
Johannes 15:9-17 

Vooraf 

Die sesde Sondag van Paastyd staan bekend as rogate, “roep”. 

Agtergrond 

Die fokus van die eerste deel van die Johannes evangelie, Johannes 1-12, was 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 lees waar die fokus gaan 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. 

Inleiding 

Tydens sy termyn as president van die VSA het Thomas 

Jefferson en ’n aantal metgeselle op ’n dag ’n reis te perd 

afgelê, maar kom toe te staan voor ’n rivier wat sy walle 

oorstroom het weens onlangse stortreëns. Die watervlak het 

so hoog gestyg dat dit die brug weggespoel het. Die enigste 

uitweg was dat elke ruiter sy perd op sy eie moes begelei om 

die rivier oor te steek, ’n onderneming wat sou beteken het dat 

elke ruiter om sy eie lewe sou moes veg teen die sterk stroom. 

Elke lid van die geselskap sou die moontlikheid in die oë moes 

kyk dat hy kan verdrink. ’n Desperate voetganger wat nie deel 

van Jefferson se groep was nie, het die spulletjie fyn dopgehou. 

Nadat verskeie ruiters enperde die water aangedurf het en die 

oorkantste wal gehaal het, het die vreemdeling vir die 

president gevra of hy hom op sy perd se rug sou laat saamry 

tot anderkant. Sonder aarseling het Jefferson ingestem. Die 

man het opgeklim en gou het hulle die rivier veilig oorgesteek. 

Terwyl die vreemdeling van die saal af grond toe gly, het een 

van die ander lede van die reisgeselskap hom gevra:  “Sê my, 

hoekom het jy gekies om juis die president vir die guns te vra?” 

Die man was geskok. Hy het glad nie besef dat dit die president self was wat hom gehelp het nie. “Al 

wat ek weet” het hy geantwoord, “is dat daar op party van julle gesigte duidelik  ‘nee’ geskryf gestaan 

het, op ander s’n ‘miskien’. Sy gesig was ’n ja-gesig.” 

Vanoggend kyk ons na Jesus se opdrag aan ons om “ja-gesigte” te hê. Ja-gesigte vir mekaar as 

gelowiges en ja-gesigte vir die nie-gelowiges. En dit alles om dat Jesus vir ons ’n ja-gesig het.   

Kom ons begin by 

1. Jesus se ja-gesig 



Ons kan hierdie paar verse wat ons gelees het nie heeltemal los maak van die eerste agt verse van 

Johannes 15 nie. In die eerste agt verse gaan dit oor ’n intieme verhouding met God. Soos lote in ’n 

wingerd stok geanker is, moet ons in Christus geanker wees. Ons het verlede week daarna gekyk. 

In die volgende paar verse word die uitvloeisel van so ’n intieme verhouding met God belig. Iemand 

wat in ’n intieme verhouding met God leef, leef ook in ’n verhouding met ander mense. En daardie 

verhouding met ander is dié van liefde. Daarom gee Christus die opdrag aan sy dissipels en volgelinge 

– en daarom ook aan ons – om mekaar lief te hê. Dit is die opskrif van hierdie gedeelte: Julle moet 

mekaar lief hê. 

Ons moet egter raaksien dat Jesus nie met die opdrag begin nie. Hy deel nie net die opdrag uit en 

basta, dit moet gehoorsaam word nie. Hy begin eers deur oor die liefde van God vir Hom as Seun en 

sy liefde die dissipels te praat. Hy wys die dissipels op God se liefde vir en sy liefde vir hulle. Daarna 

roep Hy hulle op om in liefde te bly. Die basis, die rede, die oorsprong van mense se liefde vir mekaar 

moet wees God se liefde vir mense.  God en Jesus vra en eis nie net nie. Hulle gee eers. Hulle gee 

oorvloedig – en dan vra hulle. 

Jesus vertel vir ons meer van hierdie oorvloedige gee. Hy het sy lewe gegee vir sy dissipels en 

volgelinge. En dit sê Hy, is die grootste liefde wat daar is. Daarmee kan ons saamstem. Watter groter 

liefde is daar as Christus wat onskuldig veroordeel en doodgemaak is vir ons. Hy wat God was het 

mens geword om soos ’n skuldige vir onskuldiges te sterf. Sodoende kon die skuldiges se skuld 

weggeneem word en kon hulle onskuldig verklaar word. Dit is liefde. 

Jesus gee nog ’n beskrywing van sy liefde. Hy het hulle vriend geword. Hy het ons vriend geword. Hy 

beskryf sy vriendskap as dat Hy hulle gelyke geword het. Al was Hy God, al was Hy die Seun van God, 

het Hy hulle gelyke geword en hulle as gelykes hanteer. Filippense 2:6 beskryf dit baie mooi: “Hy wat 

in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy moes 

vasklem nie, maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van ’n slaaf aan te neem en aan mense 

gelyk te word.” Mense was nie vir Hom ondergeskiktes nie, hulle was sy vriende. 

Nog ’n bewys – of dalk verduideliking – van Jesus se liefde kry ons in die woorde dat Hy sy dissipels 

uitgekies het. In daardie tyd het elke leerling vir hom ’n rabbi gekies. Dan het die rabbi al sy leerlinge 

onderrig. Daarom kon ’n leerling heeltyd op sy eie goeie keuse roem. Dit was sy eie goedheid om die 

regte rabbi te kies. Jesus het dit radikaal anders gedoen. Hy het sy dissipels gekies en hulle onderrig. 

Hulle self kon op niks roem nie. Hulle kon maar net dankbaar op Jesus roem. 

So het Jesus ook sy liefde aan ons gewys. Hy het ons gekies. Hy het ons sy kinders gemaak. Ons verdien 

dit nie. Ons is dit nie werd nie. Dit is net genade.  

Verstaan julle nou hoekom ek na God en Jesus se “ja-gesigte” verwys. Op God se gesig, op Jesus se 

gesig – as ’n mens dit sou kon sien – staan daar onteenseglik ’n ja. ’n Baie duidelik ja.  En daardie ja, 

staan daar vir ons – ten spyte van wie ons is en wat ons doen. Die ja-gesig van God is die rede waarom 

ons vanoggend kan Nagmaal vier. 

 

2. Ons ja-gesigte vir mekaar 



Nadat Jesus God se liefde en sy eie liefde vir ons beskryf het, gee Hy die opdrag: Julle moet mekaar 

liefhê. Hy rig hierdie opdrag aan sy dissipels en volgelinge. Hulle moes met ander woorde hulle mede-

dissipels en mede-volgelinge liefhê. Dit is dan ook die opdrag wat ons vanoggend kry: Ons moet 

mekaar liefhê. Ons moet as gelowiges mekaar liefhê. 

Hierdie opdrag word ook anders gestel: Julle moet in liefde bly. Net ’n paar verse vroeër was die 

opdrag: Bly in Jesus. Dit beteken: leef in ’n intieme verhouding met Jesus. As uitvloeisel van daardie 

intieme verhouding moet ons in die liefde bly. Dit beteken dat dit ons fokus moet wees. Ons moet 

lewe met die ingesteldheid op liefde vir mekaar. Jesus sê ’n mens bly in die liefde as jy sy opdragte 

uitvoer. Ook hier kry ons die wisselwerking: Die opdrag is bly in die liefde, Jy bly in die liefde as jy die 

opdrag uitvoer. Hoe meer jy Jesus se opdrag gehoor, hoe meer het jy lief, en hoe meer jy lief het, hoe 

meer gehoorsaam is jy aan die opdragte. 

Die kwaliteit van die liefde word verder beskryf. Ons moet mekaar liefhê, soos Christus ons lief het. 

Dit is beslis nie ’n maklike opdrag nie. Ons weet Jesus se liefde was en is volmaak. Hy het immers sy 

lewe gegee.   

Ons moet na-apers van Jesus wees. Miskien moet ons maar net probeer om in ons liefhê, iets van 

Jesus se liefde te vertoon. Miskien moet ons net probeer om so lief te hê dat anders in ons optrede 

iets van Jesus sien. 

Hierdie voorskrif om lief te hê soos Jesus lief het, word ’n toets vir al ons optredes. Ons kan in alles vir 

onsself die toetsvraag vra: Weerspieël my optrede iets van Jesus se liefde. Wys my optrede iets van 

Jesus se liefde vir mense. Is ek die vriend vir ander wat Jesus vir my is? Het ek ’n ja-gesig soos Jesus? 

Die vraag is hoe moet so ’n liefde lyk? In terme van ons teksgedeelte, wil ek die liefde omskryf as 

vriendskap. Soos wat Jesus ons vriend geword het moet ons vriende word vir mekaar. Waar ons in ’n 

intieme verhouding met God leef, moet ons ook in ’n verhouding met mekaar leef. Ons moet onsself 

vir ander gee as vriende. As mense wat hulle belange eerste stel.  Wat omgee, help, ondersteun, saam 

lag oor vreugdes en saam huil oor teleurstellings en hartseer, bemoedig, raadgee,  aanspreek. Ons 

moet vriende wees vir ander soos wat ons wil hê hulle vir ons vriende moet wees. 

Jesus leer juis dat ons blydskap bring as ons sy opdrag van liefhê uitvoer. Ons dra by tot Jesus se 

blydskap. Ons dra so ook by tot ons eie blydskap. Iemand wat lief het. Is anders. So iemand het ’n stuk 

lewensvreugde wat moeilik is om te verstaan of te verklaar.  As ons lief het, sal daardie blydskap deel 

van ons wees. 

Jesus het ’n ja-gesig vir ons. Hy vra dat ons ja-gesigte vir mekaar sal hê. 

3. Ja-gesigte vir nie-Christene 

 Ek het vroeër gesê vandag is Rogate – roep. Dit gaan daaroor dat ons uitroep: Jesus het opgestaan. 

Dit bring my by die opdrag om ook ja-gesigte vir nie-Christene te wees. Die teksgedeelte sê niks 

daaroor nie. Maar die Bybel is tog vol daarvan. 

Ons ja-gesigte moet ons roep wees tot almal wat nie God ken en dien nie. Ook vir hulle moet ons 

liefhê, soos wat God en Jesus ons lief het.   



Ook hierdie liefde kan die beste tot sy reg kom in ’n vriendskapsverhouding. Ek is oortuig dat ons die 

Evangelie wil roep, ons dit in vriendskapsverhoudings met ongelowiges moet doen. Dit is dikwels vir 

ons ’n vreemde gedagte om so met ongelowiges om te gaan. Maar in so verhouding kan ons ja-gesigte, 

ons ja-lewens hulle na God lei en trek. 

Slot 

Nee-gesigte, miskien-gesigte of ja-gesigte? Mag ons God se ja-gesig vir ons beantwoord met ja-gesigte 

vir almal rondom ons.     


