
Johannes 14:23-29 

Agtergrond 

In die eerste twaalf hoofstukke van Johannes word omtrent drie jaar van Jesus se lewe op aarde 

vertel. In Johannes 13-17 word die gebeure van een aand, die aand voor Jesus gevange geneem is 

vertel. 

As ons die paar verse lees, wil ek vra dat julle oplet hoe dikwels kom die woordjie Ek en my en julle 

voor. Nog iets waarop julle kan let as ons lees is die belofte van die Heilige Gees, vrede en geloof. 

Inleiding 

Charles Swindoll, ’n bekende predikant in Texas vertel die 

volgende storie: 

’n Paar jaar gelede het my telefoon op ’n Vrydag in die middel van 

die dag gelui. Dit was iemand van ons oudste dogter se skool wat 

ons laat weet het dat Charissa by die skool seergekry het. Sy was 

besig om saam met haar maats te oefen aan piramiede-vorming 

toe iemand onder gegly het en die hele menslike piramiede in duie 

gestort het. Charissa was heel bo en het die grond baie hard met 

haar agterkop getref. Haar bene en arms was lam en sy kon nie 

eers haar vingers roer nie. 

My vrou, Cynthia, was nie tuis nie en ek het na die skool gejaag. Ek het nie geweet wat om te verwag 

nie. Op pad skool toe het ek hardop gebid. Ek het na die Here geroep soos ’n kindjie wat in ’n leë put 

vasgekeer is. Ek het vir Hom gesê dat ek verskeie dinge sou nodig hê: om my dogter aan te raak; om 

my krag te gee; om die paramedici met wysheid en vermoëns te vul. Ek was na aan trane; daarom 

het ek Hom om ook om kalmte gevra. 

Terwyl ek gery en bid het, het ’n onbeskryflike gevoel van kalmte my oorweldig en was ek diep bewus 

van God se teenwoordigheid. Dit was eintlik bonatuurlik. Die pols wat in my keel geklop het, het 

skielik bedaar. Toe ek die parkeerterrein van die skool bereik, het selfs die flitsende noodligte van die 

ambulans nie my kalmte verstoor nie.  

Ek het na die plek gehardloop waar die mense saamgedrom het. Teen daardie tyd het die paramedici 

Charissa veilig op ’n draagbaar gehad met ’n nekstut aan. Ek het langs haar gekniel en haar voorkop 

gesoen en haar hoor sê: “Ek kan niks onderkant my skouers voel nie. Iets in my rug het geknak, net 

onderkant my nek.” Daar was trane in haar oë. 

Normaalweg sou ek totaal buite beheer gewees het. Maar ek was nie. Normaalweg sou ek vir die 

skare geskreeu het om terug te staan of vir die medici om so gou as moontlik by die hospitaal te kom. 

Ek het nie. Met ’n onverklaarbare kalmte het ek oor haar hare gevryf en gesê: “Ek is hier by jou 

liefling, en so ook ons Here. Wat ook al gebeur, ons sal saam deur hierdie ding kom. Ek is lief vir jou, 

Charissa.” Trane het by haar wange afgerol en sy het haar oë toegemaak. 

Ek het kalm met die noodpersoneel staan en praat. Ons het saam besluit na watter hospitaal ons 

haar sou neem en wat die beste roete was. Ek het in my motor gevolg en weereens bewus geword 



van die Heilige Gees se teenwoordigheid. Cynthia het by die hospitaal by my aangesluit waar ons 

gewag het vir die uitslae van die x-strale en die radioloog se verslag. Ons het gebid en ek het haar 

vertel van my ervaring van die Heilige Gees se wonderlike teenwoordigheid. 

Na ’n paar uur het ons gehoor dat Charissa wel ’n werwel in haar rug gekraak het. Die dokters het nie 

geweet hoeveel skade daar aan die senuwees was nie. Hulle was onseker hoe lank die gevoelloosheid 

sou voortduur – indien dit ooit sal ophou. Die dokters het hulle woorde versigtig gekies en ek kan 

onthou hoe ernstig hulle was. Ons het niks tasbaars gehad om op te vertrou nie – behalwe die Heilige 

Gees wat deur die hele beproewing by ons gebly het nie. 

Charissa het gesond geword. Vandag is sy ’n gelukkige vrou die ma van twee. Die enigste tyd wat 

haar rug seer is, is as sy nies. Dan glimlag ons en dink terug aan daardie dag toe ons as gesin die 

teenwoordigheid van die Heilige Gees ervaar het.  

Hierdie storie, hierdie getuienis van Chuck Swindoll is bevestig dit wat ons vanoggend gelees. 

Ons het gelees van Jesus was sy dissipels voorberei vir sy dood en kruisiging. Hy weet dat hulle totale 

lewe gaan in duie stort met sy dood. Daarom wys Hy hulle daarop dat as Hy weggaan, gaan God se 

Gees aan hulle stuur. Saam met die Heilige Gees gaan hulle ’n vreemde vrede kry. Hulle gaan die 

Heilige Gees en die vrede ontvang sodat hulle kan aanhou glo.   

Kom ons begin by 

1. God stuur sy Gees 

Jesus beloof tydens hierdie laaste aand saam met sy dissipels dat HY hulle nie alleen sal agterlaat 

nie. As Hy weggaan, sal Hy iemand in sy plek stuur. 

Die dissipels het natuurlik nie hierdie weggaan verstaan nie. Vandaar Judas se vraag: “Here, hoe kom 

dit dat U U aan ons gaan openbaar, maar nie aan die wêreld nie?” Telkemale het Jesus sy dissipels 

ingelig oor sy dood. Maar hulle het dit nie begryp nie. ’n Verlosser wat moet sterf vir sy volgelinge 

was nie deel van hulle verwysingsraamwerk nie. 

Hierdie Iemand wat in sy plek sal kom is die Heilige Gees. Ons sou ook kon praat van die Gees van 

God. Dit is die derde persoon van die Drie Enige God wat saam met die Vader en die Seun God is. 

Ons weet dat God een Wese, maar drie persone is. Dit kon ons nog nooit met ons verstand begryp 

en verstaan nie. Dit is wat ons leer in die Woord van God en daaraan glo ons.  

Die Heilige Gees word deur Jesus beskryf as die Voorspraak. Hierdie woord sou ons kon vertaal met 

’n hele paar moontlikhede. Elkeen van hierdie moontlikhede leer ons iets van die Heilige Gees. 

Trooster, Berader, Helper, Advokaat. Die Gees van God kom in Jesus se plek om sy dissipels, sy 

volgeling, ons te kom help. Ek het netnou vir julle gewys op die voorkoms van die woorde my en 

julle. Dit wat Jesus en die Gees doen is vir mense.   

Jesus leer ook vir die dissipels wat die Heilige Gees sal kom doen. Hy kom die dissipels leer en 

herinner aan alles wat Jesus vir hulle gesê het.  Jesus het geweet dat die dissipels nie sy komende 

dood sou verstaan nie. Daarom sou die Gees hulle leer en herinner aan al sy woorde. Die Gees sou 

hulle help om na sy dood sin te maak van al die gebeure. Die Gees sou Jesus aan hulle bring.  



Die Gees sou as hulle lewe na Jesus se dood op sy kop gekeer is, hulle troos en help. Hy sou as 

advokaat hulle sak vir hulle hanteer en vir hulle instaan. 

As julle nou weer dink aan die storie van Chuck Swindoll, dan verstaan ons dit mooi. Die Gees help. 

Die Gees vertroos ons in moeilike omstandighede. Die Gees bring kalmte in chaotiese 

omstandighede. Die Gees het dit vir die dissipels gedoen, vir Chuck Swindoll en doen dit ook vir ons. 

Ek wil net een saak aanraak terwyl ons oor Jesus se weggaan praat. Juis omdat ons Donderdag sy 

hemelvaart vier. Jesus het opgevaar na die hemel, maar tog is Hy nog steeds teenwoordig op aarde. 

As mens sit Hy aan die regterhand van God en regeer oor die skepping. As God is Hy steeds orals 

teenwoordig. Ja, Hy is steeds as God orals. Weer een van daardie dinge wat ons nie verstaan of kan 

verklaar nie, maar wat die Woord ons leer. 

2. God gee vrede 

 Jesus beloof saam met die Heilige Gees ook vrede aan sy dissipels. As Hy weggaan, laat Hy sy vrede 

vir hulle agter. 

Natuurlik is hierdie vrede gekoppel aan die Heilige Gees. Die vrede kom van die Heilige Gees. Die 

Heilige Gees bewerk hierdie vrede. Die Heilige Gees skenk hierdie vrede.  

Hierdie vrede word verder beskryf. Dit is ’n vreemde vrede. ’n Vrede wat anders is as ’n wêreldse 

vrede. Miskien kan ons dit die maklikste beskryf met Paulus se woorde: ’n Vrede wat alle verstand te 

bowe gaan. 

Die Jode het in die Bybelse tyd mekaar gegroet met die woord “sjaloom.” Inteendeel, ek dink hulle 

doen dit vandag nog. Hierdie woord “sjaloom” beteken vrede. Nie in die sin van ’n toestand sonder 

oorlog nie. Dit verwys na ’n algehele geluk.  

’n Kenmerk van hierdie vrede is dat dit nie gekoppel is aan voorspoed nie. Dit is ’n vrede wat te 

midde van swaarkry en probleme kan bestaan. Hier help Chuck Swindoll se storie ons weer. Al was 

dit chaos, kon hy die vrede ervaar. Al was hy baie bekommerd, kon hy rustig wees.  

Dit is presies wat Jesus deur sy Gees aan sy dissipels gegee het. Al sou Hy gekruisig word, al sou hulle 

lewe op sy kop gekeer word, sou hulle vrede ervaar. Hulle sou kalm en rustig wees. Die Gees sou dit 

vir hulle gee. 

Dit was nog altyd een van die kenmerke van ons Christelike geloof. Ons het ’n vrede wat alle 

verstand te bowe gaan. In moeilike omstandighede kan ons dit ervaar. Ons vrede is nie omdat dit 

goed gaan nie. Ons vrede is te midde van wat ook al gebeur. 

Daar is baie stories wat daarvan vertel. Ek dink aan die woorde van die dokter wat by was toe 

Dietrich Bonhoeffer, ’n Duitse teoloog wat die Nazi’s teengestaan het, tereggestel is. Hy het later 

geskryf dat hy nog nooit gesien het dat iemand in sulke omstandighede soveel vrede kon ervaar nie. 

Jesus beskryf hierdie vrede verder as Hy sê: “Moenie ontsteld wees nie, moenie bang wees nie.” Hy 

leer sy dissipels dat as Hy weggaan hulle moet voortgaan sonder vrees en bekommernis. Iets 

daarvan het ons by Chuck Swindoll gesien. ’n Vertroue op God in plaas van bekommernis en vrees. 



En dit is juis die gevolg van Jesus se vrede. Ook ons kan maar die bekommernis en vrees laat staan – 

al is dit een van ons gunsteling tydverdrywe.  

Saam met God se Gees, het ons vrede gekry. ’n Vrede wat dit vir ons moontlik maak om te alle tye 

aan God vas te hou – maak nie saak wat die omstandighede is nie. 

3.  God gee en vra geloof 

Die rede waarom Jesus sy Gees en vrede vir sy dissipels – en ook vir ons – nalaat, is sodat hulle en 

ons kan glo. Jesus weet dat sy dood hulle gaan ontwrig, maar sy Gees en vrede sal help dat hulle sin 

uit alles maak en sal glo.  

Hierdie geloof gaan natuurlik oor geloof in Homself as die Seun van God wat as Verlosser na die 

wêreld gekom het. Sy sterwe is juis om die verlossingsplan van God in werking te stel. En God gee vir 

hulle sy Gees en vrede om dit te glo. 

God gee geloof. Geloof is nie maar iets wat ons kan doen nie. Die woord van God is daaroor duidelik. 

Geloof is ’n geskenk van God. Ons vermoë om te glo, kry ons van God. Meer spesifiek van die Gees 

van God wat geloof in ons wek.  

Tog is geloof ook ’n opdrag. Die Woord leer vir ons dat ons moet glo. God vra van ons geloof. Geloof 

in die Drie Enige God  as Vader, Seun en Heilige Gees. 

Die dissipels moes glo in hulle wêreld wat op sy kop gekeer is. Chuck Swindoll het geglo toe sy 

wêreld in duie gestort het. Ons kan ook weet :  In sulke tye gee God vir ons geloof en vra Hy van ons 

geloof in Hom. 

Lord Cambell was ’n bekende en geliefde Skotse predikant. Een van sy vriende het eendag vir hom 

gevra: “Hoe weet ’n mens dat jy altyd in geloof aan God sal kan vashou?” Na ’n oomblik van nadink 

het Cambell geantwoord: “Hoe weet ek? Nee, dit weet ek eerlik nie altyd nie. Maar wat ek 

onwrikbaar weet, is dat God sal my altyd vashou.” 

Slot 

God het vir ons sy Gees, sy vrede en geloof gegee.  Dit was genoeg vir die dissipels in hulle tyd van 

krisis en alleen wees. Dit was genoeg vir Charles Swindoll in sy tyd van krisis. Dit is genoeg vir ons vir 

ons vir die uitdagings van elke dag.    


