
Die ware vrug van die wingerdstok

Markus 14:12 - 26

Markus 14: 25


1. Inleiding 
Ons het vanoggend die voorreg om die 
sakrament van die Heilige Nagmaal in die 
erediens gebruik. Na alles wat ons die 
afgelope jaar en ’n half deur is, is dit vir ons ’n 
besonderse voorreg om die sakrament te kan 
gebruik vandag. Vanoggend se 
nagmaalsbediening sal weereens bedien word 
met sekere praktiese vergunnings as gevolg 
van die pandemie wat ons steeds in sy greep 
het. 


Hierdie vergunnings dwing ’n mens om weer 
te besin oor die tekens en seëls van die 
Nagmaal. En daarom is dit miskien ’n goeie 
ding om vanoggend weer by die bekende 
instellingsteks stil te staan. Om te hoor en te 
sien wat Jesus prakties gedoen, maar dan 
veral gesê het wanneer Hy die nagmaal instel 
in Markus 14. 


Want op die einde gaan die nagmaal tog baie 
meer oor die geestelike as die fisiese. Dit is 
duidelik dat Jesus alledaagse elemente 
gebruik het om die nagmaal in te stel. Maar 
hierdie elemente was ook nie in isolasie nie. 
Dit is steeds spesifieke elemente in ’n 
spesifieke maaltyd. Daarom kom vier ons dit 
ook vanoggend spesifiek. Maar dit belangrik 
dat hierdie spesifieke elemente wanneer dit 
ook deur ons ingeneem word, neerslag vind in 
ons lewens. 


Want as ons eerlik na ons tekgedeelte kyk, is 
nie eers Christus onveranderd gelaat deur die 
Nagmaal wat hy instel nie. In ons teksvers, 
vers 25 openbaar hy ’n duidelike verandering 
wat liggaamlik by Hom gaan plaasvind. Hy 
gaan nie weer van die vrug van die 
wingerdstok drink tot op die dag wat Hy dit 
nuut sal drink in die koninkryk van God nie. 
Natuurlik sou Christus hierna nie weer enige 
aardse maaltyd, nuttig nie. En derhalwe ook 
nie weer enige aardse wyn gebruik nie. Maar 
wanneer ons met iets soos ’n sakrament besig 
is, is daar ook mos iets geestelik. Wat gaan 
geestelik met Christus gebeur? 


2. Wat is die vrug van die 
wingerdstok? 

Soos ons reeds gesê het word daar baie keer 
net in die fisiese elemente van die nagmaal 
vas gekyk. En fisies is dit baie maklik om die 
vrug van die wingerdstok te beskryf. Die nuwe 
vertaling gebruik selfs soos baie ander 
vertalings die woord wyn. En al die sosio 
historiese kennis dui daarop dat wyn die 
enigste drinkbare vorm van druiwe in die tyd 
was. Daar was nie ook druiwesap soos ons 
vandag ken nie. 


Maar as gereformeerdes glo en bely ons tog 
dat die fisiese elemente net tekens en seëls 
van iets geestelik is. Op die eerste oog opslag 
is dit maklik, Jesus sê self dat die brood 
verwys na Sy liggaam en inhoud van die beker 
na Sy bloed. Die inhoud van die beker word 
nie genoem nie. Dit bring ons dan by 
Johannes 15. Ons ken Christus se uitspraak in 
Johannes 15, dat Hy die ware wingerdstok is. 
En dat ons net kan vrugte dra indien ons in 
Hom ingeplant is. Maar steeds bly die vraag 
wat is hierdie vrugte.


In Jesaja 5 sien ons dat na alles waarmee die 
Here die wingerd van Israel versorg het, hy 
steeds net wilde druiwe, of suur druiwe kon 
pluk daarvan. Letterlik is hierdie wilde druiwe 
en suur druiwe optrede wat God nie eer nie. 
Optrede wat by die Here ’n wrang smaak in 
die mond laat oor die wat Hy liefhet. Maar dan 
weet ons dat dit uiteindelik nie eindig by die 
totale wingerd wat in die vuur vernietig word 
nie. Iets wat die wingerd sekerlik verdien het. 
Maar in die Here se genade word die wingerd 
nuut gemaak. Iets gebeur wat selfs hierdie ou 
nuttelose wingerd weer lewe gee. Iets gebeur 
wat die vrug van die wingerdstok vir die Vader 
weer aangenaam maak. En dit is ten diepste 
die boodskap van die Nagmaal. 


3. Christus as die enigste 
draer van ware vrugte 

Hierdie iets wat gebeur is natuurlik die ware 
wingerdstok wat na die aarde kom. Wanneer 
ons na die beste vrugte van die wingerdstok 
kyk, het ons reeds gesien dat ons maar wilde 
druiwe dra. Maar Christus as die enigebore 
Seun van die Vader, is ander. As Here selfs dra 
hierdie loot uit die Dawidstam natuurlik die 
perfekte vrugte. Vrugte wat werklik 
aangenaam is vir die Vader. Dit wat Jesus 
doen is die perfekte vrug van die wingerdstok. 


Maar dan is dit juis hier waar die boodskap 
van die Heilige Nagmaal weer na ons kom 
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vanoggend.  Soos Christus fisies die vrug van 
die wingerdstok uitdeel aan die dissipels, kom 
deel die Here Jesus Christus dit ook uit aan 
ons vanoggend. Vanuit ons sondige binneste 
is ons net in staat om wilde druiwe te dra, 
maar nou kan ons ingeplant word in Christus. 
Simboliese ontvang ons fisies die vrug van die 
wingerdstok, vannaf die ware wingerstok, ons 
Here Jesus Christus. En wanneer ons dit dan 
inneem in ons liggame in, bely ons dat ons so 
onlosmakend deel is van Christus. 


En wanneer dit dan met ons gebeur verander 
ons. Want nou leef Christus in ons. Ons kan 
nou deur die kragtige werking van die Heilige 
Gees ook vrugte dra. Vrugte wat darem nie 
meer heeltemal wilde druiwe is nie. In hierdie 
opsig is die nagmaal, ’n besonderse gedenk 
maal. Ons weet Christus het maar eenmaal 
gesterf en een maal die heilige Nagmaal 
ingestel. Tog is Sy opdrag om dit so dikwels 
as moontlik as ’n gedenkmaal te gebruik in 1 
Korinthiërs 11. Wat ind ie nagmaal gedenk ons 
hierdie besonderse band met die enigste ware 
vrug van die wingerdstok. 


Hierdie verbintenis bly uit genade die enigste 
manier waarop die sondige mens enigsins kan 
praat van goeie vrugte dra. 


4. Ingeplant sien ons uit na 
die koninkryk van God 

Nou kom ons by die tydsaanduiding in ons 
teksvers. Christus sê duidelik dat Hy nie weer 
van die vrug van die wingerdstok sal gebruik 
voor dit nuut in die koninkryk van God gebruik 
word nie. En dit is juis hierdie uitspraak wat 
ons teksvers moeilik verstaanbaar maak. 
Natuurlik soos ons al in die inleiding gesê het, 
sal Christus nie weer aardse wyn drink nie. 
Maar dit juis in hierdie opsig wat die 
beeldende en tekenende aard van ons 
teksvers ook meer sin maak. Kom ons 
verduidelik. 


Wanneer ons die vrug van die wingerdstok 
sien as die volmaakte werke van gelowiges 
werk dit so. Christus is die enigste persoon 
wat werklik volmaakte dade tot God se eer 
verrig het. Want alhoewel ons as nuutgebore 
is uit die bloed van Christus, wat ons juis 
gedenk by die nagmaal, skiet ons beste dade 
maar nog te kort. As ons die verder met die 
beeld van druiwe en wyn gaan, dan was 
Christus se lewe op aarde die perfekte 
oesjaar, en die maak nie saak hoe hard ons dit 
probeer najaag nie. Dit sal nie weer hier op 
aarde so wees nie. 


Maar dit sal nie nooit weer so wees. Want 
duidelik sê Christus nie dat Hy nooit weer die 
vrug van die wingerdstok sal nuttig nie. Hy sê 
dat Hy dit weer sal gebruik in die koninkryk 
van God. Met ander woorde, daar sal ’n dag 
kom wanneer die koningryk van God aan sal 
breek. Dan sal die volmaakte vrug van die 
wingerdstok weer na vore kom. Ons weet dit 
sal met die wederkoms gebeur wanneer 
Christus terug keer na die aarde. Ons sal dan 
saam met Hom na die hemel gaan en vir ewig 
die volmaakte vrug van die wingerdstok nuttig. 


Daarom is die nagmaal ook vir ons ’n 
feesmaal wat vooruit kyk. Wat vooruit kyk met 
’n diep verlange om weer die volmaakte vrug 
van die wingerdstok saam die Here te kan 
geniet, in die koninkryk van God. 


5. Slot 
Ons kan hierdie preek afsluit met ’n laaste 
paar gedagtes. Eerstens het die fokus op vers 
25 ons vanoggend weer laat dieper dink. En 
dit is nodig, want ons word so maklik 
vasgevang in die oppervlakkige dinge van die 
Here met respek gesê. Ons twis so maklik oor 
oppervlakkige sake sonder om werklik diep na 
te dink oor die Here se opdrag aan ons. Want 
wanneer ons werklik die werking van die Gees 
in alles begin ervaar, sal meer van die ware 
vrugte van die wingerdstok sigbaar word in 
ons lewens. 


Maar dit is natuurlik juis die rede waarom ons 
na die nagmaal kom, omdat ons uit ons eie 
nooit in ons geloof sal groei nie. As ons nie 
ingeplant bly in die ware wingerdstok nie, is 
daar geen hoop vir ons of vir goeie vrugte nie. 
Daarom kom ons na die tafel van die Here. 
Juis om die lewe buite onsself te soek. Om die 
genade van die Here so deel van ons te maak 
soos wanneer ons die elemente inneem deur 
ons mond, en dit onlosmakend deel word van 
ons liggaam. Want op hierdie manier bely ons 
ook veral ons Geestelike eenheid met die 
liggaam van Christus. 


Dit bring ons dan by die heel laaste saak. Wat 
gebeur as ek nou weer so geestelik gevoed is. 
Is daar iets anders sigbaar in my alledaagse 
lewe. Of gaan ons maar gewoon voort. Kom 
ons gaan strewe na die volmaakte vrug van 
die wingerdstok, deur die krag van die Here 
wat binne ons werk. Ja selfs al sal ons dit eers 
aan die anderkant van hierdie lewe, in die 
koninryk van die Here kan gebruik. 


Amen 
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