WEEK 2
BLY – Verstaan jou missie

Sleutelteks: Johannes 15:1-17

Doel: Om duidelik te maak dat ons nie slegs moet bly nie,
maar moet vrugdra. God se wil vir ons is nie net dat ons 'n
intieme verhouding met Christus sal hê deur in Hom te bly
nie; sy wil is dat ons 'n intieme verhouding met Christus
sal hê sodat ons vrugte sal dra tot Sy eer. Ons sal dié week
sien watter soort vrug God wil hê, as ons in Christus bly.

Aktiwiteit: Beantwoord vir jouself die volgende vrae ter
herinnering aan verlede week se materiaal:
1) Wat is God se visie vir elke gelowige se lewe?
2) Wat beteken dit om in Christus te bly?
3) Wat het Jesus in Johannes 15:4 aan sy dissipels belowe?
4) Wat’s die rol v.d. Heilige Gees in die proses van vrugdra?
5) Wat’s die verskil tussen “probeer om vrug te dra in ons
lewens” en om “in Christus te bly en vrug te dra”?

Gebed: Here, ek verstaan dat ek nie net vir myself kan
leef nie en dat ons gemeente nie slegs na binne gerig
mag wees nie. Skep in my en ons gemeente die passie
om gehoorsaam te wees aan die Groot Opdrag: om
dissipels te maak van alle nasies. Heilige Gees, lei ons
op hierdie missie; wys vir ons hoe en waar ons betrokke
moet wees. In Jesus se Naam bid ek dit. Amen.

Studiemateriaal
Lees Johannes 15:1-17 baie aandagtig deur.
Jesus was pas klaar met die laaste maaltyd saam met sy
dissipels. Een van hulle was op die punt om Hom te
verraai. Hy het sy vinnig naderende kruisiging met behulp
van brood en wyn verduidelik. Hy het Homself voor hulle
verneder toe Hy hulle vuil voete gewas het, om vir hulle te
leer om dieselfde vir ander te doen. Dit was 'n somber,
emosionele nag vir Jesus en die 12 mans in wie Hy die
laaste drie jaar van sy lewe belê het. Dit was in baie
opsigte 'n afskeid - al was dit net vir 'n kort tydjie. Jesus
het geweet Hy sal na drie dae weer lewendig word, maar
dinge sal nooit weer dieselfde wees nie. Sy tyd op aarde
was amper verby, en Hy was lief vir hierdie manne.
Toe hulle die huis verlaat waar hulle geëet het, het hulle
begin stap na die tuin waar Jesus die wonderlike gebed vir
sy dissipels sou bid (Joh. 17). Iewers langs die pad, miskien
selfs in 'n wingerd begin Jesus sy dissipels hierdie gelykenis
leer van Johannes 15. Hy begin, “Ek is die ware
wingerdstok en my Vader is die tuinier. Hy sny af elke loot
in My wat geen vrug dra nie, terwyl elke loot wat vrug dra
snoei Hy, sodat dit nog vrugbaarder sal wees.” Dit is een
van die laaste kanse wat Jesus het om Sy dissipels
persoonlik te onderrig en te bemoedig, en Hy kies om aan
hulle eenvoudig te verduidelik hoe hulle vrugbaar kan
wees en sy missie vir hulle lewens kan vervul.
Vrugte gekry?
Dink vir `n oomblik: hoeveel werklik “vrugbare” Christene
ken jy? Hoekom is soveel gelowiges nou nie méér
"vrugbaar" as voordat hulle Jesus begin volg het nie? Wat
mis ons? Ons kan redelik seker wees dat om Christus te
volg, nie die verwagting van die 12 dissipels was nie. Hulle
is weggejaag uit dorpe, gehaat, vervolg en selfs vermoor.
Hulle het troos, rykdom en selfs verhoudings opgeoffer
om Christus te volg.
Dink net hoe hulle gevoel het toe Hy oorlede is. Dit is nie
wat hulle verwag het nie. Dit was moeilik — en Jesus het
geweet dat dit sou gebeur. Dink jy nie dit is vandag vir baie
van ons dieselfde nie?

Ons plaas ons geloof in Christus, verwag dat die lewe makliker, beter en gelukkiger sal wees. Ons dink
Christus sal my huwelik red, my kinders sal Christus volg, my finansiële posisie sal verbeter en daar sal
in al my behoeftes voorsien word. En dan...dan gebeur die lewe: swaarkry, pyn en teleurstelling. Ons
voel verward en ontnugter, soms selfs verraai deur God. Die meeste van ons sal ons lewens beslis nie
as 'vrugbaar' beskryf nie.
Kom ons wees eerlik. Dit is nie maklik om te erken nie, maar baie mense wat Christus volg het hierdie
gevoelens ervaar. Ons praat net nie daaroor nie - veral nie met ander nie; “Skynbaar gelukkige”
Christene. Ons verwag die liefde wat ons vir Christus voel; Hy red ons om dit maklik te maak om vir
Hom op te offer...maar dit is nie nou makliker as wat dit 2000 jaar gelede was nie.
In Joh. 15 staan Christus op die punt om sy bediening aan 11 mans oor te gee, sonder dat hulle weet
waarvoor hulle hulself inlaat. Oor net 'n paar dae sal Hy hulle stuur om dissipels van al die nasies tot sy
eer te wees. Nou, 2000 jaar later, is sy bediening in ons hande. Net soos hulle, het ons ook nie geweet
waarvoor ons onsself ingelaat het in navolging van Hom nie. Die goeie nuus is dat God nooit van ons
verwag het om sy missie in eie krag te volbring nie of op ons eie manier nie. God het ons alles gegee
wat ons nodig het om oorvloedig te leef, vrugbare lewe deur ons in die wingerd in te ent.
Waarom is hierdie die doel van God vir ons?
Joh. 15:8 sê: “My Vader word juis daardeur heerlikheid, dat julle baie vrugte dra my dissipels is.” Die dra
van blywende vrugte bring groot eer aan God. Die Vader kyk nie of ons BLY nie, maar Hy kyk of ons
vrugte dra. As Hy sien dat ons nie vrugte dra nie, dan weet Hy ons BLY nie - want om te BLY is die enigste
manier om vrugte te dra. 'n Vrugtelose tak het geen nut nie.
Op dieselfde manier het 'n gelowige wat nie die vrugte van Christus openbaar nie, geen nut vir die Vader
nie. Dit verklaar die sorg wat Hy as tuinier in Joh. 15:2 neem om ons vrugbaar te maak. God wil Sy
heerlikheid deur ons lewens betoon.
Sy begeerte vir ons
Laat ons hierdie lewegewende woorde van Christus in Joh. 15 ter harte neem. God het ons geskep en
gered om vrugte te dra. Alle omstandighede wat Hy in ons lewens toelaat, is om ons vrugbaar te maak.
Kry sy ewige perspektief, sien elke uitdaging en opoffering as 'n geleentheid om Hom te eer, deur vrug
te dra. God het 'n wonderlike plan om ons “take” (lote) te onderhou, ons te laat floreer en meer
vrugbaar te laat wees. Dit is die lewe wat vir ons bedoel is en die lewe wat ons sal bevredig.
Let op hoe Jesus, voordat Hy vir sy dissipels sê om in Hom te bly, verduidelik wat God se proses is om
die takke meer vrugbaar te maak. In vers 2 verduidelik Hy hoe sy Vader (die boer/tuinier) 'n onvrugbare
tak meer vrugbaar maak en vrugbare takke nog vrugbaarder maak. Nêrens sien ons dat die Tuinier 'n
vrugtelose tak ignoreer nie. Selfs die wat vrugte dra, word gekweek om nog meer vrugte te dra.
In vers 4 sê Jesus vir sy dissipels om in Hom te bly, want “geen tak kan vanself vrugte dra nie; dit moet
in die wingerdstok bly. Nie een kan vrugte dra tensy hy in My bly nie.” Die doel van Christus se opdrag
is om vrugte te dra. Die einddoel is nie soseer om “naby God” te wees nie.
Hier sien ons hoe vrugdra God se doel is met ons lewens. Jesus sê “Jy het My nie gekies nie, maar Ek
het jou gekies en jou aangestel om vrugte te gaan dra - vrugte wat blywend sal wees.” Jesus herinner
sy dissipels daaraan dat Hy hulle gekies het, en Hy het dit met 'n doel gedoen - sodat hulle blywende
vrugte sou dra.

Ons plaas ons geloof in Christus, verwag dat die lewe
makliker, beter en gelukkiger sal wees. Ons dink Christus
sal my huwelik red, my kinders sal Christus volg, my
finansiële posisie sal verbeter en daar sal in al my
behoeftes voorsien word. En dan...dan gebeur die lewe:
swaarkry, pyn en teleurstelling. Ons voel verward en
ontnugter, soms selfs verraai deur God. Die meeste van
ons sal ons lewens beslis nie as 'vrugbaar' beskryf nie.
Kom ons wees eerlik. Dit is nie maklik om te erken nie,
maar baie mense wat Christus volg het hierdie gevoelens
ervaar. Ons praat net nie daaroor nie - veral nie met
ander nie; “Skynbaar gelukkige” Christene. Ons verwag
die liefde wat ons vir Christus voel; Hy red ons om dit
maklik te maak om vir Hom op te offer...maar dit is nie nou
makliker as wat dit 2000 jaar gelede was nie.

In Joh. 15 staan Christus op die punt om sy bediening aan
11 mans oor te gee, sonder dat hulle weet waarvoor hulle
hulself inlaat. Oor net 'n paar dae sal Hy hulle stuur om
dissipels van al die nasies tot sy eer te wees. Nou, 2000
jaar later, is sy bediening in ons hande. Net soos hulle, het
ons ook nie geweet waarvoor ons onsself ingelaat het in
navolging van Hom nie. Die goeie nuus is dat God nooit
van ons verwag het om sy missie in eie krag te volbring nie
of op ons eie manier nie. God het ons alles gegee wat ons
nodig het om oorvloedig te leef, vrugbare lewe deur ons
in die wingerd in te ent.
Waarom is hierdie die doel van God vir ons?
Joh. 15:8 sê: “My Vader word juis daardeur heerlikheid,
dat julle baie vrugte dra my dissipels is.” Die dra van
blywende vrugte bring groot eer aan God. Die Vader kyk
nie of ons BLY nie, maar Hy kyk of ons vrugte dra. As Hy
sien dat ons nie vrugte dra nie, dan weet Hy ons BLY nie want om te BLY is die enigste manier om vrugte te dra. 'n
Vrugtelose tak het geen nut nie.
Op dieselfde manier het 'n gelowige wat nie die vrugte van
Christus openbaar nie, geen nut vir die Vader nie. Dit
verklaar die sorg wat Hy as tuinier in Joh. 15:2 neem om
ons vrugbaar te maak. God wil Sy heerlikheid deur ons
lewens betoon.

Kruisverwysingstekste
Hier volg `n paar tekste wat baie belangrik is om te lees:

Efesiërs 5:1-2
“1Omdat julle kinders van God is en Hy julle lief het, moet julle sy
voorbeeld volg. 2Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en
om ons ontwil sy lewe as ‘n offergawe gegee het, ja, ‘n offer wat vir
God aanneemlik was."
Efesiërs 5:8-10
“8Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig.
Leef dan as mense van die lig. 9Uit die lig kom alles voort wat goed
en reg en waar is. 10Vra julle voortdurend af of iets vir die Here
aanneemlik is”
Neem waar dat die “vrug van die lig” in vers 9, is nie 'n lys van dade
nie, maar 'n lys van innerlike eienskappe, van 'n Christelike karakter
wat leef in goedheid, geregtigheid en waarheid. Terwyl ons die 'vrug
van die lig' dra, demonstreer ons die veranderende krag van God
aan diegene wat nog in die duisternis is.
So, as iemand nie “in Christus” is nie, waar is hy? Ten einde ons
nuwe posisie in Christus volkome te verstaan, moet ons ook ons
posisie buite Christus begryp. Kyk na die volgende teksverse in

hierdie verband:
1 Petrus 1:15-16
“15Nee, soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle
hele lewenswandel heilig wees. 16Daar staan immers geskrywe:
“Wees heilig, want Ek is heilig.”
Filippense 2:5-8
“5Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus
Jesus was: 6Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op
Godgelyke wyse nie beskou as iets waaraan Hy Hom moet vasklem
nie, 7maar 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, 8het Hy Homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die
dood, ja, die dood aan die kruis.”

Vrae
Volgens vers 2, wat doen…
1) God aan takke wat nie vrugte dra nie?
(Die uitdrukking 'afgesn y' in vers 2 beteken eintlik 'opheffing' in die
proses om vrugtelose takke vrugbaar te maak.)
2) God met takke wat vrugte dra?
3) Wat sê Jesus oor 'n tak in vers 4?
4) Hoe is ons (Christus se dissipels) volgens vers 4, soos hierdie takke?
5) Hoe kan ons volgens vers 5 vrugte dra?
6) Op grond van vers 8, waarom is dit vir Christus so belangrik dat sy
dissipels vrugbaar moet wees?
7) Waarom het Christus ons volgens vers 16 gered en wat het Hy met
die aanstelling vir ons gevra om te doen?
8) Hoe beskryf vers 6 'n dissipel wat nie vrugdra nie en wat nie in
Christus bly nie?
9) Volgens vers 16, watter soort vrug wil Christus hê sy dissipels moet
dra?
10) Hoe bring ons deur ons lewe vrugte tot eer van God?

Samevatting
As Christus-volgeling sal jy nooit tevrede wees as jou lewe nie
blywende vrugte dra nie, omdat jy nie die doel waarvoor jy "ingeënt"
is, vervul in die wingerd nie. Laat ons die "vrugte" van ons lewens
ondersoek. Is dit die soort vrugte wat die karakter van Christus
openbaar? Is dit die vrug van meer dissipels? Laat ons nie ‘n
vrugtelose Christendom aanvaar nie. God sal die werk doen om ons
vrugbaar te maak - ons moet net BLY en ons lewens oorgee aan Sy
missie om dissipels van alle nasies déúr ons te maak.
God is altyd besig om mense na Hom toe te lok. Terwyl ons in die
Wynstok bly, sal ons Hom aan die werk sien en die geleentheid kry om
deel te neem aan Sy werk: lees die Woord, onderrig ander in die
Woord en dien die wêreld – dit is dissipelmaak.

