
Johannes 14:8-21 

Vooraf 

Vandag is Pinksterfees. Ons vier die uitstorting van die Gees van God. 

Agtergrond  

Johannes wil sy lesers oortuig dat Jesus die Christus, die Seun van God is. Onthou dat Johannes skryf 

vir mense wat nie ooggetuies was van Jesus se lewe op aarde nie. Dit is die volgende geslag. In sy 

evangelie is Johannes voortdurend besig om mense te laat sien en hoor, sodat hulle kan glo. So 

beskryf hy sewe wonderwerke van Jesus. Hy noem dit tekens - tekens sodat die lesers moet glo. Na 

die beskrywing van die tekens lees ons dikwels mense tot geloof gekom het of dat hulle tog nie geglo 

het nie. 

Ook in die paar verse wat ons gaan lees, kom die gedagte van sien en glo ter sprake. 

Inleiding 

Die klein dogtertjie het een oggend vroeg saam met haar ouma deur die 

tuin gestap en gekyk na die pragtige blomme in die tuin. Sy het later ’n 

roosknop probeer oopmaak. Die blare het gekneus en afgebreek. 

Moedeloos het sy gevra: “Ouma, ek verstaan nie. Hoe werk dit dat die 

Here die knop kan laat oopgaan en dan is dit so mooi blom, maar as ek 

dit oopmaak, breek die blare?” Die ouma het geantwoord: “ Hartjie, daar 

is ’n rede voor. God kan dit doen, want Hy werk van binne af buitentoe.” 

God werk van binne af buitentoe. Dit is die boodskap van Pinkster. God 

werk van binne af omdat Hy teenwoordig is. Christus was teenwoordig 

by sy dissipels en met sy weggaan het die Heilige Gees in sy plek gekom. 

Die Gees is steeds vandag teenwoordig in ons lewens. Die Gees van God 

woon in ons. Hy werk van binne af. 

1. Christus se teenwoordigheid 

Die dissipels het vir drie jaar saam met Jesus geleef. Hulle was ooggetuies van al sy wonderwerke. 

Hulle het gesien en gehoor. Tog het hulle nie geweet wat aan die gebeur was nie. Hulle het nie 

verstaan wat Jesus hulle geleer het oor sy naderende dood nie.  

Die vraag wat Filippus vra, bevestig dit maar weer vir ons. Hy vra dat Jesus vir hulle die Vader moet 

wys. Dit sou vir hom genoeg wees. Dit sou hom tevrede stel en al sy vrae en onsekerhede uit die weg 

ruim.  

In Jesus se antwoord beklemtoon Hy sy eie teenwoordigheid. Hy is al so lank by hulle. Hy is deel van 

hulle lewe. Hulle het alles gesien en gehoor. Hulle het gehoor dat Jesus sê Hy en die Vader is een. Hy 

is in die Vader en die Vader is in Hom. Daarom dat Jesus ook sê dat as hulle Hom gesien het, het  

hulle vir God gesien. Jesus beskryf hierdie verhouding tussen Homself en die Vader nog verder. Hy 

leer dat die woorde wat Hy praat, nie sy eie woorde is  nie maar van die Vader af kom. Die werke 

wat Hy doen – die wonderwerke en tekens – is die Vader wat deur Hom werk. 



En dit, so sê Jesus vir Filippus, moet hy glo. Hy moet glo omdat Jesus in die Vader is en die Vader in 

Jesus. En as Filippus dit nie kan glo nie, moet die werke wat God deur Jesus gedoen het, hom laat 

glo. 

Johannes wil sy lesers oortuig om te glo dat Jesus die Seun van God is. Hy doen dit deur te aan te 

toon dat dit nie so maklik is nie. Selfs Jesus se dissipels wat ooggetuies was het gesukkel. Hulle was 

nie aldag seker hoe om alles wat met hulle en om hulle gebeur het te interpreteer nie. Dit bly 

moeilik om te glo dat God teenwoordig was in hulle lewens. Dit bly moeilik om te glo dat God mens 

geword het. 

Maar dit is wat ons vanoggend weer moet raaksien. God – ons God – is die teenwoordige God. Hy is 

die God wat aarde toe gekom het. Hy is die God wat vir ons deur sy dood aan die kruis die 

Verlossergod geword het. 

2. Die Heilige Gees se teenwoordigheid 

Nie net is Christus die teenwoordige God nie. God is ook teenwoordig in sy Gees. Jesus leer sy 

dissipels dat Hy die Vader sal vra om ’n ander Voorspraak te stuur as Hy weggaan.  Hierdie ander 

Voorspraak is die Gees van God. 

Ons weet dat die Gees saam met God, die Vader, en Christus God is. Hy is uitgestort om teenwoordig 

te wees in ons lewens. Inteendeel, Hy woon in ons. Hy werk van binne af. Hy maak ons kinders van 

God deurdat die Gees ons oortuig om te glo. Hy laat ons ook leef as kinders van God.  Daarom dat 

ons lees dat die Gees Christus aan ons bring. Hy herinner aan Christus se woorde. Die Gees word ook 

beskryf as die Gees van die waarheid. 

Die teenwoordigheid van God deur sy Gees word beklemtoon deur Jesus se woorde dat Hy ons nie 

as weeskinders sal agterlaat nie. Met Christus se weggaan, kry ons die Gees. God is steeds 

teenwoordig in ons lewens.  

Hy word beskryf as die ander Voorspraak. Dit impliseer dat Jesus ook die Voorspraak was. Ek sien dat 

die nuutste Bybelvertaling gebruik die woord Parakleet vir voorspraak. Die woord het heelwat 

betekenisse: Iemand wat vir jou intree, iemand wat namens jou optree, iemand wat jou bemoedig 

en vertroos. Dit was Christus en dit is die Heilige Gees. 

Ons moet onthou dat Christus steeds teenwoordig is. As mens het Hy opgevaar na die hemel. In sy 

Godheid is Hy steeds oral teenwoordig. Ons moet ook onthou dat Hy beloof het dat Hy weer gaan 

terugkeer. 

Ons God is die teenwoordige God. Hy is oral teenwoordig deur Jesus Christus en die Heilige Gees. 

God werk van binne af deur en in ons. Kom ons dink vir ’n oomblik na oor die implikasie van God wat 

deur Christus en sy Gees teenwoordig is. Hy is nie ’n veraf, onbetrokke God nie. Hy is die God wat 

bemoeienis maak met mense. Hy is deel van ons bestaan en lewe. Wat ’n ongelooflike troos. Ons is 

nooit alleen nie. 

3. Gelowiges as teken van God se teenwoordigheid 

Daar is nog ’n implikasie wat ons moet verreken. As ons sê dat God teenwoordig is by ons en in ons, 

dan het dit bepaalde implikasies vir ons. Ons moet met ons optrede en lewens iets van God se 



teenwoordigheid weerkaats. Ons moet die getuienis en bewys wees van God se teenwoordigheid. 

Ons moet die teken wees dat God van binne af werk. 

Hoe doen ons dit? Deur Jesus se opdragte uit te voer. Christus se opdrag is  dat ons moet lief hê: 

Hom met alles wat ons is en het, met ons hele bestaan en mekaar soos wat ons onsself lief het. As 

ons dit doen, dan getuig ons en gee ons erkenning aan God se teenwoordigheid in ons lewe.  

Slot 

Die ouma het haar klein dogter die waarheid geleer dat God van binne af werk. Dit is wat ons ook 

vanoggend leer. God is teenwoordig – deur Christus en deur die Heilige Gees. Hy werk van binne af, 

in ons. 


