
34. Druiven en wijn (2)

In het begin van de Bijbel lezen we al over een

wijngaard: “En Noach werd een landman en plant-

te een wijngaard”. Toen de Israëlieten bij het

beloofde land kwamen, stuurden zij er spionnen

heen. Het klimaat was er precies goed voor het

telen van druiven. Om het volk te laten zien hoe

vruchtbaar het land was, namen zijn een heel

grote druiventros mee. Toen ze in het land woon-

den was het druivenplukken elk jaar weer een groot feest. Er werd

dan gezongen en gedanst, en natuurlijk wijn gedronken. Als het goed

was, had iedere Israëliet zijn eigen wijnstok, die zo groot was dat hij

er onder kon zitten en beschermd werd tegen de hitte van de zon. De

wijnstok werd daarom het beeld van Gods zegen.

De profeet Jesaja vergeleek het volk Israël met een wijnstok. Op veel

plekken was daarom een afbeelding van de wijnstok te zien; bijvoor-

beeld in gebouwen en op muren. Boven de deur naar het heilige van de

tempel was een wijnstok afgebeeld, waarvan de trossen zo groot als

een man waren.

De Here Jezus vertelde eens een gelijkenis: “Ik ben de ware wijnstok

en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht

draagt snijdt Hij weg, en iedere rank die wel

vrucht draagt snoeit Hij bij, opdat hij meer

vruchten draagt.” Je moet weten dat er niet zo-

maar lekkere druiven aan wijnstokken komen. Een

wijnbouwer moet goed voor zijn wijngaard zorgen.

Vooral snoeien en kleine of beschimmelde vruch-

ten weghalen zijn erg belangrijk. Want als je dat

goed doet komen er meer en grotere druiven aan

de ranken. Wat de Here Jezus bedoelde, was dat het volk Israël God

niet gehoorzaamde, en dus geen goede wijnstok was. Zelf deed Hij

altijd wat zijn Vader vroeg, en daarom is Hij de goede (ware) wijnstok.

Wie de Here Jezus liefheeft, en dezelfde goede dingen doet die Hij

heeft gedaan, noemt Hij een goede rank met goede vruchten. Wie dat

niet doen, noemt Hij slechte vruchten; en die kan Hij niet aan de plant

laten zitten. Elke dag mogen we de Here Jezus vragen of Hij bij ons

wil zijn. Want alleen wie met Hem leeft kan een goede rank zijn.
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