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15"As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. 16Ek sal die Vader vra, en Hy sal vir julle 'n ander 
Voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, 17naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan Hom 
nie ontvang nie, omdat hulle Hom nie sien en Hom nie ken nie. Maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly 
en in julle sal wees. 18"Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe. 19Nog net 'n 
klein rukkie, en dan sien die wêreld My nie meer nie, maar julle sien My, omdat Ek lewe en julle sal lewe. 
20Daardie dag sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in My en Ek in julle. 21"Wie my opdragte het en 
dit uitvoer — dit is hy wat My liefhet. En wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom ook liefhê 
en My aan hom openbaar." 22Judas, nie Judas Iskariot nie, vra toe vir Hom: "Here, hoe kom dit dat U U 
aan ons gaan openbaar en nie aan die wêreld nie?" 23Jesus antwoord hom: "As iemand My liefhet, sal hy 
my woorde ter harte neem; en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woon. 
24Wie My nie liefhet nie, neem my woorde nie ter harte nie; en die woorde wat julle hoor, is nie Myne nie, 
maar die Vader s'n wat My gestuur het. 25"Dit sê Ek vir julle terwyl Ek nog by julle bly; 26en wanneer die 
Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles 
wat Ek vir julle gesê het. 
# 'n Lewe van gehoorsaamheid <> Jesus sê in vers 15: "As julle My liefhet, sal julle my opdragte uitvoer." 
Dit is belangrik om Jesus se gebooie uit te voer. Die dissipels sou graag sê dat hulle vir Jesus liefhet. Hulle 
moet onthou dit beteken noodwendig dat hulle sy opdragte sal uitvoer. Ons moet versigtig wees om hierdie 
verband nie wetties te interpreteer nie. Mens kan maklik sê as ons nie al Jesus se opdragte uitvoer nie, het 
ons Hom nie lief nie, en hou Hy op om ons lief te hê. Jesus se liefde vir ons hang dan af van ons 
gehoorsaamheid. Die werkwoord, om uit te voer, kan ook as toekomsgerigte belofte verstaan word: "As 
julle my liefhet, sal dit daartoe lei dat julle my opdragte uitvoer." Gehoorsaamheid is dan nie ons verdienste 
nie, maar die byproduk van ons gemeenskap met Jesus, en van ons fokus op die liefdesgemeenskap wat 
ons met Hom ervaar. 
#God help ons deur die GEES <> Vanaf vers 15 begin Jesus te praat oor die ondersteuning wat God vir 
ons as dissipels gee. Hy sal die Vader vra, en die sal vir ons 'n "Voorspraak" stuur. Die Griekse woord is 
"Parakleet". Dit beteken Iemand wat langs ons kom stap om ons te help en by te staan. In die ou Latynse 
vertaling is dit met 'n "Advokaat" vertaal, waarby die Afrikaanse vertaling met "Voorspraak" aansluit. In 
geregshowe word die advokaat ingeroep om namens die betrokkene te praat, hulle te verdedig en namens 
hulle by die regter in te tree. Nog 'n woord wat gebruik word om Parakleet te vertaal, is Trooster. Die 
Heilige Gees is die Een wat die gelowiges wat ly, onder druk is of rou kom bystaan. Dit is presies die 
situasie van die dissipel. Hulle is in 'n krisis omdat Jesus hulle gaan verlaat. Hulle het 'n Trooster nodig. 
# WEESKINDERS <> Die Gees sal by die dissipels bly, in der waarheid sal Hy binne-in hulle kom woon 
(17). Op hierdie manier sal Jesus by die eerste dissipels wees, en almal wat Hom liefhet en sy gebooie 
onderhou deur die krag wat die Heilige Gees gee. Daarom kan Jesus vir hulle sê Hy laat hulle nie as 
weeskinders agter nie, Hy kom weer na ons toe. 
Die woord "weeskinders" is destyds gebruik vir kinders sonder ouers, maak ook vir leerlinge sonder 'n 
leermeester. So was Sokrates se leerlinge weeskinders genoem nadat Sokrates die gifbeker moes drink. 
Jesus se dissipels sal nooit weeskinders wees nie, want in Jesus het ons 'n Vader en 'n Leermeester. Dit 
bly 'n werklikheid in ons lewens deur die werk van die Heilige Gees. 
# In groot geselskap <> In verse 21 en 22 brei Jesus uit op die wonderlike, hemelse gemeenskap waarin 
dissipels hulself bevind. Volgens vers 20 sal ons weet dat Jesus in die Vader is, en ons in Jesus. Ons is 
opgeneem in Jesus in die lewe van die Drie-eenheid. Deur Jesus het ons 'n Vader, en die Vader en Jesus 
is een, en Jesus is in ons en ons in Jesus. Volgens vers 21 word diegene wat Jesus liefhet en sy gebooie 
onderhou, ook deur Jesus liefgehad, en daarby ook liefgehad deur die Vader. "Wie My liefhet, hóm of haar 
sal my Vaderliefhê, en Ek sal hom of haar ook liefhê en My aan hulle openbaar". Dit gebeur deur die werk 
van die Heilige Gees. Terwyl die dissipels vrees dat hulle weeskinders gaan word, en dat hulle koersloos 
gaan ronddobber omdat hulle nie die weg na die Vader ken nie, verseker Jesus hulle dat hulle as kinders 
van God in groot gemeenskap met die lewende Vader, Seun en Heilige Gees self opgeneem gaan word. 
 
# NIE alleen nie <> Ons moet vandag nadink wat hierdie belofteryke gesprek tussen Jesus en sy dissipels 
vandag vir ons beteken. Ons staan aan die einde van die Paastyd in die kerklike jaar, en kyk vooruit na die 
viering van die Hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees. Volgens die Westerse wetenskaplike 
wêreldbeeld leef ons in 'n klein wêreldjie. Dis slegs ons en die groot uitspansel. Al wat is en bestaan, is die 
materiële dinge wat ons rondom ons waarneem, wat ons in die ruimte sien, en wat ons nog hoop om met 
gevorderde tegnologie te kan sien. As mens so 'n wêreldbeeld het, begin jy te vergeet van God: Vader, 
Seun en Heilige Gees. Die week se teks help ons onthou dat ons nie alleen is nie. Die belangrikste deel 
van die werklikheid is die Vader, Seun en Heilige Gees in wie se geselskap ons al gelowiges deur Christus 
ingetrek word, en in wie ons met gemeenskap leef. 


