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Hoofdstukk 5 

Dee betrouwbare wijnstok 

§§ 1 «STAAT OP, LAA T ONS GAAN VAN HIER» 

Ookk van Johannes 13-17 - waar Johannes 15:1-8 deel van uitmaakt - geldt dat 
uitleggerss van het vierde evangelie gemeend hebben de volgorde van deze 
hoofdstukkenn drastisch te moeten wijzigen. Zo schept Bultmann een nieuwe 
ordee in deze hoofdstukken, die de structuur van dit complex inzichtelijker 
maakt:: "Die Gliederung des ganzen Komplexes ist - die Neuordnung vorausge-
setztt - sehr einfach. 131 -30 erzahlt das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern; 17i-
266 bringt das Abschiedsgebet; 1331-35 15-1633 1336-1441 enthalten die Ab-
schiedsredenn und Gesprache."1 Teneinde de tekst zelf zo lang mogelijk aan het 
woordd te laten, zullen wij nieuwe ordeningen in de tekst ook hier niet overne-
men.. Johannes 15:1-8 zal hier gelezen worden vanuit hoofdstuk 14 - in de 
volgordee derhalve die de overgeleverde tekst aangeeft. 
Dee perikoop aangaande de betrouwbare wijnstok (Joh 15:1-8) maakt deel uit 
vann en geeft mede vorm aan wat genoemd zou mogen worden het grote slotac-
coordd van het evangelie naar Johannes. Dit slotaccoord is ingezet met de nabij-
heidd van het Pasen der joden (Joh 11:55); de opwekking van Lazarus mag be-
schouwdd worden als opmaat hiervoor. In dit slotaccoord wordt de hoorder 
steedss meer in de nabijheid van dit uiteindelijk Pasen van de joden gebracht: 

«Jezuss nu kwam zes dagen voor het Pasen naar Bethanië, waar Laza-
russ was, dien Jezus had doen opstaan uit de doden» (Joh 12:1); 
«Voorr het feest van Pasen, Jezus wetend dat zijn uur gekomen was 
datt hij zou overgaan uit deze wereld naar de Vader, liefgehad heb-
bendd de zijnen die in de wereld zijn, heeft hen liefgehad tot het einde» 
(Johh 13:1); 
«Zijj  leiden Jezus nu van Kajafas naar het pretorium; het was vroeg; 
enn zij gingen niet in in het pretorium opdat zij niet verontreinigd zou-
denn worden, maar opdat zij het Pasen zouden eten» (Joh 18:28); 
«Hett is julli e gewoonte dat ik één voor julli e losmaak op het Pasen; 
willenn julli e nu dat ik voor julli e los zal maken de koning der joden?» 
(Johh 18:39) 

11 Bultmann, Das Evangelium des Johannes, S. 351. 
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«Enn het was de voorbereiding van het Pasen; omtrent het zesde uur. 
Hijj  zegt tot de joden: Zie julli e koning» (Joh 19:14). 

Daarnaa wordt niet meer gesproken van het Pasen. De tekst laat de koning van 
dee paasvierende joden zien: Jezus de Nazarener, de koning van de joden (Joh 
19:19).. Gelijk het paaslam zal van hem geen been gebroken worden (Joh 
19:33.36,, vergelijk Ex 12:46). 
Dee tijd waarin Jezus' woorden aangaande de betrouwbare wijnstok klinken, 
wordtt derhalve gekleurd door het naderend feest van Pasen. Wanneer de ruimte 
waarinn gesproken wordt in ogenschouw genomen wordt, valt op dat de ruimte 
vann de voetwassing (Joh 13) in Johannes 15 is verlaten. In de onmiddellijk aan 
onzee perikoop voorafgaande verzen horen we Jezus namelijk zeggen: «Staat 
op,, laat ons gaan van hier» (Joh 14:31).2 Deze woorden dragen de klank van de 
opstandingg in zich. Op diverse plaatsen binnen het evangelie naar Johannes is 
'opstaan'' immers zeer nadrukkelijk een 'opstaan uit de doden' (Joh 2:22; 5:21; 
12:1.9.17;; 21:14). Hier spreekt Jezus niet van een opstaan uit de doden, maar 
vann een opstaan van hier {enteuthen). Het woord enteuthen kan gebruikt wor-
denn wanneer een richting aangegeven wil worden. Zo gebruikt Johannes dit 
bijwoordd ook: in Jezus' woord dat de duiven van hier moeten worden wegge-
nomenn (Joh 2:16 - bij de tempelreiniging), en wanneer Jezus' broeders hem 
aanradenn weg te gaan van hier, en naar Judea te gaan (Joh 7:3). Staande voor 
Pilatuss echter gebruikt Jezus het woord enteuthen op een geheel andere wijze: 

«Mijnn koninkrijk is niet uit deze wereld; 
wanneerr mijn koninkrijk uit deze wereld zou zijn, 
zoudenn mijn knechten gestreden hebben, 
opdatt ik niet overgeleverd zou worden aan de joden; 
mijnn koninkrijk nu is niet van hier.» (Joh 18:36)3 

Hett 'van hier' staat in dit vers op dezelfde lijn als 'uit deze wereld': Jezus' ko-
ninkrijkk is niet uit deze wereld, is niet van hier. Het is niet gelijk aan de konink-
rijkenn die de wereld kent. Het is ook geen koninkrijk dat deze wereld zelf voor 
hett grijpen heeft; of dat deze wereld zelf vestigen kan. In Johannes 6 heeft de 
gespijzigdee schare gemeend Jezus met geweld koning te kunnen maken. Jezus 
echterr heeft zich daaraan onttrokken. Om met Bultmanns woorden bij Johannes 

22 Overigens stuiten we hier op een zeer merkwaardige overgang binnen het evangelie naar 
Johannes:: hoewel Jezus hier oproept de ruimte van de voetwassing te verlaten, gaat hij pas in 
Johh 18:1 daadwerkelijk uit. Van de tussenliggende hoofdstukken 15-17 wordt derhalve veelal 
aangenomenn dat ze later ingevoegd zijn. Zo merkt J. Ashton op: "Wellhausen (1910) has won 
increasingg support for his opinion that the farewell discourse originally terminated at the end 
off  chapter 14." {Understanding the fourth gospel, Oxford 1991, p. 199) Desondanks zullen 
wijj  de tekst in zijn overgeleverde compositie lezen. 

33 Het bijwoord enteuthen komt bij Johannes ook nog voor in 19:18, om uit te drukken dat de 
tweee anderen die met Jezus gekruisigd werden aan weerszijden van Jezus gekruisigd werden. 
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6:144 te spreken: "Wie die Menge nach V.26.34 die Erfüllung der natürlichen 
Lebenswünschee vom Heilbringer erwartet, so sieht sie ihn nach V.i4f. als einen 
KÖnigg an, dessen Reich 'von dieser Welt' ist (1836); sie wil l ihn ja selbst zum 
Königg 'machen'. Solchem Zugriff entzieht sich Jesus."4 Het koninkrijk van 
Jezuss is niet uit deze wereld; het is niet van hier. Dit betekent overigens geens-
zinss dat het koninkrijk van Jezus niet in deze wereld zijn zou; dat het een ko-
ninkrijkk zou zijn dat niets met onze wereld te maken zou hebben. Zijn konink-
rijkk is hier, maar niet van hier; wel in maar niet uit deze wereld. Vergeleken 
mett de koninkrijken uit deze wereld is het rijk van Jezus' koningschap een ge-
heell  ander rijk. Jezus' koninkrijk dat niet uit deze wereld, dat niet van hier is, 
laatt zich als iets totaal nieuws verstaan, als de nieuwe wereld die inbreekt in 
onzee wereld.5 En precies dit totaal nieuwe, dit novum, deze nieuwe wereld in 
onzee oude wereld kleurt de ruimte waarin Jezus' woorden aangaande de be-
trouwbaree wijnstok klinken: «Staat op, laat ons gaan van hier» (Joh 14:31), en 
onmiddellijkk daarop volgend « IK BEN de betrouwbare wijnstok» (Joh 15:1). 

§22 «IK BEN DE BETROUWBARE WIJNSTOK, EN MIJN VADER IS DE LANDMAN » 

Hett 'wel in maar niet van deze wereld' waar Jezus' woorden «Staat op, laat ons 
gaann van hier» (Joh 14:31) aan refereren, komt uitdrukkelijk naar voren in Je-
zuss woord «IK BEN de betrouwbare wijnstok» (Joh 15:1). In onze bespreking 
vann de «IK BEN» woorden in paragraaf 2.3 van hoofdstuk 1 hebben we immers 
voorgesteldd deze woorden te beschouwen als verwijzend naar de Naam van de 
verborgenn Zich openbarende God, die Zich in de wereld van de wereld onder-
scheidtt (Miskotte). De 'betrouwbare wijnstok' mag in dit verband gelezen wor-
denn als een predikaat van de Naam. Net als van 'het brood des levens' geldt ook 
vann dit predikaat dat het nogmaals de Naam zelf present stelt (K. Barth). 
Dee wijnstok (]s: - GEFEN) wordt in Tenach regelmatig verbonden met het land 
vann belofte.6 

"Derr Weinstock und seine Frucht sowie die aus ihr hergestellten Ge-
nuBmittell  wie Most, Wein (...), Traubenhonig und Traubenkuchen 
werdenn im AT oft zusammen mit anderen typischen Erzeugnissen des 
Ackerbauss als sichtbare Zeichen des Segens JHWHs und der durch 
ihnn bewirkten Fruchtbarkeit des von Israel bewohnten Landes theolo-

44 Bultmann, Das Evangelium des Johannes, S. 158. 

55 Vgl K. Barth, 'Die neue Welt in der Bibel', in: Das Wort Gottes und die Theologie, München 
1929,, S. 18-32. Van het novum komen we te spreken in hoofdstuk 7 'Het volstrekte novum'. 

66 Overigens laat Bultmann de wijnstok niet teruggaan op Tenach, maar op de mythe van de 
levensboom.. (Zie: Evangelium des Johannes, S. 407) 
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gischh positiv bewertet. Die höchsten Tone schlagt in dieser Beziehung 
Genn 49,11 f. an, wo der Weinüberflufi, mit dem das Land des Stam-
mess Juda gesegnet ist, neben seiner Kriegstüchtigkeit als Unterpfand 
seinerr Erwahlung zur Herrschaft über die israelitischen Stamme ange-
sehenn wird. Hier reprasentiert der Weinstock den Wohlstand des Lan-
dess überhaupt."7 

Eenn ander voorbeeld hiervan treffen we aan in de profetische woorden: 
«Judaa en Israël woonden zeker, ieder onder zijn wijnstok en onder 
zijnn vijgeboom, van Dan tot Ber-seba, al de dagen van Salomo» (I 
Konn 5:5 [4:25]) en 
«zijj  zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, 
enn niemand zal (ze) verschrikken; want de mond van de Heer der 
heerscharenn heeft gesproken.» (Mi 4:4)8 

Naa de uittocht uit Egypte verwacht het volk naar een plaats geleid te worden 
waarr zaad, vijgen, wijnstokken, granaatappelen en water aanwezig zijn (Num 
20:5).. Wanneer in Deuteronomium het land geschetst wordt, waarin de Heer 
hett volk brengen zal, wordt dit land getekend als een land «van tarwe en gerst, 
enn wijnstokken en vijgebomen en granaatappelen; een land van olierijke olijf -
bomenn en van honing» (Deut 8:8). In Joel klinkt de profetie dat de verwoeste 
(Joell  1:7) en verdorde (Joel 1:12) wijnstok door toedoen van JHWH toch zijn 
vermogenn zal geven (Joel 2:22). En Haggai laat het woord van de Heer klinken 
datt zelfs de wijnstok, de vijgeboom, de granaatappelenboom en de olijfboom 
diee niet gedragen hebben, door Hem gezegend zullen worden van deze dag af 
aann (Hag 2:19). Niet alleen hier, maar ook in andere teksten maakt de wijnstok 
deell  uit van beloftevol spreken: 

«Wantt het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht ge-
ven,, en de aarde/het land zal zijn gewas geven, en de hemel zal zijn 
dauww geven; en Ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles doen er-
ven»» (Zach 8:12); 
«.... en de wijnstok op het veld zal julli e niet onvruchtbaar zijn, zegt 
JHWHH der heerscharen» (Mal 3:11).9 

Gelijkk van de most gezegd is moet ook van de wijnstok gezegd worden dat ze 
deeltt in het lot van het land. Net als de most treurt ook de wijnstok met het land 

77 Hentschke in ThWAT II, S. 62-63. 

88 Vgl Zach 3:10: «Op die dag, spreekt JHWH der heerscharen, zullen julli e ieder zijn naaste 
roepenn tot onder de wijnstok en tot onder de vijgeboom.» De koning van Assyrië doet een 
pogingg dit beeld te misbruiken teneinde het volk op te zetten tegen Hiskia (zie 2Kon 18:31, 
vglJes36:16). . 

99 Ook in het gebed van Habakuk komt de wijnstok voor: «Hoewel de vijgeboom niet bloeien 
zal,, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal... toch zal ik in JHWH uitgelaten opspringen ...» 
{Habb 3:17-18). 
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wanneerr JHWH het land woest en leeg maakt (Jes 24:7); het zal geschieden dat 
iederee plaats waar duizend wijnstokken zijn geweest van duizend zilverlingen, 
tott doornen en distel zal zijn (Jes 7:23); «... men zal rouwklagen over de 
vruchtbaree wijnstok; over het land van mijn volk waaruit doorn en distel op-
gaat.... »(Jes 32:12-13). 
Ookk met het volk dat dit land toegezegd is wordt de wijnstok regelmatig ver-
bonden:: «Ik had je geplant, een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad; hoe 
hebb je je dan veranderd in een wilde,10 in een vreemde wijnstok?» (Jer 2:21);11 
err zullen geen druiven aan de wijnstok zijn wanneer JHWH het volk dat Zijn 
woordd verworpen heeft wegrapen zal (Jer 8:13); het volk zal verteerd worden 
doordatt JHWH een vreemd volk sturen zal dat Israels wijnstok en vijgeboom 
opetenn zal (Jer 5:17); dat volk zal Israels overblijfsel vlijti g nalezen gelijk een 
wijnstokk (Jer 6:9); in Ezechiel worden de bewoners van Jeruzalem vergeleken 
mett het hout van de wijnstok (Ez 15:2.6); in Hosea klinken de onheilspellende 
woordenn dat de God van Israël haar wijnstok en vijgeboom zal verwoesten 
(Hoss 2:14). Israël is een uitgeledigde wijnstok, die vrucht brengt voor zichzelf 
enn naar de veelheid van zijn vrucht altaren vermenigvuldigt (Hos 10:1). Maar 
ookk wordt in Hosea gehoord dat Israël zal omkeren en bloeien als een wijnstok 
(Hoss 14:8).12 Uiteraard mag in dit verband Psalm 80 niet ongenoemd blijven: 

«Gijj  hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, 
hebtt heidenen verdreven, 
enn hebt hem geplant; 
Gijj  hebt voor hem bereid, 
enn zijn wortelen doen inwortelen, 
zodatt hij het land vervuld heeft. 
Bergenn werden door zijn schaduw bedekt 
enn door zijn ranken waren de cederbomen Gods.» (Ps 80:9-11)13 

100 We lezen niet —nï "b maar rms1?; 'Een wilde' dient als vertaling van "rr-ns, 'stinker', 'rogue 
vine',, (...) a hypothetical form of which there is no attestation, and if it is adopted, the sense 
off  the Hebrew becomes, 'How is it that you have turned into a rogue vine, a vine of unknown 
strain?'""  (W. McKane, Jeremiah Volume I, Edinburgh 1986, p. 42) 

111 Het woord 'edele wijnstok' is hier een vertaling van het Hebreeuwse SOREQ, dat in Tenach 
ookk nog voorkomt in Gen 49:11 - samen met de wijnstok - en Jes 5:2. 

122 In Ez 19:10 wordt de moeder van Israel vergeleken met een wijnstok. 

133 Ook Dodd hecht waarde aan deze Psalm wanneer het gaat om een interpretatie van de wijn-
stokk uit Johannes: "Here we must start from the frequent use of the vine-figure in the Old 
Testamentt for the people of Israel, especially perhaps, in Ps. lxxix (lxxx) (...)." (The inter-
pretationpretation of the fourth gospel, p. 411) Van den Bussche betrekt bij zijn interpretatie van Jo-
hanness 15 het lied van de wijngaard uit Jes 5. (Zie: Jezus' woorden bij het afscheidsmaal. 
Verkaringg van Johannes 13-17, Tielt en Den Haag 1960, p. 109 vlg.) Het woord 'wijngaard' 
echterr wordt door Johannes niet gebezigd. En de 'wijnstok', de 'ranken', en de 'vruchten' die in 
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Dee wijnstok maakt dezelfde beweging die door het volk gemaakt wordt: uit 
Egyptee naar het land; en het land zal vervuld worden. Hierop doet de psalmist 
beroepp wanneer hij enkele verzen later uitroept: «O God der heerscharen! Keer 
tochh weer; aanschouw uit de hemel en zie, en bezoek deze wijnstok, en de stam 
diee uw rechterhand geplant heeft, om de zoon die Gij u gesterkt hebt!» (Ps 
80:15-16).14 4 

Dezee wijnstok die thuishoort in het land van belofte, wordt ons in het evangelie 
naarr Johannes gepresenteerd als een predikaat van de Naam; in zijn woorden 
maaktt Jezus duidelijk dat de wijnstok de Naam zelf present stelt (Joh 15:1.5). 
Inn het eerste van de twee «IK BEN» woorden in Johannes 15 wordt de wijnstok 
gekwalificeerdd als betrouwbaar: 
1.. «IK BEN de betrouwbare wijnstok, 

enn mijn Vader is de landman.» (Joh 15:1) 
Waarr de kwaliteit van de wijnstok in Tenach nogal eens aan de kaak gesteld 
wordt,, is hier sprake van een betrouwbare wijnstok. Deze betrouwbaarheid - zo 
maaktt het vervolg van dit vers duidelijk - is niet te danken aan de ranken, maar 
aann Degene die deze wijnstok tot het werk van Zijn handen rekent: de Vader 
diee Zich laat kennen als de landman. 15 Binnen de Schrift is dit uniek: hoewel 
vann de God van Israël in zekere zin gezegd mag worden dat Hij Zich bezig 
houdtt met de wijnbouw (Ps 80:9-11 - zie ook Jes 5:1-7; 27:2-5), wordt Hij bin-
nenn de Schrift nooit expliciet 'landman' genoemd.16 Hier echter treedt de Vader 

zijnn tekst een belangrijke rol spelen, komen in het lied van de wijngaard uit Jesaja niet voor. 
Derhalvee zal Jes 5:1-7 in onze interpretatie buiten beschouwing gelaten worden. 

144 In de gelijkenis van de twee arenden en de wijnstok wordt de koning van Israël vergeleken 
mett de wijnstok (Ez 17:6.7.8). In Deut 32:32 wordt van de heidenen gezegd dat hun wijnstok 
iss uit de wijnstok van Sodom en uit de velden van Gomorra. 
Inn Psalm 128 ontmoeten we de wijnstok als een zegening van JHWH: «UW vrouw zal zijn als 
eenn vruchtbare wijnstok» (Ps 128:3). Verder is sprake van een wijnstok in de droom van de 
schenkerr (Gen 40:9.10); wordt er niet van de voortkomst van de wijnstok gedronken door de 
Nazireërr (Num 6:4) en door de aanstaande moeder van Simson (Ri 13:14); wordt de wijnstok 
gevondenn in de Jotham fabel waar de wijnstok niet koning wil zijn omdat hij de most niet wil 
verlatenn die God en mensen vrolijk maakt (Ri 9:12-13); vindt Elisa een wilde wijnstok (2Kon 
4:39);; wordt de wijnstok van Sibma beweend (Jes 16:8.9; Jer 48:32); zullen de heidenen af-
vallenn gelijk een blad van de wijnstok afvalt (Jes 34:4); doodt of slaat JHWH de wijnstok van 
dee Egyptenaren (Ps 78:47; 105:33); wordt over Job gezegd dat men zijn onrijpe druiven zal 
afrukkenn als van een wijnstok (Job 15:33); en speelt de wijnstok een rol in het Hooglied 
(Hoogll  2:13; 6:11; 7:9.13). 

155 In het tweede «nc BEN» woord uit Johannes 15 ontbreekt de kwalificatie 'betrouwbaar': «IK 
BENN de wijnstok» (Joh 15:5). Het vers vervolgt dan ook met woorden aangaande de ranken: 
«julliee (zijn) de ranken». 

166 In Tenach komen we landmannen tegen in 2Kon 25:12; Jes 61:5; Jer 52:16; Joel 1:11; 2Kron 
26:10.. In de evangelische gelijkenis is het de heer des huizes die de wijngaard bezit, en zijn 
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naarr voren als de landman, die zorg draagt voor de wijnstok die betrouwbaar 
genoemdd worden mag. Om Zijn daden gaat het dan ook in het tweede vers: 
2.. «Elke rank die in mij geen vrucht draagt, 

diee neemt Hij weg, 
enn elke (rank) die vrucht draagt, 

diee reinigt Hij, 

opdatt hij meer vrucht draagt.» (Joh 15:2) 
Zijnn daden als landman bestaan hier uit het wegnemen van elke rank die geen 
vruchtt draagt in Jezus Christus, en uit het reinigen van elke die vrucht draagt. 
Inn dit verband zal Numeri 13 aan de orde moeten komen. Alleen daar is binnen 
Tenachh immers sprake van een rank (mar - ZEMORA) die vrucht kent; bij de 
overigee ranken die Tenach rijk is (Jes 17:10; Ez 8:17; 15:2; Nah 2:3) ontbreekt 
iederee vermelding van eventuele vruchten. De rank uit Numeri 13 vormt hierop 
eenn uitzondering. Met Numeri 13 staat het volk op de drempel van het land van 
belofte.. Hier zendt Mozes de twaalf verspieders om het land te bezien. Zij krij -
genn de uitdrukkelijke opdracht te nemen van de vrucht van het land (Num 
13:20).. «Zij kwamen tot het dal Eskol ('tros' - Buber/Rosenzweig: Traubental'), 
enn sneden daar een rank af en een enige tros druiven, die zij droegen met 
tweeënn op een draagstok; ook van de granaatappelen en van de vijgen» (Num 
13:23).. Deze vrucht van het land wordt de kinderen Israels getoond, met de 
woordenn «Wij zijn gekomen in het land waarheen ji j ons zond. Wel, het is van 
melkk en honing vloeiende, en dit is zijn vrucht» (Num 13:27). De vrucht van de 
rankk staat zo garant voor de vrucht van het land. De in Jezus Christus geen 
vruchtt dragende rank uit het evangelie naar Johannes is daarmee te verstaan als 
aantijgingg tegen het land van belofte; als rebellie tegen Gods belofte. Deze in-
terpretatiee wordt versterkt door de daad die de landman tegenover deze moge-
lijkheidd stelt: Hij zal deze rank - zonder uitzondering - wegnemen. Hoewel het 
Grieksee werkwoord dat hier geschreven staat (airo) in verbinding met het ob-
jectt Vanken' vertaald mag worden met 'afsnijden', wil hier vastgehouden wor-
denn aan de vertaling 'wegnemen' teneinde de woordherhalingen in de tekst zo 
langg mogelijk in de vertaling door te laten klinken. De landman neemt de 
vruchtelozee rank weg (Joh 15:2), gelijk het Lam Gods de zonde van de wereld 
wegneemtwegneemt (Joh 1:29). Naast al het menselijk wegnemen in het evangelie naar 
Johanness spreekt de evangelist over het wegnemen van de zonde door het Lam 
Godss (Joh 1:29); van het wegnemen van de vruchteloze ranken door de land-

hett de landmannen die de zoon buiten werpen en doden (Mat 21:33.34.35.38.40.41; Mar 
12:1.2.7.9;; Luc 20:9.10.14.16). Enkel in 2Tim 2:6 en Jak 5:7 komt - naast Joh 15:1 - het 
woordd 'landman' in enkelvoud voor, maar van een expliciete verbinding met de Vader is in 
dezee teksten geen sprake. 
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mann (Joh 15:2); en van de steen die weggenomen is (Joh 20:1). 17 Wanneer hier 
dee daden van de landman beschreven worden, wordt dus geenszins geschreven 
overr naar buiten werpen, verdorren of verbranden van ranken. Integendeel. De 
landmann neemt elke rank die in Jezus Christus geen vrucht draagt, weg: Hij 
heftt deze mogelijkheid op, ruimt haar uit de weg.'8 De in Jezus Christus 
vruchtelozee ranken en de rebellie die zij weergeven, worden door de landman 
resoluutt en definitief opgeheven, weggedragen, afgeschaft. Elke vrucht dra-
gendee rank daarentegen wordt door de landman gereinigd,19 opdat hij meer 
vruchtt dragen zal. De overvloedigheid van de vruchtdragende rank kan de 
landmann kennelijk niet overvloedig genoeg zijn! Zo weergaloos goed is het 
landd van Zijn belofte klaarblijkelijk: dat de vrucht dragende rank door zijn rei-
nigingg nog meer vrucht dragen zal. 
Vanuitt deze reiniging door de landman komen Jezus' leerlingen in beeld: 
3.. «Jullie nu zijn rein 

vanwegee het Woord dat ik julli e gesproken heb.» (Joh 15:3) 
Hett «jullie nu zijn rein» waar dit vers mee inzet, is een pijnlijke herinnering 
aann Jezus' woorden bij de voetwassing: «Jullie zijn rein, maar niet allen. Want 
hijj  wist wie hem overleveren zou; daarom zei hij: Niet allen zijn julli e rein» 
(Johh 13:10.11). Behalve een pijnlijke herinnering mag het ook een hoopvolle 
tegenstemm genoemd worden van het «Niet allen zijn julli e rein». De leerlingen 
zijnn nu immers niet rein doordat Judas - die hem overleveren zou (Joh 6:71; 
12:4;; 13:2; 18:2.5) - is uitgegaan, maar doordat de landman/de Vader hen rein 
gemaaktt heeft. 
Hett tweede deel van vers 3 laat zien op welke wijze de landman reinigt: Hij 
reinigtt door het Woord (logos) dat Jezus tot hen gesproken heeft. Hiermee ko-
menn (opnieuw) de eerste woorden van de proloog in het vizier. Het Woord 

177 Onder menselijk wegnemen wordt verstaan het wegnemen door de kooplieden (Joh 2:16); het 
wegnemenn van zijn bed door de verlamde (Joh 5:8.9.10.11.12); het wegnemen van stenen 
doorr de joden (Joh 8:59); de onmogelijkheid dat iemand Jezus' ziel zou kunnen wegnemen 
(Johh 10:18); de vraag hoelang Jezus onze ziel nog wegneemt (Joh 10:24); het wegnemen van 
dee steen van Lazarus' graf op Jezus' woord (Joh 11:39.41); het gevreesde wegnemen door de 
Romeinenn van plaats en volk (Joh 11:48); de onmogelijkheid dat iemand onze vreugde weg 
zall  nemen (Joh 16:22); het gebed van Jezus hen niet weg te nemen uit de wereld (Joh 17:15); 
hett «Neem weg, neem weg, kruisig hem!» (Joh 19:15); het wegnemen van het gedode li-
chaamm (Joh 19:31.38); en tenslotte de verwarring en angst rond de weggenomen Heer (Joh 
20:2.13.15). . 

188 Wanneer K. Barth in zijn dogmatiek spreekt over het uit de weg ruimen van de tussen God en 
mensenn opgetreden storing, van de menselijke vijandschap tegen God in Jezus Christus, ci-
teertt hij Johannes 1:29: "Er is «Gottes Lamm, das die Sünde der Welt - 'tragt', is für airon zu 
schwach!!  - aufhebt, wegtragt, beseitigt»." KD IV, 1, Zurich 1953, S. 281. 

199 Schnackenburg wijst op de 'klangahnlichen Verben' airei en katairei (paronomasia). (Das 
JohannesevangeliumJohannesevangelium III . Teil, Freiburg - Basel - Wien 1979, S. 110) Deze paronomasia kan 
inn de Nederlandse vertaling helaas niet doorgevoerd worden. 
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waarmeee de landman reinigt is immers het Woord van in den beginne; het 
Woordd dat bij de God is Die zelf een en al Woord, toezegging, belofte is. Dit 
concretee daad-woord (DABAR in Tenach, logos bij Johannes), dat in Jezus 
Christuss op vleselijke wijze een geschiedenis als nooit te voren mogelijk maakt 
enn realiseert (vgl Joh 1:14), manifesteert zich hier: de reinigende daad van de 
Vaderr voltrekt zich in het Woord dat Jezus spreekt. Terecht merkt Bultmann op 
datt deze reinigende daad een daad Gods is: "Nicht auf sich selbst und das schon 
Erreichtee wird der Glaubende verwiesen, auf seine 'Bekehrung' oder Leistung. 
Derr Grund seiner Reinheit liegt aulierhalb seiner; freilich nicht in kirchlichen 
Institutionenn und Heilsmitteln, sondern allein im Wort des Offenbarers. (...) 
Derr Mensch kann sich nicht selbst in Bewegung bringen; aber er soil sich in 
Bewegungg bringen lassen. "20 

Dee rein geworden leerlingen zijn vervolgens degenen die door Jezus aange-
spoordd worden: 
4.. «Blijf t in mij, 

enn ik in jullie. 
Gelijkk de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, 
wanneerr hij niet blijf t in de wijnstok, 
zoo ook julli e niet 
wanneerr julli e niet in mij blijven.» (Joh 15:4) 

Nadatt allereerst de daden van de landman/de Vader ter sprake zijn gebracht, 
klinktt nu een oproep aan de leerlingen: «Blijf t in mij, en ik in jullie». Binnen 
hett evangelie naar Johannes is alleen in de zogenaamde broodrede en in Jezus' 
woordenn aangaande de betrouwbare wijnstok sprake van dit wederkerig blijven. 
Beidee teksten zijn niet exact hetzelfde: waar Jezus in Johannes 6 zowel in de 
indicatievee vorm als in - een tot de joden gericht - enkelvoud spreekt, spreekt 
hijj  in Johannes 15 zowel in de imperatieve vorm als in meervoud: 

«Diee mijn vlees eet 
enn mijn bloed drinkt 
Blijf tt in mij «Blijf t in mij, 
enn ik in hem» (Joh 6:56) en ik in jullie» (Joh 15:4) 

Hett verschil in beide teksten tussen enkelvoud en meervoud is van onderge-
schiktt belang te noemen: in het enkelvoud van Johannes 6 wordt niet een indi-
vidu,, maar een hele groep - de joden - aangesproken. Het verschil tussen indi-
catieff  en imperatief komt waarschijnlijk voort uit de context van beide verzen. 
Inn Johannes 6:53-58 gaat het op de eerste plaats om Jezus als de Zoon des 

200 Bultmann, Das Evangelium des Johannes, S. 410. 
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Mensenn en niet om de joden - een oproep aan de joden zou dit centrum van 
sprekenn verleggen; in Johannes 15:4-5 worden de leerlingen aangesproken 
waarmeee een oproep in de vorm van een imperatief minder hoeft te verbazen. 
Vann Johannes 6:56 is reeds gezegd dat het een parallel vers kent in Johannes 
6:54.. «Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal 
hemm opwekken op de jongste dag» (Joh 6:54). Het «blijft in mij en ik in hem» 
staatt zo op één lij n met het eeuwig leven en de opwekking op de jongste dag. 
Dee verbondenheid met Jezus Christus zal het nieuwe leven, het leven in de 
nieuwee aeon mogelijk maken en met zich meebrengen. Verzen waarin het 'blij -
ven'' in Johannes 15 terugkeert, kunnen beschouwd worden als een inkleuring 
vann dit leven in de nieuwe aeon. Allereerst wordt dan duidelijk dat de Schrift in 
haarr spreken van de nieuwe aeon, termen van het land van belofte aanwendt. 
Hett «Blijf t in mij en ik in jullie» wordt immers gevolgd door een gelijkenis met 
dee van de wijnstok afhankelijke rank (Joh 15:4): geen rank kan vrucht dragen 
uitt zichzelf, i.e. zonder te blijven in de wijnstok. Woorden die ontleend zijn aan 
beeldenn van het land van belofte worden hier - alsmede in vers 5 - aangewend 
omm het leven in de nieuwe aeon nader in te kleuren. Ook de liefde geeft mede 
kleurr aan dit nieuwe leven: «Gelijk de Vader mij heeft liefgehad heb ook ik 
julli ee liefgehad; blijf t in mijn liefde. Wanneer julli e mijn geboden bewaren 
zullenn julli e in mijn liefde blijven; gelijk ik de geboden van mijn Vader heb 
bewaardd en blij f in Zijn liefde. (...) Dit is mijn gebod, dat julli e elkaar liefheb-
benn gelijk ik julli e heb liefgehad» (Joh 15:9-10.12). Het leven in de nieuwe 
aeon,, waarvan de Schrift verhaalt in haar tekening van het land van belofte, zal 
bepaaldd worden door de liefde. Evenmin als het 'vruchtdragen van de rank' is 
hett 'liefhebben' te beschouwen als een daad die de mens vanuit zichzelf ver-
richtenn kan. Het liefhebben laat zich bij Johannes nadrukkelijk verstaan als een 
gavee van God. God is Degene die de wereld zozeer heeft liefgehad, dat Hij Zijn 
eniggeborenn Zoon gegeven heeft (Joh 3:16). In schril contrast hiermee staat de 
liefdee van de mensen: de mensen hebben de duisternis meer lief dan het licht 
(Johh 3:19). De Vader echter heeft de Zoon lief (Joh 3:35 ea), en gelijk Hij de 
Zoonn heeft liefgehad heeft de Zoon ons lief (Joh 15:9). Vanuit deze liefde - en 
inn antwoord op deze liefde - zullen ook wij elkaar lief te hebben (Joh 15:12).21 

211 Zuurmond heeft er op gewezen dat bij Johannes 'vertrouwen' en 'liefhebben' niet van elkaar te 
scheidenn zijn. Net als 'liefhebben' is ook 'vertrouwen' allereerst een daad van God. In die zin 
noemtt hij 'liefde' en 'vertrouwen' twee kanten van dezelfde medaille. (College aantekeningen) 
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§33 «IK BEN DE WIJNSTOK, JULLIE DE RANKEN» 

Gelijkk het eerste «IK BEN» woord uit dit hoofdstuk vervolgde met woorden 
aangaandee de landman, volgen op het tweede «IK BEN» woord woorden aan-
gaandee de ranken: 
5.. «IK BEN de wijnstok, 

julli ee de ranken. 
Diee in mij blijf t 
enn ik in hem 
diee draagt veel vrucht, 
wantt zonder mij kunnen julli e niets doen.» (Joh 15:5) 

Hoewell  de verzen 3 en 4 dit reeds gesuggereerd hebben, klinkt nu pas expliciet 
datt de door de landman/de Vader in het Woord gereinigde leerlingen de ranken 
vann de wijnstok genoemd mogen worden. Dat de wijnstok hier niet opnieuw 
'betrouwbaar'' wordt genoemd, toont - zoals gezegd - dat de betrouwbaarheid 
vann de wijnstok te danken is aan de landman en niet aan de ranken; aan de Va-
derr en niet aan Jezus' leerlingen - hoe gereinigd ze ook mogen zijn. In dit 
tweedee «IK BEN» woord concentreert Jezus' spreken zich op de ranken; de door 
dee landman gegarandeerde betrouwbaarheid van de wijnstok ligt aan dit spre-
kenn ten grondslag. 
Ookk de in vers 4 verwoorde verbondenheid met Jezus Christus komt hier ter 
sprakee in termen van de vruchtdragende ranken: de rank die blijf t in de wijn-
stokk - als predikaat van de Naam die gestalte heeft aangenomen in het mensen-
levenn van Jezus Christus - zal veel vrucht dragen. Van 'veel vrucht dragen' is 
nogg slechts éénmaal sprake in Johannes: 

«Wanneerr de tarwekorrel in de aarde vallend niet sterft, 
blijf tt hij alleen/op zichzelf; 
wanneerr hij sterft, 
draagtt hij veel vrucht» (Joh 12:24). 

Inn deze woorden gaat het om Jezus zelf; hij tekent hier hoedanige dood hij ster-
venn zal (vgl Joh 12:33). Hij zal als in de aarde vallende tarwekorrel sterven én 
daarmeee veel vrucht dragen. Tot de ranken wordt nu in Johannes 15 gezegd dat 
(ook)) zij veel vrucht dragen zullen, maar dan niet - zoals in Johannes 12 van 
Jezuss gezegd wordt - in hun dood, maar in Jezus Christus! Jezus zal sterven en 
veell  vrucht dragen; de ranken zullen in hem (dat wil zeggen: in de dood en 
opwekkingg van Jezus Christus) veel vrucht te dragen. De dood sterft hij voor 
hen;; zij zullen veel vrucht dragen. Maar dan wel in hem, «want zonder mij 
kunnenn julli e niets doen» (Joh 15:5). 
Hoee weinig zonder hem te doen is, laat zich illustreren aan de hand van de 
proloog:: «Alles werd (lett.: geschiedde) door het [Woord], en zonder het werd 
(lett.:: geschiedde) niets dat geworden is (lett.: geschied is)» (Joh 1:3). Ook 
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Bultmannn merkt dit op: "So entspricht das choris emou ... ouden dem choris 
autouautou egeneto oude hen: der Mensch ist Geschöpf und verdankt sein Sein dem 
Wortee Gottes. Er hat sich nicht selbst in der Hand und kann sich keinen Anfang 
setzen."222 Opmerkelijk aan Johannes 1:3 is de interne (logische) inconsequen-
tiee die dit vers lijk t te bevatten: hoe kan van iets dat geworden is, gezegd wor-
denn dat het niet werd? Deze 'inconsequentie' zou verhelderd kunnen worden 
mett behulp van de eerste verzen uit het scheppingsverhaal. Na het opschrift van 
hett verhaal «In den beginne schiep God de hemel en de aarde» wordt daar in 
driee nominale zinnen de chaotische toestand van de aarde geschetst. "...In drie 
beschrijvendee zinnen (wordt) het centrale thema van het verhaal wel aangekon-
digd,, maar tegelijk getekend in een toestand die God door zijn woord bestrijdt 
enn beëindigt. In drie zinnen is dat van meet af aan reeds begonnen. 

DeDe aarde nu was wirwar en wanorde 
duisternisduisternis over het aangezicht van de oer kolk 
enen Gods geest zwevend over het aangezicht van de wateren. 

Tohoee wa-bohoe, wirwar en wanorde wordt uitgelegd met duisternis over de 
('mytische')) oerkolk."23 Nog voordat we God horen spreken, presenteert de 
tekstt in de vorm van achtergrond-informatie een schildering van de aarde die 
beheerstt wordt door chaos en wanorde. Onmiddellijk daarop volgend zet de 
vertellingg zelf in. In verbale zinnen - waarin niet de suffix-vorm van het werk-
woordd HAJA maar de door de imperatief tevoorschijn geroepen prefix-vorm van 
ditt werkwoord regeert - horen we hoe en hoezeer God voorbijgaat aan de duis-
tere,, bedreigende wanorde: «En God sprak: er zij/geschiede licht! En er 
was/geschieddee licht» (Gen 1:3). In Zijn Woord gaat God voorbij aan de chaos; 
Hijj  maakt de duistere wereld tot principieel verleden. De 'wirwar en wanorde' 
(Deurloo)) wordt hier daadwerkelijk naar de achtergrond verdrongen en zelfs 
verbannen.. De wanordelijke wereld die buiten God zou bestaan, blijkt in het 
scheppingsverhaall  de door God verworpen en ontkende mogelijkheid te zijn. 
Vergelijkbaarr hiermee zijn Johannes' woorden dat zonder het Woord niets ge-
schieddee dat geschied is. Hetgeen buiten Gods Woord geschied is, laat zich 
zeerr wel vergelijken met de chaotische wanorde waaraan God in Zijn schep-
pendd Woord principieel voorbij is gegaan; de wanorde die in Gods Woord de 
verworpenn en ontkende mogelijkheid blijkt te zijn. Alles geschiedt door het 
Woord;; zonder Zijn Woord geschiedt niets; en hetgeen zonder het Woord 
meentt te hebben kunnen geschieden, wordt ontmaskerd als onecht. En evenzo 
kunnenn de ranken zonder de wijnstok niets doen; een werkelijkheid zonder hem 
zall  nichtig zijn, slechts een schaduw van de werkelijke geschiedenis. Daden 
zonderr Jezus Christus blijken niet meer dan niets te betekenen. 

222 Bultmann, Das Evangelium des Johannes, S. 413. 

233 Deurloo, Genesis, Kampen 1998. p. 18. 
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Scherperr en daarmee nog onmogelijker komt dit aan de orde in vers 6: 
6.. «Wanneer iemand niet blijf t in mij, 

wordtt hij buiten geworpen als de rank 
enn wordt hij verdord 
enn men neemt ze samen 
enn in het vuur werpt men 
enn ze worden verbrand.» (Joh 15:6) 

Dee onmogelijkheid van deze werkelijkheid komt naar voren in de uitzonder-
lijkheidd van de hier beschreven daden, en in de anonimiteit van degenen die 
dezee daden stellen. Nergens is binnen het evangelie naar Johannes sprake van 
iemandd naar buiten werpen, verdord laten worden en/of samengebonden in het 
vuurr verbrand laten worden. Ook is volslagen onduidelijk wie deze handelin-
genn verricht. Waar bij het wegnemen en reinigen van de ranken in vers 2 dui-
delijkk was dat we met daden van de landman van doen hadden, blijven de na-
menn van degenen die in staat zijn tot het verrichten van de hier beschreven 
chaotische,, verwoestende gruweldaden, ongenoemd. Het onmiddellijk aan el-
kaarr gelijkstellen van het wegnemen door de landman (v 2) en het buiten wer-
pen,, laten verdorren en verbranden (v 6) wordt binnen de tekst bovendien on-
mogelijkk gemaakt, doordat in vers 2 gehandeld wordt aan ranken die in Jezus 
Christuss geen vrucht dragen, terwijl hier in vers 6 iemand die niet in Jezus 
Christuss blijf t slachtoffer is van genoemde gruweldaden.24 Waar de vruchte-
lozee ranken uit vers 2 vruchteloos zijn in Jezus Christus, spreekt vers 6 van 
iemandd die niet in Jezus Christus blijft . De rebellie van vers 2 is daarmee van 
eenn geheel andere orde dan hetgeen in vers 6 beschreven wordt. De rebellie van 
verss 2 is een weliswaar nutteloze, vruchteloze, maar daarmee niet minder reële 
'werkelijkheid'.. De mens rebelleert daadwerkelijk! Vers 6 daarentegen kan niet 
anderss dan als absolute irrealis beschouwd worden. Geen mens is bij machte 
onafhankelijkk en los van Jezus Christus te verkeren. Bijbels is de mens altijd al 
opgenomenn in het verbond. Het is de mens niet mogelijk eigenhandig achter dit 
verbondverbond om de confrontatie met de chaos van Genesis 1:2 aan te gaan. Aan de 
chaoss is door God principieel voorbijgegaan. De mens met wie Hij Zich ver-
bondenn heeft kan derhalve niet buiten het verbond teruggrijpen op, laat staan 
kiezenn voor deze chaos. En dat maakt het de evangelist mogelijk Jezus' woor-
denn te vervolgen als ware vers 6 niet geschreven: 

244 Tegen Barrett (The Gospel according to St. John, p. 473 en 475), Brown (The gospel accor-
dingding to John Volume II, London 1984, p. 678), Bultmann (Das Evangelium des Johannes, S. 
409-410),, Hoskyns (The fourth gospel, p. 475), Schnackenburg (Das Johannesevangelium 
III .. Teil, S. 114), F. Segovia ('The Theology and Provenance of John 15:1-17', in: JBL 101 
[1982],, p. 128), Van Tilborg (Johannes, p. 174) en Van den Bussche (Jezus' woorden bij het 
afscheidsmaal,afscheidsmaal, p. 115), die het wegnemen uit vers 2 en de gruweldaden uit vers 6 met elkaar 
verbinden. . 
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«Wanneerr julli e in mij blijven 
enn mijn woorden in julli e blijven, 
verlangtt wat julli e ook maar willen, 
enn het zal julli e geschieden.» (Joh 15:7) 

Hett blijven van de leerlingen in Jezus wordt hier verbonden met het blijven van 
dee woorden {remata) in de leerlingen. Deze woorden zijn allereerst woorden 
Godss (Joh 3:34); woorden die onlosmakelijk verbonden zijn met de Schriften 
(Johh 5:47); woorden van Geest en leven (Joh 6:63), van eeuwig leven (Joh 
6:68);; woorden die Jezus niet uit zichzelf spreekt (Joh 14:10); woorden door de 
Vaderr aan Jezus gegeven, en door Jezus aan ons gegeven (Joh 17:8). Vanuit dit 
blijvenn in Jezus en zijn woorden worden de leerlingen opgeroepen te verlangen 
watt ze ook maar willen. 'Verlangen' en 'willen' fungeren in het evangelie naar 
Johanness niet als synoniemen. Met de menselijke wil kan het namelijk alle 
kantenn op: een mens kan de wil van God willen doen (Joh 7:17), maar het kan 
ookk zijn dat de mens hem wil grijpen (Joh 7:44) en de begeerte van de men-
senmoordenaarr van den beginne wil doen (Joh 8:44). Menselijk verlangen 
daarentegenn is bij Johannes een verlangen in de Naam: «Wat julli e verlangen in 
mijnn Naam zal ik doen opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Wanneer 
julli ee iets verlangen in mijn Naam, ik zal het doen» (Joh 14:13.14); «Niet julli e 
hebbenn mij uitverkoren, maar ik heb julli e uitverkoren en ik heb julli e gesteld, 
opdatt julli e zullen heengaan en vrucht dragen en de vrucht in julli e blijven zal; 
opdatt wat julli e van de Vader verlangen in mijn Naam, Hij julli e geven zal» 
(Johh 15:16); «Wat julli e van de Vader verlangen in mijn Naam, zal Hij julli e 
geven.. Tot nu hebben julli e niets in mijn Naam verlangd; verlangt en julli e 
zullenn ontvangen opdat julli e blijdschap vervuld zij» (Joh 16:23-24); «Op die 
dagg zullen julli e in mijn Naam verlangen» (Joh 16:26). Wanneer de leerlingen 
inn Jezus Christus blijven en zijn woorden in hen, zal de wil van de leerlingen 
wordenn tot een verlangen in Zijn Naam; en dat verlangen in zijn Naam zal ge-
schieden,, zal tot een voor onmogelijk gehouden geschiedenis gemaakt worden. 
Eenn geschiedenis die geheel en al verbonden is met de Naam. De Naam is Heer 
enn Koning over deze geschiedenis; Hem komt alle eer toe: 
8.. «Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, 

datt julli e veel vrucht dragen 
enn mijn leerlingen worden (lett.: geschieden).» (Joh 15:8) 

Hett 'veel vrucht dragen' uit vers 5 wordt hier weer opgenomen. De Vader wordt 
verheerlijktt doordat de ranken veel vrucht dragen in de dood en opwekking van 
Jezuss Christus. In zijn dood en opwekking zullen de ranken immers veel vrucht 
dragen.. Dan is het kennelijk ook pas mogelijk over werkelijk leerlingen te 
spreken;; over leerlingen die als leerlingen opgenomen zullen zijn in de door de 
Naamm mogelijk gemaakte geschiedenis. Let wel: dit 'leerling worden' wordt net 
alss het 'veel vruchten dragen' gepresenteerd als een daad Gods in Jezus Chris-
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tus.. Het «zonder mij kunnen julli e niets doen» (Joh 15:5) blijf t ook hier onver-
minderdd van kracht. Het is niet mogelijk om uit onszelf vrucht te dragen. 
Evenminn is het mogelijk onze eigen geschiedenis eigenhandig om te buigen tot 
Godss geschiedenis. Alleen in hem, in zijn dood en opwekking zal dit voor ons 
mogelijkk gemaakt worden. Zo wordt de Vader verheerlijkt in de Zoon (vgl Joh 
14:13). . 
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