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De wijnstok en de ranken

We hebben als gemeente van de Fontein-
kerk hooggespannen verwachtingen.
Niet vanwege een nieuwe predikant of
vanwege onze gaven. Maar vanwege
Christus. ‘Met Mij kun je alles!’
Jezus sluit aan bij wat te zien is: een
wijngaard met wijnstokken. Hij zegt
iets ongehoords: Ik ben de ware 
wijnstok. Tot dan toe was dat een 
eretitel voor het volk Israël geweest
(Ps. 80; Jes. 5). Vanaf nu gaat het niet
meer om de verbondenheid met een
volk, maar met een Persoon: Jezus.
Het beeld van de wijnstok laat iets
zien van de innerlijke verbondenheid
tussen Christus en zijn volgelingen.
Hij leeft zijn leven in zijn discipelen!
De christen die een echte rank is aan
de wijnstok Christus, die kan zeggen:
Christus leeft in mij! Zijn liefde, vrede,
vriendelijkheid, geduld gaan in ons
stromen door onze verbondenheid met
Hem. Het beeld van de wijnstok leert
ons op de vraag ‘Waar is Christus?’ ook
dit antwoord te geven: ‘In ons!’
We zijn door de zonde zo vaak blind
voor deze werkelijkheid. We kunnen of
willen het soms niet geloven. En dan
zeggen we: ‘Het was niks, het is niks,
en het wordt ook nooit wat.’ Maar
Jezus zegt: ‘Wie in Mij blijft, draagt
veel vrucht!’ ‘Met Mij kun je alles!’
(Mat. 17:20) Hoog opgeven van het 
vernieuwende werk van Christus’
Geest in de gemeente is geen luchtfiet-
serij. Het is vertrouwen op de beloften
van Christus! Hij is de bron van ons
christen-zijn en ons gemeente-zijn.

Praktische toepassingen:

1. We kunnen, als we in Christus zijn,
lelijke karaktertrekken overwinnen.
Jezus kan je scherpe tong zacht
maken, kan je hoogmoed ombui-
gen in nederigheid, kan egoïsme
veranderen in dienstbaarheid. 
Dat gebeurt als je ‘in Hem blijft’.

2.  Onze bezinning op vragen van de
christelijke levensstijl (huwelijk, 

samenwonen, homofilie, zondags-
besteding) moet niet allereerst
plaatsvinden aan de hand van
regels en geboden. Het gaat om
een ‘Wijnstok-ethiek’: begin altijd
bij Christus en wie Hij voor je is.
En leer geloven dat het echt waar
is: ‘In Hem kun je alles.’ Alleen
dan komen we echt verder samen.

3. Gemeenteopbouw kan gemakke-
lijk iets doenerigs worden, iets
maakbaars. Werken aan gemeente-
opbouw moet plaatsvinden vol-
gens de principes van de wijnstok:
begin altijd bij Christus en zijn
beloften. In Hem blijven betekent
vooral: bidden, zijn woorden je
toe-eigenen.

Doorpraten

Bij welke uitspraak voelt u zich het
meeste thuis: ‘Hoog opgeven over het
vernieuwende werk van Christus is
luchtfietserij: door de zonde wordt het
toch nooit wat’, of: ‘In Christus is alles
mogelijk’?

Probeer eens te proeven wat het ver-
schil is tussen een christelijke levens-
stijl die begint bij geboden en regels
en een christelijke levensstijl die
begint bij Christus en de verbonden-
heid met Hem.

Gebedspunten

• Dank God voor zijn verwachting-
wekkende Woord.

• Prijs Christus om zijn grootheid en
heerlijkheid en liefdevolle kracht,
tot eer van de Vader.

• Bidt voor u zelf en voor heel de
gemeente om geestelijke verdieping
door concentratie op Christus.

Leeswijzer

zo. 2 Pet.1:3-11 (Er is goddelijke kracht
in ons door de kennis van Christus.)

ma. Rom. 8:1-17 (Als de Geest van
Christus in ons woont, zal Hij ons
levend maken.)

di.  Ef. 3:14-21 (Christus wil door het
geloof woning in onze harten
maken.)

wo. 1Kor.6:12-20 (Wie zich aan de Here
hecht, is één geest met Hem.)

do. Gal.5:16-24 (Wandelen door de
Geest van Christus brengt veel
vrucht voort.)

vr. Fil.4:10-23 (Wij kunnen alles in
Christus, die ons kracht geeft.)

za. Joh.4:4-14 (Wie gedronken heeft
van Christus, heeft in zich een 
fontein van water.)

Wijnstok-gemeentopbouw:
‘Zoek eerst Christus, en 

alles wat u verlangt voor de
gemeente zal u bovendien

geschonken worden.’
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