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Lote dra vrug deur God se liefde Johannes 15 :1 – 9  

 

Verlede kwartaal het ons in die eerste 8 verse van Johannes 15 gesien dat Christus die 

wingerdstok is en ons die lote. As ons in geloof in Hom bly, sal sy lewenssap deur ons vloei en 

sal ons  lewens baie vrugte dra. Hoe lyk hierdie vrugte wat ons sal dra? 

 

SKRIFLESING: Joh 15:9-17 

 

Die belangrikste vrug wat ons as lote dra, is liefde. Daar is vandag baie voorstellings en 

wanvoorstellings van liefde. 

Ek het by Google die woord liefde ingetik: 

By nuus oor liefde het ek meer as 14 000 resultate in 0.14 sek gekry. 

By videos oor liefde het ek meer as 30 miljoen resultate in 0.14 sek gekry. 

 

1. As ons oor liefde praat, moet ons begin by die Here se liefde vir ons 

 

Ons sien by Jesus dat liefde meer as lippetaal is. Dit is meer as ‘n mooi gesindheid en 

voornemings. Liefde is om jouself prys te gee. Liefde fokus op die voordeel van ander. Jesus het 

ander gehelp en                                                   bemoedig. Hy het vir hulle gebid en hulle 

gesond gemaak. Hy het sy lewe vir ons gegee toe ons nog verlore sondaars was. 

 

Jesus ons so lief, Hy noem ons sy vriende of vertrouelinge. Ons verhouding met die Here is nie 

meer soos dié van ‘n werker en ‘n baas of ‘n ondergeskikte en ‘n leermeester nie. ‘n Werker ken 

baiekeer nie sy baas persoonlik nie. ‘n Werker weet nie wat sy baas dink of beplan nie. ‘n 

Werker is onderdanig. 

 

Die Here se verhouding met ons is anders. Soos vriende niks vir mekaar wegsteek nie, so het 

Jesus alles wat die Vader vir Hom gesê het, aan ons oorvertel. Daar is geen geheime nie. Hy het 

die volle boodskap van verlossing aan ons bekend gemaak. 

 

Jesus ons so lief, hy het ons uitgekies. Dit is Hy wat die inisiatief neem. Ons het nie eerste vir 

Jesus gekies nie. Hy het vir ons gekies. Hy kon ons in die ellende laat bly het waarvoor ons in 

sonde gekies het, maar Hy het nie. Hy het ons gekies. Jesus het gekies om ons lief te hê en vir 

ons te sterf. 

 

Onthou u nog hoe sleg dit was as daar spanne gekies moes word sommer net om ‘n speletjie te 

speel. Die bestes is eerste gekies. Hoopvol het ‘n klomp van ons bly staan tot die laaste. Dan is 

ons sommer saam in een span geprop as al die goeie spelers klaar gekies is. Dit was nie lekker 

nie. 

God is nie so nie. Hy het vir jou en my gekies nie omdat ons goed of wonderlik was of dit 

verdien het nie. Hy het ons gekies ten spyte van wie ons was. Hy het ons gekies omdat Hy ons 

liefhet.   

Die Nederlandse Geloofsbelydenis Artikel 116 sê: uit louter goedheid, sonder om ons werke in 

die minste in aanmerking te neem het Hy ons uitverkies in Jesus Christus ons Here. Die Nuwe 

Testament  begin waar Jesus gewone mense soos ons, 12 mense met foute en gebreke, kies en 

roep om Hom te volg. 

 

Hy kom na ons toe met ‘n aanbod. ‘n Aanbod wat Hy al by ons doop gemaak het: “Ek sal jou 

God wees” en met ‘n uitnodiging: “Sal jy my kind wees?” 

Ek is die wingerstok, sal jy in geloof aan my oorgee? As jy sy aanbod aanvaar, is jy ‘n loot in die 

wingerstok en vloei die wingerstok se liefdessap deur jou.  



Sy blydskap vloei deur ons. 

Sy liefde vloei deur ons. Dit word sigbaar in ons liefde vir Hom en ons liefde vir mekaar.  

 

2. Sy liefde deur ons word sigbaar in ons liefde vir Hom en vir mekaar  

 

Ons liefde vir Hom beteken dat ons gehoorsaam is aan Hom en sy opdragte uitvoer. Ons lees  

daarvan in Joh 15:10a; 12+13 en 17. 

Kan ek sommer dadelik vir jou vra: Kan jy onvoorwaardelik vir die persoon langs en voor en 

agter jou sê: “Ek is lief vir jou?” 

Dit is nie altyd maklik nie, maar die Here se liefde wat deur ons vloei, maak dit moontlik.  

 

Gevul met sy liefde, moet ons bereid wees om ons lewens vir mekaar af te lê. Is jy bereid om vir 

jou vrou, man of  kinders te sterf? Ons het by Jesus gesien, liefde is om jouself so 

onvoorwaardelik prys te gee.  

Dit sal dalk nie in jou leeftyd werklik nodig wees om fisies vir iemand te sterf nie. Maar is jy 

bereid om aan jouself te sterf en vir iemand anders te lewe? Is jy bereid om jou goed en geld te 

gee? Nog belangriker en moeiliker, is jy bereid om jou tyd te gee? En die belangrikste en 

moeilikste, is jy bereid om jouself te gee sodat mense die Here se liefde deur jou kan sien? 

 

Ons lees in Joh15:16 ons is juis uitgekies en aangestel om so uit te gaan en vrugte te dra. Dit is 

die Here se plan met ons. Dat ons van hier af in die wêreld uitstap en ‘n vrugbare lewe vir God 

sal gaan leef.  

 

Afsluiting 

Ek ontvang eenmaal ‘n e-pos waarin Dries Lombaard, wat saam met Stephan Joubert by e-kerk 

is, skrywe oor sy ontmoeting met ‘n eertydse alkoholis en bedelaar met die naam van  Nick 

Stander.  

(Net vir interessantheid: e-kerk se visie is: Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.) 

Ek lees nie die hele e-pos nie. Ek haal net ‘n paar opmerkings van Nick Stander, die bedelaar, se 

siening oor ons as kerk en ons as dominees aan.  Hoor hoe ‘n bedelaar ‘n gebrek aan liefde 

ervaar het by die kerk, maw by ons wat die liefdesvrug moet dra.   

 

"Meneer, kerke... of liewer, die meeste kerke, het tralies om.”   

 

“Pastore en dominees is baie besig, meneer. Hul het nie tyd vir gesels nie, veral nie as jy nie 'n    

 lidmaat is daar by hulle plek nie.”    

 

“Christene bid eers vir jou, voor hul jou iets gee. Hulle bid ook almal min of meer dieselfde. Hul 

bid dat die Here jou siel sal red, en hulle bid dat ons van die drank verlos sal word en dan gaan 

hul baie opgewonde daar weg.  Nou is jy afgetick in hul boeke.”  

 

"Die kerke het tralies om, meneer. Dis veral baie moeilik as mens regtig net wil raad vra. Hul 

gee   

 kos, klere soms. Baie probeer help, maar so as 'outreach'. Hul wil nie gesels nie. Hul het nie tyd 

nie.   

Hulle is goed met iets gee, maar gee nie regtig hulself nie.”    

 

"So kom ek by een kerk daar in die stad, en ek lui die interkom by die hek. 'n Vrou antwoord. 

”Kan ek asseblief met 'n pastoor of 'n counsellor praat?” vra ek haar.  

“Soek jy kos?” vra sy my.  

“Nee, ek vra vir 'n pastoor of 'n counsellor. Ek soek raad.”  

“Soek jy berading?”  

“Nee, mevrou, net raad.”  

“Man, hier is niemand wat jou kan help daarmee nie!”  



Voordat ek dink wat ek sê, vra ek haar toe: “Maar kan ek dan met Jesus Christus praat, 

'seblief?”  

Vies antwoord sy: “Man, moenie laf wees nie! Hy's nie hier nie.....”  

 “Meneer, toe ek daar wegstap, toe besef ek, sy is reg. Hy is nie daar nie.” 

Wat sê mense van ons as hulle van die erediens en ons as gemeente wegstap: Is Christus, is sy 

liefde hier? Wat sê hulle as hulle van jou huis af wegstap? Sien die wêreld sy liefde wat deur my 

en jou vloei? Deur sy liefde wat van ons af uitvloei, sal Hy ‘n permanente verskil in die wêreld 

maak. 

Amen 

 

 


