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So ek preek vandag oor ’n wingerd.  

En ja, dis intimiderend vir my! Want ek is nog nie eers 2 jaar hier nie, so wat kan ek julle nou oor ’n wingerd leer? 

Gelukkig is dit nie my werk nie, want ek preek nie oor hoe om ’n goeie boer te wees nie. Dit sal ek vir julle oorlaat. 

Nee, vandag praat ons oor ’n wingerd, en om te begin wil ek hê julle moet vir mekaar sê: Wat is jou gunsteling 

druiwe? Maar net om ons meer soos ’n connoisseur te laat voel, wil ek hê jy moet vir my drie antwoorde gee, maar 

hulle mag dieselfde antwoord wees. So wat is jou gunsteling druiwe in terme van: 

-Smaak 

-Tekstuur 

-As jy ‘n ’n hele 1.5kg boksie moes opeet, wat kies jy? 

(Ek weet die regte connoisseurs onder julle sal nog ’n paar kan byvoeg, maar kom ons bly eers by drie) 

// 

Ek kan sien daar is al ’n paar monde wat kwyl aan die gedagte, en ons is nog ’n hele ruk weg van druiwetyd! (Vra dalk 

een of 2 mense) 

Een van die lekkerste druiwe vir my is ’n rooiwyn druif. Nee, nie na jy hom in die bottel gesit het nie, so van die stok 

af! Maar dis net die smaak. Sy tekstuur is party keer maar pap, en as jy ’n boksie moes eet gaan jy ’n Gaviscon 

aandeelhouer word. 

Die huis waarin ek grootgeword het was so op die rand van Riebeeck-Kasteel, en reg oorkant ons huis, net 20 meter 

van ons voordeur af, was daar ’n wingerd met wyndruiwe waar ek en my broer so nou en dan gaan korrels haal het. 

En dan kom dit, eintlik maar elke jaar, waar mens te vroeg gaan, of net verkeerde trossie kies, en jy kry daai groen 

druiwe. Maar nie die groenes wat groen moet wees nie, daai klein groenetjies wat, as jy hom hap, dan trêk jy eers 

skuins van die suur, maar dis nie die ergste vir my is daai... mpta... droeë gevoel wat mens in jou mond oorhou vir ’n 

paar minute daarna. Julle weet mos hoe dit voel! 

So as jy nou net gou weer sal teruggaan na jou gunsteling druiwe toe, probeer so goed as moontlik onthou hoe dit 

proe. Die korrels se smaak, die gevoel, hoe hy lyk... En dan verbeel jy jou ’n suur korrel. Die smaak, die gevoel, die 

teleurstelling... 

/ 

Kan julle die twee smake proe? 

/ 

Dis waar ons vandag begin, want as ons oor God se verhouding met Israel praat, dan praat die Bybel van wingerd, en 

van druiwe. 

En ons gaan twee verskillende dele van die Bybel lees, maar dis besonders hoe die twee amper met mekaar gesels! 

So ons gaan so sy aan sy na die twee kyk. 

Ons begin by Psalm 80, verse 7 tot 14, en dan gaan ons ook netnou Jesaja 5 lees. 

*Lees Psalm 80:7-14 

Die Psalm is geskryf deur Asaf, in ’n tyd waar Israel deur ’n groot moeilikheid gegaan het, waarskynlik meestal as 

gevolg van die oorlog waarin hulle was op daardie tyd teen Babilonië sover ons weet. 

Ons lees hier van God wat geplant het, die wingerd wat wyd gegroei het, en dan nou die vraag: waarom het U die 

mure om hom afgebreek? (Vers 13) 

Ek hoef glad nie vir julle te verduidelik wat gebeur met ’n wingerd as mens sy mure, of in ons vallei sy heining afhaal 

nie. As die wingerd druiwe aanhet, dan is hulle baie gou weg. Of dit nou voëls of bobbejane of mense is, daai 



wingerd gaan binnekort niks aan hê nie. Maar dan gaan dit nog verder. Volgende trek mense die wingerde self uit vir 

vuurmaakhout, die pompe en pype word verkoop, die koper word gesmous, en later word selfs die wingerd se kappe 

gesteel. 

In die Bybelse tyd was dit niks anders nie! ’n Wingerd wat nie beskermd is nie, gaan tot niet! 

Die Psalmskrywer vra dan: Maar hoekom doen die Here dit? Dis dan Sy wingerd! Hoekom sal hy nie na hom kyk nie? 

// 

Kom ons blaai nou na Jesaja 5 toe, en ons lees verse 1 tot 7... 

*Lees Jesaja 5:1-2 

// 

Verse 1 en 2 praat oor ’n goeie boer! Ek moes eers double check oor die klippe uithaal, maar die iemand wat ek 

gevra het het my gesê veral die groot klippe is die issue. Dit help om druiweboere in die gemeente te hê (Dankie 

Attie), maar die punt bly: God het gedoen wat ’n goeie boer doen om die grond gereed te kry. Hy het nie moeite 

gespaar nie, nie kortpaaie gekies nie, hy het selfs sover gegaan om ’n wagtoring te bou sodat sy wagte kan sien as 

daar moeilikheid is, en sodat mense van buite kan sien hier is iemand wat ’n oog hou.  

Nou dis natuurlik als ’n metafoor, ’n metafoor wat sê dat God al die moeite ingesit het om seker te maak Israel is ’n 

sterk volk. 

Kom ons lees verder: 

*Lees Jesaja 5:3-7 

God daag die leiers van Israel uit en sê vir hulle: Julle kan maar self kyk na wat ek gedoen het, en sê of dit goed was 

of nie. Maar eintlik weet ons dit was, so eintlik is Hy besig om hulle te ontbloot, en dan sê Hy vir hulle wat voorlê. En 

dit gebeur so. En nie vir die eerste keer nie! Dis nie asof hierdie storie begin by Psalm 80 of Jesaja 5 nie. Dis ’n storie 

wat al baie lankal aankom, die siklus van die Israeliete, as jy dit so wil noem!  

*Tekste praat met mekaar 

*Siklus van die Israeliete 

En so hou dit aan, van een generasie na die ander. Dan doen die Israeliete weer beter, hulle vertrou meer op God, 

hulle sorg meer vir die armes en hulle kyk na die weduwees, weeskinders en vreemdelinge, en die volgende jaar, of 

generasie, of koningskap, dan gaan hulle weer weg van dit wat God van hulle vra, en dan kom die wiele weer af. 

Hulle kom in die moeilikheid met ander lande, hulle kom in die moeilikheid by mekaar, en meer as enigiets, God lig 

Sy hand van beskerming net so bietjie op, en Israel gaan weer deur iets soortgelyk as wat ons hier in Psalm 80 lees. 

Maar God se genade bly ook daar, en elke keer as die volk hulleself weer bekeer, dan vergewe die Here hulle, maar 

dan hou dit nie lank nie, of die mense raak weer te onafhanklik, en die hele siklus herhaal. 

/ 

Was dit, hierdie prentjie, God se wil met die Israeliete? Met die mensdom as geheel? Natuurlik nie! God se doel was 

altyd dat mense naby aan Hom moet bly! “Ek sal julle God wees, en julle sal my volk wees.” Dit was die plan! Maar 

mense kon dit nie doen nie. 

/ 

So kom ons pause gou weer. Kom ons gaan gou terug na die wingerd toe, met die lekker druiwe en die suur druiwe. 

God het hierdie prentjie van hoe dit moet wees. Hy het ’n prentjie van die beste druiwe denkbaar! En van Sy kant af 

doen Hy als om die grond voor te berei sodat die wingerd die beste kan groei as wat hy kan. Maar êrens langs die 

pad raak Israel se druiwe suur. En dit gebeur elke keer! 

So nou kom die baie belangrike vraag: As jy ’n wingerd het wat suur raak, en jy het nie enige fancy chemikalië om dit 

beter te maak nie (as daar so iets is, ek weet nie?), wat maak jy met daai blok? Gee hom maar nog ’n jaar, en kyk of 



die volgende een beter is? Hoeveel keer gaan jy dit doen? Heng, meeste van ons wil nie eers na dieselfde haarkapper 

toe teruggaan as hulle net een keer ons hare verkeerd sny nie. Hoeveel keer, hoeveel generasies, gaan jy laat groei 

voor jy die blok uittrek en braaihout daarvan maak? 

// 

// 

God het ’n keuse gehad. Jesaja 5 vertel vir ons wat God besluit het. Psalm 80 sê vir ons dat dit gebeur het. En as 

mens die geskiedenis gaan lees van die twee ballingskappe, en veral die tweede een, die Babiloniese ballingskap wat 

vermoedelik die tyd van Psalm 80 is, dan skets dit eintlik vir ons iets van ’n holocaust prentjie. ’n Prentjie van ’n volk 

wat tot op die randjie kom van heeltemal uitgewis! 

Maar! 

God het ’n belofte gemaak! En Hy hou Sy beloftes! Hy het deur die profete belowe dat daar iemand kom, uit die 

nageslag van Dawid, wat die koningskap weer opvat, wat die siklus sal kom breek, en wat ’n nuwe ooreenkoms 

tussen God en ons sal kom. 

God kon die wingerd heeltemal vernietig het, en ’n ander een gaan plant het, maar eerder as dit doen Hy die ding 

wat net Hy, net God self, kan doen, en dit is om die stam, die wingerdstok, te kom verander. Op geen manier is dit vir 

’n mens moontlik om die DNA, die wese van iets te verander nie, net God kan dit doen! Deur Jesus is daar ewe skielik 

’n wingerd wat weer kan goeie druiwe dra. Selfs al was dit suur! 

/ 

Israel is in Jesaja 5 en Psalm 80 die wingerd. Ek en jy IS die wingerd! Die kerk oor die hele wêreld is die wingerd, en 

hy is groter as wat hy nog ooit was! Maar een ding is anders as toe, ons is nie meer die wingerdstok nie! In Johannes 

15:1 sê Jesus: “Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer.” en in vers 6: “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.” 

God die Vader en Jesus, deur die Heilige Gees, gee vir ons die vrugte! Sonder Hom kan ons niks doen nie. 

Vir ’n laaste keer, kom ons dink weer aan daai groen druiwe. Proe die suur, voel die frank gevoel in mond... Dis wie jy 

was. Hoekom sal ons terug gaan daantoe? En ek sê nie God gaan ’n oorlog stuur nie, maar jy steel by jouself dit wat 

God vir jou beplan! 

Dink nou aan daai soet druiwe, die lekkerste druiwe wat jy al ooit geproe het! Dis wat God deur jou vir die wêreld wil 

gee. Proe dit. Wees dit. Leef dit! 

Amen 


