
Johannes 15:1-8 Ik ben de ware wijnstok

Dit wordt de laatste preek in de reeks over de Ik ben-uitspraken van Jezus. Even ter herhaling. 
PP1 Jezus zegt:
* Ik ben het brood van het leven
* Ik ben het licht van de wereld
* Ik ben de deur
* Ik ben de goede herder
* Ik ben de opstanding en het leven 
* Ik ben de weg en de waarheid en het leven 

De laatste uitspraak is: Ik ben de ware wijnstok. Jezus vergelijkt Zichzelf met de wijnstok. 
PP2

Lezen: Johannes 15:1-8
PP3

De vergelijking die Jezus in dit gedeelte gebruikt, is niet zo moeilijk. Er is een landman of 
wijnbouwer – de Vader. Hij onderhoudt de ranken – dat zijn wij – die aan de wijnstok – Jezus 
groeien. Er zijn ranken die vrucht dragen en ranken die geen vrucht dragen. Een eenvoudige 
vergelijking… met diepgaande gevolgen!

Er zijn drie delen in deze preek: de wijnstok; de rank-vrucht; de ranken

Wijnstok
Ik ben de ware wijnstok. Eerst en vooral wil ik herhalen hoe radicaal de Ik ben-uitspraken van 
Jezus zijn. Als Jezus zegt ‘Ik ben’, dan bedoelt Hij dat Hij alleen dat is. Hij alleen is het brood 
van het leven; alleen bij Hem kan je vinden wat je geestelijk nodig hebt. Hij alleen is de goede 
herder en geeft leven. Hij alleen is de ware wijnstok. 

Wat is de functie van de wijnstok? Een heel belangrijke functie is stoffen uit de grond halen 
en die stoffen doorgeven aan de ranken zodat ze groeien en vrucht dragen. We kunnen het 
belang van de wijnstok voor de rank niet genoeg benadrukken. De wijnstok is van 
levensbelang voor de rank. De rank kan geen vrucht dragen uit zichzelf; v.4. 

Als je een rank zou afsnijden van de wijnstok en op de grond leggen… zullen er geen 
druiven aan komen. Integendeel de rank verdort en wordt in het vuur geworpen; v.6

Ik heb dit de voorbije preken al zo vaak gezegd en zeg het nog eens: Het belang van Jezus 
voor ons geestelijk leven kan niet genoeg benadrukt worden! Trap niet in de leugen dat Jezus 
vooral een sociale boodschap bracht; ja, Hij was er voor de armen en wij moeten ook zorg 
dragen voor de armen, maar Zijn belangrijkste doel is dat Hij kwam om nieuw, geestelijk 
leven te geven. 
Als u dat gelooft, dan moet u overigens niet denken dat u met dat geloof aan een eindpunt 
gekomen bent. Geloven dat Jezus ons nieuw, geestelijk leven brengt, is een beginpunt. 
WANT: het doel van de wijnstok is niet alleen leven geven aan de ranken, maar het gaat 
verder. V.5: Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht. Het doel van de 
wijnstok is dat er mooie trossen druiven aan de ranken komen. Dat hoop ik in de rest van deze 
preek nog zeer duidelijk te maken!



Rank  -vrucht  
Er zijn twee soorten ranken. De ranken die geen vrucht dragen en de ranken die vrucht 
dragen. Ik heb net gezegd dat het doel van de wijnstok is dat de ranken vrucht dragen. Ranken 
die geen vrucht dragen, voldoen dus niet. 

Elke rank die geen vrucht draagt, neemt Hij weg (v.2)
Dat is het resultaat. De landman of wijnbouwer komt en neemt de vruchteloze ranken weg. 
Laten we dit eens toepassen op ons. Ik zei net dat het nieuwe leven dat Jezus ons geeft geen 
eindpunt is, maar een beginpunt. Als wij aan de wijnstok hangen en dus leven hebben, is het 
de bedoeling dat we ook vrucht voortbrengen. De landman wil iets zien groeien aan ons. Als 
wij christen worden/zijn en dus van de wijnstok leven ontvangen, dan moet er ook iets mee 
gebeuren. Vorige week had Frank bekertjes bij. Eén daarvan had geen bodem – het resultaat 
was dat het water door het bekertje liep; een nutteloos bekertje. Dat is dus als een rank die wel 
iets ontvangt van de wijnstok, maar er niets mee doet. Eén bekertje had wel een bodem en 
daardoor kon het bekertje gebruikt worden waar het voor diende – om uit te drinken. Dat is 
als een rank die ontvangt van de wijnstok en vruchten krijgt. Zo moet het zijn. 

Er zijn dus ranken die geen vrucht voortbrengen – die moeten verwijderd worden – en ranken 
die wel vrucht voortbrengen. 

Je bent christen en door de grondstoffen die je van de wijnstok, van Jezus ontvangt, 
groeien er vruchten. Heel fijn!

Wat zijn deze vruchten? Dat kan heel veel zijn. 
- Denk maar aan de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dat zijn druiven 
aan onze ranken; vruchten in ons leven. Liefde voor God en voor anderen is daar heel 
belangrijk in. 
- Een gave of meerdere gaven van de Geest waarmee je de gemeente en anderen kan 
dienen, is ook een vrucht. 

Jezus geeft in dit stuk een heel belangrijke oproep – BLIJF! Blijf wat? BLIJF IN MIJ!! 
Ik zal het heel concreet maken. Men vraagt wel eens aan mij wat mijn gave is; wat 
heeft God aan jou gegeven om de gemeente en anderen te dienen. Wel, ik denk dat dat 
de gave van onderwijs is – mét de opmerking dat ik geloof dat ik daarin nog heel wat 
kan en moet groeien. Goed, de gave van onderwijs. Misschien is niet iedereen het 
ermee eens, maar laat ons het daarop houden. Kijk, je zou dan kunnen zeggen dat dat 
een vrucht is aan mijn rank. Nu is het goed mogelijk – en in het verleden is dat al vaak 
met mensen gebeurd – dat ik op een bepaald moment zo overtuigd ben dat ik het 
allemaal wel kan, dat ik op mijzelf begin te vertrouwen. 

Weet u wat Jezus daarvan zegt? De rank kan geen vrucht dragen op zichzelf. Ik kan geen 
vrucht dragen als ik niet vertrouw op Jezus, in Jezus blijf. 
Dat is de reden waarom Jezus in dit stuk 5 keer zegt: BLIJF! Besef dat je een rank bent die 
aan een wijnstok MOET hangen om *te kunnen leven en *vrucht te dragen. Dat geldt voor de 
vrucht van de Geest, voor de gaven van de Geest enzovoort.

Beste mensen, u en ik moeten onszelf afvragen: Ben ik er nog? Hang ik nog aan de wijnstok? 
Blijf ik nog bij Jezus? Krijg ik nog grondstoffen binnen om te kunnen groeien? Of ben ik een 
rank geworden die vooral met zichzelf bezig is, waardoor ik nauwelijks of geen vrucht meer 
draag? Onderzoek het!  

Met de ranken die vrucht dragen, doet de landman ook iets mee; Hij snoeit ze. Wellicht het 
meest pijnlijke in het leven van de rank. Dat is nodig. Het doel van de rank is niet: lang 



worden en veel bladeren krijgen, maar vooral: vrucht dragen. Als een rank te veel bladeren 
maakt, dan is er te weinig energie om mooie vruchten te krijgen en krijgen de vruchten die er 
komen te weinig zonlicht. Snoeien is noodzakelijk. 

In ons leven is het ook noodzakelijk dat God hier en daar snoeit. In ons leven wil God alles 
verwijderen dat de groei van de vruchten tegenhoudt. Wat houdt in uw leven de groei van 
vruchten tegen? 

- Voor sommige mensen houdt hun werk hen tegen van te groeien. 
- Voor anderen zijn dat zorgen i.v.m. hun huis of hun kinderen. 
- Voor nog anderen houdt de drang naar ontspanning hen tegen – boeken, 

computerspelletjes, vakantie, noem maar op. 
Ik heb dit al meerdere keren gezegd: op zich zijn die dingen misschien niet verkeerd – je moet 
werken, je mag een huis of kinderen hebben, boeken lezen, … maar wij moeten onszelf 
durven afvragen: Houdt het mij tegen om geestelijke vrucht te dragen? En: mag de landman 
bij mij komen snoeien? 
- Ik geloof dat God ons soms willens nillens snoeit – dat er bepaalde dingen gebeuren, 
waardoor we wel moeten veranderen. 
- Ik geloof ook dat God ons nogal eens wil snoeien, maar wacht tot wij gesnoeid willen 
worden.  

Een laatste opmerking hierbij. Als u in een wijngaard zou wandelen en u zou zien dat de 
ranken veel en grote bladeren hebben, waardoor er weinig druiven groeien, dan is het logisch 
dat u denkt: Mmm, die wijnbouwer heeft precies niet veel zin om zijn wijngaard te 
onderhouden. Als u daarentegen in een wijngaard komt, waar grote en gezonde 
druiventrossen groeien, dan prijst u de wijnbouwer door te zeggen: Die onderhoudt zijn 
wijngaard heel goed. 
Jezus zegt in v.8 eigenlijk hetzelfde. Als wij, christenen, veel en mooie vruchten dragen, dan 
wordt de Vader verheerlijkt. In de NBV staat: ‘De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar 
worden wanneer jullie veel vrucht dragen.’ 

Gandhi: Als de wereld de Christus van de Christenen ontmoeten zullen ze worden  
gered. Jammer genoeg hebben ze de Christenen van de Christus ontmoet en ze hebben 
Hem afgewezen.

Als mensen naar ons kijken, zouden ze Gods grootheid moeten zien en uitgedaagd worden om 
over God en Jezus na te denken ipv Hem af te wijzen. Ze zouden onze vruchten moeten zien 
en denken: Hun God wil ik kennen. Zo wil ik ook zijn. 

Wat denken de mensen als ze naar u kijken? 

Ranken
Ik wil nu niet meer naar de ranken apart kijken, maar naar een aantal ranken samen: deze 
gemeente. Zoals jullie hopelijk ondertussen al gehoord en begrepen hebben, is het jaarthema: 
Bouwen onder Gods leiding. Er zijn al een aantal preken over gegeven. Bouwen onder Gods 
leiding – het is heel interessant dat Jezus in Johannes 15 zegt: ‘Zonder Mij kunt gij niets 
doen.’ Wij, inclusief ikzelf, hebben de neiging om dat nogal eens te vergeten. We zoeken 
oplossingen en vergeten Jezus te raadplegen. 

Concreet: Als het gaat over de problemen met het gebouw, geloof ik dat God ons op 
een goede weg kan brengen, op een weg die misschien niet gemakkelijk, maar wel 
juist is. Het is eigenlijk heel simpel: Wij staan met onze rug tegen de muur. Als we in 
dit gebouw blijven, hebben we geen zondagsscholen meer. Als we verhuizen, hebben 



we een tijd geen gebouw meer… en hoe moet het dan verder? Aan elke keuze hangen 
grote en moeilijke gevolgen. 

Wij moeten, nu, beseffen dat we zonder Hem niets kunnen doen. Wij moeten, hoe het ook 
gaat, bouwen… onder Gods leiding. Maar dan moeten we eerst Zijn leiding zoeken… door te 
bidden! Gebeurt dat? Hoe vaak hebt u al voor dit probleem gebeden? Zonder God de 
oplossing in de mond te leggen, bedoel ik dan. Bij het bidden moeten we niet vragen dat Hij 
doet wat wij willen, maar vragen dat Hij laat zien wat het beste is voor de gemeente. Ik vraag 
dit niet zomaar, het is een diep verlangen dat wij daar zo samen voor bidden, dat is 
broodnodig. 

Slot
Jezus is de ware wijnstok. Hij is de enige, echte wijnstok; alleen als we bij Hem blijven, 
kunnen we vrucht dragen. Hij zorgt ervoor dat onze rank, ons leven van grondstoffen 
voorzien wordt om te groeien. 

Er is ook een landman. De ranken die geen vrucht dragen, worden afgesneden. De ranken die 
vrucht dragen, worden gesnoeid. Die snoei is niet prettig, maar wel noodzakelijk. Denk eens 
na over de vraag: Wat zou er in mijn leven gesnoeid moeten worden? Wat groeit er in mijn 
leven dat ervoor zorgt dat de vrucht die Jezus wil laten groeien, niet goed doorkomt? 

Hier zijn vanochtend verschillende soorten ranken:
- oude ranken, die al 50 jaar christen zijn, en jonge ranken, die fris zijn in het geloof; 

oud of jong… tegen elke rank zegt Jezus: Zonder Mij kunt gij niets doen.
- ranken die verantwoordelijkheid dragen en ranken die afzijdig blijven; 

verantwoordelijk of niet; tegen elke rank zegt Jezus: Zonder Mij kunt gij niets  
doen.

- ranken die een mooi kostuum dragen en ranken wiens broeken op hun knieën 
hangen; tegen elke rank zegt Jezus: Zonder Mij kunt gij niets doen.

- ranken die altijd uitzien waar ze kunnen helpen en ranken die daar nog veel in 
moeten leren; tegen elke rank zegt Jezus: Zonder Mij kunt gij niets doen.

Kijk eens rond; je ziet om je heen ranken. In veel dingen anders dan jijzelf, maar hierin gelijk: 
Jezus houdt van elke rank en wil elke rank helpen om veel vrucht te dragen. Ik hoop van harte 
dat u een rank bent die vrucht wil dragen. 

Mag ik jullie als laatste nog eens op het hart drukken: Als het gaat over het gebouw, laat ons 
dan de instelling hebben: Zonder Mij, Jezus, kunt gij niets doen; wij moeten bouwen onder 
Gods leiding!

Amen.


