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Preek van ds. H.U. de Vries, gehouden in de Pelgrimskerk te Amsterdam op zondag 3 april 2020. 

Hoofdlezing: Johannes 15:1-17. 
Overige lezingen: Ezechiël 19:10-14a en 1 Johannes 4:7-12. 

 

Gemeente van Jezus Christus, 

 

‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer.’ Deze woorden markeren het begin 

van een nieuw thema in de afscheidsrede die Jezus volgen het evangelie van Johannes houdt 

voorafgaande aan zijn arrestatie en veroordeling.  

‘Ik ben de wijnstok, mijn Vader is de wijnbouwer, jullie zijn de ranken.’ Veel duidelijker dan 

in dit sprekende beeld kan niet getekend worden hoezeer Jézus voor zijn functioneren 

afhankelijk is van God en hoezeer wíj afhankelijk zijn van Jezus. Op dat laatste ligt in wat Jezus 

zijn leerlingen voor zijn naderende sterven wil meegeven alle nadruk: als zij in zijn navolging 

vrucht willen dragen wanneer Hij straks niet meer bij hen is, dan zullen zij niet kunnen zonder 

Hem, degene die als verheerlijkte Heer hen, ondanks alles wat komen gaat, opnieuw zal 

omringen met zijn aanwezigheid. 

In welk opzicht kunnen wij voor ons christenleven van elke dag niet zonder Jezus? ‘Wij kunnen 

niet zonder zijn voorbeeld’, zullen sommigen van u zeggen. Akkoord. ‘Wij kunnen niet zonder 

zijn regels, zoals Hij die aan ons heeft voorgehouden in de Bergrede’, zullen anderen inbrengen. 

Mee eens. Maar, hoe belangrijk ook, dat bedoelt Jezus vanmorgen niet. Onze afhankelijkheid 

van Jezus is in Johannes 15 de afhankelijkheid van de wijnrank van de wijnstok: een 

afhankelijkheid waarin niet een voorbeeld of regels centraal staan, maar verbinding. Het is bij 

de gratie van de verbinding tussen de wijnrank en de wijnstok dat de wijnrank kan leven, kan 

groeien, kan vrucht dragen. Verbreek die verbinding en reeds binnen enkele minuten worden 

de bladeren van de losgemaakte rank slap, binnen een uur hangt de rank met zijn druiventrossen 

triest naar beneden, binnen een dag begint hij te verdrogen. Zo is het blijkbaar in de relatie 

tussen christenen en hun Heer. Er is een intieme verbinding tussen die beiden nodig, willen 

christenen in de praktijk van elke dag de kracht kunnen vinden om vrucht te kunnen dragen. 

Verbreek die verbinding en wat overblijft is een armzalig pogen, dat tot mislukken gedoemd is. 

Vele moderne protestanten hebben moeite met een dergelijk idee. Gód als inspiratiebron, dat 

gaat nog, maar Jezus, de persóón van Jezus wel te verstaan, als bron van onze kracht, dat riekt 

velen te zeer naar piëtisme en evangelicalisme. 

In het Nieuwe Testament liggen de zaken fundamenteel anders: daar vervult Jezus, de persoon 

van Jezus, een eminente rol, niet alleen als degene door wie God zijn verlossing tot stand brengt, 

maar ook als degene die Gods werkzame kracht bemiddelt. 

Ook in ons evangeliegedeelte van vanmorgen vervult Jezus die rol. Hij is de wijnstok waaraan 

zijn leerlingen hun redding en hun vrucht te danken hebben. Hun rédding danken zij aan Hem, 

omdat zij zijn woord hebben geloofd dat Hij is gekomen om hun eeuwig leven te geven, en zij 

aldus ‘rein’ zijn geworden, zoals we Jezus vanmorgen hoorden zeggen, kinderen van God. Hun 

vrúcht danken zij evenzo aan Hem, omdat zij door het geloof met Hem in verbinding, in 

gemeenschap, zijn geraakt en Hij hen sindsdien voortstuwt door zijn aanwezigheid. 

Jezus is de wijnstok waaraan wij onze redding en onze vrucht danken. Zo is Hij de wáre 

wijnstok: degene die datgene doet waartoe zijn volk, Gods oudtestamentische wijnstok, niet in 

staat bleek te zijn: overvloedig vrucht te dragen tot redding van velen. 

 

‘Ik ben de ware wijnstok. Blijf in Mij, en Ik blijf in jullie. Zoals de rank geen vrucht kan dragen 

uit zichzelf als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook jullie niet als jullie niet in Mij blijven.’ 

Ziedaar hoe Jezus onze verbinding met en afhankelijkheid van Hem tekent. ‘Blijven in’ is 

daarbij het kernbegrip: ‘Blijf in Mij, en Ik blijf in jullie’. Wie door het geloof met Jezus in 

verbinding is geraakt, wie zijn aanwezigheid, zijn Geest in zijn of haar leven ontvangen heeft, 

moet vervolgens in Hem blijven.  
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Dat lijkt een fluitje van een cent. Als de stekker eenmaal in het stopcontact zit, hoef je immers 

alleen maar ervoor te zorgen dat de stekker er niet uitvalt om van energie verzekerd te blijven. 

Maar het ‘blijven in’ dat Jezus vanmorgen bedoelt, vraagt van ons meer dan dat; het ‘blijven 

in’ is geen statisch, maar een dynamisch begrip. Om in verbinding met Jezus te blijven is er 

allereerst gebedsdiscipline nodig: het zoeken van de stilte, het openstaan voor zijn 

aanwezigheid, het dagelijks bidden om zijn Geest. Geen wonder dat er in ons evangeliegedeelte 

tot tweemaal toe van een vragen in het gebed sprake is. Zo wordt van onze kant de relatie met 

de Heer in stand gehouden.  

Maar niet alleen zó. Er is nóg iets nodig om van onze kant de verbinding met de Heer open te 

houden: zijn woorden moeten in ons blijven, zei de Heer. Of, zoals Hij het even later noemde: 

zijn geboden moeten wij in acht nemen. Wie zijn geboden aan zijn laars lapt, zal langzaam maar 

zeker van Hem losraken en vervreemden: een levenswandel die niet meer past bij de Heer komt 

onherroepelijk tussen Hem en ons in te staan. 

Wat zijn de geboden die wij in acht moeten nemen? Wat zijn zijn woorden die in ons moeten 

blijven? Wie vreest voor een lange lijst van voorschriften en verboden, gaat aan het karakter 

van de ware Wijnstok voorbij: Hij die de vervulling is van Gods beloften, legt de zijnen geen 

onuitvoerbare lasten op. Blijven in zijn woorden betekent, zo hoorden wij vanmorgen, niets 

meer – maar ook niets minder! – dan blijven in zijn liefde. Die liefde is zichtbaar geworden op 

de avond waarop Hij een bekken met water nam en de voeten van zijn leerlingen waste, 

voorteken van zijn dienende liefde die zou leiden tot zijn zelfovergave aan het kruis, waar Hij 

zijn leven gaf voor zijn vrienden, als een volkomen verzoening van hun zonden. ‘Niemand heeft 

grotere liefde dan deze, dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.’ Daar kom het dus voor ons 

op aan: dat wij blijven bij dit voorbeeld van de Heer, ja méér dan dat: dat wij door ons open te 

stellen voor Hem en door te bidden dat wij zijn wil mogen doen, de kracht van zijn liefde 

ontvangen, die ons bekrachtigt om zelf evenzo lief te hebben: ‘Blijf in mijn liefde!’ 

Om deze beide zaken gaat het dan: dat wij, biddend én werkend – ‘ora et labora’ –, met het 

voorbeeld van Jezus’ dienende gehoorzaamheid voor ogen, ons door zijn aanwezigheid in ons 

leven laten bekrachtigen om zelf evenzo lief te hebben: ‘Blijf in mijn liefde. Dit is mijn gebod, 

dat jullie elkaar liefhebben, zoals Ik jullie heb liefgehad.’ 

Tot zover, gemeente, de boodschap van ons tekstgedeelte van deze zondag. Samengevat: wij 

worden aangespoord actief te ‘blijven’ in de gemeenschap met de Heer, als de ranken aan de 

wijnstok, om aldus in zijn spoor de vruchten te kunnen voortbrengen van de dienende 

onderlinge liefde. 

 

Ik weet niet hoe het u vanmorgen vergaan is bij het lezen van ons evangeliegedeelte, maar ik 

liep bij het lezen en bestuderen ervan nog tegen twee zaken aan, die me bezig bleven houden. 

Ik wil ze beide met u doornemen.  

De eerste is de belofte die Jezus vanmorgen verbindt aan het blijven in zijn liefde en het in acht 

nemen van zijn geboden. Tot tweemaal toe koppelt Hij aan een dergelijk gehoorzaam leven de 

belofte van volkomen gebedsverhoring: ‘Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie 

blijven, wat jullie maar willen, vraag het en het zal jullie ten deel vallen’; en evenzo:  ‘Ik heb 

jullie ertoe bestemd dat jullie heengaan en vrucht dragen, en dat je vrucht blijft, opdat wat jullie 

maar aan de Vader vragen in mijn Naam, Hij het jullie zou geven.’ 

Hoe zit dat met die belofte van een volkomen gebedsverhoring voor diegenen die in de kracht 

van Christus werk maken van het liefdesgebod en aldus daadwerkelijk vrucht dragen? Is het 

werkelijk zo dat wij, wanneer wij in nauwe gemeenschap met de Heer elkaar liefhebben, wij 

alles ontvangen wat wij in gebed vragen? Is de werkelijkheid van ons gebeds- en geloofsleven 

niet dikwijls in tegenspraak met deze belofte? Wij ontvangen toch niet alles wat wij bidden, 

zelfs als we in verbondenheid met de Heer zo consciëntieus mogelijk leven? 
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Ik vond een uitweg uit deze spanning in het uitstekende commentaar op het Johannesevangelie 

van wijlen Herman Ridderbos. Hij wijst erop dat we goed naar de context van de beloften van 

gebedsverhoring moeten kijken. Die context is het gaan van de weg van Jezus, het in de praktijk 

brengen van zijn liefde. Elk gebed dat dáárop betrekking heeft, zegt Ridderbos, elke bede dat 

wij meer op Christus zullen gaan lijken, dat zijn woorden vlees en bloed in ons zullen worden, 

dat wij in de wisselende omstandigheden waarin wij christen willen zijn de weg zullen vinden 

om Hem te representeren, zal bekroond worden met de zegen van Gods verhoring. Want dat is 

immers de wil van God, dat de nieuwe Mens die Christus is, zichtbaar, hoorbaar, tastbaar zal 

worden in wat wij denken, wat wij zeggen, wat wij doen en wat wij nalaten. Bid dáárom, om 

in verbondenheid met Christus de wil van God te mogen doen in de specifieke omstandigheden 

waarin u verkeert, en God zal uw gebed zeker verhoren. 

Het tweede en laatste punt waar ik tegenaan liep, ligt in het verlengde van het eerste en betreft 

de blijdschap, de volkomen blijdschap die Jezus belooft aan degenen die in zijn liefde blijven: 

‘Dit heb Ik tot jullie gesproken, opdat mijn blijdschap in jullie zal zijn en jullie blijdschap 

volkomen wordt.’  

Wat is dat voor een blijdschap? Is dat de op mij, en wellicht ook op u, soms wat gemaakt en 

geforceerd overkomende blijdschap die je in sommige evangelicale kringen kunt vinden? 

Moeten wij ’s zondags en door de week elkaar steeds tegemoet treden met een lach op ons 

gezicht, ook als onze omstandigheden daar niet mee overeenkomen? Nee, dat bedoelt de Heer 

niet. Wij hoeven niet onecht te zijn. Ook nu heeft die blijdschap te maken met het zoeken van 

de wil van God. Wat Jezus bedoelt, is dat wij, wanneer we in afstemming op Hem zijn liefde in 

praktijk proberen te brengen van binnenuit zullen gaan ervaren dat dit de weg is die God met 

ons wil gaan, dat dit de weg is waarop de Geest ons voortstuwt. Zelfs in moeilijke 

omstandigheden kunnen we ons dan van binnenuit bemoedigd voelen, wetend dat wij op de 

goede weg zijn, de weg van de liefde die begon toen God zijn Zoon zond om een verloren 

wereld te redden, de weg die in het kruis van de Heer zijn diepste doel bereikte, de weg die nu 

in ons dienend handelen naar elkaar toe mag worden voortgezet. Dat geeft levensvervulling, 

dat maakt blij, van binnenuit: wij worden, als we de weg van Christus willen gaan, als we 

werkelijk ranken willen zijn die in verbondenheid met Hem vrucht dragen, door Hem gebruikt, 

gebruikt in zijn Koninkrijk. De Geest stuwt ons met vreugde voort op dat pad. 

 

Die wetenschap mag een bemoediging zijn voor ons allen, maar in het bijzonder voor haar die 

vanmorgen in ons midden zal worden bevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht, om 

aldus haar werk als geestelijk verzorger in de gezondheidszorg een kerkelijke inbedding te 

geven. 

Ellen, we zijn blij dat je vanmorgen in ons midden bent, volgend op een eerdere kennismaking 

met jou en je werk in onze kerkenraad. Het is ons een eer dat we het belangrijke werk dat je 

doet in De Vreugdehof en in de eerstelijnszorg in Amsterdam mogen helpen dragen, dat we je 

vanuit deze gemeente mogen uitzenden en een zegen mogen meegeven. 

Hoe zei de Heer dat ook alweer vanmorgen?: ‘Ik heb jullie vrienden genoemd en jullie ertoe 

bestemd dat jullie heengaan en vrucht dragen.’ Zo mag jij je werk gaan voortzetten, ja, zo 

mogen wij allen ons werk in de wijngaard van de Heer continueren: als vrienden en vriendinnen 

van Christus, als geliefde broeders en zusters voor wie Hij zijn kostbare leven heeft gegeven. 

Hij zendt ons uit om vrucht te dragen, de vrucht die ontstaat als wij als ranken blijven in Hem 

die de wijnstok is, de bron van onze verlossing, de bron van onze kracht.  

Bid om zijn aanwezigheid, laat u dag aan dag vervullen met zijn liefde, vraag om meer en meer 

in zijn navolging zelf een instrument van die liefde te mogen worden, en verricht de taak die op 

uw weg komt, met een blijdschap die van binnenuit geboren wordt. 

 

Amen. 


