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Gedachten vanuit de preek 

� In Johannes 14-17 bereidt Jezus zijn leerlingen voor op zijn afscheid. 

Onderweg (vgl. 14:31slot) vertelt Jezus 

van een wijnstok. Op de tempelpoort

van een wijnstok met 12 grote druiventrossen. 

� Dat sluit aan bij het Oude Testament 

vaak voor Israël wordt gebruikt

ben de ware wijnstok”.Met deze woorden 

maken dat Hij komt om te vervullen waar Israël in gebreke bleef. 

� Tegen zijn discipelen zegt Hij: “Jullie zijn de ranken”. 

beeld is het. Let erop dat Jezus niet zegt: Ik ben de stam en jullie de 

ranken. Nee, Hij noemt  zichzelf de wijnstok. Daarvan vormen de 

ranken dus een deel. We zijn dus een deel van Hem.

� Het doet denken aan Romeinen 6

als het delen in Christus’ dood 

‘samengegroeid’ (NBG) of  ‘één plant geworden’ (HSV) 

is ons leven op de Wijnstok geënt

� Onlosmakelijk? Het kernwoord van Johannes 15 

geheim van het christelijke leven

omgekeerd, dat Zijn woorden en geboden in ons blijven. Dan draagt 

ons leven goede vrucht! “Zonder Mij ku

� Het spreekt dus niet vanzelf dat we bij 

spreekt Jezus hier ook over ‘snoeien’. 

en in de context van een wijnstok

worden, met het oog op het dragen van meer vruchten. 

� Waar moeten we concreet aan denken? 

liefde en vriendschap, maar ook over Gods gebod en het doen van Zijn 

wil. ‘Jullie zijn mijn vrienden, wanneer jullie doen wat Ik zeg’ (15:14).

Jezus’ vriendschap en liefde dan 

� Nee. Het gaat over de vraag hoe Zijn vriendschap een plaats krijgt in 

ons leven. En dus over de vraag hoe ons leven 

je als mens tot bloei? Alleen als je met Jezus verbonden bent

Alleen dan kan Zijn liefde en vriendschap in ons 

� Hij heeft ons ‘uitgekozen’ om vrucht te dragen. Dat is Zijn plan met ons 

leven: dankzij Hem komen we 

onze keuze vooraf. Maar ook onze keuze, om in Hem te blijven

gevraagd! Zonder de Wijnstok 

� Gekozen om vrucht te dragen. Twee vruchten worden hier genoemd

Jezus brengt liefde en vreugde in je leven

geen actieplan van onze kant. Het is God Zijn 

ons. Zodat ons karakter gevormd kan worden naar 

‘Gekozen om vrucht te dragen’ 

  Deel het leven!.  

Vragen van 

Jezus zijn leerlingen voor op zijn afscheid. 

) vertelt Jezus verder en gebruikt Hij het beeld 

van een wijnstok. Op de tempelpoort was een prachtig mozaïek te zien 

met 12 grote druiventrossen.  

het Oude Testament waar het beeld van een wijngaard 

gebruikt (Ps.80; Jes.5:1-7). Maar Jezus zegt: “Ik 

Met deze woorden wil Christus dus duidelijk 

rvullen waar Israël in gebreke bleef.  

egen zijn discipelen zegt Hij: “Jullie zijn de ranken”. Een bijzonder 

is het. Let erop dat Jezus niet zegt: Ik ben de stam en jullie de 

ranken. Nee, Hij noemt  zichzelf de wijnstok. Daarvan vormen de 

We zijn dus een deel van Hem. 

Het doet denken aan Romeinen 6:5 waar Paulus spreekt over de Doop 

het delen in Christus’ dood en opstanding(NBV). Letterlijk staat er: 

(NBG) of  ‘één plant geworden’ (HSV) . Door de Doop 

op de Wijnstok geënt. Onlosmakelijk met Hem verbonden.  

et kernwoord van Johannes 15 is ‘blijven’. Dat is het 

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

Zijn woorden en geboden in ons blijven. Dan draagt 

“Zonder Mij kunnen jullie niets doen” (15:5).  

dat we bij en in Hem blijven. Daarom 

‘snoeien’. Letterlijk betekent het ‘reinigen’  

in de context van een wijnstok: ‘krenten’. Ons leven moet gesnoeid 

met het oog op het dragen van meer vruchten.  

Waar moeten we concreet aan denken? In vers 9-17 spreekt Jezus over 

r ook over Gods gebod en het doen van Zijn 

wil. ‘Jullie zijn mijn vrienden, wanneer jullie doen wat Ik zeg’ (15:14). Is 

vriendschap en liefde dan ‘voorwaardelijk’?  

de vraag hoe Zijn vriendschap een plaats krijgt in 

ons leven. En dus over de vraag hoe ons leven ‘vrucht draagt’. Hoe kom 

bloei? Alleen als je met Jezus verbonden bent en blijft! 

Zijn liefde en vriendschap in ons groeien.  

om vrucht te dragen. Dat is Zijn plan met ons 

komen we als mens tot bloei. Gods keuze gaat aan 

onze keuze, om in Hem te blijven, wordt 

ijnstok heeft een rank geen toekomst (15:6). 

Gekozen om vrucht te dragen. Twee vruchten worden hier genoemd: 

Jezus brengt liefde en vreugde in je leven (15:11,12). Vrucht dragen is 

geen actieplan van onze kant. Het is God Zijn (snoei)werk laten doen in 

ons. Zodat ons karakter gevormd kan worden naar Christus’ beeld.  

 

Johannes 15:1-17 

Vragen van hart tot hart

  

  

Wat heeft het ons te 

zeggen dat wij – als 

ranken – een deel zijn 

van de Wijnstok 

(Christus)? 

 

Hoe kun je als christen 

in Christus en bij Hem 

blijven? Hoe doe je dat 

praktisch? 

Jezus zegt: “Jullie zijn 

mijn vrienden, 

wanneer jullie doen 

wat Ik zeg”. Hoe 

komen deze woorden 

op je over?  

 

Reageer op de 

volgende stelling: 

“Alleen als je als mens 

met Christus 

verbonden bent en 

blijft, kom je als mens 

tot bloei en draagt je 

leven vrucht”!  
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Gespreksvragen 

1. Johannes 15 is een bekend hoofdstuk in de Bijbel. 

al te weten. Zijn er nieuwe dingen die je hebt geleerd of opgemerkt?

2. Wat gebeurt er met ranken die vrucht dragen, zodat ze nog meer 

vrucht dragen? Kun je voorbeelden noemen 

waar je dat ziet gebeuren? Wat 

3. Dit Bijbelgedeelte komt aan de

beeld van de Wijnstok en de ranken je 

Doop gebeurt?  

4.  “De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie 

veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn

Gods grootheid te maken met de vruchten in ons le

5. Lees samen Galaten 5:22-23 e

vrucht zou er nog meer kunnen groeien in je leven?

6. Het jaarthema dit seizoen luidt: “Deel het leven!” 

dragen’ eraan bij dat het leven gedeeld wordt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebedspunten 

• Dank God voor Zijn liefde in Christus, 

uitgekozen om vrucht te dragen, blijvende vrucht

• Dank God voor de Doop, dat Hij daarin laat zien dat wij 

Christus mogen delen. En bid dat we daarin zullen blijven!

• Bid voor jezelf, de mensen van wie je houdt 

geestelijke verdieping, om blijvende verbondenheid met Christus

• Bid dat Christus meer en meer zichtbaar mag worden in ons leven, dat 

Zijn leven ons leven stempelt en we zo vrucht mogen voortbrengen.

• Dank voor de liefdevolle zorg van God als de Wijngaardenier. Dat Hij 

doorgaat met Zijn werk en dat Zi

 

 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n

‘Gekozen om vrucht te dragen’ 

  Deel het leven!.  

Johannes 15 is een bekend hoofdstuk in de Bijbel. Soms denk je alles 

Zijn er nieuwe dingen die je hebt geleerd of opgemerkt?  

Wat gebeurt er met ranken die vrucht dragen, zodat ze nog meer 

vrucht dragen? Kun je voorbeelden noemen van personen in de Bijbel 

waar je dat ziet gebeuren? Wat kun je daarvan leren?  

aan de orde in een doopdienst. Helpt het 

beeld van de Wijnstok en de ranken je om te begrijpen wat er in de 

“De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie 

veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn”, zegt Christus. Wat heeft 

Gods grootheid te maken met de vruchten in ons leven?  

23 eens door. Welk aspect van deze (ene!) 

vrucht zou er nog meer kunnen groeien in je leven? 

Het jaarthema dit seizoen luidt: “Deel het leven!” Hoe draagt ‘vrucht 

eraan bij dat het leven gedeeld wordt?  

liefde in Christus, dat Hij ons in Hem heeft 

uitgekozen om vrucht te dragen, blijvende vrucht! 

Hij daarin laat zien dat wij in het leven van 

id dat we daarin zullen blijven! 

mensen van wie je houdt en de hele gemeente om 

, om blijvende verbondenheid met Christus 

dat Christus meer en meer zichtbaar mag worden in ons leven, dat 

Zijn leven ons leven stempelt en we zo vrucht mogen voortbrengen.  

de liefdevolle zorg van God als de Wijngaardenier. Dat Hij 

doorgaat met Zijn werk en dat Zijn trouw elke dag blijkt. 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n- m et- g od /  

Alternatieve vraag

Christus 

gedeelte over 

worden. In onze traditie is er 

veel 

over uitverkiezing.

gevraagd: hoe kun je nu 

weten dat G

uitgekozen. 

Reageer op de volgende 

stelling:

Hem is geen voorwaarde voor 

Zijn keuze

keuze

onze keuze voor Hem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

De 

dit seizoen 

DV zondag 

thema luidt dan

om vrede te brengen

aanleiding van Johannes 

20:19

De kringvoor

de

gehouden worden, 

uur in de kerk.

 

 

Johannes 15:1-17 

Alternatieve vraag 

Christus spreekt in dit 

gedeelte over ‘uitgekozen’ 

worden. In onze traditie is er 

veel gezegend en geschreven 

over uitverkiezing. Vaak is er 

gevraagd: hoe kun je nu 

weten dat God je heeft 

uitgekozen.  

Reageer op de volgende 

stelling: “Onze keuze voor 

Hem is geen voorwaarde voor 

Zijn keuze voor ons, maar Zijn 

keuze voor ons kan niet zonder 

onze keuze voor Hem.” 

 

Agenda   

De laatste themadienst van 

t seizoen staat gepland voor 

DV zondag 12 april 2015. Het 

thema luidt dan ‘Gezonden 

om vrede te brengen’, naar 

aanleiding van Johannes 

20:19-29.  

De kringvoorbereiding voor 

eze dienst zal dinsdag 7 april 

gehouden worden, om 20.00 

uur in de kerk. 

 


