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Ik ben de Ware Wijnstok 
 
Johannes 15 
1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. 
2 Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die 
reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. 
3 Gijlieden zijt nu (juiste vertaling; nadat) rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. 
4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet 
in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. 
5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; 
want zonder Mij kunt gij niets doen. 
6 Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en 
men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 
7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het 
zal u geschieden. 
 
Inleiding 
 
Deze woorden zijn gesproken door de Heere Jezus in de opperzaal. Hij was daar, samen met 
de discipelen, om het Pascha te vieren. Dat kunnen we vinden in Johannes dertien. Dezelfde 
gelegenheid, in de opperzaal, wordt vermeld in de Evangeliën van Mattheüs, Markus, en 
Lukas. Daar wordt echter gesproken over het Brood en Wijn als tekenen van het Nieuwe 

Verbond. Het eigenaardige is dat in het Evangelie van Johannes de beschrijving van het 
Avondmaal helemaal niet voorkomt! 
 
Johannes 13 
1 En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit 
deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad 
had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde. 
2 En als het avondmaal gedaan was, toen nu de duivel in het hart van Judas, Simons zoon, 
Iskariot, gegeven had, dat hij Hem verraden zou, 
3 Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van 
God uitgegaan was, en tot God heenging, 
4 Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, 
omgordde Zichzelven. 
 
De monoloog van de Heere Jezus 
 
Johannes geeft een veel uitgebreidere uitleg van de gebeurtenissen van die avond. Hij geeft 
een uitvoerige toelichting over de betekenis van het Avondmaal. Brood en Wijn zijn de 
uitdrukking van de eenheid die er is tussen de Opgewekte Heere Jezus Christus, en de 
gelovigen. Ze zijn de uitbeelding van het leven onder het Nieuwe Verbond. Een uitbeelding 
van het Leven, en het Lichaam van Christus, waarvan wij deel uitmaken. Díe eenheid wordt 
uitvoerig beschreven in Johannes dertien tot en met zeventien. Dáár vinden we de woorden 
die de Heere Jezus die avond gewisseld heeft met de discipelen. Eigenlijk is het meer een 
monoloog, een alleenspraak, van de Heere Jezus.  
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Niet de typologie, maar de verklaring 
 
We vinden in het Johannes-Evangelie níet vermeld dat Hij na het eten van de maaltijd het 
Brood en de Wijn nam, en ervoor dankte, en het aan Zijn discipelen uitreikte en zei; ‘neemt, 
eet, dit is Mijn Lichaam’. Dit vinden we allemaal niet vermeld in Johannes. Maar we vinden 
daar wél de uitleg, de verklaring, van deze dingen. Dus Johannes beschrijft niet de typologie 
van de Maaltijd, zoals de andere Evangelisten doen, maar Johannes geeft direct de 
verklaring ervan.   
 
Geen teken van dood, maar van leven 
 
De meeste kerken prediken dat de tekenen van Brood en Wijn een uitbeelding zijn van Zijn 
lijden en sterven. Niks is minder waar, het is juist een teken van Zijn Opstanding. Het 
Paaslam, het bloed van het paaslam, is een teken van Zijn lijden en sterven. Maar Brood en 
Beker zijn een beeld van Zijn Opstanding. En dat dat werkelijk zo is, wordt vermeld in 
Johannes dertien tot en met zeventien. Er wordt in die hoofdstukken nadrukkelijk gewezen 
op de Eénheid die er is tussen Christus en Zijn Lichaam. Zijn Lichaam, de Gemeente, bestaat 
uit alle gelovigen van ná Zijn Opstanding. (zie ook de studie ‘Avondmaal; Brood en Wijn’) 
 
Johannes hoofdstuk 13 en 14 
 
Johannes dertien begint met de voetwassing, wat een beeld is van de Hogepriesterlijke taak 
van de Heere Jezus Christus nu. In de Hemel wast onze Hogepriester onze dagelijkse zonden. 
Hij wast onze voeten, die vies worden tijdens onze levenswandel hier op aarde. De 
Hogepriester als Middelaar tussen God en de mens. Hij verbindt ons, via Hem, met God. In 
hoofdstuk veertien vinden we de Belofte van de uitstorting van de Heilige Geest. De Heilige 
Geest, de onzienlijke Christus, door Wie wij verbonden zijn met de Levende God. Dat spreekt 
dus ook over onze eenheid met Christus.  
 
Johannes 13 
3 Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in de handen gegeven had, en dat Hij van 
God uitgegaan was, en tot God heenging, 
4 Stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, 
omgordde Zichzelven. 
5 Daarna goot Hij water in het bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en af te 
drogen met den linnen doek, waarmede Hij omgord was. 
 
Johannes 14 
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u 
alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb. 
27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef Ik hem u. 
Uw hart worde niet ontroerd en zij niet versaagd. 
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Johannes hoofdstuk 15 en 16 en 17 
 
Dan de Ware Wijnstok in Johannes hoofdstuk vijftien. In de tweede helft van dit hoofdstuk 
gaat het over het feit dat er scheiding is tussen de wereld en de gelovigen. De wereld haat 
ons, omdat zij de Heere haat. Dus dit spreekt ook over onze verbondenheid met Christus. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk zestien gesproken over het Werk van de Heilige Geest ín de 
gelovige. Er wordt daar ook gesproken over de overwinning op de wereld door Christus. 
Daarna volgt het Hogepriesterlijk gebed. Daarin bidt de Heere Jezus Christus voor de 
Eenheid tussen Hem, en de Vader, en de gelovigen. In feite een samenvatting van de vorige 
hoofdstukken. Dit gebed is, in Zijn dood en Opstanding, verhoord. (zie ook de studie ‘Het 
Hogepriesterlijk gebed’) 
 
Johannes 15 
18 Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft. 
19 Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld het hare liefhebben; doch omdat gij van 
de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat u de wereld. 
 
Johannes 16 
12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. 
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de 
waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord 
hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. 
14 Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. 
-- 
33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij 
verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen. 
 
Johannes 17 
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij 
geloven zullen. 
21 Opdat zij allen een zijn, gelijkerwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; 
opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. 
22 En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk 
als Wij Een zijn; 
23 Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij 
Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt. 
24 Vader, Ik wil, dat waar Ik ben, ook die bij Mij zijn, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij Mijn 
heerlijkheid mogen aanschouwen, die Gij Mij gegeven hebt; want Gij hebt Mij liefgehad, voor 
de grondlegging der wereld. 
 
Overwinnaar 
 
Vanaf Johannes hoofdstuk achttien, wordt het lijden en sterven van de Heere Jezus 
beschreven. De Heere Jezus ging de dood in, in de wetenschap dat Hij weer zou opstaan. Hij 
kon het lijden verdragen omdat Hij, vanuit de Schriften, wíst van Zijn Verheerlijking daarna. 
Hij werd daarmee Overwinnaar over de oude Schepping. In Zijn Opstanding, Zijn 
Wedergeboorte, werd Hij Eersteling van een nieuwe Schepping. 
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Hebreeën 12 
2 Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de 
vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is 
gezeten aan de rechter hand des troons van God. 
 
Hij heeft ons getrokken uit deze oude Schepping 
 
Hij wist dat Hij ons, in Zijn Opstanding, tot Zich zou trekken. Dat is wat de Heere vantevoren 
wist, en dat is wat gepredikt werd. Als typologie komt dit naar voren in Brood en Wijn. De 
opperzaal is een type van de Hemel. Daar zei de Heere Jezus met Brood en Wijn voor Zich; 
‘Ik ben de Ware Wijnstok’. De Heere Jezus Christus ziet hier vooruit naar Zijn Hemelse 
Positie, en dat wat daarmee samenhangt. 
 
Johannes 6 
44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke; en 
Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. 
 
Johannes 12 
31 Nu is het oordeel dezer wereld; nu zal de overste dezer wereld buiten geworpen worden. 
32 En Ik, zo wanneer Ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot Mij trekken. 
33 (En dit zeide Hij, betekenende, hoedanigen dood Hij sterven zou.) 
 
Verband tussen Wijnstok en Heerschappij 
 
De Heere Jezus gebruikte het beeld van de Wijnstok, omdat de beker met Wijn voor Hem 
stond. De Heere Jezus sprak over ‘de vrucht van de Wijnstok’, en Hij nam de Beker, en Hij zei 
tegen zijn discipelen; ‘drinkt allen daaruit’. Daarna zei Hij dat Hij niet meer van de vrucht van 
de Wijnstok zou drinken, totdat Hij in Zijn Koninkrijk gekomen zou zijn. Nu zien we meteen 
het verband tussen de Wijnstok, en de Heerschappij van Christus. De Heerschappij van 
Christus in ons leven, maar ook de Heerschappij in de wereld, in de toekomst. Sprekend over 
de Wijnstok, en over de Vrucht van de Wijnstok, zegt de Heere; ‘Ik ben de ware Wijnstok’.  
 
Bloed is leven 
 
Mattheüs 26 
28 Want dat is Mijn bloed (bloed is leven. Het nieuwe Opstandingsleven van Christus= het 
leven onder het Nieuwe Verbond), het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen 
vergoten wordt, tot vergeving der zonden.(het Bloed van de Hogepriester, de Heere Jezus 
Christus, reinigt onze handel en wandel. Door Zijn reinigende Bloed kunnen wij de Heere 
dienen) 
29 En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op dien dag, 
wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders. (Letterlijk heeft 
de Heere Jezus geen wijn meer gedronken. Wél als de opgestane Heere Jezus Christus en 
toen was het Koninkrijk al aangebroken. Vanaf Zijn Opstanding is Hij namelijk in Zijn Hemelse 
Koninkrijk) 
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Wij nemen deel aan Zijn Opstandingsleven 
 
‘Ik zeg jullie: vanaf nu zal Ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag dat 
Ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ De vrucht van de 
wijnstok is de uitbeelding van het nieuwe Opstandingsleven van Christus. Hij is Eersteling 
van een nieuwe Schepping. Door geloof, en uit Genade, nemen ook wij deel aan dat nieuwe 
leven. Wij zijn met Hem gestorven, en met Hem mee opgestaan, en zijn met Hem gezet in de 
Hemel; het Koninkrijk van de Vader. Christus en Zijn Lichaam, de Gemeente, nemen deel aan 
hetzelfde nieuwe leven. 
 
Efeze 2 
5 Ook toen wij dood waren door de misdaden (onze oude mens; het vlees; de natuurlijke 
mens), heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), 
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in (=met) Christus 
Jezus; 
 
Het nieuwe Opstandingsleven van Christus 
 
Johannes 15 
1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. 
 
Het gaat om de typologie. De vrucht van de Wijnstok, de Wijn, is een beeld van het 
Opstandingsleven van Christus, onder het Nieuwe Verbond. Christus is de Wijnstok, dus is Híj 
Degene Die de Wijn voortbrengt. Hij is degene Die het leven onder het Nieuwe Verbond 
voortbrengt. Het nieuwe Opstandingsleven van Christus. En wij hebben deel gekregen aan 
dat nieuwe Leven van Christus. De Heere zegt niet; ‘Ik ben de Wijnstok’, Hij zegt; ‘Ik ben de 
Wáre Wijnstok’. Zijn er in de Bijbel dan nog anderen die ‘de wijnstok’ genoemd worden? 
 
Noach plantte een wijngaard 
 
De wijnstok komt al voor in de geschiedenis van Noach. Het eerste wat Noach, na de 
zondvloed, namelijk deed, was een wijngaard planten. Typologisch; Noach kwam als het 
ware in een nieuwe wereld. Die nieuwe wereld is een beeld van de nieuwe Schepping. Hij 
had de oude wereld overwonnen. Hij werd gered door de wateren van de zondvloed, terwijl 
de overige mensen werden geoordeeld door het water.  
 
2 Petrus 2 
5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn 
achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht; 
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Noach werd dronken van de wijn 
 
Het eerste wat Noach doet, is ‘deelkrijgen aan de vrucht van de wijnstok’. Hij werd vervuld 
van wijn, waarin overdaad is. Hij werd dronken. Dat is een beeld van ‘vervuld worden met de 
Geest’. De Geest is niemand anders dan de Heilige Geest van Christus, het nieuwe 
Opstandingsleven van Christus. Het dronken worden van Noach wordt hem dan ook niet 
aangerekend, maar Cham wordt het aangerekend dat hij van de omstandigheden gebruik 
maakt. Het werd Noach niet kwalijk genomen dat hij dronken in zijn tent lag. 
 
Genesis 9 
20 En Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard. 
21 En hij dronk van dien wijn, en werd dronken; en hij ontblootte zich in het midden zijner 
tent.(Noach trok zich niks meer aan van deze wereld) 
22 En Cham, Kanaäns vader, zag zijns vaders naaktheid, en hij gaf het zijn beiden broederen 
daar buiten te kennen.(Cham ergerde zich aan de naaktheid van zijn vader. Cham is een 
benaming voor Egypte; een type van de oude wereld) 
 
Efeze 5 
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest; 
(dronken zijn van wijn, is een type van dronken zijn van de Geest, oftewel deelnemen aan 
het nieuwe Opstandingsleven van Christus) 
 
Jezelf losmaken van het wereldse gebeuren 
 

Als je dronken bent van aardse, stoffelijke wijn, vergeet je de wereld om je heen, en ben je 
onbezorgd. Mensen die dronken zijn, zijn van de wereld, en vergeten hun ellende en 
problemen. Dit lijkt op dronken van de Geest. Als je vervuld bent met de Geest, als je bezig 
bent met geestelijke dingen, dan worden de beslommeringen van de wereld steeds 
onbelangrijker. De aardse problemen worden er niet mee opgelost, maar ze worden minder.  
Naarmate je je meer bezig gaat houden met de eeuwige dingen die ons in het vooruitzicht 
zijn gesteld, kun je je (geestelijk) steeds meer losmaken van het wereldse gebeuren. (zie ook 
de studie ‘Buiten de wereld’)  
 
Typologie 
 
Het vervuld worden met de wijn, is dus een type van het vervuld worden met de Geest. Dit is 
geen verplichting, maar een oproep om vervuld te worden van de Geest. Je laten vervullen 
met wijn, oftewel de Geest, is ieders eigen verantwoordelijkheid. 
 
Kolossensen 3 
1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus 
is, zittende aan de rechter hand Gods. 
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn. 
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Druivensap is het oude leven, wijn is het nieuwe leven 
 
We vinden de wijnstok dus al heel vroeg in de Bijbel. In het Oude Testament. Het is een 
beeld van dat ‘nieuwe leven’, wat tot stand zou komen. De vrucht van de wijnstok is dus 
geen druivensap, maar de vrucht van de wijnstok is natuurlijk wijn. Wijn als beeld van nieuw 
leven. Het gaat niet om het oude leven, de druiven. Maar het gaat om wat er in tweede 
instantie van gemaakt wordt, de wijn, het nieuwe leven. 
 
Wedergeboorte 
 
De druiven maken eerst een proces van verdrukking door. ‘Het wordt met voeten 
vertreden’, is in de Bijbel een uitdrukking van ‘vernedering’. Het druivensap gaat naar de 
kelder in eikenhouten vaten(!). Het hele proces van Wijn maken, is een beeld van 
wedergeboorte. Uiteindelijk worden druiven omgezet in wijn. Uit de oude natuur komt een 
nieuwe natuur voort.  
 
Richteren 9 
27 En zij togen uit in het veld, en lazen hun wijnbergen af, en traden de druiven, en maakten 
lofliederen; en zij gingen in het huis huns gods, en aten en dronken, en vloekten Abimelech. 
 
Eeuwig leven onder het Nieuwe Verbond 
 
Wijn is het Bloed, en dus het leven, van het Nieuwe Verbond. Wijn is daarmee een type van 
Zijn Opstandingsleven, het Eeuwig Leven. De Wijnstok belooft eeuwig Leven. De Ware 
Wijnstok heeft, door Zijn Opstanding uit de dood, eeuwig Leven aan het Licht gebracht. 
Wedergeboorte. Wijn is daarom ook een type van de werking van de Heilige Geest. De Heere 
Jezus Christus is de ware Wijnstok. Hij brengt Wijn voort, Hij brengt eeuwig Leven voort. 
Wijn is de nieuwe Schepping; het leven onder het Nieuwe Verbond. 
 
Zeven vruchten 
 
Deuteronomium 8 
7 Want de HEERE, uw God, brengt u in een goed land, een land van waterbeken, fonteinen en 
diepten, die in dalen en in bergen uitvlieten;(dit wordt beloofd aan het Volk Israël) 
8 Een land van tarwe en gerst, en wijnstokken, en vijgebomen, en granaatappelen; een land 
van olierijke olijfbomen, en van honig; 
 
In Deuteronomium acht vinden we een opsomming van zeven vruchten. Deze vruchten 
staan voor de zegeningen die het Volk Israël erfelijk ten deel zouden vallen. Het land Kanaän, 
zoals de Heere dat beloofd heeft aan Israël. Het zijn dus zeven zegeningen die Israël zou 
ontvangen. Het mooie is dat de Gemeente, Zijn Lichaam, nú al zeven geestelijke zegeningen 
heeft ontvangen, in Christus! De zegeningen die God aan Israël beloofd heeft, worden 
uitgedrukt in het land. Een land van tarwe, gerst, wijnstokken, vijgebomen, granaatappelen, 
olijfbomen en honing. Het gaat hierbij natuurlijk om de diepere betekenis, de typologie, 
áchter deze vruchten. (zie ook de studie; Typologie in de natuur; Gerst en Wijnstok) 
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Verbond met Abraham 
 
De Wijnstok is de derde vrucht die genoemd wordt in Deuteronomium. Zo wordt de 
Wijnstok in de Bijbel in verband gebracht met Abraham. Abraham werd, als gelovige, door 
God geroepen. De Wijnstok is de derde vrucht, en daarmee een beeld van de derde Bedeling, 
en daarmee met het Verbond van Abraham. Overal waar in de Bijbel wordt gesproken over 
de wijnstok, gaat het over het Verbond met Abraham. In die zin, is Abraham dus de wijnstok.  
 
Erfgenaam van de wereld 
 
Aan Abraham werd dat nieuwe leven beloofd, hij zou erfgenaam van de wereld zijn. 
Abraham geloofde in wedergeboorte en opstanding, die ooit tot stand zou komen. Hij 
geloofde in leven uit de dood, want hijzelf kreeg kinderen terwijl dit menselijkerwijze niet 
mogelijk was.  
 
Abraham was de wijnstok, en Christus is de Ware Wijnstok 
 
Dus de wijnstok is een type van Abraham, en Abraham staat voor de wijnstok. Daarmee gaat 
de wijnstok ook over het Verbond met Abraham, en over het Z(z)aad van Abraham. En wie is 
het zaad van Abraham? Juist, Christus. Abraham was de wijnstok, en Christus is de Ware 
Wijnstok. De Belofte werd gedaan aan Abraham, maar het is het Zaad van Abraham aan wie 
de Belofte vervuld werd. Christus kreeg, wat aan Abraham beloofd werd. (zie ook de studie 
Kerstmis; ‘Wat is de afkomst van de Messias?) 
 
Galaten 3 
16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En 
den zaden, als van velen; maar als van een: En uw zade; hetwelk is Christus. 
17 En dit zeg ik: Het verbond, dat te voren van God bevestigd is op Christus, wordt door de 
wet, die na vierhonderd en dertig jaren gekomen is (430 jaar ná Abraham kwam de Wet), niet 
krachteloos gemaakt, om de beloftenis te niet te doen. 
 
Israël was een wijnstok 
 
We lezen in de Bijbel dat ook Israël een wijnstok was. Deze schriftplaatsen zijn niet zo 
positief over die wijnstok. Er staat bijvoorbeeld dat Israël een uitgeledigde wijnstok is. Dat 
betekent dat die wijnstok geen vrucht meer draagt. Ook staat er dat die wijnstok rotte 
druiven heeft. Hetgeen via Abraham aan Israël beloofd was, is terecht gekomen bij Christus, 
de Ware Wijnstok. Aan Hem worden de Beloften vervuld. Hij is de Bron van eeuwig Leven, 
daar is de Wijnstok een beeld van.  
 
Psalm 80 
8 O God der heirscharen! breng ons weder, en laat Uw aangezicht lichten; zo zullen wij 
verlost worden.(een gebed van het gelovig overblijfsel in Egypte, om hen terug over te 
brengen naar het beloofde land) 
9 Gij hebt een wijnstok (Israël) uit Egypte overgebracht, hebt de heidenen verdreven, en 
hebt denzelven geplant ; 
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Hosea 10 
1 Israël is een uitgeledigde wijnstok, hij brengt weder vrucht voor zich; maar naar de 
veelheid zijner vrucht heeft hij de altaren vermenigvuldigd; naar de goedheid zijns lands, 
hebben zij de opgerichte beelden goed gemaakt. 
 
Jesaja 5 
4 Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard, hetwelk Ik aan hem niet gedaan heb? Waarom 
heb Ik verwacht, dat hij goede druiven voortbrengen zou, en hij heeft 
stinkende druiven voortgebracht? 
 
Rode en witte wijn 
 
Er zijn twee kleuren druiven; wit en rood. Wit is, in de Bijbel, het tegenovergestelde van 
rood. Wit is de kleur van de Hemel. Rood is een beeld van de aarde. Israël zal de eeuwigheid 
hier op een nieuwe aarde doorbrengen. Rood is een beeld van eeuwig leven met een aardse 
toepassing voor Israël. De rode druif is de toepassing van het Verbond van Abraham op 
Israël, en de witte is de toepassing van het Verbond van Abraham op de Gemeente. De 
Gemeente heeft een Hemelse roeping en erfenis. Wij zijn, geestelijk, dan ook nu al mét 
Christus in de Hemel gezet  
 
Wedergeboorte 
 

Adam       =     mda =  Rood  

Adamah  =  hmda =   Aardbodem  

 
Maar de kleur van de Wijn, (het Opstandingsleven; het eeuwige leven) is niet afhankelijk van 
de kleur van de druiven. Alle druiven kun je gewoon bij elkaar doen. De kleur van de wijn is 
afhankelijk van, of tijdens het proces de schillen er aanvankelijk ingelaten worden, of er 
direct uitgehaald zijn. Erin laten; de wijn is rood, en er direct uithalen; de wijn is wit van 
kleur. De schil is een beeld van de lichamelijke verschijning; het menselijk lichaam, de 
omhulling. (zie ook de studie; Typologie in de natuur; Gerst en Wijnstok) 
 
Johannes 15 
1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman. 
 
Ik ben 
 
In het Johannes Evangelie staat zeven keer ‘Ik ben…’ ; 
Ik ben het Brood des Levens 
Ik ben het Licht der wereld 
Ik ben de Goede Herder 
Ik ben de Deur 
Ik ben de Opstanding en het Leven 
Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven 
Ik ben de Ware Wijnstok 
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De verhouding tussen God de Vader en de Zoon 
 
De oorsprong van eeuwig leven, is de wijnstok. Christus zegt; ’Ik ben de Ware Wijnstok’. En 
Degene Die die Wijnstok geplaatst heeft, en verzorgt, is de Vader. Er wordt hier gesproken 
over de verhouding tussen Zoon en Vader; De Landman en de Wijnstok. God de Vader en 
Christus. Maar let op; God de Vader en Christus zijn Eén!! 
 
Johannes 15 
2 Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die 
reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. 
 
De Ranken zijn de gelovigen 
 
In dit vers wordt gezegd wat God doet. ‘Hij neemt weg Die in Christus geen Vrucht draagt’. 
De ranken zijn de discipelen die hun geloof en vertrouwen op de Heere Jezus hadden 
gesteld. Ranken zijn dus een type van gelovigen. Ongelovigen zijn natuurlijk helemaal niet in 
de Wijnstok. Ongelovigen kunnen geen ranken zijn van de Wijnstok. ‘Hij neemt de ranken 
weg’, is een waarschuwing aan de gelovigen. Gelovigen kunnen niet verloren gaan, 
gelovigen kunnen hun positie in Christus niet kwijtraken. Door Zijn dood en Opstanding zijn 
wij onlosmakelijk met Hem verbonden. Niets kan ons van Hem scheiden. 
 
De rank ontvangt het leven van de wijnstok 
 
De stam, de Wijnstok, is een type van Christus. De ranken, de takken, zijn hier een beeld van   
de individuele gelovigen. Zij hebben, door wedergeboorte, deelgekregen aan de Wijnstok. Zij 
hebben nieuw leven ontvangen. Toch staat er dat God de ranken, die geen vruchtdragen, 
wegneemt. Maar de ranken zijn in de Wijnstok, zoals ook wij in Christus zijn. ‘In’ betekent in 
nauwe verbondenheid met, oftewel, tesamen met. De rank heeft geen leven in zichzelf. De 
rank ontvangt het leven van de wijnstok. De tak ontleent zijn leven aan de stam. De tak is 
niet zelfstandig, maar is afhankelijk van de stam, de wijnstok. Zo is het ook met elke 
gelovige. 
 
2 Korinthe 5 
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, 
ziet, het is alles nieuw geworden.(nieuw leven, nieuwe Schepping, Nieuw Verbond) 
 
Afhankelijk 
 
Wij als gelovigen hebben onze persoonlijke verantwoordelijkheid, maar wij zijn niet 
zelfstandig, wij zijn afhankelijk van Hem Die ons het leven heeft gegeven. De Landman heeft 
de wijngaard geplant. Wij zijn afhankelijk van Degene met wie wij verbonden zijn. Wij zijn 
afhankelijk van dat wat de Wijnstok ons geeft. De Landman onderhoudt de Wijngaard, want 
Hij wil veel goede vrucht oogsten. Wij zijn afhankelijk van verzorging van de Landman. De 
ranken zijn afhankelijk van de wijnstok en de landman. De Wijnstok en de Landman zijn Eén, 
want God en Christus zijn Dezelfde! 
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De Heere wil dat allen in Hem blijven 
 
Wij hoeven onszelf niet te reinigen, schoon te houden, of te verzorgen. Dat kán een rank ook 
niet zelf, hij is afhankelijk van de Landman. De Landman neemt weg wat Hij weg wilt nemen. 
De achterliggende gedachte van deze gelijkenis is dat de Heere ons wil reinigen van dingen 
die het vruchtdragen in de weg staan. Niet iedereen draagt vrucht. De Heere wil dat allen die 
in Hem zijn, ook in hem blijven. Maar er kunnen dingen gebeuren die vruchtdragen 
verhinderen.  
 
Johannes 15 
2 Alle rank, die in Mij die geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie de vrucht 
draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. 
 
Wij krijgen Kracht om vrucht te dragen 
 
De Landman wil druiven, de Landman wil vrucht zien. De Heere verwacht wat van ons. En 
dat hoeven we niet op eigen kracht te doen. Juist niet. Wij krijgen daar kracht voor, namelijk 
de Opstandingskracht waarmee God Christus uit de doden heeft opgewekt. Het is een hele 
troost dat het niet van onszelf afhangt!  
 
Efeze 1 
19 En welke de uitnemende grootheid Zijner kracht zij aan ons, die geloven, naar de 
werking der sterkte Zijner macht, 
20 Die Hij gewrocht heeft in Christus, als Hij Hem uit de doden heeft opgewekt; en heeft Hem 
gezet tot Zijn rechter hand in den hemel; 
 
Veel vruchtdragen 
 
De Landman neemt ranken weg die geen vruchtdragen. Dat klinkt onheilspellend. De andere 
kant is, dat Hij de overige ranken reinigt zodat deze meer vrucht gaan dragen. In de praktijk 
houdt dit in dat de Landman, bij alle vruchtdragende ranken, de onreinheid wegneemt. Alles 
wat de groei van de ranken in de weg staat, wil Hij wegnemen. Met als doel dat die ranken 
méér vrucht gaan dragen. ‘Hierin is de Vader Verheerlijkt, dat hij veel vrucht draagt’. Let 
goed op, we hebben het hier over het wegnemen van de onreinheid van de gelovige! Maar 
onze zonden zijn toch al weggenomen bij de dood en Opstanding van de Heere Jezus 
Christus?  
 
Voetwassing  
 
Johannes 13 
8 Petrus zeide tot Hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid! Jezus antwoordde 
hem: Indien Ik u niet wasse, gij hebt geen deel met Mij. 
9 Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het 
hoofd. 
10 Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar 
is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen.(=Judas = het Joodse volk)) 
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Hoewel wij dus rein zijn, en leven vanuit vergeving van zonden, blijkt het toch noodzakelijk 
te zijn dat wij gereinigd worden. Daar gaat de voetwassing over. In de Bijbel spreken de 
voeten over de levenswandel, en de gezindheid van de mens. Het hele lichaam is rein, maar 
onze voeten lopen nog in deze oude Schepping. Daardoor worden wij verontreinigd. Hij is 
Degene Die ons eenmaal helemaal heeft gereinigd, en daarna is Hij Degene Die ons rein 
houdt. En daarom worden alleen onze voeten, onze praktische levenswandel, door de Heere 
gewassen. En daarbij gaat het eigenlijk meer om onze gedachten, dan on onze daden.  
 
Om Vrucht te kunnen dragen, moet je gereinigd zijn 
 
Zonden staan tussen God en de mens in. Door zonden is er geen contact met God mogelijk. 
Door zonden kunnen wij niet in dienst staan van God de Vader. Als wij vrucht willen dragen, 
zal Christus weghalen wat daarbij in de weg staat. De Heere Jezus Christus is de filter tussen 
God en de mensen. Hij is onze Middelaar. Hij wast onze voeten. Hij verzoent onze zonden 
zodat wij, in Christus, in dienst kunnen staan van God. Op deze manier kunnen wij dus zelfs 
met onze oude mens hier op aarde vruchtdragen voor Hem. Hij is onze Hogepriester Die bij 
de Vader bidt voor ons, Hij reinigt en heiligt ons. Om vrucht te kunnen dragen, moet de rank 
gereinigd zijn. Dat is de reden waarom de Landman de ranken reinigt. Je kunt God niet 
dienen als je niet gereinigd wordt.   
 
Romeinen 6 
22 Maar nu, van de zonde vrijgemaakt zijnde, en Gode dienstbaar gemaakt zijnde, hebt gij 
uw vrucht tot heiligmaking, en het einde het eeuwige leven. 

 

Nooit meer onder de Wet 
 
2 Korinthe 3 
4 En zodanig een vertrouwen hebben wij door Christus bij God. 
5 Niet dat wij van onszelven bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelven; maar onze 
bekwaamheid is uit God; 
6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments (=het 
Nieuwe Verbond der Genade), niet der letter (het Oude Verbond der Wet), maar des 
Geestes; want de letter doodt, maar de Geest (=de onzienlijke Christus)maakt levend. 
 
Hij heeft ons eenmaal helemaal gereinigd, en reinigt nu onze aardse wandeling. Gelovigen 
die dit daadwerkelijk geloven, zullen zich nooit meer onder de Wet laten plaatsen. Deze 
gelovigen zijn niet (meer) te manipuleren. Christus heeft, op rechtvaardige wijze, een einde 
gemaakt aan de Wet. Gelovigen die dit geloven, zullen geen last hebben van een kwaad 
geweten. Hij is immers Degene Die zelfs ons geweten reinigt! Wij zijn in de Vrijheid gezet. De 
Vrijheid van het Nieuwe Verbond der Genade. Wij zijn bekwaam gemaakt om Hem te 
dienen. Uit vrije wil. En als we toch schuldgevoelens krijgen, als ons hart ons veroordeelt, 
dan weten wij vanuit Zijn Woord, dat God groter is dan ons hart. Loslaten dus. 
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Hebreeën 10 
21 En dewijl wij hebben een groten Priester (de Hogepriester van het Nieuwe Verbond, de 
Heere Jezus Christus)over het huis Gods; 
22 Zo laat ons toegaan (tot Christus) met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des 
geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen 
zijnde met rein water.(water= het Woord van God) 
 
1 Johannes 3 
20 Want indien ons hart ons veroordeelt (mochten we tóch schuldgevoelens hebben, God is 
meerder dan ons hart, en Hij kent alle dingen. 
21 Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God; 
(wij kunnen zonder schroom of angst naderen tot God) 
 
De ranken die geen vruchtdragen, zitten in de weg 
 
De Landman reinigt de ranken zodat zij veel vruchten dragen. Wij hebben eeuwig leven 
gekregen, en zijn daardoor verbonden met Hem. Wij zijn verbonden met Hem zodat wij 
vrucht zouden dragen voor Hem. Dienstbaar zouden zijn. Ranken die geen vruchtdragen, 
onttrekken wél levenssappen aan de wijnstok, en zitten de vruchtdragende ranken in de 
weg. Vandaar dat zij weggenomen worden. Takken die geen vruchtdragen worden door de 
Landman weggesneden. En delen van ranken die geen vruchtdragen, de dorre takken, 
worden óók weggesneden door de wijnboer. Hetzelfde verhaal staat nog een keer in de 
Bijbel. Daar gaat het over de vijgenboom. Na drie jaren geen vruchtgedragen te hebben, 
mocht hij nog één jaar blijven staan, anders zou hij omgehakt worden. Op zijn plaats zou 
immers een andere vijgenboom kunnen staan.  
 
Het reinigen is geen straf 
 
Dit principe kunnen wij als iets negatiefs bekijken, maar eigenlijk is het positief! Als er 
niemand zou zijn om de wijngaard te verzorgen, werd het al gauw een woestenij. Het gaat 
namelijk om het reinigen. Het gaat om datgene wegnemen wat ons hindert om vrucht te 
dragen! Het reinigen van de gelovigen is geen sanctie, geen straf, maar het gaat erom dat wij 
dan méér vrucht kunnen dragen. En degenen die véél vruchtdragen, ontvangen daarvoor 
veel Loon in de Hemel. Dat weten wij vanuit de Bijbel. Het is dus voor onze eigen bestwil dat 
onze onreinheden worden weggenomen!  
 
Wij worden gereinigd door het Woord 
 
Johannes 15 
3 Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. 
 
Johannes 13 
10 Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar 
is geheel rein. En gijlieden zijt rein, doch niet allen.(=Judas= het ongelovige Joodse Volk) 
 
Bovenstaande verzen, uit Johannes vijftien en dertien, zijn gelijk. Hier staat eigenlijk dat 
iemand die helemaal rein is, op zijn voeten na, tóch rein is. Wij worden eenmaal helemaal 
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rein door het Woord dat ons gepredikt is. Doordat wij geloven in het Woord van God. In de 
Bijbel is water een type van het Woord. Water is een beeld van het Woord. Wijzelf nemen 
een douche om schoon en fris te zijn. Het bad der wedergeboorte, is het Woord.  
 
Efeze 5 
26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het 
Woord; 
27 Opdat Hij (de Heere Jezus Christus, onze Hogepriester) haar (=de Gemeente, alle 
gelovigen van ná Zijn Opstanding) Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die 
geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. 
 
Titus 3 
4 Maar wanneer de goedertierenheid van God, onzen Zaligmaker, en Zijn liefde tot de 
mensen verschenen is, 
5 Heeft Hij ons zalig gemaakt (eeuwig leven gekregen), niet uit de 
werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden (wij hebben daar zélf niet voor hoeven 
werken, het is uit Zijn overvloedige Genade), maar naar Zijn barmhartigheid, door 
het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes; 
 
Wij hoeven, en kúnnen onszelf niet reinigen 
 
De oorzaak van onze reiniging, is de omgang met het Woord van God. Dat is Zijn manier om 
ons te reinigen. Wij hoeven , en kúnnen onszelf niet reinigen. Als we dat proberen, leven we 
onder de Wet. En als je door de Wet gerechtvaardigd wilt worden, ben je van de Genade 
vervallen. Wij zouden ons bezighouden met het Woord van God, en niet met allerlei 
regeltjes en geboden van de Wet. Het is niet ónze verantwoording om onszelf te reinigen.  
De Wet is een bediening des doods.  
 
Galaten 5 
4 Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van 
de genade vervallen. 
 
Als je rein bent, kun je vruchtdragen voor de Heere 
 
Er wordt van élke gelovige verwacht dat hij zich bezighoudt met het Woord. Het Woord dat 
hem tot Christus gebracht heeft. Het Woord dat eeuwig leven geeft. Het Woord wat zijn 
leven, en toekomst heeft geopenbaard. En, en passant, wordt de gelovige gereinigd door dat 
Woord, dat Levende Water. Als je je bezighoudt met het Woord, zal je leven veranderen. 
Automatisch. Voor God ben je dan rein. En alleen als je rein bent, kun je vruchtdragen voor 
de Heere. Als je rein bent, kun je de Heere dienen. 
 
Hebreeën 9 
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God 
te dienen? 
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Vruchtbare Werken en dode werken 
 
Vruchtbare werken zijn werken ter Ere van God. ‘Vruchtbare werken’ worden in de Bijbel 
ook ‘ Goede werken’ of ‘Werken des geloofs’ genoemd.  Vruchtbare werken zijn geen 
werken die God verwacht van de mens; het zijn geen verplichte werken. Goede werken zijn 
werken die voortkomen uit geloof. Het zijn vruchtbare werken. Werken die voortkomen uit 
de gelovige omdat zijn hart gevuld is met het Woord van God. Het zijn Werken die de Geest 
in en door de gelovige mag bewerken. Naar de mate waarin de Geest Zijn Werk mag doen, 
naar die mate ontvangt men straks Loon. Dode werken zijn werken ten behoeve van jezelf 
(oude mens), de oude Schepping, of ten behoeve van de Wet. Deze werken leveren niets op, 
oftewel, dragen geen Vrucht. Deze werken zijn niet ter ere van God. 
 
Titus 3 
8 Dit is een getrouw woord, en deze dingen wil ik, dat gij ernstelijk bevestigt, opdat degenen, 
die aan God geloven, zorg dragen (ervoor zorgen), om goede werken voor te staan (te 
bevorderen; de gelovige zou de Geest Zijn Werk laten doen) deze dingen zijn het, die goed en 
nuttig zijn den mensen. 
 
2 Thessalonicensen 1 
11 Waarom wij ook altijd bidden voor u, dat onze God u waardig achte der roeping, en 
vervulle al het welbehagen Zijner goedigheid, en het werk des geloofs met kracht. 
12 Opdat de Naam van onzen Heere Jezus Christus verheerlijkt worde in u, en gij in Hem, 
naar de genade van onzen God en den Heere Jezus Christus. 
 
Hebreeën 9 
13 Want indien het bloed der stieren en bokken, en de as der jonge koe, besprengende de 
onreinen, hen heiligt tot de reinigheid des vleses; 
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den eeuwigen Geest Zichzelven Gode 
onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden God 
te dienen? 
 
Vruchtbare Werken 
 
Alles wat de Geest  in en door ons mocht bewerken; alles wat gedaan werd uit Liefde voor 
de Heere, dát houdt zijn waarde, en zal blijven bestaan. Dat heeft eeuwigheidswaarde. Al 
deze werken zijn ter Verheerlijking van Christus. Dat zijn de zogenaamde vruchtbare werken. 
Deze werken zullen worden beloond door de Heere. De Heere is een goed Werk begonnen in 
elke gelovige, en wil dat Werk ook graag Zelf tot een goed einde brengen. Zonder 
tegenwerking van de gelovige. 
 
Filippensen 1 
6 Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft (het Goede Werk 
dat Hij begonnen is, is het ontvangen van de Heilige Geest. Hij wil dan ook dat wij Zijn Geest 
laten werken), dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus; (dag van Christus= 
terugkomst van Christus=Rechterstoel= Opname van de Gemeente) 
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Onze handen openen 
 
Iedere wedergeborene moet weten dat hij niet zélf hoeft te werken voor God (dat is 
Wettisch); de Geest zal  duidelijk maken wat Hij verlangt. Gods Werk valt niet te plannen of 
te regelen. Wij hoeven slechts onze handen te openen, en ons dienstbaar en afhankelijk op 
te stellen. De Heere zal onze handen dan vullen. Alle werken die wij voor onszelf of de 
wereld of de Wet hebben gedaan, zullen verdwijnen. Alle energie daarin gestopt, is weg.  
Ook alle wereldse kennis is straks verdwenen.  
 
Efeze 4 
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God 
voorbereid (Gód heeft Zijn Werken voorbereid) heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 
 
Kolossensen 1 
10 Opdat gij moogt wandelen waardiglijk den Heere, tot alle behagelijkheid, in 
alle goede werken vrucht dragende, en wassende (=opgroeiend) in de kennis van God; 
 
Vruchtbare werken zijn werken van de Geest 
 
Paulus maakt een vergelijking tussen dode werken en vruchtbare werken. Hout, hooi en 
stoppelen staan voor dode werken. Zij doorstaan het oordeel, het vuur, niet. Dode werken 
hebben geen eeuwigheidswaarde. Goud, zilver, en kostelijke stenen staan voor de 
vruchtbare werken. Zij blijven staan in het oordeel. Zij overleven het vuur. Deze Werken van 
de Geest hebben eeuwigheidswaarde.  
 
1 Korinthe 3; 10-15  
 
1 Korinthe 3 
10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fondament 
gelegd (van de Gemeente); en een ander bouwt daarop. Maar een iegelijk zie toe, hoe hij 
daarop bouwe. 
11 Want niemand kan een ander fondament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus 
Christus. 
12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, 
hooi, stoppelen; (hooi, hout en stoppels verbranden in vuur; dat zijn de dode werken. Dode 
werken zijn de werken ten behoeve van de oude mens, het vlees, de Wet en de wereld. 
Werken voor de oude Schepping. Goud, zilver, en kostelijke stenen, zijn de vruchtbare 
werken, de goede werken, zij doorstaan het vuur (oordeel) en blijven bestaan. Vruchtbare 
Werken zijn de Werken die wij de Geest in en door en met ons hebben laten doen. 
Vruchtbare werken zijn werken van de Geest. Naar de mate waarin wij die werken hebben 
laten doen door de Geest, naar díe mate zullen wij Loon oftewel Heerlijkheid oftewel Erfenis 
ontvangen) 
13 Eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag (= oordeel) zal het verklaren, dewijl 
het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. 
14 Zo iemands werk blijft (goede werken, oftewel vruchtbare werken van de Geest)  dat hij 
daarop gebouwd heeft, die zal loon (= Bijbelse synoniemen zijn Kroon, Zoonschap, Erfenis, 
Heerlijkheid)  ontvangen. 
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15 Zo iemands werk zal verbrand worden (dode werken), die zal schade lijden; (=niets 
ontvangen. Zie ook de studie; de Geest bedroeven) maar zelf zal hij behouden worden, doch 
alzo als door vuur. (als een gelovige alleen maar eigen werken gedaan heeft, ontvangt hij 
geen Loon oftewel Heerlijkheid oftewel Kroon oftewel Erfenis maar hij zal wél behouden 
blijven. Eeuwig leven is hem tenslotte bij wedergeboorte gegeven in Christus en uit Genade. 
Genade kent geen enkele verplichting. En eeuwig leven is voor altijd…) 
 
Loon oftewel Erfenis 
 
Het is de bedoeling dat wij alleen vruchtbare werken zouden doen. Dat zijn werken die de 
Geest in en door ons bewerkstelligt. Alleen de nieuwe mens in Christus kan deze werken 
doen. Vruchtbare werken leveren straks, bij de Wederkomst van de Heere, Loon oftewel 
Erfenis op. Dode werken leveren geen erfenis op. De natuurlijke mens kan alleen dode 
werken voortbrengen. Wij zouden ons laten leiden door Zijn Woord en Geest en niet door 
onze eigen behoeften en gedachten of wereldse inzichten. 
 
Wij zijn niet van onszelf 
 
1 Korinthe 6 
19 Of weet gij niet, dat ulieder lichaam een tempel is van den Heiligen Geest, Die in u is, Dien 
gij van God hebt, en dat gij uws zelfs niet zijt? 
20 Want gij zijt duur gekocht: zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke 
Godes zijn. 
 
Wij zouden ons openstellen voor Hem, wij zouden onze eigen ambities aan de kant zetten 
voor Hém. Wij zouden ons ego, onze oude mens, voor dood houden. Wij zijn Zijn Eigendom. 
Hij heeft een plan voor ons leven. Wij worden door Hem geschikt gemaakt daarvoor. 
 
Wij zijn leden van het Lichaam van Christus 
 
Als wij ons bezighouden met de Bijbel, als wij lezen in Zijn Woord, of Bijbelstudie doen. Als 
wij Zijn Woord tot ons nemen, zal blijken dat dat ons nieuw leven geeft. Dan zal ons leven 
veranderen, het zal ons reinigen en wij kunnen de Heere dan ook dienen. Wij zijn ranken 
geworden van de Wijnstok. Wij zijn leden van het Lichaam van Christus. We hebben 
deelgekregen aan het leven van de Wijnstok, deelgekregen aan het Leven van Christus. 
Deelgekregen aan de onzienlijke Christus, de Heilige Geest.  
 
Je hebt de Geest nodig 
 
Johannes 15 
3 Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. 
 
Als wij ons overgeven aan de Heere, zal Hij ons reinigen, zodat wij meer vrucht kunnen 
dragen. Maar wanneer iemand zich niks aantrekt van het Woord van God, geen vrucht wil 
dragen voor de Heere, dan neemt de Heere die rank weg. In Galaten vijf gaat het over de 
vrucht van de Geest. Je hebt de Geest dus nodig om vrucht te kúnnen dragen. Als je gelovig 
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bent, heb je de Geest in je hart uitgestort gekregen. Je moet dus gelovig zijn, oftewel 
wedergeboren zijn, om vrucht te kunnen dragen.  
 
Galaten 5 
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. 
 
Onderwerping en overgave 
 
Romeinen 8 
14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. 
 
Een rank, een gelovige, zou zich dus onderwerpen aan de leiding van de Geest. De Geest wil 
ons leiden tot volwassenheid, zodat wij in de toekomst kunnen worden aangesteld als Zonen 
Gods, met Heerlijkheid. Erfgenamen dus. De Geest wil ons leiden in al de Waarheid. En Gods 
Woord is Waarheid. Wat doet de Geest dus vooral? Hij leidt ons in het Woord van God. De 
Vrucht van de Geest veronderstelt dat wij ons laten leiden door het Woord van God. 
Onderwerping en overgave aan Hem en Zijn Woord. Het belangrijkste is het lezen en 
bestuderen van Zijn Woord.  
 
Efeze 2 
10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God 
voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen. 
 
Vrucht der gerechtigheid 
 
Filippensen 1 
9 En dit bid ik God, dat Uw Liefde (uitgestort in onze harten= de Heilige Geest) nog meer en 
meer overvloedig worde (=toeneemt) in erkentenis en alle gevoelen;(gevoed door kennis en 
inzicht) 
10 Opdat gij beproeft (onderscheidt) de dingen, die daarvan verschillen(zaken die de groei 
van Zijn Liefde niet bevorderen), opdat gij oprecht zijt, en zonder aanstoot te geven, tot den 
dag van Christus;(=de opname van de Gemeente= de Rechterstoel van Christus) 
11 Vervuld met vruchten der gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn tot heerlijkheid en 
prijs van God. 
 
Als een rank geen vrucht draagt, is het wel een gelovige, maar het Woord van God laat hij 
links liggen. In de praktijk van zijn leven onderwerpt hij zich niet aan God en Zijn Woord. Hij 
laat zich niet leiden door de Geest. Vanuit het Woord leer je Gods Wil kennen. Wij zouden in 
het Licht wandelen, en ons onderscheiden van de wereld die in duisternis is. Als een rank 
vruchten draagt, draagt hij ‘vruchten der gerechtigheid’. Een gelovige is, in Christus, een 
rechtvaardige. Dan kun je vruchtdragen; vruchten der gerechtigheid. Blijf in Mij en ik in U, 
dán kun je vruchtdragen. Dan zal Hij die vruchten bewerkstelligen. Als een rank géén vrucht 
wil dragen, blijft hij wel een kind van God, maar leeft dan niet als een rechtvaardige.  
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Opvoeding 
 
Hebreeën 12 
6 Want dien de Heere liefheeft, kastijdt Hij (onderwijst Hij, voedt Hij op), en Hij geselt een 
iegelijken zoon, die Hij aanneemt. 
-- 
11 En alle kastijding (opvoeding, onderwijzing) als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van 
vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich een vreedzame vrucht der 
gerechtigheid dengenen, die door dezelve geoefend zijn. 
 
Eigenlijk staat hierboven; ‘elke rank die vruchtdraagt, reinigt Hij’. Hij onderwijst ons uit Zijn  
Woord. Hij voedt ons op van kinderen tot volwassenen in geloof, zodat wij vrucht kunnen 
dragen. Ná de kastijding., ná de onderwijzing, en opvoeding van de Heere, is er vrucht der 
gerechtigheid. Vruchtdragen wordt ook hier gekoppeld aan het feit dat de Heere bezig is met 
ons leven. Als wij ons overgeven tenminste. Dan reinigt en heiligt Hij ons, zodat wij meer 
vrucht kunnen dragen. Als wij ons laten leiden door Hem, maken wij daarin de juiste keuzes. 
Maar dit is een keuze die iedere gelovige voor zichzelf moet maken.  
 
De Heere dwingt niemand  
 
Johannes 15 
2 Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die 
reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage. 
-- 
4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij 
niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. 
-- 
6 Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en 
men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 
 
Een gelovige kan kiezen om geen vrucht te dragen. Diegene kan blij zijn met het eeuwige 
leven dat hij heeft ontvangen, maar daar laat hij het bij. Hij wil dan liever de onreinheid van 
het oude leven dragen, want daar komt dat dan op neer. Maar daarmee geeft hij zich dan 
over aan het mes van de Landman. De rank zal immers weggenomen worden, en in het vuur 
belanden.  
 
Met Christus verbonden blijven 
 
Johannes 15 
4 Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij 
niet in den wijnstok blijft; alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft. 
 
Er staat ‘blijft in Mij, en Ik in u’. Het is belangrijk om met Christus verbonden te blijven, met 
de Wijnstok dus. De enige manier om met Hem, de levensbron, verbonden te zijn, is via het 
Woord van God. Hoe zouden we ánders met Hem verbonden kunnen zijn?? Wij zouden ons 
geen zorgen maken over vruchtdragen. Het belangrijkste is om met Hem verbonden te 
blijven! De ranken laten zich voeden met de levenssappen van de Wijnstok. Wij zouden ons 
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voeden met geestelijk Voedsel, de Bijbel. Wij zouden leven uit Zijn Woord. Dat is de 
verantwoording van de gelovige. Door dat Woord geeft Hij ons de mogelijkheid om vrucht te 
dragen. Vruchten van de nieuwe Schepping  
 
Wandelen met de Heere 
 
Als je wedergeboren bent, ben je een rank in de Wijnstok. Je positie is in de Wijnstok te zijn. 
Maar we zouden in de Wijnstok blijven. Vruchtdragen heeft wel degelijk te maken met onze 
levenswandel. Wij zouden in de praktijk met de Heere door het leven gaan. Vruchtdragen zal 
dan vanzelf gebeuren. Daar zorgt de Heere voor.  
 
Een wandel mét of zonder de Heere? 
 
Johannes 15 
6 Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en 
men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 
7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en 
het zal u geschieden. 
 
Vers zes en zeven hierboven staan recht tegenover elkaar. Positief en negatief. Als een 
gelovige zich bewust afkeert van God en Zijn Woord, wordt hij afgesneden. Dat betekent 
niet dat hij geen kind van God meer is, of dat hij zijn eeuwig leven kwijtraakt. Hij gaat niet 
verloren, dat kan natuurlijk niet. Zijn Geest heeft hij ontvangen bij wedergeboorte, en blijft 
in de gelovige. Maar het gaat erom of je je onderwerpt aan Zijn Geest. Dit heeft niks te 
maken met vruchtdragen. Het gaat hier over de wandel van de gelovige; met of zonder de 
Heere? 
 
1 Johannes 2 
27 En de zalving (=de Heilige Geest= eeuwig leven), die gijlieden van Hem ontvangen hebt, 
blijft in u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar gelijk dezelfde zalving u leert 
van alle dingen, zo is zij ook waarachtig, en is geen leugen; en gelijk zij u geleerd heeft, zo 
zult gij in Hem blijven.(=De Geest wil je leiden in alle Waarheid, laat je onderwijzen door 
Hem. Onderwerp je aan Hem) 
28 En nu, kinderkens, blijft in Hem; opdat, wanneer Hij zal geopenbaard zijn, wij 
vrijmoedigheid hebben, en wij van Hem niet beschaamd gemaakt worden in Zijn toekomst. 
 
1 Johannes 3 
24 En die Zijn geboden(=Zijn Woord, Zijn Onderwijzing) bewaart, blijft in Hem, en Hij in 
denzelven. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons 
gegeven heeft.( je blijft in Hem als je leeft vanuit onderwerping aan Zijn Woord) 
 
Vruchtdragen wordt ontnomen  
 
Johannes 15 
6 Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en 
men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. 
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7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en 
het zal u geschieden. 
 
Het gaat hier niet over het eeuwig leven vasthouden. Dat ligt vast in Gods Verzoeningswerk. 
De rank die wordt afgesneden gaat over de mogelijkheid om vrucht te dragen door de 
gelovige. De rank die wordt afgesneden, is een uibeelding, van de gelovige die de 
mogelijkheid tot vruchtdragen, ontnomen wordt. Je moet de zinnen goed lezen; niet de 
gelovige wordt in het vuur geworpen, maar de verdorde rank wordt in het vuur geworpen. 
De onwillige gelovige wordt buitengeworpen. Buitengeworpen wat het vruchtdragen 
betreft. 
 
Zijn Woord dicht laten, is niet verstandig 
 
Als gelovigen niet in de Wijnstok blijven, niet in Zijn Woorden blijven, lopen zij het risico dat 
zij zullen worden afgesneden en buitengeworpen. Dat betekent dat zij geen vrucht meer 
kunnen dragen. Als een gelovige geen zin meer heeft om moeite te doen om het Woord te 
begrijpen, en de Bijbel gesloten houdt, dan wordt het gevaarlijk. Begrijp goed; wanneer wij 
met het Woord van God bezig zijn, is God met ons bezig. Als wij Zijn Woord tot ons nemen, 
spreekt God tot ons. Als wij het Woord dichtlaten, spreekt God níet tot ons. Dan staat Zijn 
Werk in ons leven stil. God is actief bezig in het leven van de gelovige. Hij zorgt voor Zijn 
eigendom.  
 
De Geest bedroeven 
 
Efeze 4 
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gij verzegeld zijt tot den dag der 
verlossing. 
 
Wat zou God doen als wij liever zélf de beschikking hebben over ons leven? Dan zegt Hij; 
‘Nou, dan zoek je het verder zelf maar lekker uit’. Dat heeft Hij met Israël toch ook gedaan?! 
God laat de onwillige gelovige los. Deze gelovige bedroeft de Geest. Men bedroeft de Geest 
als men de Geest tegenwerkt. De Heere wil in en door en aan elke gelovige een Werk doen. 
Als men niet in dienst wil staan van de Heere, maar zélf aan de slag gaat om eigen werken, 
dode werken, te doen, dan bedroeft men de Geest. Het is óf een leven uit de Hand van de 
Heere, óf een leven uit eigen kracht. We hebben een vrije keuze. 
 
1 Timotheüs 4 
1 Doch de Geest zegt duidelijk, dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het 
geloof, zich begevende tot verleidende geesten, en leringen der duivelen, 
2 Door geveinsdheid der leugensprekers, hebbende hun eigen geweten als met een 
brandijzer toegeschroeid; 
 
Vruchtdragen tot Verheerlijking van Hem 
 
7 Indien gij in Mij blijft, en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en 
het zal u geschieden 
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De gelovige die in Hem blijft, de gelovige die leeft vanuit Zijn Woord, zal bepaalde begeerten 
krijgen. Dat zijn dan verlangens in overeenstemming met Zijn Woord. Dat zal dan 
geschieden. Als wij gericht zijn op Christus, en het leven dat Hij geeft, wanneer wij 
daadwerkelijk vruchten willen dragen, dan zal blijken dat dat zal lukken. Dat is vruchtdragen 
tot verheerlijking van Hem. En degene die vruchtdraagt, is discipel van Hem.  
 
Er zijn twee keuzes voor gelovigen 
 
Er zijn dus twee keuzes voor gelovigen. Als je je afhankelijk opstelt ten opzichte van de 
Heere, neemt Hij de Leiding van je leven over. De Heere zorgt er dan voor dat je zal vrucht 
dragen. De andere keuze is dat de Heere het vruchtdragen wegsnijdt. De Heere ontneemt je 
dan de mogelijkheid om vrucht te kunnen dragen. Je hebt dan alleen de leiding over je leven, 
je leeft niet vanuit het Woord, of in afhankelijkheid van Hem. Je zal geen vruchtdragen, en 
dus geen Loon krijgen, straks bij Zijn Wederkomst.  
 
Vrucht van de Geest 
 
Wat zijn die vruchten? De vruchten zijn de vruchten van de Wijnstok, en de Wijnstok is een 
beeld van de Heilige Geest. Wat brengt Christus in ons voort? Wat is de vrucht van de Geest? 
Nou, dat is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, en matigheid. Dat zijn op de eerste plaats veranderingen in ons 
persoonlijk leven. Veranderingen in wie wij zijn. Dit zal tot uitdrukking komen in de zaken 
waar wij mee bezig zijn. Het komt tot uitdrukking in onze werken. werken des geloofs. 
vruchtbare werken.  
 
Galaten 5 
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, 
goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.(Dit zou ons moeten onderscheiden van de 
wereld. De wereld zit immers altijd in zak en as) 
 
Happy End 
 
De wereld om ons heen is bedroefd om alles wat er verkeerd gaat. Zoals oorlog, klimaat, 
vluchtelingen, grondstoffentekort en pandemie. Maar in het Licht van Gods Woord weten 
wij dat er niet zoveel verkeerd gaat. Alles verloopt volgens Zíjn Plan. De geschiedenis van 
deze wereld, deze oude Schepping, heeft een happy end. Het zal eindigen in een nieuwe 
Schepping, waarvan wij nu al deel uitmaken, maar die op het einde geopenbaard zal 
worden. En wanneer dat allemaal realiteit voor ons is, dan zullen we ín Hem blijven, en Zijn 
Woorden bewaren. De rank zit in de wijnstok. De rank en de wijnstok zijn daardoor één. 
 
Romeinen 6 
5 Want indien wij met Hem één Plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen 
wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; (wij kunnen hier en nu al Zijn 
Opstandingsleven leven. Als wij ons leven overgeven aan Hem, de Wijnstok) 
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Slot 
 
Het belangrijkste is dus dat wij in de Heere zouden blijven. Dan nemen wij de Levenssappen 
van de Ware Wijnstok tot ons, en zo kunnen wij dan vruchtdragen. Dat betekent dat wij, ook 
in de praktijk van ons leven, met Hem verbonden zouden blijven. Wij zouden, aan de hand 
van Zijn Woord, met Hem door het leven gaan. Want de liefde voor Zijn Woord, is hetzelfde 
als liefde voor Hem. Zijn Woord zou ons leven zijn, liefst in al onze dagelijkse bezigheden. 
Zijn Woord brengt dan blijvende vrucht voort.     
        
Gebed 
 
Trouwe Hemelse Vader wij willen U dankzeggen dat U ons verbonden heeft met de Ware 
Wijnstok, de Bron van eeuwig Leven. Wij danken U dat wij dat leven hebben ontvangen in 
Hem en door Hem. Christus Die uit de dood opstond en Eersteling is van een nieuwe 
Schepping. Wij danken U dat ook wij als eerstelingen van die nieuwe Schepping vruchten 
mogen, en kunnen dragen. Wij danken U dat U ons vruchtbaar gemaakt heeft, en deel 
gegeven heeft aan de Goddelijke natuur. Wij danken U dat U in ons werkt, beiden het willen 
en werken. Wij hoeven ons slechts over te geven aan Uw leiding, waarna U ons leven vullen 
zult. Dan zullen wij vruchtdragen. Wij danken U dat U ons niet alleen eenmalig gereinigd 
heeft, maar ons bovendien rein houdt. Daardoor kunnen wij meer vruchtdragen. Wij vragen 
U veranderd te worden naar Uw Beeld. Wij danken U Vader dat wij zo mogen leven aan Uw 
Hand. Dat U in ons bent, en wij in U zijn. Wij danken U dat wij ons leven niet meer zélf 
hoeven in te richten, niet meer zélf hoeven te plannen. Wij mogen ons afhankelijk stellen 
van U, die ons het leven geschonken heeft. U Die ons leven onderhoudt en voedt. U Die voor 
ons Loon en Erfenis heeft weggelegd, en voor ons bewaard in de Hemel. Over alle ellende in 
de wereld, en in ons persoonlijk leven, mogen wij uitzien naar de toekomst Die U voor ons 
heeft weggelegd. Wij danken U dat dit allemaal vaststaat door Uw Verlossingswerk. Wij 
danken U voor Uw Woord, Uw Opstandingsleven, en Uw Genade. Amen 
 
Jakobus 1 
18 Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn 
als eerstelingen Zijner schepselen. 
 
2 Petrus 1 
4 Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve 
der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de 
wereld is door de begeerlijkheid. 
 
Filippensen 2 
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. 
 
2 Johannes 1 
8 Ziet toe voor uzelven, dat wij niet verliezen, hetgeen wij gearbeid hebben, maar een 
vol loon mogen ontvangen. 
9 Een iegelijk, die overtreedt, en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; die in de 
leer van Christus blijft, deze heeft beiden den Vader en den Zoon. 
 


