
Preek door de Week+

Een handreiking voor het gemeenschapsleven als huiskring, gebaseerd op de zondagse dienst.

Mocht je de preek en het getuigenis in de dienst gemist hebben, bekijk deze dan eerst op onze 
website www.meerkerk.nl  voor je naar je huiskring gaat, zodat je uit de eerste hand samen met je 
kringleden kan delen in de boodschap die de Heer in ons midden als Meerkerk heeft neergelegd.

Behalve in de huiskringen is de PddW+ ook geschikt voor momenten waarop je je geloof wilt delen 
met anderen buiten je huiskring. Bijvoorbeeld met je partner of kinderen, met je vrienden, in je 
bedieningsteam in de kerk of met een aantal collega’s op je werk.

**************************************************************************
Zondag 10 juni 2018 

Prediker: Joop Strietman

Titel: Als je veel vrucht draagt… 

Bijbellezing: Johannes 15:1-8 (GNB)

1 “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Elke rank aan Mij die geen vrucht 
draagt, snijdt Hij af; de vruchtdragende ranken snoeit Hij bij om ze nog meer vrucht te doen 
dragen. 3 Jullie zijn al bijgesnoeid door de woorden die Ik tot jullie gesproken heb. 4 Blijf in Mij, dan 
blijf Ik in jullie. Een rank kan alleen maar vrucht dragen als hij aan de wijnstok zit – niet uit zichzelf. 
Zo kunnen ook jullie alleen maar vrucht dragen als je in Mij blijft. 5 Ik ben de wijnstok, jullie zijn de 
ranken. Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, draagt hij veel vrucht; los van Mij zijn jullie tot niets in 
staat. 6 Wie niet in Mij blijft, wordt weggegooid als een rank en verdort. Zulke ranken worden bij 
elkaar geharkt en in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in 
jullie blijven, kun je alles vragen wat je wilt, en je zult het krijgen. 8 Het is de glorie van mijn Vader 
als je veel vrucht draagt en je zo mijn leerlingen toont.”

Bijzonderheden: 
1. De jaarlijkse zomerbrief is deze week uitgekomen 
2. zondag 17 juni is Ledenbevestiging
3. maandag 18 juni slotavond Alpha en Beta Cursus, feestelijke avond met geloofsverhalen.
4. woensdag 4 juli Jaarafsluiting en melding stand van zaken Huisvesting.

Een paar opmerkingen  

Wat hier in Johannes 15 wordt aangehaald, gebeurde op de avond voordat Jezus werd 
gearresteerd en gekruisigd. Ongetwijfeld slaat ‘vrucht’ hier dan ook op de gevolgen van de 
bijzondere roeping van de apostelen die op het punt stond te beginnen: “Gaat dan heen en maak 
alle volken tot Mijn discipelen.” De ultieme vrucht op hun leven is de geboorte van de kerk. Op de 
fundamenten van hun werk heeft de wereldwijde kerk door de eeuwen heen tot de dag van 
vandaag voortgebouwd. De apostelen deden dat, maar eigenlijk ook weer niet. Jezus deed het 
door hen heen! 

Wie is wie en wat is wat in dit verhaal?
1. De wijnstok is Jezus (vers 1).
2. De wijnbouwer is God de Vader (vers 1).
3. De ranken aan de wijnstok zijn de discipelen van Jezus (vers 5).

https://meerkerk.us2.list-manage.com/track/click?u=7e62bc43f6d7a76c2aa502030&id=baf3808280&e=ad0e9227ca


4. De vrucht is alles wat het leven van God in de discipelen tot ontwikkeling laat komen (vers 
5). In deze verzen komt het woord ‘vrucht’ maar liefst 7x voor. In vers 16 volgen er nog 2x. 
Hier gaat het dus om! 

Wie wil er geen vruchtbaar en betekenisvol leven leiden? Niets is zo verschrikkelijk als het besef 
dat je je leven verspilt. Iedereen van ons snakt naar identiteit en naar een blijvende en voldoening 
gevende betekenis. Jezus is gekomen om ons juist dat te schenken. Als we zicht krijgen op Hem en 
wie Hij voor ons wil zijn, dan zal ons leven nooit meer hetzelfde zijn. 

Hij is de wijnstok, wij de ranken die de vruchten dragen. Het doel dat Hij voor ons heeft is dat we 
vrucht dragen. Niet zelf produceren, maar wel dragen. Het produceren doet Hij zelf, door de 
werking van de Heilige Geest in en door ons heen. Wat wij moeten doen is in stevig contact met de
wijnstok blijven, zodat de levenssappen kunnen stromen en de vrucht kunnen bewerken. We 
moeten Hem de ruimte geven! 

De titel: Als je veel vrucht draagt… wil een bewustwording zijn wat die veelheid aan vrucht 
uitwerkt: het is de glorie van God de Vader en toont dat we volgelingen van Jezus zijn. 

Samenvattend kun je eenvoudig concluderen dat deze vrucht is bestemd voor anderen en tot eer 
van God. De vrucht is niet voor de plant zelf, maar nodig voor de voortplanting en als voeding voor 
anderen. De focus is dus niet op mij, maar op God en de ander!

Het proces en de volgorde is duidelijk: eerst geloven en in relatie met God treden, dan snoeien, 
vervolgens vrucht dragen en daardoor God verheerlijken. Het ultieme doel is dat God verheerlijkt 
wordt. De weg waarlangs dat gebeurt, is door de vrucht die wij dragen en die ontstaat waar wij 
geloven, leven in een intieme relatie met Jezus en ons laten snoeien en bewerken. 

Wat mij te doen staat, is het volgende:

1. Ik word uitgenodigd om een rank aan de wijnstok te worden. Door geloof in Jezus en het 
belijden van je 'duistere kant', bekeer je je en word je geplant op die uit de hemel afkomstige 
wijnstok. 

2. Ik word uitgenodigd om innig aan de wijnstok verbonden te blijven, want daar dank ik mijn 
leven aan. Dit houdt in dat de ontwikkeling van een relatie, een band met Jezus mijn hoogste 
prioriteit moet zijn en blijven. De woorden van Jezus moeten in me blijven en ik mag Hem 
vragen me te geven wat nodig is. 

3. Ik moet me gewillig schikken naar wat God doet in mijn leven. Hier in deze gelijkenis heet dat 
‘snoeien’.

Bij de wijnbouwer, de landman, draait alles uiteindelijk om de oogst! Goed om ons te realiseren 
dat dit de focus is en dit ook mee te nemen in onze gebeden. 

Aanvullende Bijbellezingen   

Jesaja 53:2-3    
Als een loot schoot hij op onder Gods ogen, als een wortel die uitloopt in dorre grond. 
Onopvallend was zijn uiterlijk, hij miste iedere schoonheid, zijn aanblik kon ons niet bekoren. 
Hij werd veracht, door mensen gemeden, hij was een man die het lijden kende en met ziekte 



vertrouwd was, een man die zijn gelaat voor ons verborg, veracht, door ons verguisd en 
geminacht.

1 Korintiërs 3:7
Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien.

Galaten 5:22-23
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Kolossenzen 1:7-10 
Onze geliefde medewerker Epafras, die zich als trouw dienaar van Christus voor u inzet, heeft 
u daarin onderwezen. En hij heeft ons verteld over de liefde die de Geest in u opwekt. Daarom
bidden wij onophoudelijk voor u, vanaf de dag dat we dat gehoord hebben. We vragen dat u 
Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. 
Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, Hem volkomen welgevallig. U zult vrucht 
dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn 
luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.

Matteüs 5:16: 
Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen 
aan jullie Vader in de hemel.

Romeinen 11:17-18
En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde 
olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de 
wortel, dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat 
niet u de wortel draagt, maar de wortel u.

**** 
Liederen 

Uw naam - Paul Baloche
Toon mijn liefde – Opwekking 705
Bewerk ons hart - Opwekking 755
Niemand is als U – Opwekking 474
Majesteit, Koning in eeuwigheid – Opwekking 475 
Mijn Redder – Opwekking 680

De volledige teksten van deze liederen staan in de bijlage achteraan
************************************************************************* 
Gespreksvragen 

Onderstaande gespreksvragen zijn bedoeld als een voorzet. Bekijk of je ze kunt aanvullen met 
vragen die specifiek voor jouw kring of groep belangrijk kunnen zijn. Denk vooraf biddend na welke 
vragen je in ieder geval op de huiskringavond wilt bespreken. 

Neem tijd om - in stilte - naar boven te halen wat jou in de dienst heeft geraakt en hoe God daarin 
tot je heeft gesproken. Mocht je tijdens de dienst aantekeningen hebben gemaakt, neem ze erbij.



1. Wissel uit wat jou in de dienst met name aansprak. Als je daarin hebt ervaren dat de Heer tot je
sprak, hoe zou je dan Zijn woord aan jou kunnen samenvatten?

2. Laat een ieder de tekst van Johannes 15:1-8 voor zichzelf in stilte lezen en deel vervolgens met 
elkaar wat jou aanspreekt uit deze Bijbelpassage en waarom.

3. Als vers 8 van deze tekst niet is genoemd: Wat zegt het jou dat 'Het de glorie van mijn Vader is 
als je veel vrucht draagt en je zo mijn leerlingen toont?' Ben je je daarvan bewust bij het dragen en 
doorgeven van de vruchten? En hoe kan dat je stimuleren om als volgeling van Jezus te leven?

4. Joop sprak over vrucht dragen. Deze vruchten kunnen wij niet zelf produceren, maar deze 
vruchten kunnen wij wel dragen. Hoe zou jij het verschil daartussen onder woorden brengen? 
Het werk dat de Heilige Geest in jou doet en datgene wat je zelf doet, het is lang niet altijd 
gemakkelijk om de grens daarin te herkennen. Kun je daar iets over zeggen?

4a Bij de Opmerkingen staat: ongetwijfeld slaat ‘vrucht’ hier op de gevolgen van de bijzondere 
roeping van de apostelen die op het punt stond te beginnen: “Gaat dan heen en maak alle volken 
tot Mijn discipelen”. Maar vrucht is ook ‘goede daden’ doen. In Kolossenzen 1 vers 10 staat: “U zult
vrucht dragen door al het goede dat u doet.” Jezus zei in Mattheus 5:16: “Opdat zij jullie goede 
daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel”, wat lijkt op vers 8 van de lezing Johannes 
15:1-8. Waaraan denk je dat mensen kunnen zien dat je een volgeling van Jezus bent? 

5. De vrucht is niet voor de plant zelf, maar nodig voor de voortplanting en als voeding voor 
anderen. De focus is dus niet op mij, maar op God en de ander! Het kan een worsteling zijn om van
je ik-gerichtheid verlost te worden. Kun je iets delen over jouw persoonlijke ervaring daarmee? En 
kun je persoonlijke voorbeelden noemen van de vruchten die God in jouw leven voor anderen 
heeft bewerkt?

6. Wij zijn geënt op de ware wijnstok als we een relatie met Jezus zijn aangegaan. Dat enten is een 
bijzondere operatie. Je wordt afgesneden van je eigen wortel en met een inkeping geplaatst op 
een andere stam. Hoe verliep/verloopt dit proces in jouw leven?

7. Het is belangrijk om innig aan de wijnstok verbonden te blijven. Wat houdt het concreet in als 
het ontwikkelen van een relatie met Jezus de hoogste prioriteit in je leven heeft? Hoe kunnen we 
elkaar als kring praktisch helpen dat te realiseren? 
(Misschien vind je het wel een goed idee om een 'mindmap' te maken: 
begrippen, teksten, relaties en/of plaatjes ordenen in de vorm van een boomstructuur rond 
een centraal thema om alles te ordenen en de hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden). 

8. Aan deze wijnstok moeten de ranken soms gesnoeid worden. Dat houdt in dat we ons gewillig 
schikken naar wat God doet in ons leven. Kun je voorbeelden noemen uit je eigen leven dat God 
iets heeft moeten snoeien voordat je vrucht kon dragen? Kun je iets uit je leven opnoemen wat op 
dit moment misschien wel 'gesnoeid' moet worden? 
In vers 3 zegt Jezus tegen zijn leerlingen: “Jullie zijn al bijgesnoeid door de woorden die Ik tot jullie 
gesproken heb.” Wat zegt dat? 

**************************************************************************

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kenobject
https://nl.wikipedia.org/wiki/Visualisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Relatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tekst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begrip


Gebedssuggestie  
Heer ik dank U ervoor dat U mijn leven hebt gewassen van alle zonden, tekorten en onreinheid. 
Dank U dat ik met U verbonden mag zijn en dat Uw levenssappen door mij heen stromen. Neemt U
ook op dit moment weg wat niet is naar uw wil. Dank U voor de Heilige Geest. Dank U dat U mij 
wilt veranderen en gebruiken tot Uw eer, zodat mijn leven vrucht zal dragen tot zegen van anderen
en tot Uw eer. Bevrijd mij meer en meer van mijn ik-gerichtheid. Leer mij steeds te leven in een 
intieme omgang met U. Leer me Uw woorden in me op te nemen en altijd met me mee te dragen 
in mijn binnenste. Leer mij te bidden en U te vragen wat nodig is om vruchtbaar te leven. Maak me
ook gewillig en bereid om door U gesnoeid en bewerkt te worden.
Ik wil leven met uw droom voor mijn bestaan voor ogen. Dat ik vrucht mag dragen in mijn daden, 
mijn karakter en mijn houding. Dat ik iets voor anderen mag betekenen, tot zegen van hen en tot 
eer van uw naam. Amen.

************************************************************************** 
Liederen  

Uw naam - Paul Baloche

De morgen brengt een nieuwe dag 
Waar ik over zingen mag
Van aarde tot de hemel hoog
maakt het uw naam groot

Refrein:
Uw naam, een onwankelbare vesting.
Uw naam is een toevlucht, biedt bescherming.
Uw naam brengt de volken tot aanbidding.
Er kan alleen verlossing bestaan in Uw naam.

Heer, wij bidden in Uw naam:
kom en vul ons hart vandaag,
geef ons de kracht Uw weg te gaan.
Geprezen zij uw naam!

(Refrein)
***
Toon mijn liefde – Opwekking 705

Aan de maaltijd wordt het stil,
als de meester knielen wil,
en vol liefde als een knecht,
elk apart de voeten wast en zegt:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen,
dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,
dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

Refrein:
Toon mijn liefde, aan de ander



dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.
Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,
de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.

In de wereld wordt het stil, als wij doen wat Jezus wil
en gaan dienen als een knecht, zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:
Dit is wat Ik wil dat jullie doen, dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,
Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn, dit is wat de wereld ziet van Mij
Als je Mij gaat volgen

(Refrein)
************* 
Bewerk ons hart - Opwekking 755

Bewerk ons hart, o God,
Maak het goede grond.
Help ons te ontvangen
wat U spreekt tot ons.
Plant Uw Woord diep in ons hart;
geef het rijke vrucht.
Leid ons in Uw waarheid, Heer;
geef dat twijfel vlucht.

Refrein:
Laat ons zien; laat ons Christus zien.
Laat Uw glorie ons beschijnen
als Uw Woord gepredikt wordt.
En laat ieder hart belijden:
Hij is Heer!

Uw Woord is levend licht
voor ons verduisterd hart;
draagt ons door verleiding heen,
wijst ons steeds Uw pad.
Uw Woord is brood voor onze ziel,
vrijheid voor de slaaf;
geeft ons wijsheid, voedt ons op.
Heer, spreek tot ons vandaag.

(Refrein)

Bridge 4x:
Waar zouden wij gaan, Heer? 
Waar zouden wij gaan?
U hebt de woorden van eeuwig leven.

(Refrein)
*** 



Niemand is als U – Opwekking 474

Niemand is als U,
niemand die mijn hart vervult zoals U
ook al zoek ik heel mijn leven lang door,
er is niemand zoals U
 
(m) Uw liefde stroomt als een brede rivier,
genezing komt door uw hand
(v) Angstige kinderen schuilen bij U,
niemand is als U
 
(laatste keer:)
Niemand is als U,
niemand die mijn hart vervult zoals U
ook al zoek ik heel mijn leven lang door,)
er is niemand zoals U,
ook al zoek ik heel mijn leven lang door,)
er is niemand zoals U,
niemand zoals U

*** 
Majesteit, Koning in eeuwigheid – Opwekking 475 

Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U die heel de schepping
door uw hand hebt voortgebracht
Majesteit, Koning in eeuwigheid,
U bent mijn Verlosser,
mijn schuilplaats en mijn kracht
 
Refrein:
Wij verhogen U, Heer Jezus
elke knie zal buigen voor uw troon
Wij verhogen U, Heer Jezus
niemand is als U, nee, niemand is als U
 
(laatste keer:)
Nee, niemand is als U
Nee, niemand is als U 
***
Mijn Redder – Opwekking 680

Iedereen zoekt naar liefde
Trouw die nooit teleurstelt
Geef uw genade Heer 
Iedereen zoekt vergeving
De goedheid van een redder
De hoop van de volken



Refrein:
Mijn Redder, bergen moeten wijken
Voor Zijn geweldige kracht, 
Zijn geweldige kracht
Als Redder, grote Overwinnaar
Stond Jezus op uit het graf, 
Hij stond op uit het graf

Neem mij zoals ik ben Heer,
Met al mijn angst en falen
Vul mijn hart opnieuw
Ik geef mij aan U over
Met alles wat ik geloof Heer,
Wil ik U volgen

(Refrein)

Laat uw licht aan heel de wereld zien, 
we zingen tot de eer van de verrezen Heer
Jezus, laat uw licht aan heel de wereld zien, 
we zingen tot de eer van de verrezen Heer

(Refrein)

                   


