
 
ZONDAG 2 MEI 

 
 
 
 
 
 
 

 
    5e zondag van Pasen 

Vandaag weer een prachtige gelijkenis, die Jezus vertelt aan zijn leerlingen. 
Hij gebruikt daarvoor het beeld van de wijngaard, waar er in Israël veel van zijn. 
De leerlingen zien alles wat Jezus vertelt voor zich en weten hoe hard de eigenaar en 
zijn knechten van de wijngaard moeten werken. Wat er allemaal moet worden gedaan 
om te zorgen dat er mooie en veel gezonde druiventrossen zullen groeien.   
Wat wil Jezus hen duidelijk maken? Lees maar in het Evangelie. 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
                                                                                                   

 
 
 
 

“In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen” 
 

 
 
 
 

? 



 
Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Johannes. 

Verteller:    Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: 
Jezus:           "Ik ben de echte wijnstok. 

Mijn Vader is de wijngaardenier. 
Elk takje, elke rank aan Mij die geen vrucht draagt, snoeit Hij weg. 
Elke rank die wel vrucht draagt, snoeit Hij bij, zodat ze meer vrucht kan 
dragen.  
Jullie zijn al rein gemaakt, door het woord dat Ik tot jullie heb gesproken. 
Blijft met Mij verbonden, dan blijf Ik met jullie verbonden.  
De rank kan uit zichzelf geen vrucht dragen. 
Ze kan het alleen maar, als ze verbonden blijft met de wijnstok.  
Zo ook kunnen jullie geen vrucht dragen, als jullie niet met Mij verbonden 
blijven.  
Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken.  
Wie met Mij verbonden blijft, juist zoals Ik in hem, die draagt veel vrucht. 
Want los van Mij kunnen jullie niets. 
Als iemand niet met Mij verbonden blijft, wordt hij weggeworpen als een 
rank. Hij droogt uit. 
Men brengt die ranken bij elkaar om ze in het vuur te gooien en te 
verbranden.  
Als jullie met Mij verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven,  
dan mag je vragen wat jullie willen en je zult het krijgen. 
Dat jullie rijke vruchten dragen, daardoor wordt mijn Vader verheerlijkt.  
Zo worden jullie mijn leerlingen." 

 

Verteller: Woord van de Heer. 
   
 
 
 
 
 

OM TE DOEN 
Gesprekje:  
Waarom denk jij dat Jezus In gelijkenissen vertelt?  
Wie bedoelt Hij met de wijnstok en wie met de ranken? 
Wat bedoelt Jezus met de goede en slechte vruchten? 

 
Gebed: 
Lieve Jezus,                                                                                    
Waar ik ook ben of wat ik ook doe, U bent er altijd. 
Maar er zijn dagen, dat ik niet aan U denk en helemaal niet aardig of lief ben. 
Ik wil zo graag net als een rank zijn aan de wijnstok en mooie vruchten voortbrengen. 
Wilt U mij daarbij helpen?  Amen. 

 
 
 



 
Lied:    
Ik ben de wijnstok 
 

Ik ben de wijnstok,  
mijn Vader de wijngaardenier. 
Gij zijt de ranken, 
dus blijft in Mij, Ik blijf in u, 
dan vindt Hij vruchten hier. 
Zingt voor de Vader, de wijngaardenier; 
dus blijft in Mij, Ik blijf in u, 
dan vindt Hij vruchten hier. 
 

Ranken onvruchtbaar, die snijdt Hij af, die werpt Hij weg; 
Zij moeten branden. Dus blijft in Mij, 
Ik blijf in u, 't is waarheid wat Ik zeg. 
Zingt voor de Zoon, want zijn woord is uw weg. 
Dus blijft in Mij, Ik blijf in u, 
't Is waarheid wat Ik zeg. 
 

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. 
Bidt om de Geest, om het brood en de wijn, 
en al wat gij de Vader vraagt, 
zal u gegeven zijn. 
 

 
 

TIP VAN DE WEEK    
 
 

Zoek een mooie tak, die je in een vaas of een pot kan zetten. 
Een tak, met kleinere zijtakken, zodat je er wat aan kan hangen. 
Op de laatste pagina, zie je 6 druiventrossen. Print deze 2x uit. 
Knip ze uit en hang ze allemaal aan de tak met een draadje. 
Als je iemand blij hebt gemaakt, kleur je 1 druiventros en hangt deze terug. 
Heb je iemand pijn of verdriet gedaan, dan knip je één druiventros van de tak af 
en legt die ernaast. Je hoeft deze niet te kleuren.  
Lukt het jou om aan het eind van deze week vele mooie gekleurde druiventrossen 
aan de tak te hebben hangen? 
 
 
 
                     
                         
 
 
 

 https://youtu.be/CwjsY78Qvyk 

           

    
 
 

https://youtu.be/CwjsY78Qvyk


 

                          
          
             
 
               
                           
 
  

                                                  

 

                                                          

                                                          

                               


