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Oasemoment  'Ik ben de wijnstok' 

Emmaüsparochie   -   donderdag 26 april 2018 
 

 
 
Inleiding 
 
Wijnstokken en wijnranken waren alledaagse beelden  
in de tijd van Jezus. 
Langs de weg en op de rotsige bergflanken,  
overal waren er wijngaarden en rijpten de druiven. 
Iedereen kon zien  
hoe ranken die stevig verbonden zijn met de wijnstok 
goede en rijpe vruchten voortbrengen 
en geknakte ranken dor worden 
en verbrand worden. 
De wijnstok is een wonder van vitaliteit, 
van onuitputtelijke levenskracht. 
De wijnstok dient nergens anders voor 
dan om vruchtbaar te zijn in de ranken. 
Jezus is de ware wijnstok. 
Door zijn levenskracht mogen wij 
als levende ranken vrucht dragen. 
 
(naar Peer Verhoeven en www.dominicanenschildebergen.be) 
 
Stilte 
 
Evangelie 
 
We lezen uit het evangelie zoals neergeschreven door Johannes. 
 
Jezus zei tot zijn leerlingen:  
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier.  
Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die weg.  
En als een rank wel vrucht draagt,  
snoeit Hij die bij,  
zodat ze gezuiverd wordt en nog rijkelijker vrucht draagt.  
Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie verkondigd heb.  
Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik,  
want zoals een rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht,  
maar alleen als ze verbonden blijft met de wijnstok,  
zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen  
als je niet met Mij verbonden blijft.  
Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken.  
Alleen wie met Mij verbonden blijft, zoals Ik met hem,  
draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets.  
Wie niet met Mij verbonden blijft,  
wordt weggegooid als een wijnrank:  
ze verdorren, men haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur,  
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waar ze verbranden.  
Blijven jullie dus verbonden met mij,  
en luister naar mijn woorden. 
Dat zal alles wat je vraagt, gebeuren. 
Jullie zullen dan, als leerlingen van mij, 
veel goede dingen doen. 
Zo maken jullie de hemelse macht van mijn Vader zichtbaar.  
 
(Joh. 15, 1-8, KBS Willibrord en Bijbel in Gewone Taal) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Zonder Christus kun je geen christen zijn.  
Je persoonlijke verbondenheid met Hem, daar begint alles.  
Want Christus is alles  
en in Hem is alles  
en Hij wil alles in jou zijn. 
Geloof daarom in Christus. 
Met Hem kun je alles. 
Geloof in zijn kracht, zijn liefde, zijn leven. 
En als je werkelijk gelooft in Christus  
en met Hem in gemeenschap leeft,  
dan kan ik dit tegen jou zeggen  
- en we zeggen het wel eens  
om iemand die een beetje onzeker is aan te moedigen:  
'Je kunt het! Je hebt het in je!'  
Dat heilige leven,  
dat leven als christen  
waartoe we door Gods Woord worden opgeroepen:  
'Je hebt het in je.' 
Want Christus leeft in jou. 
Hij is de wijnstok, 
Jij bent de rank. 
 
(naar Jos Douma) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Het zijn prachtige beelden:  
God als wijnbouwer, 
de eigenaar die zorg draagt   
en die levenskansen geeft.   
Jezus als de enige echte wijnstok,   
die zijn leven doorgeeft. 
En wij die op die wijnstok geënt zijn   
en die uiteindelijk vrucht dragen.   
Deze beelden zeggen alles   
over het bij elkaar horen   
van God, Jezus en de mensen.   
Het verwoordt   
dat alleen leven in verbondenheid 
iets waar maakt van het Rijk van God.   
Om uit te kunnen groeien 
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tot een mens van God   
mogen we onze kracht en ons voorbeeld   
halen bij die Man van Nazareth.   
Hij is een nooit uitgeputte Bron van leven en van inspiratie.  
Los van Hem wordt ons leven 
dor, droog en vruchteloos.   
Maar in verbondenheid met Hem,   
puttend uit zijn Geest, 
zijn we bij de Wijnbouwer in goede handen.   
Geënt op het leven van Jezus   
levert ons leven vruchten af   
van liefde, van goedheid  
en vrede in overvloed. 
 
(Wim Holterman osfs) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Tussen elke passage zingen we een van de drie strofes 
van het lied 'Ik ben de wijnstok', 
nummer 779 in Zingt Jubilate. 
 
Soms is Hij voor mij   
een Gids op de weg.   
Zoals Hij leefde, zo zou ik ook willen leven.   
Ik wil geloven in zijn visioen:   
vrede en gerechtigheid voor iedereen, overal.   
Met vallen en opstaan probeer ik die weg te gaan.  
En staande voor de vraag: ‘wat nu?’ 
probeer ik een antwoord te vinden in het evangelie.  
Zo blijf ik op zoek.  
 
zingen: Ik ben de wijnstok, mijn Vader de wijngaardenier. 
  Gij zijt de ranken, dus blijf in mij, ik blijf in u, 
  dan vindt Hij vruchten hier. 
  Zing voor de Vader de wijngaardenier; 
  dus blijf in mij, ik blijf in u, 
  dan vindt hij vruchten hier. 
 
Soms is Hij voor mij   
voedsel voor onderweg.   
Brood en wijn om mij te sterken.   
Hij is in mij, werkt in mij.   
Het is in zijn kracht dat ik de weg ga die Hij toont,  
zijn Geest leidt mij.  
 
zingen: Ranken onvruchtbaar die snijdt Hij af, die werpt Hij weg; 
  zij moeten branden. Dus blijf in mij, ik blijf in u, 
  't is waarheid wat ik zeg. 
  Zing voor de zoon, want zijn woord is uw weg, 
  dus blijf in mij, ik blijf in u, 
  't is waarheid wat ik zeg. 
 
Dit alles is mijn geloof.  
Maar dat Hij zelf in mij is,  
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dat is het belangrijkste.  
Want Hij zegt:  
“Wie in Mij blijft terwijl Ik in hem blijf,  
die draagt veel vrucht.”   
 
zingen: Laat dan mijn woorden uw waarheid en uw leven zijn; 
  blijft in mijn liefde, zoals ik in de Vader blijf; 
  Gij zult vol vreugde zijn. 
  Bid om de geest, om het woord en de wijn, 
  en al wat gij de Vader vraagt,  
  zal u gegeven zijn. 
 
Gelovig zijn 
is niet zich klein voelen voor God. 
Integendeel. 
Geloven is groeien en groter worden 
omdat wij Hem in ons laten werken, 
omdat wij ons door Hem laten snoeien. 
 
(naar Dit uur op de berg en www.dominicanenschildebergen.be; Zingt Jubilate nr. 779) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Iedereen weet het: 
als je mooie, grote druiven wil, moet je snoeien.  
Minder bladeren geeft de zon meer kans om warmte en licht te geven, 
om de bloesem aan te steken en volle vruchten voort te brengen. 
En in míjn leven dan…  
dan moet er ook gesnoeid worden…  
We snoeien best in onze eigen behoeften  
om plaats te maken voor verlangens, voor anderen,  
voor waarden, voor schoonheid... 
Verlangen naar soberheid en stilte en samenhorigheid… 
Neen, alles kan niet. 
De warmte en het licht van Jezus moeten erdoor kunnen. 
Ons hart moet bereikbaar zijn. 
We kunnen ons niet blijven verschuilen achter excuses. 
Er was een tijd dat de kerk besliste wat er gesnoeid moest worden, 
de kerk wist wat goed voor ons was. 
Die tijd is voorbij,  
we hebben ervaren dat het beste snoeiwerk door onszelf gebeurt, 
niemand dan wijzelf weet beter waar het teveel is  
en wat er weg moet. 
Wij kunnen dat… 
Alleen…. snoeien is echt wel nodig, 
zodat ons hart geraakt kan worden,  
door Jezus en zijn evangelie… 
Komaan… aan het werk! 
 
(Filip Vanbesien) 
 
Stilte 
 
Gebed 
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God en Vader, 
zoals een wijnstok en de ranken bij elkaar horen, 
zo hebt U ons nodig om te werken aan uw wereld van mensen. 
Leer ons leven met een hart dat zich steeds richt naar Jezus, 
dan zullen wij het minder snel opgeven als het moeilijk wordt. 
Wij danken U voor de liefde waarmee U van ons houdt, Vader. 
Wij willen U dankbaar blijven, ons leven lang.  
Amen. 
 
(naar www.dominicanenschildebergen.be) 
 
Stilte 
 
Bezinning 
 
Morgen zal anders zijn 
dan vandaag. 
Morgen zal 
een lied 
gezongen worden 
van diepe verbondenheid: 
hechte gemeenschap 
van mens tot mens, 
van mens en God. 
 
Morgen zal de koude onverschilligheid 
van elk-voor-zich 
verleden tijd geworden zijn. 
Morgen zullen muren gesloopt worden 
en bruggen gebouwd, 
en eenzaamheid zal niet meer zijn. 
 
Morgen spannen wij 
uit onszelf 
draden van solidariteit 
naar anderen toe, 
en weven een netwerk van liefde. 
 
Morgen is de rank gezuiverd 
en de wijnstok staat in volle bloei. 
Dienaars worden vrienden genoemd. 
Vreemden worden broer en zus. 
 
Morgen zal God 
Vader zijn. 
 
(Carlos Desoete, Naam die zin is van ons leven) 
 
Stilte 
 
Bijbellezing 
 
Luisteren we naar wat Johannes ons oproept te doen 
in zijn eerste brief. 
  
Kinderen, we moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, 
maar met daden die waarachtig zijn. 
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Geliefden, wanneer ons hart ons niet veroordeelt,  
mogen wij vrijmoedig met God omgaan; 
wij krijgen van Hem alles wat wij vragen,  
omdat we ons houden aan zijn geboden 
en doen wat Hem welgevallig is. 
En dit is zijn gebod: 
van harte geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus  
en elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft bevolen. 
Wie zich houdt aan zijn geboden,  
blijft met God verbonden en God met hem. 
En dat Hij met ons verbonden blijft,  
weten we door de Geest die Hij ons heeft gegeven. 
 
(1 Joh. 3, 18 en 21-24) 
 
Lied 
 
Gij die geroepen hebt licht en het licht werd geboren, 
en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag. 
Gij die geroepen hebt o mens en wij werden geboren, 
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef. 
 
Allen:  Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, 
 die mij hebt gezien eer ik werd geboren. 
 
Gij die liefde zijt, diep als de zee,  
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, 
laat niet verloren gaan één mensenkind.  
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht, 
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, 
laat niet de tweede dood over ons komen. 
 
Allen: Omdat Gij het zijt... 
 
Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand, 
wees hun toekomst ongezien. 
Voor mensen die van U verlaten zijn, 
voor allen die hun lot niet kunnen dragen, 
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen. 
Voor uw naamgenoten in ons midden:  
vluchtelingen, vreemden wees niet niemand. 
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen, 
dat zij staande blijven in ons midden. 
 
Allen: Omdat Gij het zijt... 
 
Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in ons vasthoudt, 
Gij die vreugde schept in mensen, 
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult, 
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, 
doe ons open gaan voor het visioen van vrede 
dat sinds mensenheugenis ons roept. 
 
Allen: Omdat Gij het zijt... 
 
Verhaast de dag van uw gerechtigheid. 
Zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld 
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mensen gemarteld worden, kinderen gedood, 
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven. 
Zoals een hert reikhalst naar levend water,  
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij, 
nu nog verdeelde mensen, in uw stad verzameld zijn, 
in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd. 
Gedenk uw mensen dat zij niet vergeefs geboren zijn. 
 
Allen: Omdat Gij het zijt... 
 
(Groter dan ons hart, tekst Huub Oosterhuys, muziek Antoine Oomen) 
 
Korte stilte 
 
Afsluiting 
 
Bedankt omdat u vanavond bij ons wou zijn  
en het mee met ons stil wou maken in uw hart. 
 
Ons volgend Oasemoment is niet de vierde donderdag, 
maar wel één week later, op donderdag 31 mei. 
Pinksteren is dan al voorbij,  
het feest van Gods Geest die over ons neerdaalt. 
Paulus heeft het in zijn brief aan de Galaten 
over wat hij de 'vrucht van de Geest' noemt: 
liefde, vreugde,  
vrede, geduld, 
vriendelijkheid, goedheid, 
vertrouwen, zachtmoedigheid, 
en zelfbeheersing. 
Over die vruchten van de Geest  
zullen we het in komend Oasemoment hebben. 
 
Jezus, de wijnstok, kan niet zonder de ranken. 
De Heer heeft ons nodig, 
wij zijn zijn ranken om rijke vrucht te dragen. 
Wij worden op weg gezonden  
om rijke vruchten voort te brengen 
en zo een levend teken te zijn van Gods grote liefde. 
 
Gods zegen moge ons daarbij tot steun zijn: 
+ in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 


