
872. Johannes 15: 1-18 

 

Het Evangelie van Johannes is het jongste Evangelie. 

De evangelist schrijft het ergens in het begin van de tweede eeuw, 

toen de andere evangeliën al bekend waren. 

Daarom stelt hij zaken op een andere manier aan de orde 

en schrijft hij over vragen die de gemeenten in zijn tijd bezig houden: 

bijvoorbeeld de vraag: waar haal je het vertrouwen vandaan om vol te houden 

als dingen in je leven totaal anders gaan 

dan je gedacht had of gepland. 

Als alles je uit handen wordt geslagen 

En je bij jezelf denkt: hoe moet het dan straks verder, na de pandemie, 

als ik geen baan meer heb;  

nu ik me klem gezet voel, omdat er geen huis te krijgen is, 

nu ik ernstig ziek ben 

of omdat het oude normaal niet meer zal terugkeren. 

En áls ik deze vragen dan stel 

en eerlijk naar mezelf kijk, waar gaat het dan om: 

jaagt de situatie in de maatschappij mij dan angst aan,  

of zit de angst dieper in mezelf, 

omdat ik bang ben dat ik niet meer gezien wordt, 

of niet goed genoeg ben …. 

 

Johannes wil mensen, die zich verliezen in doemdenken  

en allerlei ondergangsvisioenen, 

weghalen uit hun wanhoop en al te grote gevoelens van angst. 



Daarom laat hij Jezus een masjal vertellen, 

dat is zoiets als een spreuk, een gelijkenis. 

Misschien durven ze dan na te denken 

over een leven na de pandemie, na de vervolging, 

en durven ze weer te dromen over de toekomst. 

 

Ik ben het, de ware wijnstok, begint Jezus. 

Jullie weten, dat de wijngaard dé plek is 

waar mensen met elkaar moeten kunnen leven 

en elkaar kunnen leren liefhebben. 

Voor minder is de wijngaard niet bedoeld. 

Ja, dat weten de leerlingen, 

ze kennen maar al te goed de woorden over de wijngaard van de psalmist  

en de profeten. 

Waar dat niet gebeurt, weten zij, 

waar mensen achteloos omgaan met leven en liefhebben, 

wordt de wijngaard een grote wildernis, 

daar verdort de wijnstok  

en zullen de ranken geen vruchten opbrengen. 

Daar wordt het niets  met vrede, liefde en recht. 

En dan is angst en wanhoop nooit ver weg. 

 

Besef dan één ding goed, gaat Jezus verder: 

De wijnstok draagt geen vruchten. 

Alleen de ranken dragen vruchten. 

Met andere woorden: het een kan niet zonder het ander. 



Of anders gezegd: de een kan niet zonder de  ander. 

Zonder de wijnstok stellen de ranken niets voor 

en zonder de ranken blijft de wijnstok troosteloos achter. 

Kortom: we hebben elkaar nodig om vol te houden. 

om ons niet over te leveren en 

ons te nestelen in allerlei angstvisioenen over de toekomst. 

Tegen zijn eigen angst in, - Jezus staat vlak voor zijn gevangenneming, - 

zingt Jezus hier een hartbrekend lied over de liefde, 

een liefde die duurt en ons draagt, 

zoals die liefde en dat vertrouwen generaties voor ons gedragen hebben 

en ons uitnodigen: geef niet op, 

voel je gedragen door liefde, die groter is dan ons hart, 

probeer het maar … 

We hebben geprobeerd jullie iets van die liefde door te geven, 

hoe miniem misschien ook 

en we hopen dat jullie het op jullie beurt ook doen 

aan de volgende generatie 

opdat de wijngaard geen totale wildernis wordt. 

 

Herinner jullie je nog het verhaal van Noach, 

hoe aan de oever van de sontvloed, aan de oever van angst en ellende 

opeens een wijnstok groeide. 

Het leek even of trouw en liefde geen beloftevolle woorden waren. 

Maar ze bleken sterker dan je vermoedde. 

Zonder het vermoeden dat de Eeuwige de wijnstok zorgvuldig behandelt 

om hem vruchtbaar te maken, 



zou het vertrouwen in goede en zoete wijntrossen nooit gekomen zijn. 

Het vertrouwen zou je dan ontglippen 

dat het goed is om je in te zetten voor een goede wijngaard, 

waar mensen in liefde er voor en met elkaar zijn. 

 

Langzaam aan zijn Jezus woorden van liefde, 

van vertrouwen en recht zich  gaan nestelen 

in het lijf, het hoofd en de handen van zijn leerlingen. 

Zijn leven is deel van hun leven geworden. 

Zijn verhaal is een deel van hun levensverhaal geworden. 

Zij kunnen niet meer de andere kant uitkijken, 

naar wat er met hem gaat gebeuren, 

naar wat er met een van hen gaat gebeuren, 

en wat er met de wijngaard gaat gebeuren 

en allen die eraan werken, 

als dingen anders gaan dan gepland en verwacht. 

Het is hun zaak geworden. 

 

En als iets de pandemie ons geleerd heeft, is het wel dit: 

hoe onze levens met elkaar verbonden zijn. 

We kunnen onze ogen er niet voor sluiten 

hoe het met onszelf en anderen gaat. 

We zullen er samen uit moeten komen en erdoorheen moeten gaan. 

Dat vraagt om volharding. 

Waarin het goed is om ons af en toe af te vragen. 

hoe is het nu met mij, met ons? 



 

Daarom zegt Jezus: ga er samen met mij doorheen. 

Probeer elkaar erin mee te nemen. 

Wat jullie verhalen zijn met elkaar verbonden. 

Daarom: Blijf in mij, dan blijf Ik in jullie. 

De Eeuwige zelf zorgt dat de wijnstok weer tot leven komt, 

waardoor de ranken vruchten kunnen dragen 

aan de oever van een nieuwe toekomst. 

 

En dat beeld geeft hoop: 

Ons leven, mijn leven draagt vrucht,  

ook dan als ik er geen enkele fiducie in heb. 

De woorden van Jezus: blijf in mij, dan blijf ik in jullie 

zijn een liefdevolle uitnodiging om voor het leven te blijven kiezen, 

om te volharden. 

 

En nog steeds volgen mensen dat spoor. 

Ze weten het niet of ze het meemaken: 

de vruchten van hun werk te zien, 

maar dat maakt hen niet uit. 

Ze doen wat gedaan moet worden: 

Ze zorgen dat de rommel op straat wordt opgeruimd, 

dat kinderen kunnen spelen 

en ouderen met hun zorgen terecht kunnen. 

Dat is voldoende. 

Want de vruchten van hun zorg, 



van liefde en recht trekken hun sporen door de generaties heen. 

Daarin zit een tinteling van leven, 

als een goed glas wijn, Lechaiem …. Op het leven, Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


