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Lucas 13:1-9 
 
1 Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem 
vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloedvermengd 
had met hun offers. 2 Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die 
Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, 
omdat ze dat ondergaan hebben? 3 Zeker niet, zeg ik jullie, maar 
als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze 
omkomen. 4 Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren 
op hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle 
andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5 Zeker niet, zeg ik jullie, 
maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo 
sterven als zij.’ 

6 Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een 
vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom 
vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7 Hij zei tegen de 
wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom 
vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij 
dient tot niets en put alleen de grond uit.” 8 Maar de 
wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot 
ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb 
gegeven, 9 misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, 
en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’ 
 

 

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling 
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