
Johannes 15:1-8 

Vooraf 

Die vyfde Sondag van Paastyd staan bekend as cantate. Dit beteken sing. Paastyd is ’n tyd van sing en 

lofprysing aan die Éen wat nuwe lewe moontlik gemaak het. 

Agtergrond 

Die fokus van die eerste deel van die Johannes evangelie, Johannes 1-12, is op die publieke bediening 

van Jesus waarin Hy sewe wondertekens gedoen het wat onomwonde sy ware identiteit as die Seun 

van God openbaar het, en dit binne die konteks van die Joodse feeste. 

Ons teks val binne die tweede deel van die Johannes waar die fokus val op die persoonlike bediening 

van Jesus aan sy dissipels wat uitmond in sy verheerliking deur sy lyding, kruisdood en opstanding as 

publieke getuienis aan die wêreld binne die konteks van Jesus se bywoning van sy laaste Paasfees. 

’n Hele paar keer in Johannes kry ons die Ek is uitsprake. Hier lees ons dat Jesus sê: “Ek is die 

wingerdstok.” 

Inleiding 

“Nee wat,” sê die Portugese sakeman vir sy vriend, die 

priester. “Jou alewige praatjies oor hoe die Christelike 

geloof die wêreld kan verander, oortuig my nie. Wat het 

julle nou eintlik al bereik tydens die meer as 2000 jaar 

waarin die Christelike boodskap al verkondig word? Dit lyk 

nie vir my asof die wêreld enigsins verander het nie. Die 

kwaad is nog steeds oral teenwoordig en daar is nog steeds 

slegte mense.” 

Hulle stap toe al geselsend by ’n paar agterstraatkinders verby wat liederlik vuil is en in die modder 

speel. 

“Ek kan dieselfde vir jou sê” antwoord die priester. Jy is ’n skatryk seephandelaar hier in ons stad, 

maar jou produk het niks bereik nie. Daar sien jy nou self hoe smerig is party van die mense nog altyd. 

Hulle kies boonop om in die modder te speel.” 

“Ja, maar seep help net as dit aangewend word,” sê die seephandelaar. 

“Dit is maar dieselfde met die Christelike boodskap,” sug die priester. 

Die Christelike boodskap moet aangewend word. Dit moet geglo word. Christene moet in ’n 

verhouding met God leef. Hierdie verhouding kan en moet nog verder omskryf word. Dit moet ’n 

intieme verhouding wees. En as dit die geval is, dan sal Christene vrug dra. 

Kom ons praat eers oor  

 



1. ’n Intieme verhouding 

As Jesus sy dissipels en volgelinge onderrig oor ’n intieme 

verhouding met Hom, gebruik Hy die beeld van ’n boer, ’n 

wingerdstok en lote. God as Vader is die boer. Jesus Christus 

is die wingerdstok en die dissipels en volgelinge is die lote.  

Hierdie beeld was vir die dissipels en volgelinge ’n bekende 

gedagte. Israel was baie bekend met die beeld van 'n 

wingerdstok of wingerd. Die volk word dikwels in die Ou 

Testament met 'n wingerd of wingerdstok vergelyk.  

Aanvanklik was Israel 'n goeie wingerdstok. Psalm 80 vanaf vers 9 vertel hoe die Here Israel as 'n 

wingerdstok uit Egipte gaan uithaal het en in die beloofde land oorgeplant het. Die wingerdstok het 

goed wortelgeskiet en die loof het geil gegroei: 

Sy skaduwee het die berge oordek, 

sy ranke die magtige seders. 

Hy het sy ranke uitgestoot tot by die see 

sy lote tot by die Eufraat 

Ook die profeet Esegiël beskryf in hoofstuk 19:10-11 Israel met die beeld van ’n wingerd: 

Jou ma was soos 'n wingerdstok wat langs water geplant is 

Van die baie water het hy druiwe en ranke gehad. 

Hy het sterk lote gehad, geskik vir koninklike septers. 

Hy het hoog gegroei, tot by die wolke, 

en jy kon hom uitken aan sy hoogte en sy baie ranke. 

 

Mettertyd het Israel ongehoorsaam geword. Dan word Israel beskryf as ’n wilde wingerdstok, wat - 

volgens Esegiël 19:10-14 - uitgetrek en verwoes is.  Dit verwys na die ballingskap waarin die volk uit 

hulle land ontwortel is en in 'n vreemde omgewing moes oorleef. 

Deur die volk se opstand en weerstand teen die Here, het dinge skeefgeloop.  Die Here God self het 

Israel se opponent geword.  Verbygangers (ander nasies) het die wingerdstok begin stroop. Die Here 

het die wingerdstok uitgeruk, die oostewind het dit verdor, die vrugte is afgeruk, die sterk lote het 

verdroog, en die wingerdstok het in die woestyngrond beland, in 'n dorsland.  In hierdie ballingskap 

het vuur uit die lote gekom en die ranke en vrugte verteer. 

Die dissipels en volgelinge sou dus Jesus se beeld goed 

verstaan het. Hulle sou hierdie beeld uit die Ou Testament 

geken het en dit wat Jesus gesê het verstaan het teen die 

agtergrond van ’n welige wingerd wat verander het in ’n 

wilde en geplunderde wingerd.  

Jesus kom vir hulle die resep gee om weer ’n welige wingerd 

te word wat vrug dra. Die lote moet veranker wees in die 

wingerd stok en die Boer moet die wingerd versorg en 

snoei. 



 Met die Boer se versorgings- en snoeiwerk kan daar nie fout gevind word nie. Die Boer is 

immers God. Hulle as lote is juis versorg en gesnoei deur die woorde wat Christus vir hulle 

gesê het. 

 Met die wingerdstok kan daar nie fout wees nie. Die wingerdstok is immers Christus.  

 Die enigste fout kan kom by die lote. Die lote is die dissipels en volgelinge. Ons. Vir ’n loot om 

vrug te dra moet dit geanker wees aan die wingerdstok. Sonder die voedsel uit die 

wingerdstok kan die loot nie bestaan nie. Dit sal gou verdroog. So ’n loot kan tog ook nie vrug 

dra nie. Jesus waarsku juis verder dat lote wat nie vrug dra nie afgesnoei en verbrand word. 

Hulle is nutteloos. Die manier waarop die lote kan vrug dra is deur in die wingerdstok geanker 

te bly. 

Jesus beskryf dit deur te sê: Bly in my. Hierdie woorde bly in my dui op ’n intieme verhouding met 

Jesus. Gelowiges wat vrug wil dra moet in ’n intieme verhouding met Jesus, met God leef. Dit lyk vir 

my asof dit ’n doelbewuste besluit van ’n gelowige moet wees. Ons moet doelbewus kies om in ’m 

intieme verhouding met God en Jesus te leef. Soos wat iemand sou kies om seep te koop en daarmee 

te was. 

En as ons die besluit geneem het, wat dan? Hoe skep ons daardie intieme verhouding? Ek dink die 

antwoord lê op ’n paar vlakke: 

 God se Woord is een van die belangrike sake om in ’n intieme verhouding met God te leef. 

Ons moet sy Woord bestudeer. Ons moet gereeld besig wees met sy Woord. So kan ons God 

beter leer ken. Ons kan onsself beter leer ken. Ons kan leer hoe ons moet leef. 

 Gebed is ’n ander saak wat ’n intieme verhouding skep. Ons moet met God praat – tydens ’n 

afgesonderde gebedstyd maar sommer so elke nou en dan deur die dag.  

 Afhanklik wees van God. Mens sou ook kon sê: bewus wees van God. Dit gaan oor ’n 

ingesteldheid teenoor God. 

 Deel van ’n kerk en selfs ’n kleiner groep wees. Deur saam te kom, saam met die Woord besig 

te wees, saam te bid, saam te praat kan ons ons intieme verhouding met God skep.  

 ’n Wegbeweeg van sonde en al meer diensbaar aan God wees. Ons moet minder en minder 

sondig en meer en meer vir God leef. Diensbaar wees. Vrug dra. Dit is so dat ons ’n intieme 

verhouding met God wil hê om vrug te dra. Maar hoe meer ons vrug dra, hoe meer intiem sal 

ons verhouding met God wees. 

William Athur Ward sê: “’n Boek verskaf ’n mens meer genot as jy die outeur ken. ’n Simfonie roer jou 

meer as jy weet wie die komponis is. ’n Skildery het vir jou ’n dieper betekenis as jy bekend is met die 

skilder. ’n Gedig is meer persoonlik as jy die digter ken. Vanselfsprekend het die lewe ook meer sin as 

jy ’n verhouding met die Skepper daarvan.” 

Kom ons kies om in ’n intieme verhouding met God te leef. 

2. Vrug dra 

Die gevolg van ’n intieme verhouding met God is vrugte dra. ’n 

Loot wat geanker is in die wingerd stok en deur die boer 

versorg en gesnoei word, dra vrug. En dit is wat ons moet doen. 



In Johannes 8 word twee vrugte genoem. Die een is God verheerlik en die ander is gebed. Iemand wat 

in ’n intieme verhouding met God leef, kan vra wat hy of sy wil, en sal dit kry. Ook hier moet ons sê 

dat gebed skep ’n intieme verhouding en hoe meer intiem die verhouding is, hoe meer lewend is die 

gebed. Die twee sake speel in op mekaar. 

Die vra wat jy wil en kry moet ons reg verstaan. Dit word juis deur die intieme verhouding bepaal. Hoe 

meer intiem mens God ken en met Hom leef, hoe meer kom jou gebede in lyn met God se wil.  

Die ander vrug is die van God verheerlik. Ook hier moet ons sê dat die doel van ’n intieme verhouding 

is vrug dra en God verheerlik. En hoe meer ons God verheerlik, hoe meer intiem sal ons verhouding 

met God wees en hoe meer vrug sal ons dra. 

David Wilkerson leer: “Die resultaat van ’n intieme verhouding met God is nie dat jy net al sterker tot 

die Here aangetrokke voel nie, maar ook dat jou verbondenheid aan hierdie wêreld al swakker word.”  

 Wat ons moet raak sien is dit die begin van vrug dra ’n intiemer verhouding met God is. Ons moet nie 

begin by meer en meer vrug dra nie. Dit sal nie werk nie. Die wegspringplek is ’n intieme verhouding 

met God en dan is die gevolg vrugte dra. As ons begin by vrugte dra, kan ons baie maklik  

 moralisties raak asof vrug dra net gaan oor bepaalde morele karaktertrekke wat ek moet 

vertoon. Of sekere dinge wat ek moet vermy.  Nie lelik praat nie.  Nie dans of drink nie.  Vrug 

dra sluit hierdie dinge beslis in, maar is veel meer as net ordentlikheid. 

 die fokus laat val op selfverbetering asof ek myself verbeter en so aan vrug geboorte gee.  

Hierdie is ook 'n vorm van moralisering.  Die vrug dra begin nie by my nie, dit is 'n geskenk 

van God.  Ek ontvang die gawe van die vrug uit God se hand, ek word 'n kanaal daarvoor 

deur in Christus te bly. 

 skuldig wees aan Indiwidualisering  asof die vrug dra net oor my indiwiduele lewe gaan.  

Vrug dra - daarteenoor - is God se manier om die wêreld te verander. 

 

As ons verhouding met God al meer intiem raak, sal ons al meer vrugte dra en sal ons al meer vir God 

verheerlik. 

 

Slot 

 

Ek het begin met die storie oor seep wat aangewend moet word om dit suksesvol te maak. As ons as 

Christene ’n verskil wil maak, moet ons in Christus bly – ’n intieme verhouding met hom hê. 

 

Ek sluit af met nog ’n storie: 

Bruce Thielemann, ’n Presbiteriaanse predikant van Pittsburgh, Pennsilvanië, 

in die VSA, vertel dat een van sy gemeentelede op ’n vir hom gesê het: “Julle 

predikante praat vreeslik baie oor gee. Gee vir ’n goeie saak. Gee vir ander 

mense. Gee jou lewe volkome oor aan Christus. Ensovoorts. Maar maak julle 

ooit seker dat mense dit regtig doen? Ek het na my eie lewe gekyk en baie om 

my rond gekyk. En my gevolgtrekking is dat die Christelike godsdiens dikwels 

neerkom op wat ek noem skottelteologie.” 

Thielemann wou weet: “Skottelteologie? Wat op aarde is dit?” 



Die lidmaat het geantwoord: “Dink ’n bietjie wat het Pilatus gedoen toe hy die 

kans gehad het om Jesus vry te spreek? Hy het gevra dat hulle ’n skottel water 

bring en het sy hande in onskuld oor duie hele aangeleentheid gewas. Maar die 

aand voor Jesus sou sterf het Hy ook ’n skottel water geneem 

en sy dissipels se voete gewas. Dit is waarop skottelteologie 

neerkom: Waarvoor gebruik jy die skottel wat jy voor jou het?” 

 

Die vraag vir ons vanoggend: Wend ons Christenskap aan? Gee ons onsself in 

’n intieme verhouding met God?   


