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Teksgedeelte: Johannes 15:18-16:15 en Heidelbergse Kategismus Sondag 52 

Teksverse: Johannes 16:13 

Tema: Heilige Gees, lei ons sodat ons nie in die versoeking sal kom nie!. 

Wanneer kom mens tot die besef dat jy iets nodig het?  Sodra jy agterkom dat jy nie 

sonder hierdie voorwerp kan aangaan nie, nie waar nie?  Of dit nou `n stukkie 

inligting is wat jy nodig het vir `n opdrag, `n stuk gereedskap om iets heel te maak, of 

iemand wat jou moet help om `n probleem op te los.  Dit is wanneer mens in die 

middelpunt van `n probleem of in moeilikheid is, wat jy werklik agterkom dat jy iets of 

iemand nodig het. 

Wanneer ons Johannes 16:5-15 lees is Christus juis hier besig om vir die dissipels te 

sê dat hulle Iemand gaan nodig hê, want hulle gaan in die grootste moontlike krisis 

wees.  Christus weet dat dit die aand voor sy kruisiging is.  Hy weet dat Hy gevange 

geneem gaan word en dat Hy gekruisig gaan word en dat sy dissipels alleen agter 

gelaat gaan word.  Die dissipels gaan Iemand nodig hê om saam met hulle die pad 

van kind-van-God-wees te stap, want sonder hierdie Persoon gaan dit onmoontlik 

wees. 

Daarom sê Christus vir hulle dat Hy vir hulle die Voorspraak, of die Trooster soos die 

Ou Vertaling lees, stuur.  Dit is die Heilige Gees wat hulle gaan lei, wat hulle gaan 

troos in moeilike tye, wat vir hulle die krag gaan gee om aan te hou getuig en teen 

die sonde te baklei.  Dit is Hy wat aan hulle alles gaan bekend maak wat hulle moet 

weet vir hulle saligheid.  Daarom, elke keer wat mens Handelinge lees, word mens 

bewus van hoe die Heilige Gees die apostels gelei het in die werk wat hulle gedoen 

het. 

Die Heilige Gees gaan egter nie net die gelowiges lei en stuur nie.  Die Heilige Gees 

gaan ook aan die wêreld  bekend maak dat die wêreld skuldig is aan sonde, dat die 

reg aan Jesus se kant is en dat  Satan, die owerste van hierdie wêreld, klaar 

veroordeel is. 

Die Heilige Gees gaan dus kom en die onderskeid wat daar tussen die gelowiges en 

die ongelowiges is duidelik maak. 

Vandag sien ons nog hierdie duidelike onderskeid rondom ons –as ons maar net ons 

oë oopmaak!  Aan die eenkant, as ons die Bybel lees, sien en hoor ons dat die 

wêreld skuldig is aan sonde, want die wêreld eer nie meer vir God nie.  Ons hoor 

deur die Skrif dat mens net verlos kan word deur in die dood en opstanding van 

Jesus Christus te glo, daar is geen ander manier om verlos te word nie!  Die reg is 

dus aan Christus se kant.  En ons hoor dat die owerste van hierdie wêreld geoordeel 

is, want ons glo, en hiervan oortuig God ons elke dag weer, dat Satan verslaan is en 

dat Jesus Christus ons Koning is! 
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Tog beteken dit nie dat ons sondige natuur, die wêreld en Satan nie meer `n invloed 

op ons het nie.  Trouens, elke dag beleef ons as kerk nog hoe ons van binne, buite 

en onder aangeval word.  Ons moet stry teen ons sondige natuur (binne), teen hoe 

die wêreld ons wil verlei om iets anders bo Christus en sy koninkryk te stel (buite)  en 

hoe Satan ons telkens weer en weer wil aankla en verlei om hom te dien (onder).  

Onthou, dit is die Ons Vader-gebed en nie die My Vader gebed nie.  Hierdie bede, 

“Laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die Bose...” is dus in die 

besonder `n gebed vir die leiding en beskerming van die kerk. 

Dit is juis in die diepte van versoeking wat ons dan tot God bid – “Here, lei ons nie in 

die versoeking nie, maar verlos ons van die Bose!” of “Heilige Gees, lei ons sodat 

ons nie in die versoeking sal kom nie!”.  Dit is in hierdie diepte wat ons weer en weer 

besef dat ons nie alleen staande kan bly nie, maar dat dit God is wat ons moet 

staande hou – dit is Hy wat ons moet sterk maak, sodat ons kan aanhou om Hom te 

dien en teen ons sondige natuur, die wêreld en Satan te stry. 

Hoe wonderlik is die woorde van Johannes 16:13!  Dit is die Heilige Gees wat ons in 

die volle waarheid lei.  As ons deur die Nuwe Testament lees, hoor ons hoe hierdie 

belofte waar geword het met die uitstorting van die Heilige Gees op Pinkster en in al 

die briewe in die Nuwe Testament hoor ons hoe die Heilige Gees, deur die hande 

van die apostels, vir ons die dinge wat gaan kom bekend maak. 

Dit is Hy wat aan ons God se wil vir ons lewens bekend maak en wat ons harte 

oortuig om vas te hou aan die wederkoms van Christus.  Dit is Hy wat ons in die 

regte paaie lei om ons ewige huis te bereik – ons tuiste by God in die Nuwe 

Jerusalem. 

Geliefdes, as ons die realiteit daarvan besef en elke dag in ons lewens ervaar, dan 

kan ons nie anders nie as om hierdie lofprysing aan die einde van die gebed uit te 

roep!  Want dan weet ons verseker: aan God behoort die koninkryk  (want Hy het 

Satan oorwin), die krag (want die Heilige Gees het met krag gekom en die wêreld op 

sy skuld gewys), en die heerlikheid (want Christus is koning), tot in alle ewigheid, 

want Hy is die Alfa en die Omega, die Begin en die Einde! 

Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge! 

 

Amen. 


