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Skrifgedeelte: Johannes 15:6-17 

Teksverse: Johannes 15:9-10 

Tema: Bly in Christus se liefde, deur Sy wet in liefde te gehoorsaam! 

`n Doolhof kan vir `n mens óf baie opwinding inhou óf dit kan by mens groot vrees veroorsaak.  

Wanneer mens weet waarheen om te loop in hierdie doolhof, as jy min of meer aanwysings het van 

waarheen om te gaan, kan elke hoek en draai iets opwindend inhou.  Kort-kort kan mens iets nuut of 

vreemd sien.  Wanneer mens egter deur `n doolhof moet loop en jy het nie aanwysings van 

waarheen om te gaan nie óf jy het engtevrees, kan `n doolhof veroorsaak dat jy vasgevang raak in 

vrees, verwarring en hulpeloosheid. 

Só is hierdie gedeelte van Johannes 15 en die verhouding tussen God se liefde en die oproep om 

gehoorsaam te wees aan sy Wet `n doolhof wat ons óf kan vul met blydskap en dankbaarheid óf dit 

kan ons vul met vrees, verwarring en hulpeloosheid. Geloofsgroei of geestelike groei is dan die 

staptog wat ons neem wanneer ons hierdie doolhof van die verhouding tussen God se liefde en 

gehoorsaamheid aan die Wet van die Here ontdek.  Kom ons neem vir ons `n paar rigting aanwysings 

oor hoe ons hierdie gedeelte moet verstaan, wanneer ons besig is om in ons geloof te groei. 

Daar is drie rigting aanwysers wat ons kan neem:  Eerstens moet ons hier reg verstaan wat Jesus 

bedoel wanneer Hy sê dat Hy ons lief het soos die Vader Hom lief het.  Tweedens moet ons reg 

verstaan wat Jesus daarmee as Hy sê dat ons in Sy liefde moet bly.  En dan moet ons verstaan wat 

Jesus bedoel wanneer Hy sê dat ons in sy liefde sal bly wanneer ons sy opdragte uitvoer. 

Kom ons kyk na die eerste rigting aanwyser: Wat bedoel Jesus wanneer Hy sê dat Hy ons lief het 

soos die Vader Hom lief het? Wanneer ons hier praat oor die liefde wat daar tussen God die Vader 

en Jesus Christus  is, en ons dink bloot daaraan as God die Vader se liefde aan Jesus Christus, 

probeer ons iets van die onbekende van God verstaan.  Ons moet die liefde wat daar tussen die 

Vader en Jesus Christus is verstaan in die lig van Johannes 3:16: God het die wêreld só lief gehad dat 

Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe 

sal hê. 

Die liefde waarvan Jesus Christus gepraat het, gaan baie spesifiek oor God se reddende liefde wat in 

Jesus Christus duidelik word en dat God op hierdie manier, in en deur Jesus Christus, sy liefde 

duidelik maak.  Kom ons stel dit anders: wanneer Jesus Christus sê hy ons lief het met dieselfde 

liefde as wat God die Vader Hom lief het, bevestig Hy aan ons dat God ons lief het deur Hom as die 

Hoof van die kerk. 

In hierdie gedeelte wou Christus nie vir ons iets vertel het van die besonderse liefde wat daar tussen 

die Vader en Jesus Christus was nie.  Jesus Christus se doel met hierdie gedeelte is om elkeen van 

ons te troos met die wete dat ons God se liefde kan ervaar deur Hom.  Jesus Christus is die ingang 

waardeur ons die liefde van God kan beleef. 

Wanneer iemand wil soek na God se liefde, sonder om deur Jesus Christus te gaan en in Hom te glo, 

gaan hy hom vasloop in hierdie doolhof van die verhouding tussen God se wet en God se liefde.  

Daar is geen ander manier hoe ons God se groot, onvoorwaardelike liefde kan ervaar, beleef en in 

dit kan bly nie, as om in Jesus Christus te glo. En wanneer Jesus hier sê dat Hy ons lief het soos die 
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Vader Hom lief het, wys Hy ons juis na hierdie reddende liefde wat God die Vader vir ons in Jesus 

Christus gee. 

Maar hoe moet ons in hierdie liefde van Jesus Christus bly? Dit is die tweede rigting aanwyser in ons 

soeke na die verhouding tussen God se liefde en God se wet wanneer ons in die geloof wil groei. Wat 

beteken dit om in Jesus Christus se liefde te bly? Om in Christus se liefde te bly, gaan nie in hierdie 

vers daaroor dat ons mekaar moet liefhê nie.  Natuurlik moet ons mekaar liefhê, maar met hierdie 

woorde wil Jesus Christus ons daarop wys dat sy liefde vir ons nie net vir `n oomblik daar was en dan 

weg is nie. 

Om in Jesus Christus se liefde te bly, beteken dat ek ten volle hierdie liefde sal geniet en dat ons nie 

onsself hierdie liefde sal ontsê nie. Om jouself die liefde van Jesus Christus te ontsê beteken dat jy só 

besig raak met die dinge van hierdie lewe dat jy heeltemal vergeet om aan Jesus Christus se liefde vir 

jou te dink.  Dit beteken dat jou lewe só baie oor jouself gaan, dat jou belydenis nie meer is dat jy 

met liggaam en siel in lewe en in sterwe aan Jesus Christus behoort nie. 

Wanneer jy jouself die liefde van Jesus Christus ontsê en jy bly nie meer in die liefde van Jesus 

Christus nie, word jou belydenis iets soos dit: My enigste troos in lewe en in sterwe is dat my siel 

met my afsterwe aan Jesus behoort en ek gaan die hemel beleef, maar in hierdie lewe behoort ek 

met liggaam en siel aan myself en kan ek myself oorgee aan my eie drome, ideale en wense. 

Nee, om in die liefde van Jesus Christus te bly beteken dat ek my belydenis, dat ek met liggaam en 

siel in lewe en in sterwe aan Jesus Christus behoort, werklik sal lewe!  Dat ek die vreugde daarvan sal 

insien om myself te verloën ter wille van dit wat Jesus Christus van my verwag en vir my wil hê. Om 

in die liefde van Jesus Christus te bly beteken dat ek verseker sal weet dat ek veilig in die greep van 

God se genade is.   

Maar as dit is wat dit beteken om in die liefde van Jesus Christus te bly, wat het Hy bedoel toe Hy 

gesê het dat ons in sy liefde sal bly wanneer ons sy opdragte uitvoer? Anders gestel: hoe moet ons 

dan kyk na die verhouding tussen God se Wet en liefde? Wanneer ons hoor dat Jesus sê: "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." Klink dit amper soos `n voorwaarde wat gestel word. 

Ons kan maklik wil dink dat Jesus Christus hier voorwaardes of `n oorsaak stel. Dan lees ons hierdie 

gedeelte soos iemand wat verdwaal is in `n doolhof: met verwarring en vrees, want dan hoor ons dat 

ons dat ons eers God se wet moet gehoorsaam, voordat ons Jesus Christus se liefde sal ervaar en 

daarin kan bly. 

Jesus Christus stel egter hier `n gevolg!  Dit beteken dat wanneer ons God se wet gehoorsaam, 

wanneer ons Christus se opdragte uitvoer word ons gestuur tot `n punt waar ons sal vashou aan die 

liefde van Jesus Christus.  Die rede hiervoor is eenvoudig my broer en suster.  Wanneer ek en jy, as 

verloste maar gebroke mense, gehoorsaam wil wees aan die wet van die Here, besef ons elke keer 

dat ons tekort skiet. As ons werklik na die Here se wet, Jesus Christus se opdragte luister en dit 

probeer uitvoer, besef ons dat ons dit nie kan doen nie.  Kom ons luister na die Here se wet en 

beleef hierdie waarheid opnuut: 

Lees die Tien Gebooie 
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En juis om hierdie rede wil ons in die liefde van Jesus Christus bly!  Want onthou, die liefde van Jesus 

Christus is daardie reddende, genadige liefde waarmee ons weer in `n verhouding met God geplaas 

is.  Elke keer wat ons luister na die Here se wil vir ons lewe en ons besef dat ons nie hierdie wet kan 

nakom nie, al het ons die opregte begeerte om dit na te kom, kan ons nie anders nie as om na die 

Here Jesus Christus toe te vlug en vas te gryp aan sy liefde nie. 

Juis dit is wat geestelike groei is: dit is om weer en weer na Jesus Christus toe te vlug en om vas te 

gryp aan die genade en liefde wat Hy vir ons gee.  Geestelike groei is om al hoe meer die begeerte te 

hê om gehoorsaam te wees aan die Here, te besef dat jy nie uit jou eie gehoorsaam kan wees nie, en 

om die vreugde te beleef dat Jesus Christus jou lief het soos die Vader sy liefde in Jesus Christus aan 

ons gewys het. 

Wanneer ons hierdie rigting aanwysers in gedagte hou en ons eie maak, is dit opwindend en `n 

vreugde om gehoorsaam te wil wees aan die wet van die Here.  Dan word ons vol dankbaarheid 

wanneer ons in Jesus Christus se liefde vir ons bly. Bly daarom in die liefde van Christus, deur Sy wet 

in liefde te gehoorsaam! 

Amen 


