
Johannes 15 :1-17 Ik ben de ware wijnstok en gij zijt de ranken

PP1
De gemeente: 
een huis waarin iedereen een steen is. Jezus is de hoeksteen, de steen die alle stenen bijeen houdt.
een kudde schapen, die allemaal hun eigen weg volgen, als ze niet luisteren naar de Goede Herder, dat is Jezus – 
Hij zet Zijn leven in voor Zijn schapen
een lichaam waarin iedereen een functie heeft; de ene is een been, de andere een wijsvinger. Jezus is het hoofd, 
Hij stuurt het hele lichaam en geeft de kracht die het lichaam nodig heeft.
een bruid wachtend op de komst van de bruidegom, Jezus. Hij zal komen, we weten alleen niet wanneer. 
Ondertussen moeten wij iedereen vertellen over de komende bruiloft en hoe belangrijk het is om erbij te zijn. 
een druivelaar – geen almanac, maar de plant waar druiven aan groeien.

PP2
Johannes 15:1-17

Ik ben… de ware wijnstok
Mijn Vader is… de landman
Gij zijt… de ranken
Blijft… in Mijn liefde
Draag… vruchten

PP3
Hier zien jullie een druivelaar. Je ziet wijnstok, rank en vrucht. Waarom wordt de gemeente eigenlijk vergeleken 
met een druivelaar? Wat is het belang van de wijnstok? Waarom worden wij ranken genoemd in dit stuk? Wat 
zijn die vruchten?

A.h.v. wijnstok, rank en vrucht hoop ik op deze vragen een antwoord te geven…

Wijnstok 
Eerst dus de wijnstok. Dat is Jezus. Dat is één van de verschillende namen van Jezus; hij zegt ook: Ik ben de 
goede herder, Ik ben de deur, Ik ben de weg, de waarheid en het leven, … Al die namen laten zien wie Jezus is 
voor ons! Zo hier, de wijnstok. Een heel mooi beeld, vind ik dat. 

Er is ook een landman, een boer. Dat is de Vader. …

Wat doet een wijnstok is zo'n druivelaar? Het is dat deel van de plant dat water en mineralen uit de grond haalt 
en deze doorstuurt naar de ranken. Zonder de wijnstok, zijn de ranken verloren. Wat Jezus hier aan de mensen 
duidelijk wil maken, is dat Hij levensnoodzakelijk is voor de mensen, die ranken genoemd worden. Dat is naar 
onze normen behoorlijk pretentieus, maar het is de waarheid die Jezus hier vertelt. 

Rank
Herinnert u zich nog dat ik bij de preek over de kudde een 1 en wat nullen bij had? De een stond voor Jezus en 
de nullen dat zijn wij. Als wij ons achter Jezus scharen en Hem volgen, dan zijn wij sterk – een 1 en een 0 is 10, 
twee nullen 100, …. Als wij ons voor Jezus zetten, zijn wij niks waard. 0 en 1 is 1 (alleen Jezus), twee nullen en 
een 1 is 1 (alleen Jezus)…
Bij de druivelaar is dat zo'n beetje hetzelfde. Wat is het doel van een rank? Vruchten krijgen, druiven. Hoe krijgt 
die vruchten? Door aan de wijnstok vast te hangen. Als de rank zelf op de grond gaat liggen, zullen er niet veel 
druiven komen. De rank op zichzelf is zwak, niet in staat voor zichzelf te zorgen, afhankelijk van de wijnstok. 
Als de rank aan de wijnstok hangt, dan komen er – als het goed is – mooie trossen.

Daarom staat er in de 17 verzen die wij gelezen hebben 8 keer het werkwoord blijven. Als je aan de wijnstok 
blijft, komen er vruchten. Als je niet aan de wijnstok blijft, komen de vruchten niet. Of je 1 dag christen bent of 
50 jaar – je moet blijven. Wij moeten blijven. Blijven in Zijn liefde!! 

Jezus benadrukt in deze verzen dat alles staat of valt met liefde. Dezelfde liefde die de landman voor de wijnstok 
heeft, heeft de wijnstok ook voor de ranken. De landman heeft liefde voor de wijnstok en de ranken – Hij wil er 
alles voor doen, zodat deze groot worden en veel vrucht dragen. 



Alle ranken zijn in die zin hetzelfde. Ze hangen allemaal vast aan de wijnstok, zijn allemaal afhankelijk, worden 
allemaal door Jezus liefgehad. Dat zijn u en ik. We denken misschien niet op dezelfde manier, hebben ook niet 
allemaal dezelfde functie, maar zijn in dit heel belangrijk opzicht gelijk: Jezus heeft ons lief, wij hebben Jezus 
nodig om tot ons doel te komen, vrucht dragen. Er staat in vers 5 dat wij zonder Hem niets kunnen doen. Men 
kan dit ook vertalen met 'los van Mij' – dat is veel duidelijker in dit voorbeeld. Een rank los van de wijnstok, los 
van Jezus, kan niets doen, kan geen vrucht voortbrengen.
Er zijn verschillende soorten ranken in deze gemeente:

- oude ranken, die al 50 jaar geloven, en jonge ranken, die fris zijn in het geloof – oud of jong, 
allemaal hebben wij Gods liefde nodig 

- je hebt ranken die verantwoordelijk zijn in deze gemeente, oudsten en diakenen; verantwoordelijk 
of niet, wij zijn allemaal ranken die de wijnstok nodig hebben

- ranken die een mooi kostuum dragen en ranken wiens broeken op hun knieën hangen – allemaal 
zijn wij zwak en kwetsbaar

- ranken die altijd uitzien waar ze kunnen helpen en ranken die er nog veel in moeten leren – hoeveel 
je ook nog moet leren, het moet van Jezus komen

Kijk eens rond; je ziet om je heen ranken. Anders dan jezelf in veel opzichten, maar hierin gelijk: Jezus houdt 
van hen en wil hen helpen om veel vrucht te dragen. Dat is hun doel en dat is ook uw doel!!!

Vrucht
Nu komen we op de vrucht en daarbij ook de functie van de landman. Waar dient die landman eigenlijk voor? 
Hij neemt elke rank die geen vrucht draagt weg en elke rank die wel vrucht draagt, snoeit hij. Er zijn dus twee 
soorten ranken. Ranken die vrucht dragen en ranken die geen vrucht dragen. Als wij geloven, zijn wij ranken aan 
de wijnstok. God is de landman die onze ranken onderhoudt.

PP4
Ranken die geen vrucht dragen. Dit vond ik op een site voor tuiniers. Altijd interessant, zo'n sites. Er zijn 
blijkbaar aan de wijnstok ranken die geen vrucht dragen, zieke of dode takken. In het gedeelte worden deze 
takken weggenomen van de wijnstok en uiteindelijk verbrand. Dient nergens voor, zo'n tak. Er is nog meer – en 
dat staat daar – zo'n takken kunnen ziektes veroorzaken, waardoor de hele druivelaar slecht wordt. Het is dus van 
groot belang dat de landman zijn druivelaar in de gaten houdt en op tijd ingrijpt. Het is een heel harde boodschap 
die Jezus hier brengt. Als jij een rank bent die geen vrucht draagt, deug je nergens meer voor en zal je 
weggeworpen worden. Als jij zegt dat je gelooft, maar het geloof heeft geen invloed op je doen en laten, je 
denken dan draag je geen vrucht. Geloof is meer dan weten en belijden op zondag!

PP5
Ranken die vrucht dragen moeten gesnoeid worden. Ook dit stond op die site. Goede takken, waar je aan ziet dat 
ze vrucht gaan dragen, moeten ook gesnoeid worden. Je ziet dat op de foto – de extra bladeren worden 
weggenomen. Waarom? Het doel van een rank is niet bladeren te hebben, maar vruchten. Daarom moeten die 
extra bladeren weg – om de vrucht meer lucht te geven en te voorkomen dat er schimmel op de rank komt, die 
geen goed doet aan de vrucht. Zo kan de vrucht groter en beter worden. De bladeren zijn alle dingen in ons leven 
die er niet zouden mogen zijn. God wil ze wel verwijderen – het gekke is dat wijzelf daar ook mee moeten 
meewerken. Zolang u niet wil dat er dingen uit uw leven weggaan, zullen ze ook niet weggaan. Het doet soms 
pijn als er dingen uit je leven weg moeten, maar dat moet allemaal ten voordele van de vrucht – om die genoeg 
licht te geven, om geen schimmels te laten ontstaan. Op zich zijn bladeren in ons leven niet altijd op het eerste 
zicht verkeerd, maar ze kunnen zo groot worden, zo belangrijk, dat ze het vrucht dragen in de weg staan. 
Bladeren zijn van geen nut én ze hebben het risico in zich dat je beschimmelt! Wees een christen die vrucht 
draagt ipv bladeren. …

Maak jezelf niet ongerust. De landman is er geen die geen geduld heeft. Hij zal je niet zomaar ineens 
wegwerpen; Hij heeft je lief. Hij weet dat een tros druiven er niet van de ene op de andere dag komt. Maar Hij 
kijkt wel naar je leven en wil dat er vrucht komt, dat je bezig bent met vrucht te dragen. Hebben wij een 
sadistische landman, die wacht om je te kunnen wegwerpen? Nee, laten we eens kijken naar hoe de vrucht er 
komt.

Hoe komt de vrucht er???
In Hem blijven. Ik heb het al gezegd: 8 maal komt blijven voor in dit kleine stukje. Jezus geeft hier een heel 
belangrijke opdracht. In Hem blijven, in Zijn Woorden blijven. Wat betekent dit? Jezus' woorden aannemen voor 
waarheid en er naar leven. De kern van Zijn Woorden is God liefhebben en je naaste liefhebben. Als ik zeg dat ik 
God liefheb, wil ik niets doen wat Hem niet behaagt. Wil je dit? Zoiets heeft consequenties! Een leven naar Zijn 



wil is niet het leven wat onze maatschappij ons laat zien. Denk maar eens na over je taalgebruik, over je 
tijdsbesting, je geldbesteding, … Is dat allemaal naar Gods behagen. Als je meer vrucht wil dragen, zal je zien 
dat Hij je begint te snoeien; alles wat ballast is, moet weg. Alles komt in het teken te staan van vrucht dragen.

Gebed. Twee keer wordt gebed vernoemd. Twee keer wordt er gezegd dat God ons alles zal geven wat wij Hem 
vragen – nee, niet de Mercedes die we al zo lang willen. Twee keer staat het bij: vrucht dragen. Als wij bidden 
dat wij meer vrucht zullen dragen, zal God ons dit geven. God zal ons helpen om vrucht te dragen. Het is 
noodzakelijk om te bidden – wij hangen vast aan de wijnstok, dus we hebben contact nodig met de wijnstok.

PP6
Wat is die vrucht???
Liefde en alles wat daaruit voortvloeit. De liefde die van God naar Jezus en van Jezus naar ons vloeit, moet van 
ons naar elkaar gaan. In de eerste plaats is dat liefde voor elkaar hier in de gemeente, en in de tweede plaats 
liefde voor iedereen. Wij hadden een tijdje geleden in de celgroep een hele discussie over wat liefde nu eigenlijk 
is en hoezeer er gevoelens voor nodig zijn om lief te kunnen hebben. Ik denk dat we het hier over eens waren: 
liefde is omzien naar elkaar, omzien naar wat de ander nodig heeft en hem/haar daarin willen helpen – niet 
vanuit dwang, maar vanuit drang. Iets willen doen voor iemand anders, omdat ik weet dat het hem/haar heel veel 
zou helpen. Jezelf wegcijferen, zoals Jezus dat gedaan heeft. 
De vrucht, de druiven, die een rank voortbrengt, zijn niet voor de rank. Ze zijn er voor anderen. Zo moet ons 
leven zijn. Wij leven hier niet voor onszelf, maar voor God en voor de ander. Ook in de gemeente! We gaan nog 
veel bezig zijn rond discipelschap – wat eigenlijk de vrucht is, het is de liefde van God die duidelijk wordt in ons 
handelen. 
Hoe meer vrucht, hoe groter de eer voor de landman. Anderen zullen zeggen: Wow, zo'n vruchten kan alleen een 
goede landman voortbrengen. Als mensen ons zien, moeten ze daarin Gods grootheid zien. Dat is een leerproces! 
Verwacht niet dat je op enkele dagen tijd van een miezerig trosje naar een geweldige tros zult groeien, maar laat 
het wel je streven zijn! Vraag God de bladeren in je leven te verwijderen; verlang ernaar!
 
Slot
Vrucht komt er als er doorstroming is van de wijnstok naar de rank. Het belangrijkste is er al: we hangen al vast 
aan de wijnstok vanaf het moment dat we Jezus aanvaarden als degene die het terug in orde brengt tussen God en 
ons. Daarna moet er doorstroming komen: Wat stroomt er door? De liefde van Jezus, Zijn woorden, Zijn kracht. 
Ik bid dat wij allemaal meer kanalen mogen worden van zijn liefde, zodat die liefde omgezet wordt in veel 
vrucht. Vrucht waarmee we in de gemeente en buiten de gemeente kunnen laten zien hoe groot de liefde van 
Jezus is voor ons en voor iedereen. 
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