
Navolging 8 
BIJSNOEIEN 
 
Navolgen is bijsnoeien, maar dat kan helemaal 
niet: bij-snoeien! 
 
Bijsnoeien is iets wat gewoon niet kan. 
Wegsnoeien is een beter woord. Een tuinman 
zal in najaar en voorjaar op bepaalde momenten planten, struiken en bomen 
snoeien. Dat is goed voor de bloei en eventueel voor de vrucht. 
Snoeien levert afval op. Wat weggesnoeid is, is waardeloos geworden en 
wordt opgeruimd. 
 
In de gelijkenis van de wijnstok en de ranken gaat het om ranken die 
weggenomen worden (zoals Judas, Johannes 13,21) en ranken die gereinigd 
worden (zoals Simon Petrus, Johannes 13,36). 
 
Bijsnoeien is iets wat gewoon niet kan. In de NBV21 (de nieuwste 
Bijbelvertaling) worden deze twee werkwijzen van de wijngaardenier (1) 
wegsnijden en (2) bijsnoeien genoemd. Bij snoeien wordt per definitie iets 
weggeknipt, dat als afval wordt weggegooid. De HSV (de Herziene 
Statenvertaling) vertaalt met reinigen. De ranken die wel vruchten dragen 
worden gekrent, krijgen een extra behandeling, ze worden ingrijpend 
aangepakt. Doel van deze bewerking is meer vrucht en daardoor grotere 
blijdschap bij de wijngaardenier. 
 
We slaan de Bijbel open en lezen de gelijkenis in Johannes15,1.2 
 

1 Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Wijngaardenier. 
2 Elke rank die in Mij geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank 
die vrucht draagt, reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt. 

 
‘Neemt Hij weg’ heet in een andere vertaling: ‘snijdt Hij weg’. ‘Reinigt Hij’ 
wordt in een andere vertaling weergegeven met: ‘snoeit Hij bij’. Reinigen en 
bijsnoeien. Er zit iets in van pijn, ingrijpen, lijden. Maar het gaat om zuiveren, 
verbeteren, het voegt iets toe.  
 
Ik lees nog een Bijbelgedeelte met u, Hebr.12,5-11 
 



5 Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen 
wordt gericht: ‘Mijn zoon, je mag een vermaning van de Heere nooit 
terzijde schuiven en nooit opgeven als je door Hem terechtgewezen 
wordt,  
6 want de Heere berispt wie Hij liefheeft, straft elk kind van wie Hij 
houdt.’  
7 Houd vol, het betreft hier immers een leerschool, God behandelt u als 
Zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt?  
8 Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen vóór u, 
dan bent u geen kinderen, maar bastaards.  
9 Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders, door wie we 
werden opgevoed, respect hadden; hoeveel te meer zullen we ons dan 
niet onderwerpen aan het gezag van de Vader van alle geesten, en dan 
leven?  
10 Onze aardse vaders berispten ons maar voor korte tijd en naar eigen 
goeddunken, maar Hij berispt ons voor onze eigen bestwil, om ons te 
laten delen in zijn heiligheid.  
11 Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, 
slechts verdriet, maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur de 
vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid. 

 
Een paar woorden vallen op. Vermaning, terechtwijzing, berispt, leerschool, 
gevormd worden en vrucht dragen. Met dit laatste woord zijn we weer in de 
taal van de gelijkenis van de Wijnstok en de ranken. Het doel van bijsnoeien is 
vrucht dragen. Deze woorden klinken negatief. Reinigen en krenten zijn ook 
woorden die aangeven dat er ingegrepen wordt. Maar de vermaning, de 
berisping, de terechtwijzing hebben een positief doel: leren, vormen en vrucht 
dragen. Zo snoeit de wijngaardenier bij, zo brengt hij op een hoger level, zo 
raakt hij een diepere snaar. Bij-snoeien, toch wel een mooi woord. 
 
Herkenbaar? U vraagt zich wel eens af waarom bepaalde dingen juist u 
overkomen. Geloof zou rust moeten brengen, maar u ervaart juist veel meer 
strijd. De vanzelfsprekendheid om te geloven lijkt verder weg dan ooit. U 
houdt uw hart vast: ‘Zal ik, wanneer Jezus wederkomt, nog wel in Hem 
geloven?’ 
 
Herkenbaar? De Vader, de wijngaardenier, snoeit. Hij houdt mij kort. Wat niet 
ter zake is, wat niet helpt, wat niet loont, wat niet bevordert, wat niet geneest, 
wat niet versterkt? Dat snijdt Hij weg. De Vader grijpt in, in het leerproces, in 



de vorming, in de groei. Hij houdt het oog op de vrucht en de vreugde. Hij 
doet er alles aan om die te realiseren. 
 
Vrucht en vreugde. Hierbij moeten wij niet denken aan vrucht van de Geest, 
maar vooral om de blijvende vrucht in het tot geloof komen van mensen. Dat 
zouden vrienden, buren, familie of eigen gezin kunnen zijn. Dat zou zo maar 
de vrucht, de zegen kunnen zijn van het kort houden, van het hanteren van 
het snoeimes. Dat is niet krenterig, maar juist heel erg voordelig en vooral 
ruimhartig.  
 
Vrucht en vreugde. Wie bij de woorden van het Evangelie blijft en in het spoor 
van de geboden gaat, die draagt veel vrucht (Joh.15: 7, 10, 16). Soms hoor ik 
van die verhalen. Wat maken mensen mee en wat vormt hen? Hoe hebben zij 
het volgehouden? Maar ook: wat een zegen. Gaan in het spoor van de 
beloften en geboden. Streng, rechtvaardig en heilzaam. 
 
Vrucht en vreugde. Ik lees: ‘maar wie erdoor gevormd is plukt er op den duur 
de vruchten van: een leven in vrede en gerechtigheid!’(Hebr.12:11b). Mensen 
vinden vrede en gerechtigheid door het geloof in Jezus Christus. Dat geeft 
blijvende vreugde. Bijsnoeien is heilzaam voor mijzelf en voor een ander. 
 
Lied 57:1 en 2 (Weerklank) 
 

1. O Vader, die de Landman zijt, 
die Zelf Uw wijngaard toebereidt, 
doe ons als goede vruchten groeien; 
maak wilde ranken klein en kort, 
neem weg wat dood is en verdord, 
kom om wat vrucht draagt te besnoeien  
Landman, ga heden door uw hof, 
en laat ons bloeien tot Uw lof! 
 
2. O Christus, die de wijnstok zijt, 
de stam waaraan de rank gedijt, 
in U, o Heer, zijn wij geborgen. 
De landman die de ranken kent, 
heeft ons de wijnstok ingeënt, 
Hijzelf zal voor de vruchten zorgen! 
Door U, o Christus, door Uw bloed 
zijn onze vruchten groot en goed. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


