
zondag 27 maart 2022 in het Kruispunt 
zondag laetare 

 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  Exodus 19, 1-8 a 
Exodus 19, 1-8a 

19   1 In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, 
kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2 Ze waren vanuit Refidim verder getrokken 
en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de 
berg. 3 Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: ‘Zeg tegen 
het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten: 4 “Jullie hebben gezien hoe ik ben 
opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij 
heb gebracht. 5 Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij 
houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken - want 
de hele aarde behoort mij toe. 6 Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” 
Breng deze woorden aan de Israëlieten over.’ 7 Mozes ging terug, riep de oudsten van 
het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de HEER hem had opgedragen. 8 En het hele 
volk antwoordde als uit één mond: ‘We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.’  
 
lied Liedboek 119 a, 1.3.4.    Uw woord omvat mijn leven... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 15, 1-8 
Johannes 15, 1-8 

15   1 ‘Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij 
die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, 
opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd 
heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit 
zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij 
blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, 
zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. 6 Wie niet in mij blijft 
wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, 
in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun 
je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar 
worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.  
 
uitleg bloemschikking 
 
lied  Liedboek 653, 1. 5. 7.    U kennen, uit en tot u leven... 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---Ik ben...--- 

 

Ik ben, zegt Jezus.  



Zo begon Jezus vaak.  

 

Ik ben het licht van de wereld, ik ben het brood des levens,  

ik ben de goede herder.  

Nu: ik ben de ware wijnstok. 

 

Ik ben - zo beginnen ook de tien woorden,  

"Ik ben de Heer uw God die u uitgeleid heeft...".  

 

Zo zal het volk het straks horen,  

zo komen we het tegen als we nog even doorlezen  

na de eerste lezing.  

 

Beide "ik ben" - uitspraken gaan over verbondenheid.  

 

Verbondenheid van het volk met God  

- door de geboden te doen en zo te laten zien  

dat hij in je leeft, dat God de bron is  

van hoe je in het leven staat.  

 

Verbondenheid met Jezus, de ware wijnstok,  

door zijn levendige inspiratie,  

zijn woorden, zijn kracht, in je te weten.  

 

"Ik ben.." - en hoe ga jij je verhouden daartoe?  

Wat is je verbinding? 

 

 

---wijnstok--- 

 

We zijn niet autonoom.  

We redden het niet zonder datgene dat ons voeding geeft.  

 

Als je een bloem plukt blijft ze nog een paar dagen goed,  

maar groeien doet ze niet meer.  

We zijn in alle opzichten aangewezen  

op wat ons voedt,  

alleen redden we het niet.  

Dat is in het leven zo, dat is ook zo wat geloven betreft. 

 

De wijnstok en de ranken.  

 

Het beeld is duidelijk.  

 

Had het ook een ander beeld kunnen zijn?  

Als Jezus nou had gezegd: ik ben de ware appelboom?  

Of ik ben de ware zonnebloem? 



 

U merkt het wel: dat is raar.  

Dat werkt niet. Heel iets anders. 

 

Als Jezus zichzelf de ware wijnstok noemt,  

dan heeft hij daarmee ook het beeld  

van de wijngaard opgeroepen waar hij deel van is.  

 

In de Bijbel wordt Israel vaak de wijngaard van God genoemd,  

een planting van de Heer,  

het volk waar hij van houdt,  

en veel moeite aan besteedt.  

 

Met dit beeld is dus ook gezegd:  

Jezus is letterlijk en figuurlijk geworteld  

in de wijngaard Israel.  

 

Dat is zijn plek, daar staat hij vast,  

daar heeft hij zijn wortels, daar kan hij groeien. 

 

Ja, en het is ook anders dan een appelboom of een zonnebloem  

vanwege de profeten  

waar het beeld van de wijnstok regelmatig opduikt.  

 

Bij Micha, Zacharia: het beeld van de wijnstok zegt: alles is goed.  

Er is vrede rondom en rust en  

ieder zit onder zijn vijgenboom of wijnstok.  

Alles is goed.  

Dus: geen strijd, geen oorlog, ieder mens heeft bestaansgrond,  

geen honger, samenleven in harmonie.  

 

De wijnstok staat voor het goede vredige leven.  

°°° 

Nee, het is niet het beeld wat past in onze tijd nu.  

Met lukraak kapotgeschoten huizen,  

vluchtende mensen,  

kansloos bestaan waar juist alles ontbreekt.  

 

Maar als Jezus zichzelf de ware wijnstok noemt  

wil hij dus wel geassocieerd worden  

met die levensvreugde,  

die harmonie en blijdschap.  

 

"Ik ben..." de ware wijnstok, en hoe is jouw verbinding dan?  

En hoe is die verbinding in moeilijke tijden?  

Wat heb je er aan? 

 



 

---rust--- 

 

Het beeld van de wijnstok ademt rust.  

Geen zichtbare beweging.  

 

Er is niet het idee dat er iets helemaal anders moet,  

de gedachte is vooral te ervaren wat er is  

- en dat te laten werken.  

 

"Blijf" is het meestvoorkomende woord in dit gedeelte.  

Ga niet weg. Ga niets veranderen.  

Blijf. Laat dit je anker zijn.  

 

In de eerste lezing, uit Exodus, is dat ook het beeld  

dat opgeroepen wordt. 

 

In de hoofdstukken hiervoor was er alsmaar sprake  

van opbreken en verdertrekken,  

maar nu het volk van God aankomt bij de berg,  

hoeft het niet meer verder, komt het tot rust.  

 

Geen sprake meer van opbreken - en veel "berg".  

 

De berg staat vast, die rust, die krijg je niet weg.  

Die blijft. Het volk blijft daar nu ook.  

 

"Neem mijn woorden ter harte, en je zult een kostbaar bezit zijn,  

een heilig volk".  

 

En straks horen ze de leefregels.  

Verbonden met de bron van hun bestaan,  

de levengevende inspiratie.  

Verbonden. Blijven.  

Pas in het boek Numeri komt er weer beweging in. 

 

 

"Ik ben.." zegt Jezus.  

De ware wijnstok, en jullie blijven.  

Blijven verbonden.  

Jezus heeft het niet over een uit te voeren actie.  

Hij heeft het over blijven.  

 

Niet over iets extra's dat nodig is.  

Hij zegt niet wat je anders moet doen,  

of wat er moet gebeuren,  

maar benadrukt de waarde van wat er is.  



 

En wat je zo moet laten.  

Op je in moet laten werken, realiseren en beleven. 

 

 

---blijf--- 

 

Blijf een met de wijnstok, blijf in mij,  

blijf één met mij, blijf in mijn liefde... 

 

Jezus zegt het tegen zijn leerlingen,  

maar dat Johannes het opgeschreven heeft  

komt vast ook omdat de tweede en derde  

generatie christenen die Johannes op het oog heeft,  

dat moeten horen:  

dat je met Jezus verbonden kunt blijven ook nu hij er niet meer is.  

Dat je zijn woorden nog steeds in je kunt laten leven. 

 

Ook als Jezus er niet meer is,  

is hij nog de bron van je geloof,  

ben je met hem verbonden  

als een druiventros met de wijnstok:  

alles wat je nodig hebt voor je geestelijk leven  

komt nog steeds van hem.  

Hij blijft onze voedingsbron!  

Hij vertakt zich in ons! 

 

"Blijf!" 

Als dat zo vaak gezegd moet worden  

zijn de volgelingen van Jezus,  

en ook wij, latere volgelingen van Jezus,  

misschien niet vanzelf blijvertjes.  

 

Maar zijn wij geneigd om los te laten bij teleurstellingen,  

of bij te weinig resultaat.  

Zijn we geneigd om af te haken, bij tegenwind.  

Op te geven. Weg te lopen. 

 

Er kan zoveel druk op je liggen,  

de gebeurtenissen kunnen zo beklemmend zijn,  

dat je helemaal geen zin hebt  

om rustig met inspiratie en geestelijke voeding bezig te zijn.  

 

Dat je onrustig bent en meer de neiging hebt  

om wat te gaan doen, te veranderen, te verbeteren.  

 

De tijd waarin we leven, is, denk ik, zo'n tijd.  



Een tijd vol spanning.  

Bezinning is niet wat als eerste in je opkomt.  

 

 

---verbonden--- 

 

Goed om ons te realiseren dat Jezus  

deze woorden over de wijnstok zegt  

terwijl hij voor de laatste maaltijd  

met de leerlingen aan tafel zit.  

 

Hij heeft niets goeds te verwachten.  

 

De woorden over de wijnstok zijn mooie woorden,  

maar ze zijn wel onderdeel van de woorden  

in de nacht dat hij wordt overgeleverd... 

 

Wij denken er zo meteen aan, als we avondmaal vieren. 

 

Juist in deze situatie, met de dreiging rondom,  

zijn die woorden over de wijnstok blijkbaar belangrijk.  

 

Juist in spannende tijden is het van belang je te realiseren  

wat je voedingsbron is.  

Want daar moet je kracht vandaan komen  

om overeind te blijven. 

 

Als je geen stevige wortels hebt,  

kun je ook niet veel hebben - of niet veel betekenen. 

 

Zonder de woorden van Jezus worden de leerlingen dor en droog.  

De woorden van Jezus, 

de liefde die ze teweeg brengen,  

- onmisbaar om samen stand te kunnen houden in een vijandige wereld.  

 

"ik ben de ware wijnstok" zegt Jezus.  

En hoe is jouw verbinding daarmee?  

 

De woorden van Jezus in je hoofd en in je hart.  

Hij is onze bron.  

We kunnen niet zonder hem.  

 

Of om het met Handelingen 17 te zeggen:  

In hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. 

 

 

Amen. 



© Jan-Hendrik Kip 
 
stilte 
 
lied Liedboek 818   Niet is het laatste woord gesproken... 
 


