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Blijf in de Wijnstok.
Blijf verbonden met Christus Die uw Leven is!
(Johannes 15:1-10; vgl. Kolossenzen 3:4)

De bekende passage van Johannes 15:1-10 betreft de ware Wijnstok (Jezus Christus) en de ranken
(gelovigen):
“Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 2 Elke rank die in Mij geen
vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer
vrucht draagt. 3 U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb. 4 Blijf [meno]
in Mij, en Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft [meno], zo ook u niet, als u niet in Mij blijft [meno]. 5 Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft [meno], en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u
niets doen. 6 Als iemand niet in Mij blijft [meno], wordt hij buitengeworpen zoals de rank,
en verdort, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 7 Als u in
Mij blijft [meno] en Mijn woorden in u blijven [meno], vraag wat u maar wilt en het zal u ten
deel vallen. 8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. 9 Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf [meno] in Mijn
liefde. 10 Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven [meno], zoals Ik de
geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf [meno]”.

In deze tien verzen is er één werkwoord (Grieks meno) dat tien keer verschijnt. Het wordt overal
vertaald met “blijven”. Het woord betekent “blijven, in stand blijven, doorgaan, verblijven, aanwezig zijn, standhouden”.
In de natuur moet de rank in de wijnstok blijven om leven, gezondheid en vitaliteit te ontvangen dat
betrokken wordt uit het sap. Als de rank zou afgesneden worden, zou hij uitdrogen en verwelken.
De rank heeft geen leven in zichzelf. Al zijn vitale nutriënten komen van de wijnstok. De Heer Je1

zus is onze ware Wijnstok en onze levensbron. Als gelovigen is het onze verantwoordelijkheid als
ranken om in Hem te blijven en vitaal verbonden te blijven met de Wijnstok.
Vrucht is niet het resultaat van zware arbeid of grote inspanning, maar het is het natuurlijke product
van het verbonden blijven met Christus. De kwestie is niet wat ik doe, want zonder Christus kan ik
niets doen (Johannes 15:5). De kwestie is wat Christus zal doen doorheen mij, als ik doorga om een
blijvende relatie te onderhouden. God verlangt vrucht, meer vrucht (Johannes 15:2) en veel vrucht
(Johannes 15:8).
In deze eerste tien verzen van Johannes 15 worden slechts twee geboden gegeven: 1. Blijf in Christus (vers 4); 2. Blijf in Christus’ liefde (vers 9).
Een blijvende relatie met Christus omvat ook een juiste relatie met Gods Woord, waarbij Zijn
Woord zijn verblijf vindt in onze harten (vers 7; Johannes 8:31; 1 Johannes 2:14). Blijven in Gods
liefde omvat een hartsgrondige gehoorzaamheid aan Christus’ geboden (vers 10; Johannes 14:2124). Iemand die van Gods Woord losgekoppeld en ongehoorzaam is zal dor en onvruchtbaar zijn.
De rank is voor alles afhankelijk van de Wijnstok. Blijf daarom verbonden!

verhoevenmarc@skynet.be - www.verhoevenmarc.be - www.verhoevenmarc.be/NieuwsteArtikelen.htm

2

