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titel: Vruchtbare wegen 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
“Waarom gebeurt dit?” Een vraag die zomaar kan klinken. Er gebeurt iets, er is iets 
gebeurd en dan de vraag: Waarom? Toen afgelopen maandag een aanslag werd 
gepleegd in Utrecht, waren er ook direct veel vragen. Wie doet dit, waarom doet hij of 10 
zij dit? Konden we het zien aankomen? Zijn wij wel veilig? Worden wij wel goed 
beschermd? Had het voorkomen kunnen worden?  
Er gebeurt iets en dat raakt mensen. En heel graag willen we kunnen verklaren wat 
er is gebeurd en wat er gebeurt, omdat we er dan grip op krijgen en het kunnen 
plaatsen. “Waarom krijg ik deze ziekte, waarom krijg ik dit ongeluk?” Misschien zijn 15 
deze vragen ook wel een manier om te proberen om zin te geven aan wat gebeurt of 
gebeurd is. Laat het toch alsjeblieft zin hebben omdat het anders helemaal zinloos is. 
En als het van God komt, als God het zo heeft gewild, dan past het ergens nog in 
een kader en staan we er niet helemaal hulpeloos of radeloos bij.  
Maar ja, niet alle vragen worden beantwoord. En de zin verbinden aan wat gebeurt 20 
lukt niet altijd. Een aanslag zoals in Utrecht of in Christ Church in Nieuw Zeeland is 
gewoon onzinnig en valt op geen enkele manier goed te praten of ergens in een 
goed kader te plaatsen. Het is nergens goed voor en al helemaal niet door God 
gewild, welke naam je God ook wilt geven. En de ziekte die jou of mij treft is ook niet 
door God gewild, niet zo bedacht. Het is een ongeluk dat je treft en meestal zonder 25 
zin. Heel enkel kan een mens er zin aan geven, maar dat is zeker niet standaard. Het 
leven kent vragen zonder antwoorden, in een leven gebeuren ook dingen zonder zin.  
Mensen komen bij Jesus en vertellen over de moord op Gallileeërs. Pilatus heeft hun 
bloed vermengd met offers. Mensen vertellen dat Jesus en Jesus reageert er op een 
merkwaardige manier op. “Denken jullie dat deze Gallileeërs grotere zondaars waren 30 
dan anderen?” Een merkwaardige reactie, het lijkt erop dat de mensen die het 
vertelden van de moord als het ware in hun manier van vertellen deze suggestie 
hebben gewekt. Dat ze echt denken dat de ramp een soort straf is, dat ze echt 
denken dat deze slachtoffers gestrafd worden. Denk niet zo, zo zegt Jesus, denk niet 
zo. En die mensen die onder die vallende toren van Siloam terecht kwamen waren 35 
ook niet slechter dan anderen. Denk dat niet. Maar de gedachte of de suggestie dat 
de ramp juist bij deze mensen terecht moest komen, die gedachte past in de lijn dat 
je ziekte of ongeluk zou kunnen verklaren, altijd kunt verklaren. Dus zo raar is de 
gedachte of suggestie niet, zelfs heel menselijk. Maar niet vruchtbaar. De gedachte 
dat je alles kunt verklaren en aan alles zin kunt geven, die gedachte is geen 40 
vruchtbare weg, die gedachte leidt wellicht tot geloof in een straffende god, een god 
die straft en misschien ga je dan zelfs denken dat jij die straf maar moet uitvoeren om 
god als het ware te helpen.  
En er zijn meer gedachten of ideeën die onvruchtbaar zijn en leiden tot onzin of zelfs 
nog erger. De nadruk op de nationaliteit van de dader in Utrecht, een turkse 45 
nederlander, die nadruk leidt weer tot rare vragen en vreemde suggesties die 
verdacht veel gaan lijken op racisme. En wat maakt het uit, wat de nationaliteit van 
de dader is? Waarom wordt ons dat verteld? We horen niet welke schoenmaat hij 
heeft, of wat voor werk hij doet. En dat doet er ook niet toe, want de misdaad is 



gepleegd en is een zware misdaad. En dan maakt de schoenmaat geen verschil. 50 
Maar dan maakt het ook geen verschil welke nationaliteit de man heeft. De aard van 
de misdaad wordt daar niets anders van. Wel geeft het noemen van de nationaliteit 
wellicht aanleiding voor Turken om zich ongemakkelijk te voelen, en ten onrechte. 
Nadruk op nationaliteit kan behoorlijk onzinnig zijn. En niet vruchtbaar. Want daar 
gaat het om, in het bestaan van mensen en van elk mens, vruchtbaarheid. Jesus 55 
vertelt een verhaal over een vijgeboom en de boom krijgt nog één jaar de kans. Al 
drie jaar lang geen vruchten gevonden, maar nog één jaar minstens de kans om 
vruchtbaar te zijn. En misschien nog wel meer dan één jaar, want Jesus vertelt niet 
hoe de eigenaar van de wijngaard reageert op het voorstel van de wijngaardenier. 
Vruchtbaarheid, daar gaat het om, voor deze vijgeboom en daarmee voor de mens. 60 
Vruchtbare wegen om te gaan, om vrucht te dragen. Vruchtbaar, ook na drie jaar 
zonder vruchten. Drie jaar, Jesus noemt dit getal waarschijnlijk omdat hij op dit 
moment ongeveer drie jaar bezig is met zijn verkondiging en hij merkt wel dat zijn 
verkondiging onvruchtbaar is, in de zin dat men hem niet verstaat en begrijpt. En 
Jesus is ook niet altijd even vriendelijk, zijn weg is niet altijd vriendelijk, wel 65 
vruchtbaar, maar op een bijzondere manier.  
Vruchtbaarheid, daar gaat het om en vruchtbaarheid is niet automatisch gekoppeld 
aan het krijgen van kinderen, vruchtbaarheid is niet automatisch gekoppeld aan 
betaald werk, aan het produceren van voedsel of het maken van dingen, 
vruchtbaarheid is niet altijd concreet aan te wijzen. De gedachte dat alles concreet 70 
aan te wijzen moet zijn kan ook behoorlijk onvruchtbaar zijn, net zoals de gedachte 
dat alles meetbaar moet zijn. Vruchtbaarheid kent veel gezichten en veel vormen, het 
leven is per definitie vruchtbaar ook als je er niets van ziet. Elk mens is vruchtbaar en 
die gedachte, die visie is vruchtbaar. Kijk maar om je heen, kijk naar de ander en 
daarmee naar jezelf en je ziet een mens, een vruchtbaar mens. Vruchtbaar door wat 75 
je bent en wie je bent. Jij, jij doet iets, jij doet er toe, we zijn blij dat je er bent. God is 
blij dat je er bent en dat wil Jesus zichtbaar maken.  
En als er dan iets gebeurt of als er iets gebeurd is? Als dan de onzin gebeurt? Dan 
blijft de zin van jouw en mijn bestaan bestaan, dan blijft die verbinding met God. Ook 
als de dingen gebeuren die God niet wil, blijft de verbinding bestaan. Dat maakt de 80 
weg van Jesus ook duidelijk, zeker de weg naar het kruis. Dat heeft God niet gewild, 
die weg naar het kruis, maar God bleef verbonden met Jesus, ook op momenten dat 
Jesus dat zelf niet ervaart. God blijft verbonden met mensen ook in de onzin en in 
zinloos geweld.  
De vijgeboom krijgt nog een kans en misschien nog wel veel meer dan één. Volgens 85 
mij krijgen wij mensen steeds weer kansen, kansen om vruchtbaar te zijn en kansen 
om het leven te leven, om te zien en om te weten, om te horen en om aangeraakt te 
worden. Dat is het beloofde land zoals het Israël is beloofd, te leven in dat land is 
leven vanuit de belofte, te leven met alle kansen die er elke dag weer zijn. Kansen 
die niet verbonden zijn aan leeftijd, kansen voor elke dag, om adem te halen, op 90 
adem te komen, te zijn met anderen, te zijn met jezelf, te zijn met God.  
Vruchtbare wegen, ze zijn er, ze liggen voor onze voeten. Meer dan we kunnen 
bedenken. Amen.  
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