
   Tema:  Hoe word ek ‘n loot (1)? 

Johannes 15 (AFR1983) 

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." 

 

Filippense 2 (AFR1983) 

6  Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op Godgelyke wyse nie 

beskou as iets waaraan Hy Hom moes vasklem nie, 

 7  maar Hy het Homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en 

aan mense gelyk te word. En toe Hy as mens verskyn het, 

 8  het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die 

dood aan die kruis. 

 



 Prediking  

Op ’n keer word vertel dat ’n Amerikaanse soldaat in Swede langs ’n man op ’n 

bus gesit het.  Die Amerikaner het in groot detail vertel hoe toeganklik die VSA 

se president is.  Jy kan hom by die Withuis sien.  Die Sweed het lekker na die 

soldaat se geklets geluister en toe net gesê:  “Wel, hier in Swede ry die 

Sweedse koning sommer saam met sy mense bus.”  Met dit verskoon die 

Sweed hom, want hy moes afklim.  Hulle groet mekaar vriendelik en die 

soldaat merk op dat almal die Sweedse man baie beleefd en vriendelik groet.  

Nadat die man afgeklim het en die bus weer voort ry, vra die soldaat vir ‘n 

mede-passasier:  “Wie was die man?” en die passasier se antwoord was:  “Die 

Sweedse koning !”  Wat ‘n voorbeeld van iemand wat homself nie beter as, of 

hoër as ander geag het nie. 

Vraag aan gemeente: Wat maak jou gelukkig?  Hoor al die verskillende 

antwoorde, gaan dan verder  -  

Wat mense die “gelukkigste” maak, die diepste geluk en tevredenheid gee, is 

om te dien, om ander te help.  Mense wat ander help is gesonder en leef 

langer.  Dit is een van die bevindings van 'n navorsingspan o.l.v. Stephen Post, 

professor van bio-etiek by die mediese skool van Case Western Reserve 

University.  Die navorsingspan het vyftig wetenskaplike studies oor vrywilligers 

bestudeer en gevolgtrekkings daaroor gemaak. 

Een van hierdie studies, deur die Cornell Universiteit, het 427 vroue, almal 

getroud met kinders, oor 30 jaar gevolg.  Die navorsers het bevind dat slegs 

36% van vroue wat gereeld vrywillige diens gelewer het 'n groot siekbed ervaar 

het, teenoor 52% van diegene wat nooit vrywillig diensbaar was nie.  Ander 

studies het bevind dat diegene wat hul tyd vrywillig in ander se diens 

spandeer, langer leef dan diegene wat dit nooit doen nie.  Gereelde 

vrywilligers het 'n 44% verminderde kans op 'n vroeë dood teenoor diegene 

wat nooit vrywillige diens verrig nie. 

Wetenskaplikes kon die spesifieke areas in die brein beskryf wat gestimuleer 

word wanneer empatiese en meelewende emosies beleef word. 

Prof Post sê: "Hierdie studies kon die diepliggende vreugde en genot in die 

chemiese strukture van die brein, wat gepaard gaan met diens aan ander, 



identifiseer.  Dieselfde emosies word nie beleef wanneer mense uit blote 

pligsbesef handel nie.  'n Tjek wat vir 'n goeie saak uitgeskryf word, lei nie 

noodwendig tot hierdie soort diep belewenis nie.  Die brein ervaar geluk 

wanneer mense daarin slaag om 'n egte vrygewige ingesteldheid in verhouding 

tot ander mense ontwikkel.  Daar is die glimlag, die stemtoon, die 

bemoedigende aanraking van die skouer.  Ons praat van altruïstiese liefde, 

liefde wat die belange van die ander hoër ag as eie belange." 

(Jeanie Lerche Davis, “The Science of Good Deeds,” WebMD.com, November 

28, 2005) 

Geroep om liefde te versprei 

Die sesde Sondag van Paastyd staan bekend as “Rogate” of “roep”.  Ons word 

vandag opgeroep om te lewe en te getuig van die Een in en deur wie ons lewe.  

Volgelinge van Jesus word geroep as gestuurdes om liefde, blydskap en 

vriendskap na ’n deurmekaar en seer wêreld te bring.  "The Christian vocation 

is to give love freely and generously without counting the cost or wondering 

and worrying about who is on the receiving end of our limitless love." (O’Day, 

soos aangehaal deur Pieter van Niekerk in Preekstudies 2011-12). 

Ons teks roep ons op om agente van die liefde te wees.  Ons hoef nie egte 

liefde te genereer nie.  Ons verleentheid is dat ons nie kan nie.  Soos 'n 

menslike ketting wat emmers water aangee wanneer 'n brand geblus moet 

word, moet ons die liefde by die ware Bron ontvang, en aangee.  In hierdie 

aksie spat die liefde ons ook nat, en verander dit ons lewens. 

Bron van egte liefde 

Jesus begin sy oproep tot liefde in vers 9 met die bevrydende woorde:  "Soos 

die Vader My liefhet, het Ek julle ook lief.  Julle moet in my liefde bly."  

Regdeur die Johannes-evangelie word die diepe liefde tussen Vader en Seun 

uitgebeeld.  Die Heilige Gees word ook ter sprake gebring in die beskrywing 

van die heilige Familie van Vader, Seun en Gees as liefdesgemeenskap.  As 

mens wil weet waar ware liefde heers, is dit te vind in die liefdesband van die 

goddelike Persone, Vader, Seun en Heilige Gees. 

Hierdie drie-enige goddelike Familie trek ons in liefdesgemeenskap in.  Die 

Vader het lief, stuur die Seun as gesant van die liefde om liefde in die wêreld 



uit te stort.  Die Seun versamel deur die werk van die Gees 'n 

liefdesgemeenskap. 

Jesus se kerk is dus 'n liefdesgemeenskap.  Die kerk is soos 'n dam met 'n 

invloei en 'n uitvloei. 

Die invloei is die liefde wat Jesus aan die kerk as gemeenskap betoon.  Hierdie 

liefde beleef Jesus van die Vader, en Hy gee dit deur aan die kerk.  Die 

kerkgemeenskap is groep om die liefde aan die wêreld deur te gee. 

Dit is verskriklik belangrik om te snap die kerk hoef nie self die liefde te skep 

nie.  Die kerk is nie 'n liefdesfabriek nie.  Die oomblik wanneer ons mekaar 

oproep om liefde te skep, is ons met moralisering besig.  Die oomblik dat ons 

mekaar begin verwyt dat ons nie genoeg liefde het nie, maak ons die liefde 

dood. 

Ons kan nie liefde skep nie.  Ons moet hierdie "verleentheid" ernstig neem.  

Ons kan liefde net ontvang.  Ons kan dit net van die Vader, deur die werk van 

Jesus en die Heilige Gees kry en beleef.  En hierdie liefde dan met ander deel - 

oor alle denkbare grense heen. 

God is die Bron van die liefde.  Jesus betoon dit aan ons.  Die Heilige Gees stort 

hierdie liefde in ons harte uit (Rom. 5:5). 

Wie tekort kom aan liefde, moet in die liefdevolle hande van Jesus val.  Moet 

hierdie liefde fisies, emosioneel en geestelik toeëien.  En daaruit leef.  "Julle 

moet mekaar liefhê soos Ek julle liefhet." (12) 

Riglyn vir die liefde 

Hoe weet mens jy bly in Jesus se liefde?  Vers 10 gee die sleutel: "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."  

Hoe lyk hierdie liefde?  Mense kan baie opinies hê oor wat liefde is.  Hieroor 

laat Jesus nie twyfel nie.  Liefde is om slawe-klere aan te trek en ander te dien, 

selfs hulle voete te was (Joh. 13).  Dis selfopofferende, nederige diens.  Liefde 

is om die Vaderhart, soos geopenbaar in die Bybel, te verstaan en vanuit die 

Vader se liefde te lewe (Joh. 15:9).  Liefde is om in gemeenskap met die ware 

Wingerdstok te lewe en vanuit Jesus se teenwoordigheid Jesus se bediening op 



aarde voort te sit (Joh. 15:1-8).  Liefde is om jouself te verloën, jou kruis op te 

neem en agter Jesus aan te loop. 

Liefde verg altyd 'n prys.  Die prys is selfverloëning.  Dit is om jou eie agenda op 

te skort en God se agenda uit te leef.  Liefde is altyd meer as selfbevestiging.  

Jesus het ons lief (bevestiging), maar Jesus vra ons om hierdie liefde diensbaar 

op ander uit te stort. 

Toneel van liefde 

In ons teks bring Jesus vriendskap ter sprake.  Vriendskapsliefde was in die 

antieke wêreld as 'n baie hoë vorm van liefde gesien.  Jesus sê immers: "Ek 

noem julle nie meer ondergeskiktes nie....  Nee, ek noem julle vriende...." (15) 

Sou Jesus ons hiermee help verstaan dat vriendskap 'n belangrike toneel of 

ruimte vir liefdesbetoon is? 

Opvallend dat vriendskap dikwels gebruik word as sleutel tot evangelisasie.  

Diegene wat jy onder jou vriende tel, is 'n baie belangrike ruimte vir 

liefdesbetoon en die deel van die evangelie van liefde. 

Baie kerke en meer informele geloofsgemeenskappe begin doelgerig 

vriendskap en die vorming van nuwe vriendskappe gebruik om ruimtes te skep 

waarin die liefde van die Here gedeel kan word.  Dit geskied sonder agenda.  

Gelowiges deel nie liefde om mense daarbuite "sag te maak" om die boodskap 

van Jesus te aanvaar nie.  Gelowiges deel liefde om die integriteit van 'n lewe 

saam met Jesus te illustreer.  Mense kan besluit om hulle vertroue in Jesus te 

stel, en ook vanuit die Bron van liefde te leef, op grond van die lewenstyl wat 

hulle sien. 

Avontuurlike ruimtes vir liefde 

Jesus sluit sy lering in die Johannes-evangelie af met die opdrag: "Soos die 

Vader My gestuur het, stuur Ek julle...."  Die liefdesdaad van Vader en Seun om 

uit te reik na die wêreld en 'n groeiende groep mense in liefdesgemeenskap in 

te sluit, word nou deur Jesus se kerk voortgesit.  Die opdrag tot liefdesbetoon 

is 'n opdrag van liefde-op-'n-missie. 

In hierdie trant begin baie gelowiges onwaarskynlike plekke benut as sentra 

van liefde.  Daar is gemeenskappe wat in kroeë kerk hou, of op ander 



openbare plekke.  Hulle behaal sukses daarmee.  Steve Sjogren vertel hoedat 

jongmense die evangelie deel deur toilette gratis in winkelsentrums te was.   

Gevra waarom, sê hulle dis omdat hulle Jesus liefhet en soos Jesus wil dien.  

Hulle help bejaardes by winkelsentra om hulle pakkies motor toe te dra, en 

dan vergoeding te weier.  Gevra waarom, sê hulle hul het Jesus lief.   

In hierdie avontuurlike benadering is die kerklike of gemeentelike program of 

aksies nie langer die ruimte of toneel vir liefde nie.  Die wêreld, die nood van 

die wêreld, die plekke waar die wêreld vergader, verskaf die ruimte en agenda 

vir die kerk se liefdesbetoon. 

Baie gelowiges ontdek dat die kerklike program nie die hooftoneel vir hul liefde 

en diensbaarheid is nie.  Dit is 'n bevrydende ontdekking, want die kerklike 

program (hoe noodsaaklik ook al) isoleer gelowiges van die wêreld. 

Werkplekke - daar waar ons in elk geval 'n groot deel van ons lewe deurbring - 

word 'n belangrike avontuurlike toneel van liefde.  Baie lidmate getuig dat die 

Here hulle by die werk gebruik om liefde in te weef in die lewe van kollegas.  'n 

Ouer kollega help 'n jonger vriend deur 'n huwelikskrisis, of begelei iemand om 

sy/haar vertroue in die Here te plaas. 

Regoor die wêreld werk die Gees om mense op te rig om self te dien en 

bedien.  In die Oos-Kaapse Platteland is daar die laaste paar jaar pragtige 

verhale van lidmate wat bedienings dryf.  Hier in Port Elizabeth ook – ‘n paar 

jaar gelede was daar al baie mooi verhale uit Hoogland.  Edison Queiros het ‘n 

paar jaar gelede hier in PE kom praat.  Die Here se tyd om “kommissies” te 

gebruik om bedieninge te doen, is verby, het hy gesê.  Want net die 

kommissielede se aandag en harte is betrokke, nie die gemeentelede s’n nie.  

Ons sien die laaste paar jare hoedat die Here lidmate as Konings, Priesters en 

Profete gebruik om bedieninge te loods en te dryf.  Bedieninge hoef nie meer 

deur die arme predikante of die kerkraad uitgedink of gedryf te word nie.  

Lidmate hoor self die roeping van die Here op hulle lewens om te gaan waar Hy 

ons stuur. 

Jesus sê: "Dit sê Ek vir julle sodat my blydskap in julle kan wees en julle 

blydskap volkome kan wees. " (11) 



Hierdie blydskap van diens is iets wat wetenskaplikes vandag in jou breingolwe 

en die chemie van jou brein kan meet.  Dit hou jou ook gesond en laat jou 

sommer langer leef! 

 


