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Dienst op zondag 27 maart 2022 
in de Doopsgezind kerk in Almelo 

(vierde zondag van de Veertigdagentijd) 
 

Blijf verbonden 
 

 
 
Orgelspel voor de dienst 

 
Welkom en mededelingen  
Aansteken van de kaarsen 
Moment van stilte 
 
Openingslied: De dag gaat open voor het woord des Heren (NLB 217) 
 
Bemoediging 
 

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
die hemel en aarde maakt en hoedt, 
die ons roept om te leven op hoop van zegen, 
om lief te hebben en de vrede te zoeken. 

 
Gezongen gebed om vrede: Wij bidden u om vrede (ZZZ 340)  
 
Inleiding 
 
In de beide bijbelgedeelten van vanochtend gaat het om verbinding. Verbinding 
met God én met Christus en daaruit voortkomend de verbinding met elkaar. 
Daarom koos ik als thema voor deze dienst: Blijf verbonden. 
 
Schriftlezing 1e Testament: Exodus 19, 1-8a (NBV) 
 

1In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren 
weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn. 2Ze waren 
vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar 
sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg. 3Mozes 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 
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ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen 
heb en je hier bij mij heb gebracht. 5Als 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. 6Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk.” Breng deze 
woorden aan de Israëlieten over.’ 7Mozes ging terug, riep de oudsten van 
het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de HEER hem had 
opgedragen. 8En het hele volk antwoordde als uit één mond: ‘We zullen 
alles doen wat de HEER heeft gezegd.’ 

 
Lied  Geschenk uit de hemel (NLB 702) 
 
Schriftlezing 2e Testament: Johannes 15, 1-8 (Willibrord vertaling 2012) 
 

1Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. 2Als een van 
mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die weg. En als een rank wel 
vrucht draagt, snoeit Hij die bij, zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker 
vrucht draagt. 3Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie 
verkondigd heb. 4Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik, want 
zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar alleen als ze 
verbonden blijft met de wijnstok, zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen 
als je niet met Mij verbonden blijft. 5Ik ben de wijnstok en jullie zijn de 
ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem – draagt 
rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets. 6Wie niet met Mij 
verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank: ze verdorren, men 
haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, waar ze verbranden. 7Als jullie met 
Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je 
wilt, en het valt je ten deel. 8Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie 
rijkelijk vrucht dragen en jullie je mijn leerlingen betonen. 
 

 
In het lied dat we nu zullen zingen klinken de woorden van Jezus uit Johannes 
12,24: ‘Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft het één 
graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.’ 
 
Lied  Gaat een dode langs de huizen (ZZZ 68) 
 
Overdenking 
 
Het gedeelte uit het evangelie, dat we zojuist hoorden, is een deel uit de lange 
afscheidsrede die Jezus tot zijn leerlingen zou hebben gehouden, vlak vóór zijn 
dood. We hoorden een gelijkenis over de wijnstok en de ranken, een gelijkenis 
die misschien heel poëtisch klinkt. Maar in feite doet Jezus een dringend appel op 
de leerlingen om met hem verbonden te blijven zoals ranken met de wijnstok. 
‘Blijf in mij’, zegt hij tegen ze. De Willibrordvertaling vertaalt het hier gebruikte 
Griekse woord ‘meínate’ met ‘verbonden’: ‘Blijf met mij verbonden’.  
Blijf met mij verbonden als de ranken met de wijnstok, want anders verdor je en 
word je afgesneden en weggeworpen. De beeldspraak is duidelijk genoeg, maar 
we moeten dat beeld van de wijnstok en de ranken natuurlijk niet in fysieke zin 
verstaan.  
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Jezus zegt: ‘Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.’ De wijnstok is ook een 
bijbels beeld voor het volk Israël. Op de tempel in Jeruzalem was dan ook een 
wijnstok afgebeeld. 
 
Als je een druif in je tuin hebt (of ooit hebt gehad) dan kunnen die wijnstok en 
de ranken samen – geleid, gesnoeid, opgebonden – een groen dak gaan vormen 
van bladeren en druiventrossen en rijpe vruchten. Daar eten niet alleen de 
mensen -en natuurlijk de kinderen- van, maar ook de vogels zijn er dol op.  
En als in je eigen tuin en in de wijngaarden de herfst aanbreekt en de bladeren 
van de druif gaan kleuren en de oogst wordt binnengehaald en verwerkt, dan is 
het feest. 
In landen waar veel wijn wordt verbouwd zijn er de wijnfeesten. Daar wordt de 
overvloed gevierd met eten en drinken -wijn natuurlijk!- en de nieuwe wijn rijpt 
in de kelders. Daar is die overvloed zichtbaar in kelders vol goede wijn.  
 
Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Alleen wie met mij verbonden blijft – zoals ik met 
hem – draagt rijkelijk vrucht. Maar een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan 
uit zichzelf geen vrucht dragen. 
Het is een bijzondere en heel beeldende gelijkenis. Wie zich een beetje verdiept 
in wijnbouw en vooral in de grondsoort die daarvoor het beste is, komt uit bij 
juist weinig vruchtbare bodems die ook nog eens het water snel doorlaten. Zo’n 
bodem zorgt ervoor dat de wijnrank niet al te enthousiast groeit en dat ook de 
oogst beperkt is. Tel daarbij op een watertekort op de juiste tijd en een tekort 
aan stikstof en dan heb je na de oogst misschien niet je hele kelder vol flessen 
liggen, maar wel een fantastische wijn, gemaakt van de vruchten van de 
wijnstok die min of meer tegen de verdrukking in heeft moeten groeien. 
Het gaat hier dus om een wijnstok die diep wortelt om het béétje water dat er is 
op te kunnen nemen onder een blakerende zon. En dan de ranken: die worden 
met beleid gekrent en gesnoeid, maar soms ook zomaar beschadigd door dieren. 
Dat zijn pijnlijke ingrepen zou je kunnen zeggen. Voordat je van de vruchten 
kunt genieten is het eerst pijn lijden. In het Grieks klinkt dat ‘krenten’ en 
‘snoeien’ als ‘reinigen’ of ‘opschonen’. Vandaar dat Jezus eraan toevoegt: ‘Jullie 
zijn al gezuiverd door het woord dat ik jullie verkondigd heb.’ Het woord van 
Christus zuivert dus kennelijk, het snijdt alles weg wat de vrucht belemmert in 
zijn groei. En ook de krenten moeten weg. Die zullen nooit tot wasdom komen, 
maar ze gebruiken wel de voor de goede vruchten zo nodige voedingstoffen en 
het weinige beschikbare water. Als de wijngaardenier komt, haalt hij ze weg 
zodat de goede vruchten voluit kunnen rijpen. 
 
Wat heeft deze gelijkenis óns te zeggen? Waar zijn wij zelf in dat verhaal? Zijn 
wij die leerlingen van Jezus, zijn wij die ranken aan de wijnstok? De gelijkenis 
verbeeldt in elk geval de hechte gemeenschap tussen Jezus en zijn leerlingen. 
Het gaat hier om een liefdesband; een verbondenheid waarin Gods liefde te zien 
en te ervaren is. Johannes benadrukt in zijn evangelie dat je met Jezus 
verbonden moet blijven, want zonder de wijnstok zul je geen vrucht dragen.  



4 
 

Als je los raakt van de wortel verdor en verdroog je. Dat geldt niet alleen voor 
ons als individu, maar zeker ook voor de gemeente. Juist die verbondenheid met 
Christus maakt ons tot zijn gemeente. En in die liefdes-verbondenheid zijn we er 
ook voor elkaar en voor de wereld. En ja, soms moeten er aangroeisels worden 
weggesneden. Soms moeten we dingen kwijt raken waaraan we zo heel erg 
gehecht waren geraakt, maar die niets te maken hebben met die bijzondere 
verbintenis die we met elkaar hebben ‘in Christus’ en in hem ook met God.  
 
Israël beloofde aan de voet van de berg Gods woord ter harte te nemen en zich 
te houden aan het verbond met God door eenstemmig Mozes te antwoorden: ‘We 
zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd’. Zoals dat woord van God voor Israël 
richtinggevend was, zo is het woord van Christus voor ons de richtingwijzer.  
Als gemeente oefenen we in onderlinge liefde, proberen we een alternatieve 
gemeenschap te zijn, een voorbeeld voor de wereld dat laat zien dat het ánders 
kan. Zoals Israël een alternatieve samenleving probeerde te zijn voor de volken, 
zo is de kerk, de gemeente geroepen een nieuwe vorm van samenleven te zijn. 
Een samenleving waarin we delen uit onze overvloed, waarin we proberen 
aandacht te hebben voor elkaar en voor ieder mens voor wie we een naaste 
kunnen zijn en voor alles wat kwetsbaar is in deze wereld. 
De grondtoon van die alternatieve samenleving is de liefde; een liefde die 
stroomt vanuit de stam, de wijnstok (Christus), naar de ranken en weer terug. 
 
Wat doen wij als alternatieve gemeenschap in een tijd als deze, een tijd van 
oorlog en conflict? Of misschien moet ik eerst de vraag stellen: wat laten we na? 
Wat doen we juist niet? 
Misschien gaan we niet mee in de oorlogsretoriek van Europa en de VS, waarin 
opnieuw woorden klinken als: afschrikking, strafmaatregelen, herbewapening, 
verantwoordelijkheid om wapens te leveren, en zo voort. Misschien zijn ook wij 
bang voor de toekomst, voor de dreiging van een grotere oorlog, voor een 
instortende economie, voor chaos en wanhoop. 
Misschien helpt een rondschrijven onder studenten en oud-studenten van het 
Amsterdam Center for Religion and Peace & Justice Studies ons de gedachten te 
richten op vrede en manieren om tot en rechtvaardige vrede te komen. Fernando 
Enns, hoogleraar Vredestheologie aan de VU en directeur van dit centrum, 
schreef het volgende:  
“In de traditie van de historische vredeskerken, die geweldloosheid als essentieel 
beschouwen en kenmerkend voor het christelijk geloof, zijn wij in het Amsterdam 
Centrum voor Religie en Vrede & Recht Studies op zoek naar een theologie en 
een ethiek die het politieke handelen zo oriënteert dat een rechtvaardige vrede 
kan zegevieren, voor iedereen. Dit vereist de creativiteit van alle mensen, 
ongeacht tot welke nationaliteit of cultuur ze zichzelf rekenen, ongeacht hun 
religieuze overtuiging of wereldbeeld. Vanuit de spirituele dimensie van het 
geloof komt nieuwe kracht vrij voor geweldloze vredesopbouw. Daarom zijn de 
vele politieke gebedsbijeenkomsten die nu plaatsvinden geschikte plaatsen om – 
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samen met anderen- manieren te vinden om uit de spiraal van geweld te 
komen.” 
 
In deze manier van denken, van tasten en zoeken naar dat wat kan leiden naar 
vrede, wordt de liefdeskracht van Christus tastbaar, voelbaar. Hier zien we 
misschien een weg die ons uit wanhoop en doemdenken leidt naar de roeping 
van de kerk, de roeping van de gemeente, namelijk die alternatieve 
gemeenschap van vredestichters te zijn. Het is geen makkelijke weg. Er moet 
misschien veel worden gekrent en gesnoeid in onze manier van denken over 
oorlog en vrede. Maar als we verbonden blijven met de stam, met Christus, 
zullen we blijven groeien in liefde en mensen van vrede zijn. Amen. 
 
Orgelspel 
 
Open ruimte 
 
Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 

Levende God, 
dank dat we leven, dat we geroepen zijn 
en dat we elke dag weer ja mogen zeggen op die roep. 
Dank dat we in verbondenheid met Christus  
en met elkaar mogen leven. 
 
We bidden dat alles wat we doen 
wordt ingegeven door vrede, liefde en verbondenheid 
Dat we trouw zijn en niet weglopen als het moeilijk wordt. 
 
We bidden 
voor mensen die de verbondenheid met jou en met 
de mensen zijn kwijtgeraakt, 
voor mensen die in oorlogsgebieden leven, 
zoals in Oekraïne, Jemen, en zo heel veel andere plekken; 
dat wij ons ook met hen verbonden weten 
en blijven delen van onze relatieve rijkdom  
én blijven bidden. 
 
We bidden voor de families en vrienden die rouwen om 
de vele doden die zijn gevallen op plekken waar gevochten wordt, 
voor hen die zorg dragen voor gewonden, 
voor mensen met oorlogstrauma’s. 
We bidden voor de mensen die in angst leven om het lot  
van geliefden die nu vechten. 
 
We bidden voor de zieken met wie wij zijn verbonden, 
we bidden voor wie verdriet heeft, 
we bidden voor de vele mensen die afscheid hebben moeten nemen 
van iemand die hen lief was. 
 
Stil gebed 
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Samen bidden we om de komst van jouw rijk van vrede met de woorden 
die Jezus ons geleerd heeft: 
 
Onze Vader in de hemel,  
laat uw naam geheiligd worden,  
laat uw koninkrijk komen  
en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.  
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.  
Vergeef ons onze schulden,  
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.  
En breng ons niet in beproeving,  
maar red ons uit de greep van het kwaad.  
Want aan u behoort het koningschap,  
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 

 
Slotlied Om voor elkaar te zijn uw oog en oor (NLB 973) 
 
Opdracht en zegenbede 
 
Als wij zo deze dienst afsluiten en terugkeren naar ons ‘gewone leven’, laten we 
dat dan doen in verbondenheid met elkaar en in het vertrouwen dat we gaan met 
God. 
 
Moge de Eeuwige ons zegenen en beschermen. 
Moge de Eeuwige zijn licht over ons laten stralen. 
Moge de Eeuwige mét ons gaan en ons met vrede omgeven. 
 
 
Lied ter beaming: Ga met God (NLB 416), couplet 4 
 
Doven van de kaarsen  
 
Orgelspel na afloop van de dienst 
 
Collecte bij de uitgang, bestemd voor Stichting INLIA 
 
 


