
 

 

Na het laatste avondmaal, begint Jezus te 
spreken tegen de apostelen. Judas Iscariot is er 
niet meer bij. Hij is weggegaan en zal Jezus later 
verraden.  

Het is een dramatisch moment. Jezus wil belangrijke 
dingen zeggen en woorden meegeven om niet te 
vergeten. Zo zegt hij: ik ben de wijnstok en jullie zijn 
mijn ranken. 

Als iemand in mij blijft, dat wil zeggen luistert naar 
mijn woorden, dan blijf ik in hem en hij brengt veel 
vrucht voort. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid 
en verdort. (zie Joh 15,1-7) 

Paolo uit Slovenië vertelt: “Onlangs was mijn mama 
ziek en ze vroeg me haar te helpen het avondeten 
klaar te maken. Ik had daar niet veel zin in. 

Toen herinnerde ik me de dobbelsteen van de liefde. 
Toen ik hem 's morgens gooide kwam hij op: “de 
ander blij maken” en zo besloot ik haar te helpen. 

We hebben forel met een lekkere botersausje 
gemaakt. Mamma en ik hebben samen veel plezier 

gehad.”   

"Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie heb gezegd." (Joh. 15,3) 
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Na het laatste avondmaal, begint Jezus te spreken 
tegen de apostelen. Judas Iscariot is er niet 

meer bij. Hij is weggegaan en zal Jezus later 
verraden.  

Het is een dramatisch moment. Jezus wil belangrijke 
dingen zeggen en woorden meegeven om niet te 
vergeten. Zo zegt hij: ik ben de wijnstok en jullie zijn 
mijn ranken. 

Als iemand in mij blijft, dat wil zeggen luistert naar 
mijn woorden, dan blijf ik in hem en hij brengt veel 
vrucht voort. Wie niet in mij blijft, wordt weggegooid 
en verdort. (zie Joh 15,1-7) 

"Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie heb gezegd." (Joh. 15,3) 

 

 Paolo uit Slovenië vertelt: “Onlangs was mijn mama 
ziek en ze vroeg me haar te helpen het avondeten te 
bereiden, ik had daar niet veel zin in. 
 

Toen herinnerde ik me de dobbelsteen van de liefde. Toen 
ik hem 's morgens gooide kwam hij op: “ik maak de ander 
blij” en zo besloot ik haar te helpen. 

We hebben forel in een lekker botersausje gemaakt. 
Mamma en ik hebben samen veel plezier gehad.” 
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