
Veertigdagentijdproject 2022 Nicolaikerk   
 
Week   : 21-27maart (4e zondag in de Veertigdagentijd) 
Thema  : Een spoor van licht – Werken van Barmhartigheid 
Weekthema : Overgave aan de stroom van leven – de vreemdeling herbergen 
Lezing  : Johannes 15:1-8 

 
Schets van het verhaal 
Het thema van deze zondag is onze overgave aan de stroom van leven. Ik ben de wijnstok en jullie 

zijn de ranken – zegt Jezus in zijn afscheidswoorden. Hij presenteert zichzelf hier als de stam, de 

kern, van waaruit het levenselixer stroomt in de ‘zijnen’. In dit beeld stroomt het ware leven mij 

toe, vanuit die kern, in verbinding met Hem. Zo wordt tevens zichtbaar dat ‘ik’, of beter nog: mijn 

diepste kern mij niet toebehoort. Nee, het komt naar me toe, het stroomt in mij. Onze ziel, onze 

diepste kern is ‘toebehoren’, ‘verbondenheid’, ‘relatie’. Ook al steek je veel tijd en energie in het 

ontplooien van jezelf, en ook al pronken wij graag met onze hard bevochten autonomie, en zijn we 

vaak overtuigd van de maakbaarheid van ons leven, toch zijn wij in onze diepste kern van een 

‘Ander’. Blijf in Mij gelijk Ik in U – zegt Jezus. Ik word pas mens, ik word pas ‘ik’, als ik mij durf over 

te geven en mij laat doorstromen met een leven dat gegeven wordt. Echt leven wordt dan: 

ademen, bewonderen, ontvangen, genieten van al wat mij onverwacht en onverdiend wordt 

gegeven. Echt leven zal ik als ik me durf toe te vertrouwen, durf te verbinden met die stroom van 

Léven. De heerlijke belofte is dat je dan veel vrucht draagt. 

 

Gespreksvragen: 

 

1. Alleen als je in gemeenschap met Jezus blijft, en je alleen zijn levenssappen opneemt, kun 
je  vrucht dragen. Johannes formuleert het behoorlijk exclusief. Is dit voor jou herkenbaar 
en bevrijdend? Of eerder beklemmend en beperkend? 

2. Als één van de ranken aan Mij geen vrucht draagt – zegt Jezus – snoeit de Vader die weg. 
 En als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij, zodat ze gezuiverd wordt en nog rijker 
 vrucht draagt. Als je je geloofsleven overziet: zijn er momenten in je bestaan dat je vastliep, 
 weinig vrucht droeg, en ‘gesnoeid’ moest worden?  

Heb je weten toe te laten dat er nieuwe levenssappen van de Vader via het ‘Christusgeloof’ 
in je binnenstroomde? En waaruit bestaan je nieuwe vruchten? 

 Kun/wil je hier iets over vertellen? 

3. Bekijk en bespreek met elkaar de icoon van Jezus als de ware wijnstok. 
 Wat zie je? Wat zie je niet? 

4. Het weekthema is de vreemdeling herbergen. 
 Dat heeft met de drie weken geleden op gang gekomen vluchtelingenstroom uit Oekraïne 
 opeens een nog grotere en ook wrange actualiteit. 
 Als het aan de orde zou komen: zou je ruimte kunnen en willen vrij maken in je huis? 
 Wat zou je weerhouden? 
 Wat zou een (tijdelijke) gast in je midden je ook kunnen brengen? 

Kan een vreemdeling iets van het levenselixer brengen in je bestaan, waarvan Johannes 
zegt dat dat exclusief van Jezus afkomstig is? 

 
 



De komende weken sluiten we aan bij het vastenproject van Kerk in Actie: de Werken van 
Barmhartigheid. 
 
Challenge: De vreemdelingen herbergen 
 

1. Vastencollecte 27 maart: Missionair werk, kliederkerk. Samen met kinderen én 
volwassenen ontdekken, vieren, eten en in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk 
is volop kerk, maar dan anders. Iedereen is welkom, ook als je vervreemd bent van kerk en 
geloof. Door de laagdrempelige en toegankelijke samenkomsten voelt het hele gezin zich 
thuis. Mensen van alle generaties vinden voor het eerst of opnieuw onderdak in de kerk. 

2. Geen huis is geen warmte. Zet de verwarming thuis eens wat lager en trek een dikke trui 
aan. Geef € 2 voor elke dag waarop je stookkosten bespaart. 

3.  
 
Voor de agenda: 
Woensdag 23 maart 19:00 uur: Oecumenische vesper Johannes-Bernarduskerk, Oranje-
Nassaulaan 2. 
 


