
1 
 

Les 20: Die Gelykenis van die Onvrugbare 
Vyeboom 
Voorbereide leeswerk vir die aanbieder 

Lukas 13: 6 – 9 

Hulpmiddels vir die aanbieder tydens die aanbieding van die les 

‘n Kapbord 

‘n Paar messies 

Verskillende vrugte 

Koppies of bakkies vir elke maat 

Klein items (sien “Net vir die lekker”) 

Lesinhoud 

Eendag was daar ‘n boer wat heelwat vyebome in sy wingerd gehad het. Elke jaar het hy kom 

kyk hoe goed of sleg sy bome se oes is. Een boom het jaar na jaar geen vye gedra nie. Op ‘n 

dag sê die boer vir die tuinier: “Ag nee, dit is nou al drie jaar wat daar nie ‘n enkele vrug aan 

hierdie boom is nie. Kap hom uit! Kom ons plant eerder ‘n nuwe boom in hierdie een se plek!” 

Maar die tuinier het die boom jammer gekry en by die boer gepleit om nie die boom uit te 

kap nie. Hy’t belowe om self beter na die boom te kyk en meer aandag te gee met bemesting 

en water. Verder sê die tuinier: “As al my harde werk hierdie jaar nie genoeg is nie, kan ons 

volgende jaar die boom uitkap. Kom ons gee hom nog ‘n laaste kans.” 

Jesus vertel hierdie verhaal om mense aan te moedig om tot bekering te kom. In daardie jare 

in Palestina was dit die gewoonte om in jou druiwe-wingerd ook ander bome te plant.  Hierdie 

gelykenis is oor ‘n vyeboom in ‘n wingerd. Dit laat my dadelik dink aan ‘n vreemdeling 

(Christen) tussen wêreldse mense (die wingerd). Die vyeboom was vir Jesus ‘n simbool van 

die Joodse volk. Vir drie jaar lank het Jesus hulle onderrig, versorg en gedien. Maar nogsteeds 

het hulle nie die vrugte van ‘n Christelike lewe gedra nie. Hulle het nie Sy wil nagekom of Hom 

geëer met hulle “vrugte” nie. Jesus sou hulle vir nog ‘n kort tydjie genadig wees (“kom ons 

spaar die boom vir nog een jaar”), indien hulle in hierdie tyd nie tot bekering kom nie, sou 

God se oordeel hulle tref. 

Die eerste ding wat ons in hierdie gelykenis opval is dat die eienaar vrugte soek van sy 

vrugteboom. Die eienaar (wat God voorstel) is nie geïnteresseerd oor hoe die boom lyk nie, 

of hy mooi blare het, ‘n dik stam of lekker lank is nie. Hy soek een ding – en dit is vrugte. Dit 
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is eintlik erg as jy dink hoe radikaal die eienaar wil optree. “Kap die boom uit!” Maar die tuinier 

tree in vir die boom. Hy neem die verantwoordelikheid op hom om te kyk dat die boom vrugte 

dra. Sonder ‘n tuinier (Jesus in hierdie verhaal) misluk ‘n boord altyd. 

Vragies vir slim oortjies 

•  Wie van julle hou van vrugte? 

•  Watse soort vrugte is jou gunsteling? 

•  Dra Christene ook verskillende soorte “vrugte”? Soos wat? 

•  Wie was eintlik die tuinier in hierdie gelykenis? 

Plakkers 

Kom ons soek die plakker vir die “Gelykenis van die onvrugbare vyeboom.” Plak dit nou op 

die regte plek in jou Odosboek in.  

Besprekingspunte 

•  Hoekom dink jy wil God vrugte by Sy kinders sien? 

•  Wat is die “vrugte” wat ons moet dra? (liefde, vrede, vreugde…) 

•  Hoe dink julle “spit, bemes en gee Jesus ons water”? 

•  Dink jy as God nou na jou lewe kyk, hy “vrugte” daar gaan sien? 

Lewensles 

As Christen verwag God van jou om vrugte te dra. 

Ons gebed vir vandag 

Here Jesus, help ons om onwillekeurig vrugte van U Gees te dra. Om vriendelik, hulpvaardig 

en vol respek met ander mense om te gaan en U bo alles te eer en lief te hê. Amen 

Idees vir VET pret  

Vrugteslaai vir almal. Skep ‘n lepel vrugteslaai in weggooi koppies en laat elke kind net ‘n paar 

happe proe. 

Kreatiewe aktiwiteit 

Vandag gaan ons vrugteslaai maak om ons te herinner aan die vrugte wat ons vir Hom moet 

dra. Verdeel die klas in groepe. Elke groep kry ‘n werkie of ‘n paar vrugte om te skil of op te 

sny. Almal proe aan die einde saam aan hulle vrugteslaai. 

Vers vir die week 

Lukas 13: 8 

“Maar die tuinier antwoord: Meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom 

hom omspit en bemes.” 


