
Johannes 14:15-30 

Vooraf 

Ons sluit vanoggend ons fokus op die opstanding af. Eerskomende Donderdag is dit Hemelvaart en 

daarna volg Pinkstertyd. 

Agtergrond 

Ons lees vanoggend weer ’n gedeelte uit die Afskeidsgesprekke wat Jesus met sy dissipels gehad het 

na die laaste Pasga en voor sy gevangeneming. In hoofstuk 14 bemoedig Jesus sy dissipels. Hy leer 

hulle: Moenie onsteld wees nie… 

Inleiding 

 Ek lees die verhaaltjie van die ma wat gesukkel het om haar driejarige kind aan die slaap te kry. Sy 

het later met die seuntjie op haar bed gaan lê in ’n poging om hom aan die slaap te kry. Maar toe 

raak sy aan die slaap. Toe sy self ’n ruk later wakkerskrik, sit die knapie op die stoel voor die bed en 

hou haar dop. Sy vra toe vir hom: “Wat doen jy?” Dadelik antwoord hy: “Ek speel God.” Verbaas vra 

sy toe: “Wat bedoel jy?” waarop hy antwoord : “Ek pas jou op.” 

God pas ons op. Die knapie het in sy onkunde iets daarvan verstaan. Dit is wat Jesus sy dissipels leer 

in die klompie verse wat ons gelees het en dit is ook waaraan ons vanoggend weer herinner word. 

1. ’n Traumatiese verandering 

Vir die dissipels het daar ’n tyd van traumatiese verandering voorgelê. Hulle het dit nie geweet nie – 

Jesus wel. Daarom is Jesus besig om hulle voor te berei wat nog daardie nag en die volgende dag sou 

gebeur. Jesus sou bietjie later gevange geneem word en daardie volgende oggend gekruisig word. 

Hulle meester en leier van drie jaar sou sterf en hulle alleen agterlaat. 

Verlede Sondag het ons aan die hand van die eerste 14 verse van Johannes 14 gesien hoe Jesus hulle 

troos met die woorde: Moenie onsteld wees nie, glo. In die gedeelte wat ons gelees het, troos Jesus 

hulle steeds: Moenie onsteld wees nie, Ek pas julle op. 

Hy bring hierdie troos boodskap terwyl Hy nog by hulle is. Hy berei hulle voor vir die verandering. Hy 

praat moed in vir wat kom. Later sou hulle eers verstaan en begryp. Hy wil juis hê dat hulle later as 

hulle alles sien en verstaan, moet glo. 

2. ’n Dramatiese gerustelling 

Hierdie troos, hierdie gerustelling wat die dissipels kry is kort en kragtig: Ek pas julle op. Jesus beloof 

God se teenwoordigheid vir die dissipels. Hy sal daar wees vir hulle. 

Ons kry hierdie belofte van teenwoordigheid op ’n paar maniere: 

 Jesus beloof dat God die Vader ’n ander Voorspraak sal stuur . As Jesus self wat hulle 

leier en meester is weggaan, sal Iemand anders in sy plek kom. Hulle sal nie as 

weeskinders agtergelaat word nie. Hulle sal nie alleen wees nie. 



Die woord Voorspraak dui juis op bemoediging en versorging. Dit sou Iemand wees 

wat die dissipels sou versorg en bemoedig. Hierdie voorspraak word verder 

verduidelik as die Gees van die waarheid.  Hy sou juis die waarheid aan die dissipels 

bring. Onthou ’n paar verse tevore het jesus gesê dat Hyself die weg, die waarheid 

en die lewe is. Die Gees as Voorspraak sou Jesus aan die dissipels bring. Jesus beloof 

dit: Die Voorspraak, die Gees sal julle alles leer en aan alles herinner.  

Hierdie Gees as Voorspraak word verder beskryf as iemand wat slegs deur gelowiges 

geken en ontvang kon word. Die wêreld sonder God sou die Gees nie ken en nie 

ontvang nie. Die dissipels en gelowiges sou wel die Gees ken en ontvang. Inteendeel, 

Hy sou in hulle woon.  

Die Voorspraak sou ’n ewige geskenk wees. Waar Jesus sou terugkeer na die Vader, 

sou sy plaasvervanger en opvolger vir ewig by die dissipels en gelowiges wees.  

God beloof sy teenwoordigheid deur die Heilige Gees. Hy beloof om sy volgelinge op 

te pas. 

 God se teenwoordigheid by sy dissipels word op nog ’n manier beloof. Jesus troos sy 

dissipels dat Hy weggaan – maar weer terug kom. Hierdie weer terug kom het twee 

betekenisse. Dit verwys natuurlik na die wederkoms, met ander woorde die dag as 

Jesus weer kom en hierdie wêreld en hierdie bestaan beëindig word en die nuwe 

lewe saam met God begin. Maar die die belofte dat Jesus weer kom het ook ’n ander 

betekenis. Dit is ’n betekenis wat ons daaglikse bestaan raak. Hy verseker sy dissipels 

dat oor ’n kort rukkie hulle Hom sal sien, terwyl die wêreld  Hom nie sal sien nie. Die 

betekenis daarvan is dat jesus wel op na sy sterwe steeds teenwoordig is in hierdie 

lewe. Gelowiges weet dat Jesus steeds hier is. Ons verstaan dit nie en kan dit nie 

verklaar nie. Maar Jesus is steeds teenwoordig. 

In Johannes 14 speel die begrip van sien en nie sien nie, ken en nie ken nie ’n 

belangrike rol. As Jesus met sy dissipels praat, weet en sien en ken hulle nog nie. 

Maar later sal hulle wel weet, sien en ken. Die Gees sal hulle herinner aan wat Jesus 

hulle geleer het. Maar die wêreld, met ander woorde hulle wat nie Jesus aanvaar nie 

en nie glo nie, sal nie ken, weet of sien  nie. Vir hulle sal alles duister bly. 

In hierdie ken, sien en weet wil Johannes ons as sy lesers uitdaag om self by sien, ken 

en weet uit te kom. Hy skryf alles juis om aan te wys en bekend te maak dat Jesus die 

Seun van God is sodat mense kan sien, ken en weet en so by geloof in Jesus as Seun 

van God uitkom. Ons kry die kans om vandag te sien, te leer ken en te weet. 

God beloof sy teenwoordigheid deur Jesus – nou en eendag. Hy pas ons op.  

Die teenwoordigheid van God word verder beskryf as Jesus sy dissipels verseker van vrede. Hy gee 

aan hulle vrede. Eitnlik het daar ’n tyd van min vrede  vir hulle voorgelê. Om te sien en te beleef hoe 

Jesus gevang en gerkuisig word, sou sekerlik nie as vrede beskrtf kon word nie.  Tog verseker Jesus 

hulle van sy vrede. Hierdie vrede word ook beskryf as anders as die wêreldse vrede. Dis is ’n vrede 

ten spyte van alles wat gebeur. Dit is ’n vrede wat hulle sal help om nie onsteld te raak nie. Dit is ’n 

oppas vrede. ’n God wat oppas – selfs as ons slaap. 



God beloof sy teenwoordigheid. Hy is teenwoordig, Jesus is teenwoordig, die Heilige Gees is 

teenwoordig. Die Gees woon in ons. Dit bring vir ons vrede – God se vrede. Wat ’n heerlike wete. 

God is teenwoordig. God sorg. God pas ons op. Orals en altyd.  

Die feit dat God sy sorg en teenwoordigheid beloof in ’n tyd van groot veranderinge vir dissipels vra 

ook ons aandag. Ons kan maklik in tye van veranderinge nie God se sorg beleef nie. Veranderinge is 

altyd ’n skok op ons gestel. Niemand hou van verandering nie en dit laat ons voel asof ons in die diep 

kant ingegooi is. Maar juis in sulke veranderinge moet ons steeds weet dat Jesus sorg en 

teenwoordig is. Dan pas Hy ons ook op. 

Ons het die afgelope klompie jare baie veranderinge beleef. Nuwe ontwikkelings, politieke en sosiale 

veranderinge, baie keer persoonlike veranderinge soos werk, blyplek, omstandighede, 

gesinsamestelling. Ook op kerklike vlak beleef ons veranderinge en gaan ons dalk nog vorentoe baie 

meer veranderinge beleef.  In al hierdie veranderinge kan ons weet: God is teenwoordig. God sorg. 

God pas op. 

3. Gaan rustig voort... 

Tussen traumatiese veranderinge, as gevolg van dramatiese gerustelling: Gaan rustig voort. 

Of anders gesê: Voer my opdragte uit. Wees gehoorsaam. 

Dit is Jesus se opdrag aan sy dissipels. Al gaan alles verander en juis omdat Hy sorg en teenwoordig is, 

kry die dissipels die opdrag om gehoorsaam te wees. 

Oor hierdie opdragte lees ons ook meer. Ons moet God lief hê. Jesus het vroeër vir sy dissipels 

geleer om God met hulle hart, siel en verstand lief te hê. Dit beteken met alles, met jou hele 

menswees. Hy het verder geleer dat liefde vir God ook liefde vir ander veronderstel. Wees lief vir 

ander soos wat jy jouself het. 

Ons kan en ons moet te midde van wat ookal gebeur, lief hê. Ons kan dit doen, want God sorg en pas 

op. Ons kan lief hê, omdat God ons eerste lief het.  

Ons moet raak sien dat dit juis ons liefde is wat ons onderskei van die wêreld sonder God. Dit is juis 

ons liefde wat ons aan God bind. Dit is juis ons liefde wat iets van God se teenwoordigheid en sorg 

en oppas in die wêreld en aan die wêreld demonstreer. Liefde maak dat ons instrumente in God se 

hande raak van sy liefde. 

Slot 

Die seuntjie het gesê: “Ek speel God. Ek pas jou op.”  

God speel nie God nie. Hy is God. Hy pas ons op. Hy is teenwoordig. Hy sorg. 

Hy doen dit elke dag – ongeag die omstandighede en situasie. 

Ons, ons kan gehoorsaam wees. Ons kan sy opdragte uitvoer. Ons kan lief hê. Vir God en vir mekaar. 


