
Sondag 3 Maart 2013 (Vierde lydensweek) 

Skriflesing: Jes 5:1-7 

Jaartema: In Christus is ons lote wat vrug dra. 

Tema: God het alles moontlik gedoen dat ons goeie vrugte kan dra. 

 

Ons het verlede week uit Joh 15 gesien dat: 

Jesus die ware wingerdstok is. 

Ons is die lote wat in geloof in Hom moet bly en dan sy vrugte sal dra. 

God die Vader is die boer wat ons regsnoei of afsnoei. 

 

As ons van vrug dra praat, is daar 2 maniere waarop ons kan vrug dra: 

1. Ons dra goeie vrug of in die woorde van Jes 5, goeie druiwe of 

2. Ons dra suur vrug of druiwe  

Hoe lyk die vrug in jou lewe? 

 

Jesaja vergelyk God se omgee en liefde vir sy volk met ‘n boer wat ‘n wingerd geplant het. 

Hy sing ‘n lied oor God wat hierdie wingerd van Hom met die grootste sorg en toewyding 

versorg. 

 

Op ‘n vrugbare heuwel het God as boer die grond voorberei en die klippe uit die grond 

verwyder. Die goed voorbereide grond is met veredelde wingerstokke beplant. ‘n Wagtoring 

is gebou om oor die kosbare wingerd te waak. God het langtermyn verwagtinge van sy 

wingerd. Daarom is daar ‘n parskuip in die rotse uitgekap waar die soet en sappige druiwe 

verwerk sou word tot die beste wyn. So het God sy wingerd op die beste moontlike manier 

versorg. 

 

So het God ook met elkeen van ons moeite gemaak sodat lewens die bes moontlike druiwe 

kan dra. Hy skep ons as sy verteenwoordigers om die aarde te bewoon, te bewerk en te 

bewaar. Hy maak ons bietjie minder as ‘n hemelse wese om Hom te dien. Maar ons kies - 

teen Hom vir sonde en dood. Ons lewens dra suur druiwe.  

God los ons egter nie daar nie. Hy kom verlos vir ons deur sy seun Jesus Christus. In 

lydenstyd verseker Hy vir ons opnuut dat daar in elkeen van ons se lewens ‘n leë kruis staan 

waar ons Verlosser  in ons plek kom sterf het sodat ons vry kan wees van die suur druiwe van 

sonde en dood om goeie druiwe te kan dra. 

 

God kon vir ons niks meer gedoen het nie. Deur Jesus Christus het Hy alles moontlik gedoen   

sodat ons lewens goeie vrug kan dra. Hy wou Hom in ons verlustig. Hy wou oor ons 

lewensvrug glimlag. Hoe lyk goeie druiwe wat Hy in ons lewens moontlik maak? 

 

God glimlag oor die goeie druiwe wat ons dra. 

Ons lees in Jes 5 dat ‘n lewe vol goeie druiwe is ‘n lewe wat fokus op die Here. Ek gee my 

lewe voluit aan Hom oor. In geloof vertrou ek op die Here alleen. En ek gaan leef die liefde 



wat Hy in my werk uit. Volgens Jes 1:17 is dit om reg te laat geskied aan die wat nie regte het 

nie – aan die weeskinders en die weduwees. 

Ons moet oppas vir die suigkrag van ekonomiese denke en sisteme wat ons hande toemaak in 

plaas van oop soos die Here s’n. 2 Kor 8 gaan oor Christelike vrygewigheid en dan lees ons 

in vers 15: die met baie het nie te veel gehad nie, en die met ‘n bietjie nie te min nie. Is dit 

hoe ons gemeente, ons wêreld lyk? Die gemeente is verseker aan die dien by plekke soos bv 

PE Noord en Kleinskool, maar ons kan nog baie meer goeie druiwe dra. Vir ‘n Christelike 

gemeente is genoeg nooit genoeg nie. God wil by elkeen van ons as sy wingerd sulke goeie 

druiwe werk. Maar Hy kry dit baiekeer nie – Hy kry suur druiwe. 

 

Met suur druiwe bring ons God se oordeel oor onsself 

Suur druiwe is om op myself te fokus. Die  onreg van die hulpeloses en die hulpgeroep van 

die verontregtes gaan by sy volk verby. In plaas van omgee en versorg is daar armoede, 

uitbuiting en verwaarlosing. 

As ons die hele Jes 5 gaan lees dan kan ons die suur druiwe by sy volk in 6 groepe verdeel. 

Elkeen van die groepe begin in Jes 5 met woorde: “Ellende wag….” Kom ons kyk hierna en 

vra vir jouself baie eerlik af of jy nie van hierdie suur druiwe in jou eie eie lewe herken nie: 

1. Ons lees van die ryk grondeienaars wat eiendom bly bymekaarmaak. Hulle verryk hulleself  

ten koste van ander. Hulle wat die armes verdruk sal hulle besittings verloor. 

2. Die volk is net ingestel op hul eie plesier. Hulle steur hulle nie aan die Here nie. Hulle hou 

fuifpartydjies en maak hulle skuldig aan drankmisbruik. Daarom gaan hulle die dood 

tegemoet. 

3. Daar is afgodsdienaars wat met God spot. Hulle sal hul verdiende loon kry. 

4. Baie mense keer die sedelike orde om. Wat verkeerd is word deur hulle as reg afgemaak en 

wat reg is as verkeerd. Hulle sal aan die pen ry. 

4.Sommige mense maak op hulle eie wysheid staat en leef nie in afhanklikheid van God nie. 

Hulle dink hulle weet alles. Hulle dwaasheid sal aan die kaak gestel word.  

5. Die regters het korrup geword. Hulle misbruik drank en aanvaar omkoopgeld. Dieselfde 

God waaraan hulle hul nie steur nie, gaan hulle uitroei. 

 

Vir God is sy wingerd ‘n geweldige teleurstelling.  Hy het met liefde, sorg en bemoeienis vir 

sy volk alles gedoen om goeie druiwe te verseker. Deur die kruisdood en opstanding van sy 

Seun het Hy vir ons alles moontlik gedoen om goeie druiwe te verseker. En nou is daar net 

suur druiwe. 

 

Dit wat God verwag het: dat hulle wat vir Hom kosbaar is en vir wie Hy getrou versorg het  

met dieselfde liefde Hom sou aanbid en dien en soos Hy opkom vir wat reg is, het net nie      

 gebeur nie 

God is moedeloos en vra in ‘n regsgeding vir sy volk in Jes 5:4 - Wat kan ek nog v my 

wingerd doen wat ek nie alreeds gedoen het nie? 

 

Omdat Israel net suur druiwe v sonde bly dra het, het hulle God se oordeel oor hulself 

gebring. Die heining word verwyder en die muur afgebreek sodat die wingerd ‘n weiveld vir 

beeste en skape word. Dit word nie meer gesnoei of skoongemaak nie. Doringbosse en 



onkruid neem die wingerd in. God verbied die wolke om daarop te reën. Die oordeel van God 

word oor die volk wat nie op sy liefde gereageer het nie, voltrek. In die tyd van Jesaja gebruik 

God die Assiriërs om sy volk seer te snoei. 

 

Afsluiting 

Terug by my en jou:   

God het sy alles, sy enigste Seun gegee. Hy kan niks meer en groter vir jou doen nie.                                                                  

Daar is leë kruis sodat jou lewe kan vrug dra. As jy in geloof in Hom bly, sal jy sy goeie 

druiwe dra. Dan sal jou lewe vir Hom en ander tot seën wees. Hy sal oor jou lewe glimlag en 

vir jou seën.  

 

Maar as jy suur druiwe dra, is God vanoggend met jou teleurgesteld. Natuurlik wil Hy in 

liefde altyd met jou voor en oorbegin, maar as jy sy kruis bly verwerp, sal  jy sy oordeel oor 

jouself bring. 

Hoe lyk die vrug van jou lewe? 

Amen 

 


