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Skrif: Johannes 15:1-17 
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1. Hoe sou jou lewe lyk sonder ’n konneksie

2. God het jou gemaak om ’n konneksie te 
begeer.

Genesis 1:26-27 (NLV) 26God sê toe: ”Laat Ons 
’n mens maak wat met Ons ooreenstem om te 
heers oor die visse in die see, oor die voëls in die 
lug, oor die mak diere, oor die wilde diere, en oor 
alles wat op die aarde kruip.” 27God het die mens in 
ooreenstemming met Homself geskep; volgens sy 
eie beeld het God hulle geskep; manlik en vroulik het 
Hy hulle geskep.

Johannes 15:5 (NLV) 5”Ek is die druiwestok, julle is 
die lote. Wie aan My verbonde bly en Ek aan hulle, 
dra baie vrugte, want sonder My kan julle niks doen 
nie.”

Johannes 15:11 (NLV) 11”Dit het Ek vir julle gesê 
sodat julle my blydskap mag ervaar en julle blydskap 
volkome kan wees.” 

3. Hoe konnekteer ek met God

a)	Opoffering,	bekering	-	”offer	jou	lewe	op”.

Matteus 16:24-26 (NLV) 24Jesus het toe vir sy 
dissipels gesê: ”As julle my volgelinge wil wees, 
moet julle julle eie ek prysgee, julle kruis op julle 
skouers neem, en agter My aan kom. 25As julle 
probeer om julle lewe vir julleself te bewaar, sal julle 
dit verloor. Maar as julle julle lewe ter wille van My 
prysgee, sal julle ware lewe vind. 26Wat sal dit jou tog 
help as jy alles in die lewe bereik, maar jy ly skade 
aan jou diepste menswees? Jy sal met niks ter 
wêreld daarvoor kan vergoed nie.”

b) Kommunikasie, stiltetyd - ” 
gesels met God en laat God met jou gesels”.

Matteus 6:5-8 (NLV) 5”En nou wat die gebed betref: 
Moenie soos die skynheiliges wees wat daarvan hou 
om in die sinagoges en op die straathoeke te bid 
sodat die mense hulle kan sien nie. Ek verseker julle, 
dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. 6Wanneer jy 
bid, gaan na die stilste vertrek in die huis en maak 
die deur agter jou toe sodat jy daar in jou alleenheid 
tot jou Vader kan bid. En jou Vader wat alles weet, 
sal jou beloon. 7Wanneer julle bid, moenie met 
woorde mors soos die ongelowiges nie. Hulle dink 
hulle stortvloed woorde sal maak dat hulle gebede 
beantwoord word. 8Moenie soos hulle maak nie, want 
julle Vader weet presies wat julle behoeftes is, selfs 
nog voordat julle Hom vra!”

2 Timoteus 3:16 (AFR 83) 16Die hele Skrif is 
deur God geïnspireer en het groot waarde om 
in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, 
verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te 
kweek, 17sodat die man wat in diens van God staan, 
volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke 
goeie werk.

c) Toewyding, groei -  
“betrokkenheid en teenwoordigheid”.

Hebreërs 10:24-25 (NLV) 24Laat ons voortdurend 
aandag gee aan mekaar – oor hoe ons mekaar kan 
aanspoor tot liefde en goeie dade. 25En laat ons tog 
nie – soos party gemeentelede die gewoonte het – 
versuim om die gemeentebyeenkomste by te woon 
nie. Kom ons moedig mekaar aan, nog meer omdat 
ons sien dat die dag van Christus se koms al hoe 
nader kom.

4. God wil hê jy moet by Hom inprop en 
konneksie met Hom hê.

Genesis 3:8-9 (NLV) 8Teen die aand hoor hulle hoe 
die Here God in die tuin loop. Hulle kruip toe weg 
tussen die bome. 9Die Here God het toe na die mens 
geroep: ”Waar is jy?”

Galasiërs 4:5-7 (DB) 5Christus het gesorg dat ons 
nou as God se kinders aangeneem word. Ons is 
nie langer weeskinders nie. 6Omdat julle nou God 
se kinders is, het Hy die Gees van Christus na ons 
toe gestuur. Die Heilige Gees bind ons styf aan God 
vas met ’n onbreekbare band van liefde. Dit is Hy 
wat aanhoudend hier binne-in ons uitroep: ”Vader, 
liefdevolle Vader!” 7Julle is nie meer slawe van die 
sonde en die wet nie. Nee, julle is nou volwaardige 
kinders van God. En omdat julle sy kinders is, is julle 
ook sy erfgename. Al sy goedheid is nou julle s’n.

Johannes 15:15-16a (DB) 15Ons verhouding is nie 
soos die een tussen ’n werker en sy baas nie. Die 
werker ken mos normaalweg nie die baas persoonlik 
so goed dat hy alles weet wat die baas dink of 
beplan nie. Nee, ons verhouding is baie anders. Ons 
is soos vriende onder mekaar. Vriende steek niks vir 
mekaar weg nie. Daarom het Ek alles wat die Vader 
vir My gesê het net so vir julle vertel. Dit is belangrik 
om te weet hoe Ek oor ons verhouding voel. 16Julle 
het Mý nie gekies nie. Dit was Ek wat julle gekies 
het. ... 

5. Aan wie, of wat is jy gekonnekteer

Prop jouself vandag by God in en moenie toelaat dat 
die konneksie verbreek word nie.
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