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Welkom. 
Broeders en zusters, het is weer volop lente en dat is 
te zien en te merken. De natuur doet weer zijn werk, 
wat doods leek is weer tot leven gekomen. Op veel 
plekken zie je ook mensen bezig in hun tuinen. Als 
je een mooie tuin wilt dan moet je er wel wat aan 
doen, dan moet je de natuur wel een handje helpen 
en vaak ook een beetje bijsturen zodat je tuin 
beantwoordt aan jouw ideeën. Je ziet veel prachtige 
tuintjes, goed onderhouden, maar je ziet hier en daar 
ook verwilderde tuinen, waar weinig of niets aan 
gedaan wordt. Wij mensen zijn ook een stukje van 
die natuur, en willen we goed groeien en bloeien dan 
vraagt dat onderhoud, dan vraagt dat je kijkt hoe het 
zou moeten zijn, waar je dingen misschien wat moet 
bijsturen. En ook of er hier en daar misschien iets 
gesnoeid moet worden. Het evangelie van vandaag 
spreekt over snoeien, maar nog veel meer over 
verbondenheid als voorwaarde tot groei en bloei van 
individu en gemeenschap. 
 
Evangelie.  
Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus 
Christus volgens Johannes 15,1-8. 
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware 
wijnstok en mijn Vader is de wijn-bouwer. Elke rank 
aan Mij die geen vrucht draagt, snijdt Hij af; en elke 
rank die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer 
vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dankzij het woord 
dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij, zoals Ik in 
u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, 
maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij 
evenmin, als gij niet blijft in Mij. Ik ben de wijnstok, 
gij de ranken. Wie in Mij blijft, zoals Ik in hem, die 
draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. 
Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij 
wegge-worpen als de rank en verdort; men brengt ze 
bij elkaar, gooit ze in het vuur, en ze verbranden. Als 
gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt 
dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor 
wordt mijn Vader verheerlijkt, dat gij rijke vruchten 
draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn. 
 
 

 
Overweging.  
Het beeld van de wijnstok en de ranken is niet direct 
een beeld uit onze ervaringswereld wat we in 
Nederland tegenkomen, maar we snappen hopelijk 
natuurlijk wel waar het om gaat: verbondenheid. Het 
is een kernelement van het leven en misschien zelfs 
wel een voorwaarde om zinvol en gelukkig te kunnen 
leven. Het kan gaan om familiebanden, 
vriendschapsbanden, banden van werk, 
verenigingen, sportclubs, etc. Daar spreekt men vaak 
van teamgeest. Teamgeest, die term zegt ons wellicht 
nog meer dan verbondenheid. Verbondenheid zou je 
passief op kunnen vatten, banden die er nu eenmaal 
zijn, maar teamgeest suggereert een actieve 
betrokkenheid. Teamgeest vraagt dat je niet voor 
jezelf speelt maar voor het team, voor de groep. 
Teamgeest kan vragen dat je je inzet en soms 
opoffert voor een gezamenlijk doel. Bij een 
voetbalwedstrijd gaat het er niet om hoeveel 
doelpunten een individuele speler maakt maar of het 
team de wedstrijd wint. Bij wielrennen heb je 
knechten die al hun krachten geven, niet om zelf te 
winnen, maar om de eerste man van het team te 
ondersteunen. 
Die teamgeest zou ook in het gewone leven moeten 
bestaan, overal waar mensen met elkaar leven en 
werken. Die teamgeest vraagt dat je niet voor je 
eigen belangen alleen leeft maar ook steeds aandacht 
hebt voor het welzijn van alle anderen in de groep, in 
de gemeenschap. Die teamgeest zou ervoor moeten 
zorgen dat niemand buitenspel komt te staan, dat er 
geen buitenbeentjes zijn die buiten de groep vallen 
en erbuiten gehouden worden. Die teamgeest vraagt 
dat persoonlijke sympathieën of antipathieën opzij 
gezet worden om als groep, als gemeenschap te 
kunnen functioneren. 
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Jezus heeft het woord teamgeest nooit gebruikt, dat 
bestond in die tijd ook nog niet, het wordt verwoord 
in termen als liefde, je dienstbaar maken, je 
ondergeschikt maken aan de ander en het zit ook in 
het beeld van de wijnstok en de ranken, hetgeen ons 
ook nog een belangrijke diepere laag voor het leven 
wil meegeven.   
Hier gaat het om de verbondenheid rond de persoon 
van Jezus: die verbondenheid is een 
levensvoorwaarde: 'zonder mij kunnen jullie niets.' 
Nu kun je natuurlijk zeggen: zonder Jezus kun je best 
leven, massa's mensen doen dat. Klopt. Maar hier 
gaat het niet om zomaar leven, hier gaat het om leven 
in het koninkrijk van God, over leven in 
verbondenheid met elkaar, om een goede teamgeest. 
En die teamgeest kun je alleen levend houden als je 
je steeds weer laat inspireren door Jezus. Je 
verbonden voelen met Jezus moet beleefd worden in 
het luisteren naar zijn boodschap, je door hem laten 
gezeggen. Het moet beleefd worden in een biddend 
leven.  

Elke eucharistieviering is uitdrukkelijk en viering 
van verbondenheid, niet alleen in de H. Communie, 
maar ook in het samen luisteren naar zijn boodschap, 
in het samen bidden en zingen. Maar die 
verbondenheid moet ook vrucht dragen, moet 
inspireren tot verbondenheid met elkaar. Tot 
teamgeest in de geloofsgemeenschap. En daar 
hebben we allemaal een verantwoordelijkheid in, om 
daaraan mee te werken en bij te dragen. Door 
allereest geënt te blijven op de stam op Jezus en 
vervolgens vruchten te dragen voor onze omgeving.  
 
Gebed.  
God, die ons leven vernieuwt door Uw Heilige Geest 
opdat wij een vruchtvol leven hebben in kleine 
dingen die we kunnen doen: een gebaar van begrip, 
een woord van troost, een blijk van openheid en 
geduld. Geef dat de vruchten van Uw Koninkrijk, 
gerechtigheid, vrede en liefde, meer en meer 

zichtbaar mogen worden in onze gemeenschap. 
Neem daartoe weg wat niet goed is, snoei in ons 
leven en samenleven. En doe ons opleven zodat wij 
vrucht mogen dragen in uw wijngaard. Amen   
 
Verhaaltje over vriendschap. 
Een jongeling ze tot de wijze man: Spreek tot ons 
over vriendschap. En hij antwoordde, zeggende: Je 
vriend is een antwoord op je verlangen. Hij is je 
akker die je met liefde bezaait en vol dankzegging 
oogst. En hij is je tafel en haardvuur. Want je komt 
tot hem met je honger en bij hem zoekt ge rust. 
Wanneer je vriend je zijn eigen geest ontsluit, ben je 
niet bang voor het 'neen' in je eigen geest, noch 
onthoud je hem het 'ja'. En wanneer hij zwijgt, blijft 
je hart luisteren naar zijn hart; want zonder woorden 
worden in vriendschap alle gedachten, alle 
verlangens, alle verwachtingen en gedeeld, vol 
ongevraagde vreugde. Wanneer je afscheid neemt 
van je vriend, treur je niet; want wat je het diepst in 
hem bemint, kan klaarder voor je zijn bij zijn 
afwezigheid, zoals een bergbeklimmer de berg 
duidelijker ziet vanuit de vlakte. En laat je 
vriendschap geen andere bedoeling hebben dan een 
verdieping van de geest. Want de liefde die iets 
anders zoekt dan de openbaring van haar eigen 
mysterie is geen liefde, maar een net dat uitgeworpen 
wordt; en alleen het waardeloze wordt gevangen. En 
laat het beste voor je vriend zijn. Als hij de eb van je 
getij moet ervaren, doe hem ook de vloed kennen. 
Want wat is je vriend dat je hem enkel zoeken zou 
om de tijd te doden. Zoek hem steeds om de tijd te 
leven je tekort vullen, maar niet je ledigheid. En laat 
er een lach zijn in de zoetheid der vriendschap en een 
samen beleven van genoegens. Want in de dauw der 
kleine dingen vindt het hart zijn morgen en wordt 
verfrist. 
(Uit "De Profeet" van Kahlil Gibran) 
 
 
 
 
We wensen u een goed weekend toe.  
 

Het pastoresteam. 
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Doordenkertjes Paastijd t/m Feest H.Sacrament jaar B, Samuel Advies voor Geloofsgroei 
www.samueladvies.nl 

 
 
5e zondag van Pasen 
 
Johannes 15, 1-8 
 
 

 
 

Los deze code op. 

Jezus is de 
wijnstok 

Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.

Codekraker
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
◘ w m t r b d f a l h k 
♥ e i j v o n u z s g c 

__ __ __ __ __ __ __ __ __
 1◘ 2♥  1♥  2◘ 1♥ 3◘  2◘ 2♥ 3♥  
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ , 
4♥ 1♥  4◘ 5◘  5♥ 6♥ 6◘ 1♥ 6♥  5◘ 9◘ 2♥ 3♥ 7◘ 3◘

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ,
3♥  7♥ 2♥ 9♥ 3◘ 8♥  5♥ 8◘ 9◘ 9♥ 2♥ 11◘ 2♥ 6♥ 10◘ 1♥ 2◘  
 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
6◘  2♥ 1♥  6◘ 4◘ 8◘ 8◘ 10♥ 3◘ 4♥  1♥  1♥ 9◘  
 
__ __ __ __ __  __ . 
4♥ 4◘ 7♥ 11♥ 10◘ 3◘ 

Voor de kinderen 

 


