
Huisgeloof2018#13 - 30 April tot 6 Mei - Johannes 15:9-17 

Julle moet mekaar liefhê 
9 “Soos die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. 10 As julle my opdragte uitvoer, sal julle 
in my liefde bly, net soos Ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. 11 “Dit sê Ek vir julle sodat my 
blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees.  12 Dit is my opdrag: Julle moet mekaar liefhê soos Ek 
julle liefhet. 13 Niemand het groter liefde as dit nie: dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. 14 Julle is my vriende as julle 
doen wat Ek julle beveel.  15 Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas 
doen nie. Nee, Ek noem julle vriende, omdat Ek alles wat Ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak 
het. 16 Julle het My nie uitgekies nie, maar Ek het julle uitgekies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, 
vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my Naam vra. 17 Dit beveel Ek julle: Julle moet 
mekaar liefhê!” 
# ’n gemeenskap van vriende.  

Vriend is een van die mooiste woorde in enige taal. Broer en suster is ook mooi woorde... ongelukkig is broers en 

susters nie altyd vriende nie... ŉ familiekring is nie altyd vriende nie, dit geld ook van die kerkfamilie.  

Broers/susters kan selfs vyande wees, maar jou vriend kan per definisie nie jou vyand wees nie. ‘Vriend’ is inderdaad 

een van die mooiste woorde in enige taal as jy net na spreekwoorde kyk.  

Die Hollanders beweer “’n Vriend is beter as geld in jou beursie.”  

Die Spanjaarde sê:  “As ŉ vriend ’n versoek rig, is daar geen môre nie”.  

Die Dene sê weer: “Die pad na ’n vriend se huis is nooit te lank nie.”  

Daarom noem Jesus ons in Johannes 15:15 vriende want in die woord “vriend” sit daar iets so vriendelik, so vry, so 

vrolik, so feestelik. ŉ Vriend is altyd jou vreugde...  

# Wat ’n vriend het ons in Jesus 

Onthou jy nog die televisieprogram Cheers se temaliedjie?  Dit het hierdie veelseggende woorde gehad: 

You wanna go where everybody 

knows your name.  

Dit is presies wat ons van Jesus weet: Hy ken ons by die naam. Hy is ’n regte vriend.  

 

Om presies die omvang van Christus se woorde “Ek noem julle vriende” te verstaan, moet jy die agtergrond van sy 

woorde verstaan: Daar was in Jesus se tyd 'n sekere gebruik by die Oosterse konings en die Romeinse keisers in 

omloop. In hierdie koninklike hofhoudings was daar ’n  handjie vol mense wat bekend gestaan het as die vriende van 

die keiser of die koning. Hierdie vriende het ten alle tye vrye toegang tot die koning of die keiser gehad. Hulle kon 

selfs aan die begin van die dag by sy slaapkamer instap. Die koning of die keiser het met sy vriende gepraat nog voor 

hy met sy generaals, sy leiers en sy ministers gepraat het. Die vriende was dié wat die nouste kontak met die koning 

gehad het. Teen hierdie agtergrond noem Jesus ons sy vriende. 

Jy kan enige tyd na Jesus toe gaan. Geen wonder nie dat ons so lekker in die kerk sing: “Wat ’n vriend het ons in 

Jesus...” nie!  Sonder hierdie vriend Jesus kan ons nie leef nie. 

# Moontlike versperrings/skeidings vir vriendskap 

 Ons skep versperrings/skeidings deur ons houding teenoor ander. 
 Ons skep versperrings/skeidings wanneer ons ander “uit te vries” of bloot ignoreer. 

 Ons skep versperrings/skeidings wanneer ons weier om met sekere mense te 
gesels/kommunikeer en allerhande maniere vind om hulle uit te sluit. 

 Ons skep versperrings/skeidings wanneer ons weier om probleme op te los wat ons 

vriendskap verswak. 
 Ons skep versperrings/skeidings wanneer ons weier om onsself vir ander te gee. 

 Ons skep versperrings/skeidings wanneer ons vashou aan griewe/“grudges” en weier 
om te vergewe. 

 Ons skep versperrings/skeidings wanneer ons  kwaad wees/woede, sinies wees, 

bitterheid en gegriefdheid vertroetel inplaas van om vrede te soek/maak. 

Luister weer na Paulus se raad Efesiërs 4:31-32: “Moenie toelaat dat julle bitter word nie.  Beteuel jou humeur en as 

jy dalk jou humeur verloor, moet jy nie kwaad bly nie. Moenie mekaar vloek of lelike dinge vir mekaar sê nie. Moet 

ook nie iets doen wat vir ’n ander een sleg is nie. 32 Behandel mekaar mooi en goed. Laat dit vir ander lekker wees 

om by julle te wees. Sien mekaar se foute oor net soos God julle foute oorgesien het omdat julle Jesus s’n is.” (Die 

Boodskap) 



#'n Storie van twee vriende 

Twee vriende wat baie lief was vir mekaar het in verskillende stede gewoon. Hierdie stede is op ’n dag deur twee 

verskillende konings oorgeneem. 

Ná ’n tyd het die een man na die ander stad gereis om by sy geliefde vriend te gaan kuier. Daar is hy gevange 

geneem omdat hulle gedink het hy is ’n spioen vir die ander koning. Hy is ter dood veroordeel. Die veroordeelde man 

het gevra of hy die koning kon sien, want hy wou hom iets vertel. Voor die koning het die man gesmeek dat hy 

asseblief sy vonnis moes uitstel. 

“Wat sou dit jou in die sak bring?” wou die koning weet. 

“U Hoogheid, in my stad is ek ’n bekende handelaar. Ek het ’n klomp onafgehandelde sake – mense wat my heelwat 

geld skuld. As ek nou sou sterf, sou my vrou en kinders in armoede agtergelaat word. Want hulle weet nie wie skuld 

vir my geld nie. Ek smeek u, laat my huis toe gaan om my sake in orde te kry en my gesin te groet.”  

“Maar hoe kan ek seker wees jy sal ooit weer terugkom?” vra die koning toe.  “As ek jou laat gaan, sal jy mos nooit 

weer terugkeer nie!” 

“U Hoogheid, hier woon ’n man in u stad wat my vriend is. Hy sal my plek inneem totdat ek weer hier is.”   

Dadelik het die koning die vriend laat kom en hom gevra: “Is jy gewillig om in te stem dat, as hierdie man nie op die 

vasgestelde tyd terug is nie, jy in sy plek sal sterf?” 

“Ja, Hoogheid, ek sal,” het die vriend belowe. 

“As jy nie oor 30 dae terug is nie, sterf jou vriend in jou plek,” het die koning vir die besoeker uit die ander stad gesê. 

Toe die 30 dae verby was, was daar nog geen teken van die handelaar nie. Die koning het beveel dat die man se kop 

met ’n swaard afgekap word. Net toe die laksman die swaard oplig, kom die handelaar daar aan en skreeu: “Stop! Ek 

is hier!” 

Hy het gaan staan, reg vir die swaardhou, maar sy vriend het daarop aangedring dat hulle die swaard liewer weer op 

sy nek moet sit. Later het die twee vriende begin stoei oor wie moes sterf.   

Die koning het alles deur ’n venster dopgehou en kon nie glo wat hy sien nie.  Hy het nog nooit sulke opregte 

vriendskap gesien nie.  Die koning het dadelik die twee vriende vrygespreek en vir hulle gesê:   

“Ek het nog nooit so ’n liefde tussen vriende beleef nie. Ek wil julle ’n guns vra: Mag ek julle vriend wees?”   

Natuurlik was die twee ou vriende maar te bly om aan hierdie versoek van die koning te voldoen!   

 

Vriende is mense wat altyd daar is vir jou, wat jou nooit in die steek sal laat nie. Vriende is regtig soos geskenke van 

God. Pas hulle mooi op.   

 

“Op ’n vriend se liefde kan jy altyd reken.”– Spreuke 17:17  

 

Jesus is daardie soort vriend! Mag ons as Jesusvolgelinge nie net bekend staan as Sy familie nie, maar ook as ’n 

gemeenskap van vriende.  

Mag die kerk se leuse wees: Die plek waar almal as familie en vriende beskou word en jy veilig jou Godgegewe self 

kan wees! 

 


