
Johannes 15:5,6
Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want
zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord,

en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand.

Onderweg naar Pasen sprak Jezus vele bijzondere woorden aan het adres van zijn discipelen. Zo ook deze over
de wijnstok en de ranken. Jezus noemde zichzelf de ware wijnstok en de Vader de landman. Opmerkelijke
woorden in het perspectief van zijn naderende kruisdood en in het licht van de paasmaaltijd, het laatste
avondmaal, dat zij samen vierden. Na het uitspreken van de dankzegging over de beker zei Hij: Neemt deze en
laat hem rondgaan. Want Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken,
voordat het Koninkrijk Gods gekomen is (Luc. 22:17 en 18). Hij wees er daarbij op, dat de vrucht van de
wijnstok verwees naar zijn bloed dat vergoten  zou worden (Matt. 26:28).

De aardse wijnstok is zo enkel een symbool voor waar het bij God de Vader in zijn Zoon om gaat. Jezus is dé
wijnstok, de ware! Straks als Hij terugkomt, en dat is eerder dan menigeen vermoedt, zal Hij met degenen die
Hem waarachtig toebehoren - de bruid - de Bruiloft van het Lam vieren en de beker opnieuw opheffen. Bepalend
of de discipelen daaraan deel zouden hebben, is volgens Jezus het blijven in Hem. En wat voor de discipelen toen
gold, geldt ook voor een ieder die nu zegt christen te zijn.

Het in Hem blijven is niet een gemakkelijke zaak. Het houdt niets minder in dan wat Paulus noemt een
samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood (Rom. 6:5). En als er iets dwars tegen ons menselijk
gevoel ingaat, dan is het wel het sterven aan onszelf. Het ‘IK zal handhaven’ staat niet enkel in het Nederlandse
wapenschild, maar blijkt ook gegrift in elk hart! De ware wijnstok is te vinden op Golgotha, ben ik bereid dáár in
Hem te blijven? Dat blijkt ook de enige basis waarop Hij in mij kan blijven. Zonder Hem menen we misschien
veel te kunnen doen - zelfs voor Hem -, maar aan het einde zal het blijken niets meer te zijn dan hout en stro - het
houdt geen stand. Zonder Mij kunt gij niets doen. Ook daarvoor geldt: Blijf in Mij. In Hem is Leven, buiten Hem
is de dood. Dit laatste wordt door Jezus benadrukt als Hij zegt dat wie in Hem niet blijft, niet buitengeworpen
wordt en verdort, maar buitengeworpen en verdord IS als de rank.

Geen ruimte voor alverzoening, geen tweede kans, geen herstel van alle dingen als synoniem hiervoor, maar een
verzameld worden en in het vuur geworpen worden. Wie kiest o verdwaasde voor het Leven de dood? Zie naar
het kruis: Blijf in Hem en draag vrucht. Het is het verlangen van Jezus voor ons!

Gebed
Dat we de ernst van deze woorden van Uw Zoon, op weg naar Pasen uitgesproken, beseffen Vader. Het is Uw
verlangen dat door Uw Zoon in niet mis te verstane woorden is uitgedrukt. We beseffen maar al te goed dat
snoeien pijnlijk kan zijn, maar laat ons door één verlangen, vanuit het besef dat de weg smal is, gedreven zijn:
het Hem gelijkvormig worden. Daarom: maak mij een beeld van U! Uit genade en om Jezus wil, amen.
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