
Huisgeloof2018#12 - Week van 23 tot 29 April - Johannes 15:1-8 

1
 “Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. 

2
 Elke loot aan My wat nie vrugte dra nie, sny Hy af; maar 

elkeen wat vrugte dra, snoei Hy reg, sodat dit nog meer vrugte kan dra. 
3
 Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde 

wat Ek vir julle gesê het. 
4
 Julle moet in My bly en Ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrugte dra as hy nie aan die 

wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as julle nie in My bly nie. 
5
 “Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in My bly 

en Ek in hom, dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen nie. 
6
 As iemand nie in My bly nie, word hy 

weggegooi soos 'n loot en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur, en dit verbrand.  
7
 As julle in My bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê, en julle sal dit kry. 

8
 My Vader word juis 

daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra en my dissipels is.” 

 

#Lote het die wingerdstok 

Wat doen dit aan jou wanneer jy hoor Jesus sê jy kan niks sonder Hom doen nie? Wat spesifiek, sê 

die Here vir jou, moet jy nie sonder Hom doen nie? 

 ’n Sendeling in Afrika het ’n klein kragopwekker gehad wat krag aan sy kerk en klein pastorie verskaf 

het. Besoekers van ’n naby geleë dorpie het met verwondering die gloeilamp wat uit die dak hang 
dopgehou. Die verwondering was nog groter toe hy die skakelaar aanskakel en die lig begin te skyn! 

Dadelik het een van die hoofmanne gevra of hy ook een van die gloeilampe kan hê. Die sendeling het 

vir hom een van sy spaar gloeilampe gegee. Op ’n volgende besoek aan hierdie hoofman het die 

sendeling agtergekom dat die gloeilamp aan ’n gewone stuk tou uit die dak van die hut hang! Hy moes 

toe vir die hoofman verduidelik om dit laat werk, moet jy elektrisiteit hê. Jesus verduidelik iets 
soortgelyks in Johannes 15:4!   

# Die Christus kode > Jy is die kind van Jesus. Elkeen van ons is ’n kind van Jesus, met ’n direkte 

verbintenis met die Ware wynstok. Dit is die eeueoue geheim - die Christus-Kode - wat al té lank deur 
die kerk weggesteek word.  

So, hoe is dit om deel te wees van hierdie familie-boom? As jy ’n loot is op die Jesus-wingerdstok, 

dra jy vrugte, want jy is gewortel in Jesus. Net soos ’n boom nie sonder sy wortelstelsel kan 

klaargekom nie, kan nie een van ons ons volle potensiaal bereik sonder ’n sterk verbinding met Jesus 

nie. Hoor wat sê Johannes 15:5 “Bly in My sê Jesus, “want sonder My kan julle niks doen nie.” (Joh 
15:5).  Die boodskap vir ons?  Bly in Jesus, want… 

 

Jesus is die een wat sorg dat ons nie weggeruk word deur die storms van verlies, mislukking óf konflik 

nie. Jesus is die een wat ons lewende water gee as ons uitgedroog en leweloos voel (John 4:10), en 

wat soek wanneer ons doelloos loop op ’n gevaarlike pad.  Jesus is die een wat ons ondersteun 

wanneer ons val en vergewe wanneer ons sondig, en selfs nuwe lewe in ons blaas wanneer ons 

leweloos voel.  
 

Jesus is ons beste vriend wat ons nooit in die steek sal laat nie. Wat verwag Jesus van ons as Sy 

liefdeskinders?  Dra vrugte! Hoe?  Deur mekaar lief te hê. Maar soos Jesus mense liefgehad het... 

onvoorwaardelik. Die Evangelies maak dit duidelik: Jesus sluit niemand uit nie! Daarom kan ons sê dat 

Jesus nie net ’n Persoon wat ons moet volg nie, maar Hy is ook ’n nuwe Taal wat ons moet aanleer. 

Soos Martin Luther King tereg gesê het: “Almal kan groot wees - omdat enigiemand kan dien.” Jy het 

nie graad nodig om te dien. Jy het net ’n hart vol genade nodig wat gedryf word deur liefde – Jesus-
liefde – dis die Christus-kode!  

# Ons is potlode... 

Nie lank voordat sy dood is nie, het Moeder Teresa gepraat by ’n  gebedsontbyt in Washington. Sy 

was voorgestel as “the greatest woman in the world.” Op die stelling het sy gereageer:  “I am nothing 

close to being the greatest woman in the world, but I will tell you the greatest thing about my life. I’ve 

been able to be a tiny pencil in the hand of God, someone through whom God writes love letters to the 
world.” 

Elkeen van ons is ŉ klein potloodjie in God se hand. Watse tipe brief sal ons skryf aan hierdie wêreld? 

 

Sal jy jouself vandag toewy om ’n klein potlood in God se hand te wees, iemand waardeur God 

liefdesbriewe aan die wêreld skryf?  Die letters van jou lewe sal iets spel. Wat gaan dit spel? Sal dit 
LIEFDE spel? Of iets anders?  

Bly verbind aan Jesus!  Volg Hom. Maak soos Hy sê en doen. Wees produktief. Fokus op vrug-dra en 

op genadige, liefdevolle diens. Behandel ander mense asof hulle Jesus is. Dis die Christus Kode.  NIKS 

geheimsinnig daaromtrent nie…  

Daarom: kerk is nie primêr ’n plek waarheen ons gaan nie, maar eerder ’n gemeenskap van 

liefdesmense wat elkeen behandel soos Jesus ons behandel – dit is wat ons as Jesusvolgelinge belowe 
om te wees! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees: Joh. 15 :1-8 
Oopskop vraag:  Wat het jou geraak in die teksgedeelte en watter vrae 

het by jou opgekom? 

Raakvat vrae:  

 Wat is die vrugte dra waarvan Jesus praat? 

 Wat beteken dit om in Jesus te bly? 

 Hoe word ons reg gesnoei? 

 Watter vrugte dink jy kan jy hierdie week meer van dra? 

 Wie moet voordeel trek uit jou vrug dra? 
 

 

Teken  ’n vrugteboom op ’n 

plakkaat met genoeg 

vrugte in vir elke gesinslid 

vêr elke dag van die week. 

Laat  die gesinslid elke dag 

besluit op water vrug hy/sy 

die dag gaan konsentreer. 

Gaan snoei bome of 

struike wat wild geraak 

het in julle tuin of in 

julle skool of park se 

tuin. Maak net seker 

julle het toestemming.  

So: Joh. 15 :1-8 
Ma- Di: Handelinge 8:26-40 
Wo- Do: Psalm 22:25-31 

Vr.–Sat: 1 Johannes 4:7-21 
 

Besluit om iewers in die week julle as ’n gesin vir net ’n halfuur 

aanmekaar vas te bind met toutjies wat aan julle polse vasgemaak is. 

Sorg dat die toutjies nie julle seermaak nie en dat julle darem so 30 

cm tou tussen julle het. (ou sykouse werk die beste) 

Praat na die tyd oor julle ervaring.  

Dankgebed (Gebed voor ete) 
Dankie, soos ons nou hande vashou ons ook aan U vas is. Amen 
Oorgee-gebed 
Here ek wil ten alle tye aan U vas wees. Amen 
 

Seëngebed  (Seën mekaar elke oggend so) 
Mag jy vandag beleef hoe Jesus jou vashou. 

Hou vas aan Jesus 

Joh 15:4 Julle moet in My bly en Ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie 

vrugte dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie; en so julle ook nie as 

julle nie in My bly nie. 

 


