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Overdenking over Johannes 15:1-17 

voor de Week van Gebed voor de Eenheid van de Christenen 2021 

in Tervuren/Overijse 

 

Zegen: 

Genade zij u en vrede van Jezus Christus, die dezelfde is en blijft , 

gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. (Amen) 

 

Overdenking: Aanvang - scheiden is gemakkelijker dan verenigen 

Geliefde broeders en zusters in onze Heer Jezus Christus, 

Ik ben de voorganger van de Engelstalige, internationale, Lutherse Kerk in en 

rond Brussel. 

Er is geen andere kerkorganisatie in België waarmee wij een gemeenschap 

vormen. 

Oorspronkelijk kom ik uit Duitsland, uit een kleine, confessionele Lutherse kerk. 

Allereerst ben ik dus protestants, gewend aan protest rond kerkelijke 

aangelegenheden. Ten tweede ben ik lid van deze speciale, kleine, 

confessioneel Lutherse kerk, die zich in de 19de eeuw afscheidde van de 

zogenoemde protestantse ‘staatskerken’ en zich vervolgens verschillende 

keren opnieuw afsplitste. Ten derde heb ik met een van mijn overgrootvaders 

een kerkscheider in mijn stamboom; hij tekende ooit protest aan met de 

vreemde woorden: “Het is altijd zo geweest, en daarom moet het altijd zo 

blijven.” 

U ziet dus dat ik een echte professioneel ben als het gaat over kerkscheidingen. 

Nu ben ik uitgenodigd om het Woord van de Heer te verkondigen en om op te 

roepen tot eenheid tussen christelijke broeders en zusters. Het lijkt wel een 

beetje op het aanstellen van een vos om op de ganzen te passen. 

Aan de andere kant heb ik sinds enkele jaren geprobeerd om iets met andere 

kerken samen te doen, en ik moet regelmatig ervaren hoe moeilijk dat is. Veel 

christelijke gemeenschappen lijken het goed met zichzelf getroffen te hebben, 

en ze lijken niemand anders nodig te hebben of zich bij iemand anders aan te 

willen sluiten vanwege theologische kwesties. 

We zien dus dat het gemakkelijker is om je af te scheiden dan om je te 

verenigen. 

Daarom komen we minstens één keer per jaar samen om herinnerd te worden 

aan onze gemeenschappelijke roots in de ene Heer Jezus Christus en om de 

oproep te horen om één lichaam te vormen, een eenheid, niet afgescheiden en 

versplinterd in ontelbare kleine stukjes. 

 

Deel 1 - Verzoende diversiteit? 

Dit jaar roept de Heer ons om in Hem te blijven, zoals de takken aan een 

wijnstok. Maar als dit het geval is, en als we allen samen ranken aan één plant 
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zijn, dan zitten we aan elkaar vast op dezelfde manier, aan de wijnstok die 

Jezus Christus is. 

Kan dit waar zijn? Hij zegt tegen ons allen dat we ranken van hem zijn en dat 

we rein zijn; dat betekent: verzorgd en onderhouden door de wijnbouwer, door 

God in de hemel. 

Natuurlijk kan geen enkele plant, en nog minder een deel van een plant, 

zichzelf onderhouden. Er is geen plaatsvervangende wijnbouwer in deze 

wereld. Er bestaan geen afzonderlijke wijngaarden. Er is er maar één. 

Klopt dit volgens mijn geloof? Klopt dit volgens mijn theologische geloofs-

belijdenis? Wil ik een eenheid vormen met deze of gene kerkdenominatie? 

In Duitsland hebben de Rooms-katholieke Kerk en de grote protestantse 

‘staatskerken’ bijvoorbeeld al meerdere jaren geleden een zogenoemde 

‘verzoende diversiteit’ uitgesproken. Wat ze daarmee bedoelen, is dat het goed 

is zoals het is met afzonderlijke kerkorganisaties en overtuigingen, als ze 

dichtbij elkaar, maar niet tegen elkaar leven en werken. 

Maar is dit ook nuttig en goed? Hoe serieus neem ik mijn eigen geloofs-

belijdenis, als een andere ook goed is? 

Bereik je iets? Alles wat ik of wat wij doen, alles waarom ik vraag, is het 

evalueren, het kritiseren, vaak genoeg het kapot maken van de eenheid tussen 

christelijke broeders en zusters, meer dan het bewaren van de eenheid in 

Christus. 

Het opbouwen van deze eenheid is hoe dan ook onmogelijk. Het is de 

almachtige God en Schepper die deze eenheid ‘schept’  door ons in die ene 

wijngaard te planten. Hij schenkt ons gratis deze ene wijnstok en maakt ons tot 

de ranken daaraan. 

Niemand van ons, geen kerk of kerkleider zou dit kunnen doen. 

De apostel Paulus gebruikt het beeld van een lichaam en lichaamsdelen. 

Die lichaamsdelen zijn elk afzonderlijk ontstaan door de wil en door de daad  

van de Schepper, niet die van zichzelf. 

Wij, als ranken, zijn vastgemaakt aan de wijnstok. Dit gebeurde op het moment 

van onze Doop. Het was niet ons besluit om een deel van de eenheid te 

worden. 

Maar als we besluiten om niet in deze eenheid te blijven, dan kunnen we niet 

voortbestaan. Een rank die afgesneden wordt, verdroogt en gaat dood. Die is 

alleen nog nuttig om verbrand te worden. 

 

Deel 2 - Liefde bewaren 

Nu, we zijn leden van verschillende kerken met verschillende geloofs-

belijdenissen. Dat is een feit. En welke is dan de ware? We worden gevraagd 

om allereerst te zien en te benadrukken dat er maar één zelfde plant is, waarbij 

we allen behoren. Dat is onze gemeenschappelijke Heer en Verlosser Jezus 

Christus. Hij is ons ene vaste punt en anker. 
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En we behoren bij Hem door de ene en enige Doop in de naam van de Vader, 

de Zoon en de heilige Geest. En dan komt het erop aan om te leven volgens dit 

feit - en dat zullen we automatisch doen - als we in deze verbondenheid blijven. 

Het is geen toeval dat er hier een wijnstok als beeld gebruikt wordt. De 

wijnstok is de kostbaarste plant in de wereld van de Bijbel. Wijn is een 

uitdrukking van goed gezelschap en van blijdschap. Verbondenheid met Jezus 

betekent een goede, heilzame en vreugdevolle gemeenschap te hebben. 

Jezus Christus vertelt ons dat leven in verbondenheid met de wijnstok, die Hij 

is, samengevat kan worden met het woord ‘Liefde’. 

Heb elkaar lief! Liefde is het tegenovergestelde van haat en geweld; liefde 

bestaat in het zien en het helpen van mensen in nood, bestaat in oprechte, 

vriendelijke woorden voor mijn medemens, in het verkondigen van de 

waarheid. Liefde bestaat in politiek en sociaal engagement voor een goede 

leefwereld, in het samen verkondigen van het Evangelie aan de wereld en aan 

allen. Liefde is samen bidden en blijven in de naam van Jezus. 

Wat zou dit een vreugdevolle, heilzame gemeenschap voor allen zijn! 

Maar liefde betekent ook om niet tevreden te zijn met de afgezonderde 

diversiteit tussen christelijke broeders en zusters. Liefde betekent te praten 

over en de nadruk te leggen op de eenheid in Christus en ons te richten op de 

eenheid waartoe we geroepen en geschapen zijn. 

Anders zouden we het doel van onze Heer voor ons negeren. 

We zijn al samengebonden, en God zal ons rechtvaardigen omdat we behoren 

tot de geliefde Herder en Wijnstok Jezus Christus. 

God is de wijnbouwer. Alleen Hij heeft de macht om ons te bewerken en te 

bewaren en Hij zal daarmee voortgaan. 

Laten we dus in deze heilzame, helende, vreugdescheppende gemeenschap 

met onze ene en enige Heer Jezus Christus blijven en verder streven naar de 

eenheid die we al hebben. 

 

Gebed: 

Heer Jezus Christus die in deze wereld gekomen is als het ware licht dat alle 

mensen verlicht, 

We vragen U om onze harten te verlichten met uw genade, dat we U, Zoon van 

de levende God, als onze Verlosser erkennen, en laat ons na het duister van 

deze wereld voor eeuwig en altijd bij U blijven in uw hemelse genade. (Amen.) 

 

Zegen: 

Moge de vrede van God die alle verstand te boven gaat, uw harten en uw 

gedachten bewaren in Christus Jezus. 


