
21 maart 2021

Ik ben de ware wijnstok
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Thema: Jezus, de ware wijnstok

Doel
Kinderen leren dat leven met Jezus hen kracht geeft om het goede te doen.

Toelichting 
Een wijnrank kan alleen maar groeien en druiven opleveren, als die voeding krijgt uit de stam van de wijnstok.  Een  
afgeknipte of afgebroken tak verdort en levert niets op. 
God heeft gezegd dat mensen gelukkig worden als ze leven zoals Hij dat graag wil. Als we gelukkig willen worden moeten 
we luisteren naar God, naar de Bijbel. 
In het Oude Testament wordt Gods volk Israël wel een wijnstok genoemd. Israël moet iets gaan betekenen voor de wereld: 
leven naar Gods wet, de Messias voortbrengen. Jezus zegt nu: Ik ben de wijnstok. Wanneer iemand in Mij blijft, aan Mij 
vastzit, dan wordt hij sterk; hij kan door mijn voedzame liefde groeien en bloeien en druiven opleveren. Mensen lijken op 
ranken; ze worden pas sterk en vruchtbaar als ze luisteren naar mijn woorden. Met mijn boodschap in hun hart hebben ze 
de kracht om op Mij te lijken in hun leven. 

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Doen wat Jezus goed vindt
Richtlijnen: De jongste kinderen begrijpen de abstracte vergelijking van Jezus met een wijnstok niet. Jezus is toch geen 
plant, maar een mens. Leg er daarom de nadruk op, dat mensen pas waardevol zijn, als ze goede dingen doen voor God 
en andere mensen. 
Dit is voor hen goed uit te leggen met het voorbeeld van een plant, het liefst met vruchten. Laat hun zien wat er gebeurt als 
een plant geen water krijgt of een takje wordt afgeknipt van de plant (Begin op tijd aan de voorbereiding hiervan!)
Jezus wil ons leren en helpen om te doen wat God goed vindt. Hoe doet Hij dat? Vertel aan kinderen over de waarde van 
de Bijbel, ouders die over God vertellen en de kerk. Als je Jezus gehoorzaamt, doe je goede dingen. Dat vindt God goed 
en dat vinden andere mensen fijn.   

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Je zit vast aan Jezus
Richtlijnen: Ook voor de kinderen in de middenbouw kun je een plant als illustratie gebruiken. (Zie hiervoor de onderbouw. 
Wil je een ander voorbeeld toevoegen: een apparaat werkt alleen maar met de stekker in het stopcontact, een batterij of 
een zonnecel. Het moet een krachtbron hebben).
Een wijnrank kan alleen maar groeien en druiven opleveren, als die voeding krijgt uit de stam van de wijnstok.  Een afge-
knipte of afgebroken tak verdort en levert niets op. God heeft gezegd dat mensen nuttig zijn voor Hem als ze leven zoals 
Hij dat graag wil. We moeten luisteren naar God, naar de Bijbel. Jezus zegt vandaag: Ik lijk op de stam van een wijnstok. 
Door die stam gaat voedsel naar iedere wijnrank. Daar wordt zo’n rank sterk van; hij kan groeien en bloeien en druiven 
opleveren. Mensen lijken op ranken; ze worden pas sterk en vruchtbaar als ze luisteren naar mijn woorden. Als ze vastzit-
ten aan Mij, hebben ze de kracht om op Mij te lijken in hun leven. 

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Mag God jou voeden en snoeien?
Richtlijnen: Een rank heeft voeding nodig van de wijnstok. Los levert die niets op. Jezus vergelijkt zich met de wijnstok 
en ons met ranken. Als wij met Hem verbonden zijn, kan ons leven vruchten opleveren. Jongeren doen heel veel in hun 
dagelijks leven: school, gamen, sporten, uitgaan, enzovoorts. De vraag is of God jouw leven mag bepalen in al die dingen. 
Zoek jij wel eens in de Bijbel hoe je in al die dingen met Jezus verbonden kunt zijn. En bid je Hem om hulp daarbij? Wil jij 
een rank zijn aan Hem als wijnstok? 
Een wijnstok is ook een weelderige plant. Er komen enorm veel ranken aan. Als je daar niets aan doet, zul je nooit vruchten 
zien. Daarom wordt een wijnstok regelmatig gesnoeid. Jezus vergelijkt ons met ranken die regelmatig gesnoeid moeten 
worden om vrucht te dragen. Dat betekent: met Jezus verbonden zijn is ook kiezen. Kiezen voor de dingen waarmee je 
God de eer geeft voor jouw leven. 
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Achtergrondinformatie
 

Bij het Bijbelgedeelte
Het beeld van de wijnstok riep bij de hoorders van Jezus direct de gedachte op van Gods roeping voor Israël. In het Oude 
Testament wordt Israël vele malen met een wijngaard of wijnstok vergeleken (Jesaja 5; Jeremia 12; Ezechiël 17; Hosea 10; 
Psalm 80 en 128). Als Jezus zichzelf in vers 1 ‘de ware wijnstok’ noemt, klinkt dat dus heel kritisch naar wat er van Israëls 
roeping was terechtgekomen. We mogen het echter ook als belofte horen. Door en in Jezus wordt de roeping van Israël 
alsnog vervuld. Als grote Zoon van Israël en als Zoon van God de Vader maakt Hij waar wat in het verleden steeds was 
stukgelopen op de onwil en de ongehoorzaamheid van Gods volk. In persoon vertegenwoordigt Jezus Israël en volbrengt 
Hij haar missie. Hij doet dat in opdracht van God zelf (zijn Vader) die in dit vers wordt aangeduid als de wijnbouwer.

Wijnbouw was in het oude Israël overal aanwezig. Het door Jezus gebruikte beeld lag dus voor het grijpen. Het is verleide-
lijk bij Jezus’ vergelijking te denken aan het plaatsen van zogenaamde enten (‘ranken’) op een onderstok (‘wijnstok’). Enig 
nazoekwerk brengt me echter tot het inzicht dat die praktijk pas vanaf de negentiende eeuw bestaat. Vanwege luizenpla-
gen gingen wijnbouwers resistente Amerikaanse onderstokken gebruiken waarop andere rassen van de druivenplant wer-
den geënt. In Johannes 15 moeten we bij de wijnstok denken aan de klassieke, houtachtige klimplant met – deels vertakte 
– ‘tak-ranken’, waaraan bladeren, bloemen en druiven groeiden. Ook die plant vroeg van een wijngaardenier de nodige 
inspanning. Dode takken of takken met enkel bladeren en bloemen moest hij verwijderen. Te ver uitgegroeide takken moest 
hij snoeien. Intensief en zorgvuldig werk dus. Ondertussen kon de stam van de plant (hier dus als ‘wijnstok’ aangeduid) een 
hoge leeftijd bereiken en groeiden er – mits nauwgezet bewerkt - steeds weer nieuwe ‘tak-ranken’ aan. 

Met dit beeld in ons achterhoofd begrijpen we het doel van het snij- en snoeiwerk van God aan de ranken die uit de wijn-
stok Jezus groeien, maar die geen of weinig vrucht dragen (vers 2). Takken zonder vrucht, maar wel met zonlicht tegenhou-
dende bladeren, belemmeren de groei van de wijnplant en drukken de oogst waarop de wijnbouw is gericht. Om die reden 
moet ook God radicaal ingrijpen als er zulke niet-productieve ranken zijn. Niet dat Hij dat graag doet, maar de voortgang 
en groei van Gods Koninkrijk zijn in het geding. De positieve strekking blijkt ook uit het gebruikte woord voor snoeien, dat 
eigenlijk ‘reinigen/ schoonmaken’ betekent. Het gaat dus om het herstel en om het geschikt en bruikbaar maken van de 
wijnplant.

Let erop dat Jezus nog niet heeft gezegd wie Hij met de ranken bedoelt. Dat klinkt pas in vers 5. Op dit moment zullen 
de discipelen zich nog met spanning hebben afgevraagd over wie hun Meester het nu toch heeft. Wel spreekt Jezus hen 
direct aan met de belofte dat zij ‘rein’ zijn door alles wat Jezus tegen hen heeft gezegd (vers 3). In het woord ‘rein’ klinkt het 
snoeien (letterlijk ‘reinigen’) van vers 2b door. Zo lief is dit vers dus niet. Jezus’ leerlingen hebben het reinigende snoeiwerk 
van zijn woorden ondergaan. Dat heeft hen fundamenteel met Jezus verbonden. Op het in stand houden van die verbinding 
komt het nu voor Jezus’ leerlingen aan! 

Het werkwoord ‘blijven’ is dan ook een sleutelwoord in de volgende verzen. In de verzen 4 tot en met 8 komen we het 
zeven keer tegen (en nog drie keer in de verzen 9-10). Zoals ranken aan de wijnstok moeten blijven om vocht en voedings-
sappen te ontvangen zodat er vrucht kan groeien, zo moeten ook Jezus’ leerlingen ‘in Jezus’ blijven. Het is een opdracht 
die vergezeld gaat met een belofte: ‘Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie’ (vers 4a). Beter vind ik hier de eveneens mogelijke 
vertaling: ‘Blijf in Mij, zoals Ik blijf in jullie’ (vgl. NBG ’51). Jezus’ nabijheid is niet afhankelijk van onze prestatie. Opdracht en 
belofte gaan samen op. 

Hoezeer Jezus zelf op de eerste plaats staat, blijkt ook uit de volgende verzen. Zonder de verbinding met Jezus kunnen 
de leerlingen (nu rechtstreeks aangesproken) geen vrucht dragen (vers 4b). Vers 5a stelt de volgorde expliciet: ‘Ik ben de 
wijnstok, jullie zijn de ranken’. Jezus herhaalt daarop nog eens het belang van de wederzijdse relatie om vrucht te kunnen 
dragen, uitlopend op de waarschuwing: ‘Maar zonder Mij kunnen jullie niets doen’ (vers 5b).

Vers 6 is niet slechts een herhaling van vers 2a, maar vermeldt nadrukkelijk de oorzaak van het vruchteloos blijven van een 
rank: het niet in Jezus blijven. Weggooien, verdorren, verzamelen en verbranden was de gebruikelijke praktijk ten aanzien 
van nutteloos wijnhout. De taaie houtstokken of –stengels waren nauwelijks ergens bruikbaar voor. 

In vers 7 en 8 maakt Jezus de belofte van het ‘blijven in Hem’ nog groter. Deze verzen zijn de positieve omkering van het 
slot van vers 5 (‘Zonder Mij kunnen jullie niets doen’). Het ‘vrucht dragen en leerling-zijn’ is in deze verzen verondersteld 
(vers 8b). Dit leven met Jezus mag hen echter een groot vertrouwen geven in de verhoring van hun gebeden. De term ‘mijn 
woorden’ (vers 7) slaan niet alleen op deze verzen, maar op heel het reinigende/ snoeiende onderwijs van Jezus (vers 3). 
Dat definieert ook het ‘vragen wat je wilt’. Let op dat hier een meervoud staat (vgl. 14:13-14). Het zijn Jezus’ leerlingen die 
– verbonden met en toegewijd aan Hem – in hun dienst en getuigenis voor Gods Koninkrijk eenparig tot God bidden. Dan 
mogen ze veel verwachten. Dan kan zijn grootheid ook zichtbaar ook in en door hen zichtbaar worden.
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Vers voor vers
Vs 2  ‘… snijdt Hij weg … snoeit Hij bij’: De eerste snoeitijd in de wijnbouw in Israël vond plaats in de maanden februari 

en maart. De ranken werden dan zover ingekort dat er weinig van overbleef. Een tweede snoeironde volgde in 
augustus, nu echter bedoeld om de groeiende druiven de ruimte te geven. Daartoe werden de vruchteloze takken 
verwijderd.

Vs 3 Denk aan de beschrijving van het Woord van God dat scherper is dan een tweesnijdend zwaard in Hebr. 4:12. 
Sommigen denken bij ‘rein’ in dit vers aan de Doop. Jezus verbindt het echter duidelijk met zijn onderwijs, dat de 
levens van zijn leerlingen veranderde en helemaal richtte op Hem. Niet voor niets zal de heilige Geest zijn leerlin-
gen herinneren aan Jezus’ onderwijs (14:16; vgl. ook 1 Joh. 2:24).

Vs 4 ‘Blijf in Mij…’: De enige gebiedende wijs in dit gedeelte! Jezus zegt niet: Je moet vrucht dragen. Ook zegt Hij niet: 
je moet aan jezelf gaan snoeien. Hoezeer we bij beide activiteiten betrokken mogen zijn, uit eigen kracht gaan we 
dat niet redden. Dat wordt een hopeloos activisme. Onze kernactiviteit mag en moet zijn: In Jezus blijven…, dan 
volgt van daaruit het andere. Op de wijze van het groeien dus. Voor ongeduldige, resultaatgerichte mensen als wij 
vaak zijn is dat een goede les.

Vs 5 ‘Als iemand in Mij blijft en Ik in Hem…’: Zowel deze woorden van relatie (ook vers 4) als de achterliggende beeld-
taal uit de wijnbouw doen denken aan het sacrament van het Avondmaal. Zie ook Joh. 6:15, 51, 57 (ook over ‘blij-
ven in Jezus’ en omgekeerd) en 1 Kor. 10:16-17. Juist als we Avondmaal vieren, mag de wederzijdse verbinding 
van wijnstok en ranken worden gevierd en beleefd. Ook worden dan bij uitstek – door het werk van Gods Geest in 
ons hart en leven – de voedende sappen van het evangelie ontvangen opdat we vrucht zullen dragen. Nota bene: 
Jezus spreekt over ‘veel vrucht’.

Vs 5b ‘Maar zonder Mij kunnen jullie niets doen’: In de eerste gemeente waar ik als predikant mocht werken, hing een 
bordje met deze tekst boven de uitgang van de consistorie. Elke dienst liep ik er onderdoor, op weg naar de 
kerkzaal om het altijd weer spannende werk van de Woordverkondiging aan te vatten. Ik ervoer hoe dit Woord van 
Jezus niet alleen een waarschuwing, maar ook een rijke belofte inhoudt. Het is een tekst die je radicaal naar Hem 
toe drijft. En die daardoor rust en vertrouwen geeft, ook in de vrucht Hij door mensen heen wil laten groeien.

Vraag
Hoe zit het met uw verbinding met de wijnstok Jezus? En met het reinigende snoeiwerk van Jezus’ woorden en de  
Heilige Geest?

Auteur: WMB
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Liederen

Psalm 80
Gezang 78
Lied 653      (=Gezang 75)
Van A tot Z       Hemelhoog 348
‘k Heb Jezus nodig        Hemelhoog 299
Jezus is         Hemelhoog 348
Vertel me eens, Heer Jezus      Liedjes voor kinderen deel 1 Elly en Rikkert Zuiderveld
Weet de dat de lente komt?      Hemelhoog 207
Waarom?        Hemelhoog 205

Auteur: PZ
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Inleiding
Het mooiste is om een duivenplant mee te nemen. Of een 
andere plant met vruchten.
Als dat niet lukt maak dan van papier een plant met  
wortels, bladeren en vruchten.

Bijbelvertelling
De stam van de duivenplant is in de winter helemaal kaal. 
De wijnboer zorgt voor alle duivenplanten. ‘Kijk’ zegt hij 
in de lente, ’er komen nieuwe blaadjes aan de planten. 
Dat is fijn. Dat wil ik graag. Want als er nieuwe groene 
blaadjes komen dan komen er ook vruchten aan de 
planten. Maar dat zal nog even duren.’ En zo gebeurt het 
ook. Eerst komen er blaadjes, die groeien en groeien en 
dan…komen er mooie druiventrossen aan de plant. De 
druiven worden groter en groter, de wijnboer zorgt er heel 
goed voor.
‘Van kale takjes kan ik geen wijn maken, dus die knip 
ik weg’ zegt de wijnboer. Zo groeien de druivenplanten 
verder, ze worden al groter en groter. De wijnboer haalt 
de hele kleine druifjes eruit. Dan kunnen de andere drui-
ven verder groeien, zo worden ze lekker groot en sappig. 
‘Want van die grote sappige druiven kan ik lekkere wijn 
maken’, zegt de wijnboer. Zo zorgt de wijnboer goed voor 
zijn wijngaard.

Weet je wel wie er goed voor ons zorgt? Dat zijn je papa 
en mama, maar de Here God zorgt voor ons allemaal. 
Net zoals de wijnboer voor de druiven zorgt. Eigenlijk 
zijn we net druiven aan een grote druivenplant. Niet echt 
natuurlijk, wij zijn kinderen en grote mensen. Maar de 
Here God wil dat je mooi en goed bent, net zoals die 
glanzende sappige druiven aan de druivenplant.
De druif moet zorgen dat hij goed aan de tak blijft zitten, 
de tak zit weer vast aan de stam. En de stam zit met 
wortels goed vast in de grond. En door die wortels krijgt 
de plant water om te groeien en te glanzen.
De Here God is onze stam. Hij zorgt voor ons zodat zij 
ook kunnen groeien. Net als die druiven. En als je veel 
van God houdt en van Hem wilt leren dan kun je ook een 
goede vrucht zijn. 
Het is fijn als je goede dingen doet, mensen en kinderen 
wilt helpen. Pappa en mama vinden het fijn als je luistert 
net als de juf of de meester. God vindt het ook fijn als je 
luistert, als je naar de kerk gaat om te zingen en te  
bidden. Daar in de kerk hoor je de woorden van God uit 
de Bijbel.
En zo kunnen we allemaal gaan lijken op goede druiven 
aan één grote druiventros. 

Laten we nu een mooi kaartje maken. Wie kan er zal zelf 
zijn naam schrijven?
Dan hangen we die kaartjes met onze namen aan de 
mooie druivenplant.

Gebed
Here God wilt U ons helpen om goede vruchten te zijn 
net als die mooie glanzende druiven aan de grote drui-
ventros. We willen graag goede dingen doen en mensen 
helpen. 
Het lukt ons alleen met Uw hulp en zegen. 
Amen

Auteur: IFF

Doen wat Jezus goed vindt.



Inleiding
Neem een voorwerp mee dat alleen werkt op elektriciteit. 
B.v. een cd-speler met stekker of een rekenmachine met 
batterijen erin. Laat de kinderen zien wat je hebt meege-
nomen. Zet het apparaat aan, omdat je wilt laten zien hoe 
het werkt. Wees heel verbaasd wanneer het apparaat niet 
werkt. Hoe kan dat? Komen de kinderen met de sugges-
tie van de stekker in het stopcontact of met een batterij 
die nodig is om de rekenmachine te laten werken? Stop 
vervolgens de stekker in het stopcontact of stop batterijen 
in het voorwerp. Waarom werkt het nu wel?
Leg de link naar een druivenrank/plant. Laat een plaatje 
zien van een wijnrank of plant of een neem een echt 
plantje mee.
Een plant heeft ook water en zonlicht (=energie) nodig om 
te groeien en vrucht te gaan dragen. Zonder energie gaat 
het plantje dood en komen er aan een wijnrank bijvoor-
beeld geen druiven.

Bijbelverhaal
Stel je het beeld van de wijngaard voor. Een wijngaard 
wordt door de wijnbouwer bewerkt. De wijnbouwer heeft 
wijnstokken in zijn wijngaard geplant in goede vette 
grond. Hij wil dat er veel wijnranken (takken) aan de 
wijnstok komen en dat daar trossen druiven aan gaan 
groeien. De wijnbouwer wil graag een zo groot mogelijke 
oogst verzamelen. Hij wil veel druiven die van de wijn-
ranken kunnen worden geplukt. Hij wil graag een goede, 
grote oogst binnenhalen. Hij geeft de wijnstokken daarom 
water om te groeien. Hij hoopt op zon die de druiven zoe-
ter maakt. Hij bouwt muren om de wijngaard heen, zodat 
mensen en dieren de oogst niet kunnen vertrappen. Ook 
knipt de wijnbouwer de takken en bladeren weg van de 
plant die tegenhouden dat de druiven in de zon hangen.
Jezus zegt in de Bijbel ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn 
Vader is de wijnbouwer’.
En wij mogen de wijnranken zijn waar de druiventrossen 
aan groeien.
De wijnbouwer, de Here God, zorgt ervoor dat wij worden 
gesnoeid. Hij snijdt slechte en verkeerde stukken weg 
van onze ranken. Alles wat niet goed is moet worden 
verwijderd, stukken die geen vrucht dragen worden weg-
gesnoeid, verzameld en in het vuur gegooid en verbrand.

Als ranken van de wijnplant zitten we vast aan de wijn-
stok. We zitten vast aan Jezus.
Jezus zorgt ervoor dat er genoeg voedingsstoffen in onze 
ranken komen. Het sap dat ons laat groeien stroomt van 
uit de wijnstok, vanuit Jezus dus, naar de wijnranken en 
dat zijn wij.
Een druif kan alleen groeien als die aan de wijnstok 
vastzit. Dan komt er voeding via de sapstromen van de 
stok in de bladeren en vruchten terecht. Als een rank is 
afgebroken, stroomt het sap van de voedingsstoffen niet 
meer door de tak heen en sterft de tak en de druiven die 
daar aanhangen af. 
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Jezus zegt tegen zijn leerlingen, maar ook tegen ons, 
‘Blijf in Mij. Zorg dat mijn woorden in jullie blijven. Zorg 
dat mijn woorden vrucht dragen’ ‘Wanneer je in Mij blijft’ 
zegt Jezus, ‘kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 
De grootheid van God mijn Vader zal zichtbaar worden 
wanneer er veel druiven aan je rank groeien en wanneer 
je mijn leerlingen wilt zijn’

Hoe doe je dat dan een leerling van Jezus zijn? Jezus wil 
dat God de hoofdrol speelt in jouw leven.
Hij wil ons leren om datgene te doen dat God goed vindt. 
Hij wil dat God voor jou de belangrijkste is. Je mag steeds 
meer over God leren en over wat Hij van jou wil. Thuis, in 
de kerk en op school mag je luisteren naar de verhalen 
uit de Bijbel. Je mag samen bidden met je ouders, de juf 
of meester en de leiding van de kindernevendienst.
Je mag steeds meer leren over hoe Jezus wil dat wij ons 
leven inrichten ter ere van God.
Steeds meer mag jij je afvragen wat zou Jezus doen in 
deze situatie? Vindt Hij het goed wat ik doe en zeg? Je 
mag groeien in Jezus, zoals de druiven groeien aan de 
wijnrank. Je mag veel vrucht dragen. Jezus zegt tegen 
ons: Blijf in mij, dan blijf ik in jullie’ Wij zijn met Jezus ver-
bonden. Wij mogen onderdeel zijn van zijn wijnstok.

Afsluiting
Wat is dan veel ‘vrucht’ dragen?
Vanuit de Bijbel weten we welk gedrag de Vader en zijn 
Zoon, de Here Jezus van ons willen zien. Dat begint al 
in het Oude Testament wanneer de Here God zijn Tien 
Geboden aan ons geeft. Sommige geboden vinden we 
niet zo moeilijk. Iemand doden, nou je kunt je vast niet 
voorstellen dat je dat zou willen doen. Maar hoe staat het 
met het eren van je vader en moeder? Ben jij altijd lief 
en aardig voor je ouders? Of heb je wel eens een grote 
mond en luister je niet goed naar hen? En dat snoepje dat 
je stiekem pakt uit de kast terwijl je moeder het niet ziet?
Ook in het Nieuwe Testament geeft de Here Jezus ons 
een belangrijke leefregel mee. ‘Heb de Here God lief 
boven alles en heb je naaste lief als jezelf’ Van jezelf 
houden is niet heel lastig, maar van een ander net zoveel 
houden als van jezelf? Dat is een grote opdracht.
Gelukkig wil God ons helpen om ons te houden aan 
zijn regels. Hij wil dat we goede dingen doen voor Hem 
en voor andere mensen. Soms hebben we het moeilijk 
met die regels in ons leven. Daarom wil God ons steeds 
snoeien en onze verkeerde en zondige druiven weg-
halen. Zodat we tijdens ons leven steeds meer worden 
zoals God ons heeft bedoeld. Steeds meer grote, mooie, 
zoete druiven; klaar om geoogst te worden door de 
wijngaardenier.

Auteur: MMe

Je zit vast aan Jezus
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We beginnen vandaag met het bekijken van deze 
afbeelding
Jullie herkennen het vast wel: dit is een deel van een 
druivenboom.
We zien de wijnstok met een tak (de rank) waar druiven 
aan groeien.
De meeste kinderen vinden 
druiven lekker. Volwasse-
nen ook, ze zijn lekker zoet 
en nog gezond ook!
En wat veel mensen heer-
lijk (weleens te heerlijk) 
vinden is de wijn die je 
ervan kan maken.
Vandaar dat het hier een 
wijnstok wordt genoemd.
Bij ons in Nederland 
groeien druiven meestal is 
kassen, hoewel er hier niet 
veel druiventeelt meer is. 
In Limburg zijn wel wijn-
gaarden buiten op het land, 
omdat het daar wat warmer 
is dan in de andere delen 
van ons land. Daar wordt 
ook wijn gemaakt.
Als je in Frankrijk bent 
geweest dan heb je denk 
ik weleens zo’n wijngaard 
gezien. 
Frankrijk is een echt ‘wijnland’.  
Maar druivensap is ook lekker, soms hebben mensen in 
de achtertuin een paar druivenbomen. Te weinig om wijn 
van te maken, maar genoeg voor druivensap. 
We gaan eens kijken wat dit allemaal te maken heeft met 
het verhaal.

Bijbelverhaal
Jezus is bijna aan het einde van zijn leven hier op aarde. 
Hij wil nog veel vertellen aan zijn leerlingen om hun uit te 
leggen wat Gods bedoeling is met de mensen. Zij moeten 
als Hij naar zijn Vader in de Hemel is gegaan zelf op pad, 
de wereld in, om over Jezus te vertellen. 
Het is van het grootste belang dat zij altijd met Jezus 
verbonden blijven.

Daarom neemt Jezus nu de wijnstok als voorbeeld. 
Dat is een duidelijk beeld, want met de wijnbouw zijn ze 
allemaal vertrouwd. 
Het is een belangrijke bron van inkomsten in Israël. 

Jezus zegt: 
‘Ik ben de ware wijnstok. Mijn Vader is de wijnbouwer. Hij 
zorgt voor de plant. Er groeien ranken aan de wijnstok, 
dat zijn jullie. De wijnstok voedt de ranken. Als de ranken 
gezond blijven groeien er mooie druiventrossen aan. 

Soms vindt de wijnbouwer het beter om de ranken te 
snoeien. Hij knipt dan takjes af die de groei in de weg 
staan. Waar het nodig is worden bladeren verwijderd zo-
dat de zon beter op de trossen kan schijnen. Dan worden 
ze nog voller en de druiven zoeter.

De wijnbouwer knipt ook 
ranken weg waar geen 
vruchten aan zitten. Die 
gooit hij op een hoop en 
worden verbrand. Die tak-
ken kunnen niet voor wat 
anders worden gebruikt.
Soms breekt een rank 
van de wijnstok af en gaat 
dood. Ook die haalt de 
wijnbouwer weg.
Zo blijven de andere 
ranken gezond omdat zij 
voldoende voeding uit de 
wijnstok krijgen.
En kan de wijnbouwer 
uitkijken naar een rijke 
oogst’.

Zoals altijd betrekt Jezus 
dit voorbeeld op het leven 
van zijn leerlingen. Hij legt 
alles nog eens uit:

‘Zoals de ranken voeding halen uit de wijnstok, zo worden 
jullie door Mij gevoed.
Blijf dicht bij Mij om vrucht te dragen. Om mensen over 
Mij en mijn boodschap te vertellen.
Dat God hen liefheeft en voor hen wil zorgen. Haal je 
kracht daarvoor bij Mij. 
Ik blijf in jullie, ook als Ik weg ben.
En soms zal God jullie snoeien, wat pijn kan doen. Maar 
je komt er sterker uit en draagt meer vrucht’.

Wil jij ook een rank zijn aan de Ware Wijnstok?
Blijf dan dicht bij Jezus. Laat Hem erbij zijn als je keuzes 
maakt.
Bij alles wat je doet…op school, bij het uitgaan, in de 
sport en in je gedrag op de (spel)computer.
Dan draag je vrucht, tot ere van de Wijnbouwer!

Een hulpmiddeltje om bij Jezus te blijven:
                    
 ‘Ik vraag me weleens af
 Of ik een goede vrucht ben
 Die aan de Wijnstok groeit

 En of ik goede vruchten draag
 Tot ere van de Landman
 Door Wie ik ben gesnoeid’

 (Ria van Buuren- Van den Berg)

Auteur: RvBvdB 

Mag God jou voeden en snoeien?


