Pesach, een onvruchtbare vijgenboom
langs de kant van de weg vervloekte. Deze episode uit
het leven van de Meester roept verschillende vragen
op.
Ten eerste vertelt Marcus dat "het niet het seizoen voor
vijgen was" (Marcus 11:13). Maar als het niet het
seizoen voor vijgen was, waarom verwachtte de
Meester dan vijgen te vinden? Op Pesach kunnen
sommige soorten vijgenbomen vroeg vruchten
voortbrengen, maar zulke vijgen zouden slechts in een
vroeg stadium van ontwikkeling zijn. Men heeft mensen
in Israël onrijpe april-vijgen zien plukken en eten. De
Mishnah vermeldt expliciet het eten van onrijpe vijgen:

At what time … do they eat the fruit of
trees? Regarding unripe figs, from the
time they begin to glisten, they may eat
them. (Mishnah)
Christian Hebraist John Lightfoot explains how
one might plausibly find figs even when they are
not in season. He cites produce and tithing laws
from the Jerusalem Talmud that refer to certain
types of fig trees retaining their figs through the
winter. Some figs from the previous year’s crop
might still cling to the branches. Yeshua might
have hoped to find some branch-dried figs
among the new leaves. Instead, He found the
tree had been fruitless or that it had already
been thoroughly harvested. Along the same
lines, Messianic Jewish pioneer Rabbi Yechiel Tzvi
Lichtenstein suggests that Yeshua sought figs
from the previous year’s harvest.
Was the fig tree someone’s private property? If it
was, would the Master have felt free to help
Himself to its fruit? The Torah allows the poor to
glean remnants from the previous year’s harvest,
and Yeshua certainly qualified as one of the poor.

In welke tijd ... eet men de vruchten van
bomen? Wat onrijpe vijgen betreft, vanaf het
moment dat ze beginnen te glinsteren, mogen
zij ze eten. (Mishnah)
De christelijke Hebraïst John Lightfoot legt uit hoe het
aannemelijk is dat men vijgen kan vinden, zelfs als het
geen seizoen voor vijgen is. Hij citeert opbrengst- en
tiendewetten uit de Jeruzalemse Talmoed die
verwijzen naar bepaalde soorten vijgenbomen die hun
vijgen gedurende de winter bewaren. Sommige vijgen
van de oogst van het vorige jaar kunnen nog steeds
aan de takken hangen. Yeshua had misschien gehoopt
om wat takdroge vijgen te vinden tussen de nieuwe
bladeren. In plaats daarvan vond Hij dat de boom
vruchteloos was geweest of dat hij al grondig geoogst
was. In dezelfde lijn suggereert de Messiaans-Joodse
pionier Rabbi Yechiel Tzvi Lichtenstein dat Yeshua
vijgen zocht van de oogst van het vorige jaar.
Was de vijgenboom iemands privé-eigendom? Als dat
zo was, zou de Meester zich dan vrij hebben gevoeld
om Zichzelf van de vruchten te bedienen? De Torah
staat de armen toe om resten van de oogst van het
voorgaande jaar te verzamelen, en Yeshua kwalifi-
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The story, however, does not indicate that the
tree belonged to anyone. Instead, it grew by
itself beside the road, apparently on public
property.
Why did Yeshua curse the fig tree? One should
not presume He was merely flaunting His
miraculous powers. He never performed
miracles for the sake of performing miracles.
Yeshua was a prophet, not a magician.
Our Master used the fig tree to symbolize His
generation. He had already taught His disciples a
parable in which He compared the generation to
an unproductive fig tree planted in a vineyard. The
owner of the vineyard says, “Behold, for three
years I have come looking for fruit on this fig tree
without finding any. Cut it down! Why does it even
use up the ground?” (Luke 13:7). The vineyardkeeper asks for one more year: “Let it alone, sir,
for this year too, until I dig around it and put in
fertilizer; and if it bears fruit next year, fine; but if
not, cut it down” (Luke 13:8-9).
In biblical and rabbinic literature, the pairing of
vine and fig tree symbolizes the peace and
prosperity of the kingdom. When Solomon ruled
over Israel, every man sat under his own vine
and fig tree, and the prophets say that in the
Messianic Age, everyone will again sit under his
own vine and fig tree (e.g., 1 Kings 4:25;
Zechariah 3:10). The vine creates shade and
shelter from the heat and rain. The grapes
provide wine. The fig tree provides food.
Everyone will have everything they need.
In the parable of the fig tree, however, the fig
tree planted in the vineyard did not produce
fruit. Its failure to do so reverses the messianic
expectation. The parable alludes to the
prophetic warnings of John the Immerser: “Bear
fruit in keeping with repentance” (Matthew 3:8),
and, “The axe is already laid at the root of the
trees; therefore every tree that does not bear
good fruit is cut down and thrown into the fire”
(Matthew 3:10).
Yeshua used His parable of the fig tree to warn
that the time for repentance was quickly
drawing to a close. The owner of the vineyard
and the fig tree represents God. He comes to
the fig tree seeking the fruit of repentance. The
miraculous withering of the fig tree should be
understood in the same light. The fig tree
represents the generation of the Master—the
generation that had the potential to bring in
the Messianic Era.

ceerde zich zeker als één van de armen. Het verhaal
geeft echter niet aan dat de boom aan iemand
toebehoorde. Deze groeide uit zichzelf naast de weg,
blijkbaar op openbaar terrein.
Waarom vervloekte Yeshua de vijgenboom? Men moet
niet veronderstellen dat Hij alleen maar pronkte met
Zijn wonderbaarlijke krachten. Hij verrichte nooit
wonderen puur omwille van het verrichten van
wonderen. Yeshua was een profeet, geen tovenaar.
Onze Meester gebruikte de vijgenboom om Zijn
generatie te symboliseren. Hij had Zijn discipelen reeds
een gelijkenis geleerd waarin Hij de generatie
vergeleek met een onproductieve vijgenboom geplant
in een wijngaard. De eigenaar van de wijngaard zegt:
"Zie, al drie jaar kom ik zoeken naar vruchten aan deze
vijgenboom, maar ik vind er geen. Hak hem om!
Waarom gebruikt hij de grond?" (Lucas 13:7). De
wijngaardenier vraagt om nog een jaar: "Laat hem met
rust, mijnheer, ook dit jaar, totdat ik hem omgespit en
bemest heb; en als hij volgend jaar vrucht draagt,
goed; maar zo niet, hak hem dan om" (Lucas 13:8-9).
In de Bijbelse en rabbijnse literatuur symboliseert het
samengaan van wijnstok en vijgenboom de vrede en
voorspoed van het koninkrijk. Toen Salomo over Israël
heerste, zat ieder onder zijn eigen wijnstok en
vijgenboom, en de profeten zeggen dat in het
Messiaanse Tijdperk iedereen weer onder zijn eigen
wijnstok en vijgenboom zal zitten (bijv. 1 Koningen
4:25; Zacharia 3:10). De wijnstok zorgt voor schaduw
en beschutting tegen de hitte en de regen. De druiven
zorgen voor wijn. De vijgenboom zorgt voor voedsel.
Iedereen zal alles hebben wat hij nodig heeft.
In de gelijkenis van de vijgenboom echter, heeft de
vijgenboom die in de wijngaard geplant was, geen
vruchten voortgebracht. Het uitblijven daarvan keert
de messiaanse verwachting om. De gelijkenis zinspeelt
op de profetische waarschuwingen van Johannes de
Doper: "Draag vrucht in overeenstemming met
berouw" (Mattheüs 3:8), en, "De bijl is al gelegd aan de
wortel van de bomen; daarom wordt elke boom die
geen goede vrucht draagt, omgehakt en in het vuur
geworpen" (Mattheüs 3:10).
Yeshua gebruikte Zijn gelijkenis van de vijgenboom om
te waarschuwen dat de tijd voor bekering snel ten
einde liep. De eigenaar van de wijngaard en de vijgenboom vertegenwoordigt God. Hij komt naar de
vijgenboom op zoek naar de vrucht van berouw. Het
wonderbaarlijke verdorren van de vijgenboom moet in
hetzelfde licht worden begrepen. De vijgenboom
vertegenwoordigt de generatie van de Meester - de
generatie die het potentieel had om het Messiaanse
Tijdperk in te luiden.
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