In juli en augustus hebben jullie heerlijk vakantie. De vrije tijd tijdens
de vakantie geeft een extra kans om met Jezus op weg te gaan. Wist
je dat Jezus ons uitnodigt om altijd met Hem verbonden te blijven?
Evangelie

Een wijnstok
is een druivenboom.

Johannes 15, 1-8

Jezus zegt tegen zijn leerlingen: “Ik ben de goede wijnstok en mijn Vader zorgt voor Mij.
Jullie zijn mijn takken. Slechte takken snijdt mijn Vader af. Die worden weggegooid. Maar
een goede tak die stevig aan Mij vastzit, geeft mooie vruchten. Als jullie naar mijn
woorden luisteren en ook doen wat Ik jullie leer, dan zijn jullie mijn goede takken die
goede vruchten geven. Daar is mijn Vader heel blij mee.

Verbonden blijven met Jezus
Jezus is de wijnstok. De leerlingen van
Jezus, en ook wij, zijn de takken. Als we
net als stevige takken aan Jezus vast
blijven zitten, geven we goede vruchten.
Hoe doe je dat? Jezus zegt dat we met
hem verbondenen blijven door te
luisteren, door na te denken en door te
doen.

Verbonden zijn met Jezus
=
Luisteren naar zijn Woorden,
nadenken over zijn woorden en
doen wat Hij ons voordoet.
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Er zijn veel verschillende goede vruchten:
Een ander helpen;
niet oneerlijk terugdoen als iemand
oneerlijk doet tegen jou;
luisteren en doen wat je gevraagd wordt,
trouw blijven in je vriendschap;
niet meedoen met verkeerde spelletjes
en niet pesten, ook als anderen het
blijven vragen.
Jezus geeft zelf het voorbeeld. Ervoor
kiezen om net zo te leven als Jezus is niet
makkelijk. Dat houd je alleen vol als je met
Jezus verbonden blijft.
Lieve Jezus, Dank U voor de
vakantietijd. U nodigt mij uit met U
verbonden te blijven. Dat wil ik ook en
daarom wil ik van u leren; door naar
U te luisteren, over uw woorden na
te denken en te doen wat U ons
voordoet. Wilt u mij daarbij helpen?
Amen.
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