De ware Wijnstok
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.

Johannes 15:5
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Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman.
Alle rank die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en alle die vrucht
draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht drage.
Gijlieden zijt nu rein om het woord dat Ik tot u gesproken heb.
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.
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.
Zo iemand in Mij niet blijft, die is buitengeworpen gelijkerwijs de rank, en is
verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden
verbrand.
Indien gij in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt zult gij begeren,
en het zal u geschieden.
Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt; en gij zult Mijn
discipelen zijn.
Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze Mijn
liefde.
Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn liefde blijven, gelijkerwijs Ik de
geboden Mijns Vaders bewaard heb en blijf in Zijn liefde.
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn blijdschap in u blijve en uw
blijdschap vervuld worde.
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijs Ik u liefgehad heb.
Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden.
Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebied.
Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer
doet; maar Ik heb u vrienden genoemd, want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb,
dat heb Ik u bekendgemaakt.
Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat gij
zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve; opdat zo wat gij van den
Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u dat geve.
Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt.

Johannes 15:1-17:
Ik Ben de Ware wijnstok, en Mijn Vader is de Landman
Ik Ben
Verwijzend naar Exodus 3:13 e.v.
Ik Ben het Levende Woord
Ik Ben het Lam Gods
Ik Ben de Zoon des mensen
Ik Ben het Levende Water
Ik Ben het Ware Brood des Levens
Ik Ben het Waarachtige Licht
Ik Ben de Ware Goede Herder
Ik Ben de Levende Deur
Ik Ben de Zoon van God
Ik Ben de Opstanding en het Leven
Ik Ben het Ware Tarwegraan
Ik Ben de Ware Hogepriester
Ik Ben de HEERE en uw Meester
Ik Ben de Weg, Waarheid, Leven
Ik Ben de Ware wijnstok
Ik Ben de Ware Koning
Ik Ben Jezus, de Nazarener/Nazireeër
Ik Ben de Christus!

(Johannes 1)
(Johannes 2)
(Johannes:14; 5:27; 8:28)
(Johannes 4, 7)
(Johannes 6:35)
(Johannes 1:9; 8:12; 9:5)
(Johannes 10:11)
(Johannes 10:9)
(Johannes 10:35)
(Johannes 11,20)
(Johannes 12)
(Johannes 13-17; 21)
(Johannes 13:14)
(Johannes 14:6)
(Johannes 15:1)
(Johannes 18:37; 19:19)
(Johannes 18:5)

:1
Ik Ben de énige Ware wijnstok
Israël was ook een wijnstok, maar niet de “ware”.
Psalm 80:9; Jesaja 5:1-7; Jeremia 2:21; Ezechiël 15:1-6
De wijnstok spreekt over de beloften van God aan Abraham en zijn Zaad, op
grond van geloof.
De wijnstok en daarmee de vrucht van de wijnstok, belooft Geestelijk, namelijk
Eeuwig Leven.


En de HEERE Jezus Christus is het Beloofde Zaad van Abraham. (Galaten 3:16)
En Hij is dus ook de Ware Wijnstok.
En de vrucht (= het resultaat van Zijn werk), is onvergankelijk, Eeuwig Leven
Tijdens Zijn aardse Leven zegt de HEERE, dat Hij de Ware Wijnstok is, omdat
Zijn hemelse Vader, ten volle aan Hem mocht snoeien.
Ook toen dit “lijden, verdriet, smaadheid en dood” met zich meebracht
Want Zijn Vader is tenslotte de Landman.
De vrucht van de wijnstok, is immers alleen ten behoeve van de landman?
In een overvloedige oogst wordt immers de landman verheerlijkt?
De landman is er niet ten behoeve van de wijnstok, hoewel de landman wel
al Zijn kracht en vermogen zal aanwenden, om de wijnstok en zijn ranken
vruchtbaar te maken.
Maar de wijnstok (= de HEERE Jezus Christus), en de ranken (= wij, gelovigen
in Christus), zijn er ten behoeve van de landman!
Want wij zouden vrucht voortbrengen ten behoeve van de landman.
Namelijk ten behoeve van onze hemelse Vader.
Deze Landman zal echt niet meer “ snoeien” dan voor Hem noodzakelijk is.
Dus als je vrucht wilt dragen voor Hem, geef je leven dan maar over aan Hem.
En dat is wat de HEERE Jezus Christus in de praktijk van Zijn Leven ook deed!
Hij deed niets, tenzij Hij het de Vader zag doen.
Hij zei niets, tenzij het Hem van de Vader gegeven was.
De houding en de gezindheid van de HEERE Jezus Christus in Zijn aardse
levenswandel, ten opzichte van Zijn hemelse Vader, wordt ons in bijzonderheid
voorgehouden in Johannes 13 t/m 17.
Wij zouden in alles navolgers van de HEERE Jezus Christus zijn.
Johannes 15:
Het is één van de vele gelijkenissen.
Alle gelijkenissen, spreken over de verborgenheden van het Koninkrijk der
Hemelen.
Zij spreken in ieder geval over onze Bedeling der Genade Gods, danwel over de
Bedeling der Verborgenheid.


Deze gelijkenis staat in het gedeelte van Johannes13 tot en met Johannes 17.
Daar bevinden de discipelen (= navolgers) zich met de HEERE Jezus Christus in
de Opperzaal
Op profetische wijze krijgen wij te zien (als wij ook navolgers van Christus
zijn), welk reinigend werk de HEERE Jezus Christus, na Zijn Opstanding en
hemelvaart (en dus in hemel, in Zijn Verborgen Koninkrijk) aan ons verricht,
nu Hij onze Hogepriester van het Nieuwe Verbond, naar de Ordening van
Melchizedek, is geworden.
En daar in het Binnenst Heiligdom zegt de HEERE ons ook, in welk een innige
verbintenis wij met de Vader gebracht zijn door Hem.
Dat Hij door Zijn Geest (Die op grond van geloof in ons woont) in de praktijk
van ons leven, deze innige verbintenis ook “Levend”, houdt.
Als wij dit tenminste zelf ook willen.
Het Thema van dit Schriftgedeelte is “vruchtdragen”.
Het gaat in deze gelijkenis niet meer over het “verlossingswerk ten behoeve van
zondaren”, maar deze gelijkenis gaat over het “ vruchtdragen” in het leven van
verloste zondaren ten behoeve van de Landman.
Ons leven zou vruchtdragen, want hierdoor wordt onze hemelse Vader verheerlijkt.
Romeinen 6:4, 5:
Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat gelijkerwijze
Christus uit de doden opgewekt is tot Heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij, in
nieuwigheid des Levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem één Plant
geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen ook 1 Plant (= wijnstok)
zijn, in de gelijkmaking Zijner Opstanding
Romeinen 7:4:
Zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het Lichaam van Christus,
opdat gij zoudt worden van een Ander, namelijk van Degene Die van de doden
opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.
Onder de wet en via de werken der wet, kan men niet “ Gode vruchten dragen”.
Onder de wet en door de werken der wet, wordt men niet geleid door de Geest
van Christus.
Onder de wet en via de werken der wet, kan men niet tot zoon en erfgenaam
gesteld worden.


:2
Alle rank die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg, en al wie vrucht
draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vruchtdrage

:2
Maar de bedoeling van ons leven is, dat het leven van Christus, het leven van de
Ware Wijnstok in ons leven geopenbaard wordt.
Dat is de “vrucht” die hier bedoeld wordt.
Vrucht, die karakteristiek is voor de Boom, waaraan zij verschijnt.
Dus vrucht, die het Leven en het karakter en de gezindheid van Christus weerspiegelt.
Vrucht, waarin op één of andere wijze geopenbaard wordt, waar die vrucht vandaan komt.
Die vrucht is niet uit het vlees, maar is door de Geest.
Galaten 5:22:
Liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw (of
geloof), zachtmoedigheid, matigheid (= zelfbeheersing).
Deze negenvoudige vrucht, eist zelfopoffering en zelfverloochening.
Zoals een moeder dit heeft ten opzichte van het in haar verwekte nieuwe leven.
Vruchtdragen heeft liefde en dienstbaar-willen-zijn in zich.
Om een vruchtbare rank te zijn aan de wijnstok, is het nodig:
Dat wij in Christus zijn en in Hem blijven
Dat onze hemelse Vader, als zijnde de Landman, ons reinigt
Voor het “in Christus zijn” en voor het “reinigen” zorgt de Vader in Zijn grote
Liefde en Genade, maar om in de praktijk van ons dagelijks leven in Christus te
blijven, dat is onze eigen verantwoordelijkheid of keuze.
En wil men, als wedergeborene, niet in verbondenheid met Hem leven, in Hem
blijven, in gemeenschap met Hem leven, dan is de kans groot dat zo’n rank door
de Vader wordt weggenomen, omdat deze gelovige geen vrucht wil dragen
voor Hem.


In de praktijk blijft deze wedergeborene niet in Christus. Dus ook geen leven in
en uit en door Genade. Het Leven van Christus is in hem niet werkzaam.
Het wegnemen van zo’n rank heeft niets te maken met een “verloren gaan” van
deze wedergeborene vanwege zondige daden of een vleselijke levenswandel.
Hij kan namelijk in absolute zin niet “verloren gaan” volgens Romeinen 8.
Hierover meer in vers 6.
Johannes 15:1-7:
Hier wordt ons een les voorgehouden.
Onze zorg is dus niet:
Hoe draag ik vrucht?
Maar:
Wil ik in Christus blijven?
Zoals het essentieel is voor de wedergeborene om gehoor te geven aan Zijn
roepstem:
Kom tot Mij!
Net zo essentieel is het voor de wedergeborene om gehoor te geven aan Zijn
roepstem:
Blijf in Mij!
Blijf in contact met Mij!
Hoor naar Mijn Woord!
Richt je oog op Mij!
En alle rank die in Hem is, en dus vruchtdraagt, die reinigt Hij (van een kwaad
geweten), opdat zij meer vrucht drage.
Even nog terugkomend op deze uitspraak: “Alle rank die in Mij geen vrucht
draagt”. Dit wordt niet gezegd over een ongelovige, want die is geen rank aan
de wijnstok. Maar dit wordt gezegd over een ongelovige gelovige.
Namelijk een Christen, die Christus wel met de mond belijdt, maar niet met het
hart.



:3
Gijlieden zijt nu rein (= gereinigd) om het Woord, dat Ik tot u gesproken heb…
Gijlieden zijt nu rein.
Sinds wij geloven in de Opgestane en verheerlijkte Christus, Die gezeten is in de
Opperzaal op de Troon Zijner Genade, tot Wie wij genaderd zijn.
Zie Johannes 13:10:
Wij zijn gereinigd door Zijn Woord toen wij tot geloof kwamen in Hem en we
worden vervolgens door Hem gereinigd, door in Hem te blijven.

:4
Blijf in Mij, en Ik in u…
Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zij niet in de
wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in Mij niet blijft.
Blijf (in de praktijk van je leven) in Mij!
En Ik zal dan in je zijn.
Ik zal dan je vruchtbaarheid zijn.
Er zullen dan steeds meer levenssappen van Mijn Geest in je leven doordringen,
waardoor er meer vrucht voortgebracht wordt.
Kijk anders nog maar eens naar de rank in de wijnstok.
De rank kan los van de wijnstok geen vrucht voortbrengen.
De rank kan los van de levenssappen van de wijnstok geen vrucht voortbrengen.
En alzo ook gij.
Ook wij, gelovigen in Christus, kunnen van onszelf (= uit onze eigen kracht, en
uit onze oude mens) geen vrucht voortbrengen, Die Gode welbehaaglijk zijn.
Buiten het Leven, en buiten het Woord van Christus om, is dit onmogelijk.
Mattheüs 3:8:
Want zonder Mij, kunt gij niets (= vruchten der bekering waardig) doen.



: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.
Wij zouden Zijn positie weten en daarmee zullen we ook onze positie weten!
Want alleen Hij is de Ware wijnstok en wij zijn niet meer dan Zijn ranken.
Hij is het Hoofd en wij zijn niet meer dan leden van Zijn lichaam.
Dus stel je onder het gezag, de invloed, het Leven van het Hoofd, danwel van
de Wijnstok.
Want die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht.
Want zonder Mij; buiten Mij, en dus gescheiden van Mij, kunt gij niets doen.
Zonder Mij, zonder Mijn Woord, Kracht, Geest en Leven, is er geen leven.
Die in Mij blijft:
Dit slaat op de Levens-éénheid tussen Christus en de Zijnen.
Die kan nooit meer verbroken worden (óók niet door onze ongelovigheid of
ontrouw).
Maar als ons zijn, ons bestaan, buiten de gemeenschap met Christus is, dan
willen wij blijkbaar niet meer van Hem afhankelijk zijn.

:6
Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen gelijkerwijze de rank, en is verdord,
en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
Zo = omdat
Zo iemand in Mij niet blijft
Blijven = wonen, gemeenschap hebben met, in de praktijk van het leven
Als iemand niet in Mij blijft, die is buitengeworpen
Die heeft eigenlijk zichzelf afgesneden van het Woord, van het Leven, en van de
Gemeenschap met Christus
Zichzelf afgesneden van de mogelijkheid om vruchtbaar te kunnen zijn voor
de Landman
En dat wat dor is, daar waar de levenssappen van de Wijnstok niet door kunnen


dringen (omdat de rank dit zelf niet toelaat), daar wordt die rank dan ook
afgesneden,
(de mogelijkheden om vrucht te kunnen dragen voor de Landman worden hem
ontnomen) en hij wordt in het vuur geworpen
Het buitengeworpen worden betekent uiteraard niet: een eeuwig verderf.
Want dat kan niet, als je op voorhand “rein” bent, op grond van wedergeboorte.
Maar het duidt op het “onnuttig” zijn voor de Landman.
Men kan namelijk wel een “verloren leven leiden” (en dit is wel ernstig genoeg),
maar dit is absoluut niet hetzelfde als “verloren gaan” in de absolute betekenis
van het woord.
2 Petrus 2 : 7, 8; 2 Korinthe 4:3, 4:
Zie bijvoorbeeld Lot.
Hij was een rechtvaardige op grond van zijn geloof, maar hij heeft een verloren,
een voor God onnuttig leven geleid.
Zo’n gelovige zal als getuige van Christus terzijde worden gesteld (op een
zijspoor) en eventueel, als hij tot verstoring is voor de opbouw van andere
gelovigen, van de aarde worden weggenomen
Romeinen 14:10; 2 Korinthe 5:10:
En zijn werken zullen bij de openbaring voor de Rechterstoel van Christus,
beoordeeld worden.
1 Korinthe 3:15:
Zijn eigen werken zullen verbrand worden, en hijzelf, zal behouden worden,
doch alzo als door vuur.
Dan zal geopenbaard worden, welk leven het in óns leven voor het zeggen heeft
gehad. Was het ons leven naar de oude mens in Adam, en de producten daarvan:
hout, hooi en stoppelen?
Of was ons Leven, het Leven naar de nieuwe mens in Christus en de vruchtbaarheid daarvan: goud, zilver, kostelijk gesteente?
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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.
De HEERE Christus verbindt deze belofte aan 2 voorwaarden
Hoewel het eigenlijk één en dezelfde voorwaarde is:
A: Indien gij in Mij blijft
B: Indien Mijn Woord in u blijft of woont
Hier staat niet: “Indien Ik in u blijf”.
Want dat Christus in ons blijft, mag duidelijk genoeg zijn.
Want nadat wij wedergeboren zijn, heeft Hij woning in ons gemaakt en blijft Hij
dus in ons, wat wij vervolgens ook nog zullen uitvreten.
Maar hier gaat het erom, dat Zijn Woord ons leven zou zijn.
Liefst in al onze dagelijkse bezigheden.
En Zijn Woord brengt dan blijvende vrucht voort in ons leven.
Romeinen 12:1, 2:
Want als wij Zijn Woord leren kennen en geloven, dan zullen onze gedachten en
onze verlangens ook steeds meer hervormd worden door Zijn Woord.
Dan zullen wij ook de wil van de HEERE, leren verstaan.
En: een gebed, in overeenstemming met Zijn wil, zal dan ook verhoord worden!

:7
Zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden
Uit deze uitspraak wordt vaak een verkeerde conclusie getrokken.
Een populaire uitleg is, dat hier aan de gelovige een blanco cheque gegeven
wordt, die door de HEERE al ondertekend is en waarop men zelf kan invullen
wat men zoal wil. Alsof de HEERE ons een volmacht geeft om aan Hem alles te
vragen wat wij willen. En dat de HEERE dan ook aan ons verplicht zou zijn om
onze gebeden te verhoren.
Romeinen 8 : 26:
En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten
11

niet wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons
met onuitsprekelijke zuchtingen.
Johannes 14:13:
En zo wat gij begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.
1 Johannes 5:14:
En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar
Zijn wil, Hij ons verhoort.
Bidden naar = in overeenstemming met
Zijn plannen en
Zijn gedachten en
Zijn wil

:8
Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult Mijn
discipelen zijn
Als wij in Hem blijven en als wij in Zijn Woord blijven dan worden hier drie
zegeningen genoemd:
: Dan zal de HEERE onze gebeden verhoren
(die in overeenstemming zijn met Zijn wil)
: We zullen de Vader dan verheerlijken, door het dragen van veel vrucht
: We zullen dan navolgers van Christus zijn

:9
Gelijkerwijs de Vader Mij liefgehad heeft, heb Ik ook u liefgehad; blijft in deze
Mijn liefde.
Zoals de Vader Mij liefheeft, heb Ik ook jullie lief.
En die liefde bestaat daaruit, dat Hij ons wil opvoeden tot zoon, tot erfgenaam
van God en tot mede-erfgenaam met Christus!
12

De Vader geeft ons alles wat daarvoor nodig is.
En ook Ik (zegt de HEERE Jezus Christus), als jullie Hogepriester, geef jullie
alles, wat daarvoor nodig is, want de Vader heeft jullie in Mijn Hand gegeven.
Dus blijf in Mij, in de Geliefde Zoon!
Blijf in Mijn Liefde!
Bijf in Mijn Dienst, Ik ben jullie Hogepriester!
Blijf in Mijn Woord!

:10
Indien gij Mijn geboden bewaart, zo zult gij in Mijn Liefde blijven, gelijkerwijze
Ik de geboden Mijns Vaders bewaard heb, en blijf in Zijn Liefde.
Want:
als jullie Mijn Woord bewaren;
als jullie geloven, namelijk trouw zijn aan Mijn Woord;
dan kan het niet anders, dan dat jullie ook in Mijn Liefde blijven en dat jullie aan
elkander Mijn liefde zullen betonen, zoals Ik Mijn Liefde aan jullie betoond heb,
en die nog steeds betoont
Dan zullen jullie betrokken zijn in Mijn dienstwerk.
Weest Mij en Mijn Woord trouw, zoals Ik trouw geweest ben aan God de Vader,
en Zijn Woord.
Ik ben in Zijn Liefde gebleven, omdat Ik dagelijks leefde in gemeenschap (dat is
in Liefde) met Hem.
Johannes noemt dan ook twee bewijzen van wedergeboorte (= een leven dat uit
God
geboren is) namelijk:
: het bewaren van de geboden
= heel de onderwijzing van God geloven
: en elkander liefhebben
= elkander dienen

13

:11
Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mijn Blijdschap in u blijve, en uw
blijdschap vervuld worde.
Blijve = wonen; in het leven van alle dag
Blijdschap = vrucht door de inwerking van de Geest van Christus

:12
Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkerwijze Ik u liefgehad heb.
Dit gebod is een wetmatigheid!
Als het Woord, de Geest, namelijk het Leven van Christus in ons woont, dan:
Johannes13:34
Romeinen 13:9
Galaten 5:14
Jacobus 2:8
Efeze 4:25

:13
Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette (= stellen)
voor Zijn vrienden.
Johannes 3:14-16; Efeze 5:25:
En dat de HEERE Jezus Christus Zijn Liefde betoond heeft in Zijn lijden, dood en
opstanding en Zijn Liefde nog steeds betoont, mag over duidelijk zijn.
Want Hij geeft nog steeds Zijn leven over, maar nu ten behoeve van ons.
Dit zouden wij vervolgens óók doen, ten behoeve van elkander.
Want daarin wordt onze liefde tot elkander uitgedrukt.
1 Johannes 3:16:
Hieraan hebben wij de Liefde gekend, dat Hij Zijn Leven voor ons gesteld heeft,
en wij zijn schuldig voor de broederen het leven te stellen
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:14
Gij zijt Mijn vrienden, zo gij doet wat Ik u gebiede.
De HEERE noemt ons Zijn vrienden (Zijn uitverkorenen in :16,19)!
De HEERE noemt ons Zijn broederen!
Psalm 22:23
Psalm 122:7 (Johannes 20:19-21)
Romeinen 8:29
Hebreeën 2:12, 17
Hetgeen Ik u gebiede = :
Elkander liefhebben, zoals Christus ons eerst heeft liefgehad.
Dit kan alleen door een Liefde, van binnenuit.
Namelijk door de Liefde Gods, Die in onze harten is uitgestort.
En Die door de inwerking van de Geest van Christus in ons, zal toenemen.

:15
Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn
HEERE doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, want al wat Ik van Mijn Vader
gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt
Dienstknecht = doulos = slaaf
En al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat zal Ik ook jullie bekend maken.
Dus zeg niet meer, dat wij niet kunnen weten.
Want hetgeen wij nog niet weten, dat ligt aan ons gebrek, ongeloof, of onwil.

16:
Gij hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld, dat
gij zoudt heengaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijve, opdat, zo wat gij
van de Vader begeren zult in Mijn Naam, Hij u geve.
Mooie tekst voor hen, die de leer der uitverkiezing aanhangen.
Maar gewoon doorlezen, want dan weet je waar de HEERE ons voor uitverkoren
heeft.
15

Niet om behouden te worden, maar om een bepaalde verantwoordelijkheid
(waarbij je de bekwaamheid daarvoor van de HEERE ontvangt) op je te nemen.
Alleen gelovigen worden uitverkoren en Christus is de eerste Uitverkorene.
Lukas 6:13
Handelingen 1:2,24; 6:5
Efeze1:4

:17
Dit gebied Ik u, opdat gij elkander liefhebt.
En dit wordt dan ook uitgedrukt in het dienstbaar willen zijn aan elkander.
Elkander in deze wereld tot vertroosting willen zijn.
Dat doet de HEERE namelijk ook voor ons, want:

:18
Indien u de wereld haat, zo weet dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.
De HEERE troost ons over de haat, die wij van de wereld omwille van Zijn
Woord en omwille van Zijn Naam, te verwachten zullen hebben.
En dit doet de HEERE, door Zichzelf hier tot Voorbeeld te stellen (:18 e.v.)
De HEERE Jezus werd door de wereld gekruisigd en nu Hij de Christus is, wordt
Hij nog steeds gehoond, gesmaad, gelasterd, en gevloekt.

: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.
Als jullie gelijkvormig zouden zijn aan het denken van de wereld, dan zou je
geliefd worden door die wereld.
Maar omdat jullie je onttrekken aan die wereld, omdat jullie geloven dat Ik jullie
uit die wereld trek (Galaten 1:4; Kolossenzen 1:13), en dat Ik jullie geroepen heb tot
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Mijn wonderbaar Licht (1 Petrus 2:9), daarom worden ook jullie door de Wereld
gehaat.
Johannes 17:16; Johannes 8:23:
Gelovigen zijn namelijk niet meer van de wereld, want zij zijn van Boven!

:20
Gedenkt het Woord dat Ik u gezegd heb:
Een dienstknecht is niet meerder dan zijn HEERE.
Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen.
Indien zij Mijn Woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.
Wat de HEERE Jezus is overkomen, op grond van Zijn trouw aan het Woord
Gods, zal ons, op grond van Diezelfde trouw, eveneens overkomen.
(Johannes 16:2-4)
Dit zal ons overkomen, wanneer ons woord, het Woord van Christus zal zijn.
1 Johannes 3:13:
Verwonder je er dus niet over, dat je door de Wereld gehaat wordt.
Uit geloof komt “Liefde” voort, maar uit ongeloof “haat”.

:21
Maar alle deze dingen zullen zij u doen om Mijns Naams wil, omdat zij Hem niet
kennen die Mij gezonden heeft.
De HEERE spreekt hier in bijzonderheid over het Joodse volk.
Want zij wilde haar Man, namelijk Jehovah niet kennen, en daarom wilde zij ook
de HEERE Jezus Christus niet kennen.

:22
Indien Ik niet gekomen ware en tot hen gesproken had, zij hadden geen zonde.
Maar nu hebben zij geen voorwendsel meer voor hun zonde.
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U begrijpt dat “zonde” hier, in ieder geval, de betekenis heeft van “ ongeloof”?
Hun verblinding vloeit voort uit hun ongelovigheid.(Johannes 9:1 e.v.; 40, 41)
De HEERE maakte Zijn Woord aan Israël bekend, maar in ongeloof wees het
volk dit Woord van de hand.
Daarom is het volk Israël niet te verontschuldigen.

:23
Die Mij haat, die haat ook Mijn Vader.
Als je de Gezondene haat, dan haat je dus ook de Zender!
Als je de HEERE Jezus terzijde stelt, stel je ook Jehovah terzijde!

:24
Indien Ik de werken onder hen niet had gedaan, die niemand anders gedaan
heeft, zij hebben geen zonde, maar nu hebben zij ze gezien, en beide Mij en Mijn
Vader gehaat.
En de HEERE heeft vele werken gedaan, waaruit duidelijk gedemonstreerd
werd, dat Hij de Beloofde was.
Niemand Anders dit had kunnen doen dan de Messias alleen:
doden tot leven brengen
melaatsen gezond maken
blinden worden ziende
doven worden horende
lammen kunnen lopen enz, enz.
Doordat zij de Beloofde Messias verwerpen, verwerpen zij Mijn Vader!

:25
Maar dit is geschiedt opdat het woord vervuld worde dat in hun wet geschreven
is:
Zij hebben Mij zonder oorzaak gehaat.
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En zonder oorzaak zullen zij ook jullie, die Mijn vrienden zijn, haten.
Wij weten nu echter dat dat er niet toe doet!
Want wij bevinden ons dan immers in goed Gezelschap?

:26
Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van de Vader,
namelijk de Geest der Waarheid, Die van de Vader uitgaat, Die zal van Mij
getuigen.
Jullie zullen Mijn Heilige Geest ontvangen, namelijk de Trooster, de Geest der
Waarheid, Die van de Vader uitgaat, en Die van Mij zal getuigen.

:27
En gij zult ook getuigen
Want gij zijt van den beginne met Mij geweest
Jullie zullen mede met Hem en door Hem van Mij getuigen!

Amen
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