
Viering 2 mei 2021. 
 
Wij zijn hier genodigd in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. 
Amen 
 
Goede morgen en ieder van U hartelijke welkom  op deze 5 zondag na Pasen. Het 
is weer volop voorjaar. Veel bomen staan nog in volle bloei. Uit die rijke bloei 
komen straks weer  rijke vruchten voort.  
 Vandaag horen we de laatste van de 7 “Ik ben” uitspraken  van Jezus in het 
evangelie van Johannes : “Ik ben de ware wijnstok en jullie zijn de ranken “.  Met 
deze uitspraken  vertelt de evangelist Johannes  aan zijn jong christen gemeente 
, wie Jezus is. Vorige week hield Dick Akerboom de overweging over de uitspraak 
“Ik ben de goede Herder”. 
 
 Bij een wijnstok, denk ik het liefst aan een oude wijnstok, waarvan de stam in 
de loop van de jaren knoestig gevormd is.  Hij groeit vooral in meer zuidelijke 
landen tegen de helling aan.  En ieder jaar weer groeien uit die oude stam 
nieuwe ranken.  
 Uit de stam komt het leven voort. Alleen de ranken die verbonden zijn met de 
wijnstok zullen uiteindelijk vrucht dragen. 
Johannes zegt : “Jezus is de wijnstok”.  Jezus, ook al 2 eeuwen oud en 
tegelijkertijd ook springlevend. Hij nodigt ons uit ons leven op Hem te enten. Dan 
zullen wij als het ware steeds meer met Zijn ogen naar onze wereld leren kijken. 
Onze wereld van overvloed en armoede, van goed en kwaad, een wereld die 
verdeeld wordt door allerlei moeilijk te overwinnen tegenstellingen.  
Wie leeft in verbondenheid met de wijnstok kiest voor een leven vanuit de liefde 
die tegenstellingen verbindt.  Johannes zegt : “In daden van liefde steekt de 
waarheid die verbindt, de waarheid die God is”.  
  
We willen daar straks wat dieper op ingaan aan de hand van de lezingen van 
vandaag.  
Maken we het eerst even stil in ons zelf en brengen wij onze gedachten op Gods 
hoogte… 
Voor al die momenten dat wij tekortschieten in liefde en eerbied voor God en de 
naaste , vragen wij om vergeving.. 
 
Overweging. 
“Blijf in mij dan blijf ik in jullie “ Tot 8 keer toe klinken deze woorden in een 
dringende oproep die Jezus doet aan zijn leerlingen in zijn afscheidsrede vlak 
voor zijn dood.   
Onder deze woorden hoor je Jezus angst dat ze straks, als hij er niet meer is, wel 
eens zouden kunnen terugvallen in het oude gedrag, Hem en elkaar weer zouden 
loslaten.  
 
Verbondenheid, dat is het kernwoord in de beide lezingen van vandaag.  We 



horen dat woord “verbondenheid” de komende dagen ook zeker weer terug bij de 
doden - herdenking en Bevrijdingsdag op dinsdag 4 en woensdag 5 mei. Teksten, 
bloemen, “de Last Post” , de klokken op de Waaldorps vlakte , het zijn de stille 
getuigen van verbondenheid tussen de doden en ons.  
De doden leven bij ons verder in hun gevecht voor de vrijheid en hun droom naar 
een betere wereld. Herdenken is weer nadenken over hoe wij als mensen voor 
elkaar bedoeld zijn en wat daar voor nodig is : thema’s als vrijheid, 
onderdrukking, mensen rechten. Want wie de ogen sluit voor het verleden is 
blind voor de toekomst   
 
 Nu in deze tijd tussen Pasen en Pinksteren richt Jezus  in de liturgie van deze 
zondag zich opnieuw  met een dringend appel tot ons om met hem verbonden te 
blijven. 
 
Zoals de ranken verbonden blijven met de wijnstok door het levenssap van de 
wijnstok, zo blijven wij met Jezus en elkaar verbonden door het levenssap van de 
liefde.  
God lief hebben en de naaste als jezelf, die twee zijn één. 
 
De eerste brief van Johannes, waaruit we hebben gelezen geeft dit dubbelgebod 
op eigen wijze weer. We hoorden het : “Dit is zijn gebod : dat we geloven in de 
naam van zijn Zoon Jezus Messias en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft 
opgedragen”. 
“Lief hebben”, dit woord staat in de schrift voor : elkaar recht doen, 
rechtvaardige verhoudingen tussen de mensen bewerken, vrede en 
gerechtigheid. “Kinderen”, zo begon de lezing, “we moeten niet lief hebben met 
de mond, met woorden, maar waarachtig met daden”. Dat alleen brengt 
verbondenheid tot stand. Liefde is dus een opdracht en vraagt om onze 
toewijding en inspanning . 
 
Met Jezus verbonden blijven betekent dus ook dat wij steeds opnieuw moeten 
kiezen voor elkaar, voor onze medemens, voor onze naaste . Geen wereld van 
wij-zij, maar een wereld voor iedereen. Zoals de kinderen op koningsdag lieten 
zien : Ik en jij is wij . 
Als we echt zo’n wereld willen dan zullen we keuzes moeten durven maken, 
misschien wel net zo radicaal als Jezus deed. Dan moeten we niet accepteren dat 
vluchtelingen en vreemdelingen met hoop in hun hart maar dikwijls nog met 
meer wanhoop in hun ogen telkens weer in onze landen de deur worden 
gewezen.  
 
 Dan kan het niet zo zijn, dat mensen  gediscrimineerd  en uitgescholden worden 
vanwege hun geaardheid, huidskleur of geloof. Als we met Jezus verbonden 
willen blijven moeten we op allerlei momenten opstaan tegen alles wat ons 
verdeelt en opkomen voor wat ons verbindt.  
 



Ik raak er steeds dieper van overtuigd dat de liefde uiteindelijk de essentie is van 
alle religies, wereldwijd.  
Hoe meer je vanuit de liefde leeft, hoe gelukkiger je bent, ongeacht tot welke 
religie je behoort.  
 
Liefde heeft twee armen, heeft ooit Franciscus van Sales gezegd, de ene arm legt 
zich om God, de andere om de naaste.  In de ontmoeting en verbondenheid met 
elkaar komt dat wat van God is naar buiten en Augustinus zegt op een andere 
manier : “ondervraag je hart, als het vol liefde is, bezit je de Geest van God. Op 
deze wijze blijven wij in God en God in ons.  
En zelfs, denk ik, is het zo : als je Jezus niet zou kennen, als je de liefde wel 
leeft, zoals Jezus deed, dan heb je het hart van het evangelie begrepen. “Wat je 
aan de minste der mijne hebt gedaan, dat heb je aan mij gedaan”, zegt Jezus. 
 
Het is vandaag ook de zondag van de oosterse kerken. 
Wij christenen komen uit verschillende kerkgenootschappen. Wij zijn katholiek, 
protestant, oud katholiek, oosters katholiek of we behoren bij nog weer een 
ander christelijke kerk.   
Uitgangspunt voor ons allen moet zijn dat we ons samen met Jezus blijvend 
verbonden voelen en uit zijn levenswijsheid blijven putten. We hoeven gelukkig 
elkaar niet meer te bekeren. Waar het om gaat is hem achterna te gaan, lief te 
hebben zoals hij, en in die geest samen op te trekken met alle mensen van 
goede wil. Amen.  

       

    
 
  
 
 

 
 
    


