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Preek 

 

Gemeente van Christus, 

 

Wat gebeurt er nu eigenlijk als er gedoopt wordt? 

Daar hadden we het over in het gesprek dat we samen hadden. 

En hoe moet je dat nu zien als je denkt aan je kind. Zij zijn zojuist 

gedoopt. Maar ze konden daar niet zelf voor kiezen. Maar is dat dan 

wel goed? Dring je ze dan eigenlijk niet iets op? Zou het niet beter 

zijn om te wachten tot ze er zelf voor kunnen kiezen? 

Niemand van jullie stelde het echt ter discussie. 

 

Wat gebeurt er als er gedoopt wordt? 

Ik denk dat Johannes 15 ons vanmorgen verder kan helpen. 

Dit hoofdstuk is een onderdeel van de hoofdstukken 14-17 waarin 

Jezus zijn leerlingen voorbereidt op zijn afscheid. Hoofdstuk 14 

eindigt met de woorden: “Staat op, laten we van hier gaan”. Jezus 

gaat dus met zijn discipelen op weg – vanuit de bovenzaal waar ze 

samen het laatste avondmaal gevierd hebben. Maar de gesprekken 

zijn nog niet voorbij. Onderweg vertelt Hij nog meer.  

“Ik ben de ware wijnstok en Mijn Vader is de landman”, zegt  

Hij. Hoe komt Hij er eigenlijk bij om dat zomaar te zeggen? Het  

kan je misschien helpen om er een plaatje bij te maken. Het is kort 

voor het moment dat Jezus gearresteerd zal worden. Samen lopen 

ze vanuit de bovenzaal – in Jeruzalem – en gaan op weg naar de hof 

van Gethsémané. Daar zal Hij straks gevangen genomen worden. 

Hoe zijn ze gelopen? Misschien kwamen ze langs een wijngaard…  

En zei Jezus toen: “Ik ben de ware wijnstok”. Dat zou kunnen.  

Maar er is nog een andere mogelijkheid: en dat is de route via het 

tempelplein. Stel je even voor: het is nacht. In het licht van de 

maan kun je nog net de grote ingangspoort zien. En als je daar 

omhoog keek, zag je daar in de tijd van de Here Jezus een prachtig 

mozaïek van goudsteentjes en stukjes marmer. Koning Herodes had 

het in de voorgevel van de tempel laten maken. Een wijnstok was 

het met 12 grote druiventrossen. Indrukwekkend! En in gedachten 

zie ik de discipelen even omhoog kijken. Dan klinkt de stem van de 

Here Jezus: “Ik ben die wijnstok…”. En dan moet je weten dat de 
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wijnstok hèt symbool was voor Israël. De wijnstok was wat voor 

Amerikanen het vrijheidsbeeld is. Op Joodse munten stond  

zo’n wijnstok afgebeeld. Men was er trots op.  

Een soort nationaal symbool. 

 

Maar nu zegt Christus: “Ik ben de ware wijnstok”.  

Waarom zegt Hij dat zo? Dat heeft te maken met wat Jezus er 

direct achteraan zegt: “en mijn Vader is de wijnbouwer”! Daarmee 

grijpt Hij terug op een beeld uit het Oude Testament. Daar wordt 

de Here God wel vergeleken met een wijnboer, die een wijngaard 

heeft: zijn volk Israël. Het merkwaardige is dat in alle teksten in 

het Oude Testament, waarin over Israël gesproken wordt als Gods 

wijngaard, dat niet positief is, maar negatief. Israël is een 

wijnstok, die geen vrucht draagt. Ondanks Gods zorg. 

Geen resultaat. Geen opbrengst. Geen vrucht… 

 

En nu zegt Jezus: “Ik ben de ware wijnstok!”.  

Dat wil dus zeggen, Hij komt als de nieuwe wijnstok, die wel  

vrucht draagt. Dat is de bedoeling. In vers 5 zegt Jezus tegen zijn 

discipelen: “Jullie zijn de ranken”. Een bijzonder beeld is het. Als 

je daar even over nadenkt, zie je dat. De Here Jezus zegt niet: “Ik 

ben de stam en jullie de ranken”. Nee, Hij noemt zichzelf de 

wijnstok. Dat is dus inclusief de ranken.   

 

In een beeld dat in ons land meer bekend is: 

Wij zijn de takken. En Jezus de boom. Daar horen de takken bij. 

En wat zegt dat nu over ons? En over wat er gebeurt als er gedoopt 

wordt? Dit beeld doet denken aan Romeinen 6 waar Paulus spreekt 

over de Doop. Hij daar: door de Doop delen wij in Christus’ dood en 

opstanding (NBV). Letterlijk staat er: door de Doop groeien wij 

samen met Christus, worden we één plant met Hem.  

 

Dat is wat er in de Doop gebeurt. 

Door de Doop wordt ons leven op de Wijnstok geënt.  

Vastgemaakt aan Christus. En dat is nodig. Denk nog even aan het 

voorbeeld voor de kinderen. Zonder God zijn wij een prima 

werkende Ipad. Maar zonder verbinding met het netwerk. 
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Je kunt zonder internet best wat doen met een Ipad. 

Maar als je verbinding hebt nog veel meer… 

 

Dat gebeurt er in de Doop. Maar dat is niet de manier waarop wij er 

meestal over denken. Vaak zien we de Doop eerder vanuit ons 

perspectief. We bieden ons kind aan God aan, vragen om Zijn 

zegen, enzovoort. Want, zeggen we, God wil toch de Vader zijn van 

alle kinderen? Zeker! Maar die verbinding met Hem ontstaat niet 

vanzelf… Daar moet aan gewerkt worden. En daarom is wat jullie 

doen zo belangrijk. Wat je vandaag doet. Je kind laten dopen. Maar 

zeker ook wat jullie nog gaan doen. In de opvoeding. Een voorbeeld 

zijn voor hen. Dat is het belangrijkste dat er is! 

 

Als het gaat over Ipads hoe je kinderen niet zo heel veel uit te 

leggen. Dat regelen ze zelf wel. Maar als het gaat over God, is dat 

anders. En dat is ook voor ons zo. Dat kost inspanning. Daarom zegt 

Jezus ook tegen Zijn discipelen dat ze bij Hem en in Hem moeten 

blijven. Dat is het kernwoord van Johannes 15. Dat is het geheim 

van het christelijke leven: in Christus blijven, in Zijn liefde. En 

omgekeerd, dat Zijn woorden en geboden in ons blijven.  

Alleen als je dicht bij Jezus blijft, draag je vrucht.  

Zoals een rank zonder wijnstok niets doet… 

“Zonder Mij kunnen jullie niets doen”.  

 

Het spreekt dus niet vanzelf dat we bij en in Hem blijven.  

Daarom heeft Jezus het hier ook over ‘snoeien’. Letterlijk betekent 

dat zoiets als ‘reinigen’ of ‘schoonmaken’. Maar als het gaat over 

een wijnstok moet je natuurlijk denken aan ‘krenten’. Je snoeit 

iets weg, zodat er meer en betere vruchten groeien.  

 

Nu klinkt ‘snoeien’ als iets dat heel pijnlijk is. 

Wat bedoelt Jezus daarmee? In het tweede gedeelte van Johannes 

15 wordt dat duidelijk. Daar spreekt Hij over liefde en vriendschap. 

Dat zijn de vruchten die Hij in en aan ons wil laten groeien. En dan 

zegt Hij ineens iets merkwaardigs: ‘Jullie zijn mijn vrienden, als 

jullie doen wat Ik zeg’. Is Jezus’ vriendschap en liefde dan 

‘voorwaardelijk’? Geeft Hij Zijn vriendschap pas als we doen wat 
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Hij zegt? Nee, dat is niet het punt. Denk nog even aan de Ipad. Als 

je wilt dat hij optimaal werkt, zul je ‘m moeten gebruiken zoals 

Apple ‘m heeft gemaakt en bedoeld. En dat geldt ook voor ons! 

 

Hoe komen wij als mens tot bloei? Zonder verbinding met Gods 

netwerk kun je een heleboel. Geen punt. Maar wat Jezus zegt, is 

dat wij maximaal tot bloei komen als we met Hem verbonden zijn. 

Alleen dan kan Zijn liefde en vriendschap in ons groeien. Daarom 

wil Hij dat we luisteren naar wat Hij zegt. Zodat we er vrucht 

groeit in ons leven. Want, zegt Jezus, daarvoor heb Ik jullie 

‘uitgekozen’. Dat is Zijn plan met ons leven. 

Dat is Zijn idee voor jullie kinderen. 

Dat ze echt tot bloei komen. 

 

Daarom gaat het in dit hoofdstuk om ‘blijven’. 

Het gaat niet om de vraag hoe we een rank kunnen worden. 

Jezus: “Jullie zijn rein om het Woord dat ik tot jullie gesproken 

heb”. Dat neemt Hij voor Zijn rekening. Maar Hij vraagt wel om 

onze instemming. Gods keuze gaat aan onze keuze vooraf. Maar 

zonder onze keuze voor God, voor Christus gaat het niet! Die   

keuze kunnen jullie kinderen nu nog niet maken. 

Daarom hebben jullie de keuze gemaakt om hen te laten dopen. 

En het is aan jullie om een voorbeeld te zijn. Niet om hun keuze af 

te dwingen. Dat kan niet. En dat werkt ook niet. Belangrijker: het 

hoeft ook niet. Het gaat om een voorbeeld zijn: in wie je bent, in 

wat je doet. Het jaarthema van dit seizoen is: “Deel het leven!”. 

Daarom hebben we het vanmorgen over ‘vrucht dragen’. 

Je voelt wel: dat kun je geen actieplan van maken… 

 

De sleutel is om dicht bij Jezus te blijven. Met Hem te leven. 

God Zijn (snoei)werk laten doen in ons. En daarmee ook naar onze 

kinderen. Naar onze omgeving. Van een leven dat vrucht draagt, 

waaraan te zien is hoe God ons als mensen bedoeld heeft, daar 

gaat iets van uit! Dat maakt je kinderen nieuwsgierig. Dat maakt 

ook anderen nieuwsgierig. Zo wordt het leven gedeeld. 

Het leven in Christus!  

Amen. 


