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JOHANNES 14: 15-20 & 25-26 

Preek: 

1. 

Gemeente, broers en susters. 

Baie mense leef en woon agter tralies.  Hulle leef in tronke.   

Natuurlik praat ek nie van fisiese tronke wat van klip, sement en staal gebou is nie.  

Nee, ek praat van ŉ ander tipe tronk. 

 Dalk is jou verhouding met jou man of vrou vergelykbaar met ŉ tronk - maak nie 

saak waar jy kyk, geen uitkoms is te vinde nie.  Die huis het letterlik en figuurlik 

vir jou tralies.   

 Vir ander het hulle werk dalk ŉ tronk geword – die omstandighede is haaglik en 

nêrens is vryheid te vinde nie  

 Vir sommige mense is hulle finansiële situasie soos boeie om hulle enkels.  Dit 

veroorsaak dat jy swaar en moeilik deur die lewe loop. 

 Baie kan ook daarvan getuig dat verslawing so goed soos ŉ tronk is.  Drank 

word vir baie ŉ selfgemaakte tronk. 

 Vir mense in ons eie gemeente is siekte en kanker soos ŉ tronk.  Eweskielik 

kan ŉ mens nie meer leef soos jy wil nie. 

 En dit is maar net ŉ paar voorbeelde.  Daar is nog duisende soortgelyke 

situasies waar vryheid nie ter sprake is nie.  Sommige mense beskryf selfs 

hulle ganse lewe as een lang uitgestrekte gevangenisskap. 

Die slegte omstandighede waarin ek en jy onsself bevind is ook nie eers die enigste 

tronke in ons lewens nie.  Emosies en gevoelens kan ook soos tronke vir ons word.  

Die emosionele tronke waarin ons leef is in baie gevalle te vinde ver in die verlede – 

tydens ons kinderjare het iets verskrikliks met ons gebeur. 



 Vir party mense is vrees soos ŉ tronk.  Jy is selfs bang om by die voordeur van 

jou huis uit te gaan. 

 Vir ander is woede en aggressie die emosies wat ons vas ketting 

 Miskien is jou “slegter selfbeeld” jou tronk. 

 Dalk is jou tronk weer “depressie” en “hartseer”. 

 Vir ander gemeente is “skaamte” die ding in ons lewens wat ons verhoed om 

volheid te lewe. 

Dit klink miskien vreemd gemeente, maar glo my maar.  Elkeen van ons het boeie en 

kettings om ons enkels en gewrigte wat keer dat ons volheid leef.  Elkeen van ons 

lewe in ons selfgemaakte tronke wat ons Godgegewe vryheid aan bande lê. 

Omstandighede en emosies is ook nie eers die enigste tronke waarmee ek en jy te 

doen kry nie.  ŉ Mens kry ook geestelike boeie, geestelike tronke.  En die tronke is 

sekerlik die sterkste en grootste tronke waarin ons leef.  U wonder seker waarvan ek 

praat?  ŉ Mens kan ook die sondigheid van die mens beskryf as ŉ tronk waarbinne 

elkeen van ons leef.  Die tweede geestelik tronk is natuurlik die tronk van die dood.  

En van ons geboorte af is ek en jy in die tronk van die sonde en van die dood 

toegesluit.  Van geboorte af is ek en jy die gevangenes van die sonde en die dood. 

 Deur die eeue heen het die mens gepoog om die sleutels van die tronke te 

vind. 

 Van hulle gebruik die filosofie. 

 Ander probeer aan die hand van die wetenskap die sleutels van die dood te 

vind.  

 Ander mense ignoreer maar net die realiteit.  Hulle kyk die tralies mis.  Hulle 

sien dit nie raak nie. 

 Sommiges is weer bewus van die tronke, maar hulle poog om met genot en 

plesier die realiteit te ontken.  Hulle sê “eet, drink, geniet, want more gaan ons 

dood.” 



Gemeente:  Dink bietjie na oor jou lewe?  Is daar omstandighede, gebeure, mense, 

emosies en gevoelens wat soos ŉ tronk vir jou voel?  Voel jou eie sondigheid miskien 

soos boeie wat so swaar is dat dit jou keer op keer plat trek?  Vriende, voel die dood 

miskien vir jou soos ŉ slot sonder ŉ sleutel – soos ŉ deur wat gesluit voor jou staan? 

2. 

Vir ons wat in Jesus glo, wat een met Hom is in sy dood, maar vir al ook een in Sy 

opstanding is, is daar ŉ ongelooflike boodskap.   

 Dit is ŉ boodskap wat ons vertroos, wat ons hoop gee.  

  Dit is ŉ boodskap wat ons verseker van ons vryheid. 

Blaai ons deur die Nuwe Testament vind ons van twee beelde wat ons van ons nuwe 

lewe verseker.  Dit verseker ons van ons vryheid. 

 In die brief 1 Petrus lees ons dat ek en jy deur Jesus vrygekooptes is.  

Voorheen was ons slawe, gevangenis van die sonde en die dood.  Maar 

omdat God vir ons elkeen lief is, het Hy ons deur die kruis van die sonde en dood 

vrygekoop.  Die bloed van Jesus is die prys wat vir jou en my vryheid betaal is.  

Glo ek en jy in die prys wat betaal is is ons verseker dat die sonde nie meer aan 

ons toegereken word nie.  Die dood is nou verslaan.  Of anders gestel – deur 

Jesus se bloed en opstanding is die tronk van die sonde en die dood geheel en 

al verwoes. 

 Die twee, aangrypende beeld, waarvan ons lees vind ons in Openbaring 1.   

Daar word ek en jy verseker dat Jesus die “sleutels van die lewe en die dood” in 

sy regterhand het.  Dit wil sê:  maak nie saak wat ek en jy in die lewe probeer 

nie, nooit sal ons die tronk kan oopsluit nie.  Nee, net Jesus kan dit vir ons doen.  

Deur sy dood en opstanding sluit hy elkeen van ons se tronk oop.   

Dit bely ons gemeente:  Deur Jesus is ons vrygekooptes.  Jesus onsluit die lewe vir 

ons.  Die wat in Hom glo kry deel aan die bevryding.  Ek en jy is vry. 

3. 



Maar wat van al die ander tronke in ons lewe?  Wat van die omstandighede en 

emosies wat soms soos tronke vir ons voel? 

Omdat Jesus die grootste tronke, die tronke van die sonde en die dood, vernietig 

het deur sy dood en opstanding, weet ons nou dat Jesus ook by magte is om al 

die ander tronke in ons lewens uit die weg te ruim. 

Baie van ons het dit al beleef.   

 God is die middel van ons bevryding.   

 God skep daagliks vir jou en my nuwe realiteite.   

 Hy gee vir ons ŉ uitkoms daar waar niks te vore was.   

 Hy sluit deure oop, Hy gee vir ons die sleutels.   

 Deur God kan ons huwelik, ons werk, ons siekte, ons woede, ons depressie, 

alles, iets anders word, iets beter word.   

 En selfs wanneer God nie eers vir ons die tronke oopsluit nie, gee hy vir ons die 

gereedskap om ons eie bevryding te bewerkstellig.   

 Netso gee Hy vir ons nuwe oë om na ons omstandighede te kyk.  Deur oë van 

geloof te kyk word tronke omskep in geleenthede om nader aan God te groei.  

4. 

Gemeente. 

Ek en jy is bevrydes.  Ek en jy is deur Jesus losgekoop.  Die prys is vir ons betaal.  Die 

deur is oopgesluit.  Christus het sleutels van die lewe in sy hand en hy onsluit elkeen 

van ons se toekoms. 

Dit is ons geloofsrealiteit.  Dit is wat ons glo en bely. 

Op die punt onstaan daar egter ŉ krisis! 

Ek en jy, as mens, is maar vergeetagtig.   

 Alhoewel ons geheel en al bevry is, alhoewel ons tronke deur Jesus geheel en al 

verwoes is, lewe ons nog steeds asof ons in tronke is.   



 Ons is geneig, vriende, om die tronke van ons lewe te herbou en voor ons weer 

kan sien trek ons in.   

 Voor ons weer kan sien lewe ons weer in ŉ tronk van sonde, haat, jaloesie en 

alles wat verkeerd is met die wêreld. 

 Die deur van ons tronke is oop, maar ons sit steeds in die sel.  

Ons moet dit mooi verstaan.  Ons is vry.  Die Woord bevestig dit.  Ons lewe egter asof 

ons agter tralies is.  Die selfde simptome van ons vorige lewe skemer deur. 

5. 

Ons verhaal eindig egter nie hier nie.  Ek en jy is nie vir die res van ons lewens 

verdoem om te vergeet nie.  Ons is nie vir die res van ons lewe verdoem om in ons 

selfgemaakte tronke te leef nie. 

Nee, Johannes 14 getuig hiervan. 

Ons het ŉ verdere Voorspraak.   

 Ons het ŉ Advokaat in die Heilige Gees wat ons saak namens ons behartig.   

 Elkeen van ons het die Gees, en die Gees is nie gebonde aan tyd of plek nie.   

 Omstandighede beteken niks vir die Gees nie.   

 Nee, hy is met ons of ons sondig of nie.  Die Gees is met ons in die helderste 

van dae, en die donkerste van nagte. 

Die Gees vertroos, begeester, motiveer en staan ons by.  Die Gees vul ons met 

hoop op ŉ wonderbaarlike wyse. 

En nog meer, en dit is veral belangrik vir vandag se diens.  Die Gees herinner ons 

aan Jesus se woorde.  Ons kan daar byvoeg:  Die Gees herinner ons aan die dade 

van Jesus.  Die Gees herinner ons aan die kruis en die opstanding. 

Of anders gestel:  Die Gees herinner ons daagliks dat ons tronk verwoes is.  Die Gees 

sê as’t ware vir ons:  Jou prys is betaal, jy is vrygekoop, jou tronk is oopgesluit, jy is 

vry. 



Die einste Gees gebruik vandag die brood en die wyn om jou en my te herinner aan 

ons bevryding.  Die Nagmaal sê:   

 Jou tronk is verwoes, jy is bevry – lewe nou soos iemand wat vry is.   

 Moenie jou tronk herbou nie.   

 Moenie weer die bakstene van die sonde bymekaar skraap nie.  Nee, lewe jou 

vryheid uit deur die Gees. 

Wat bly dan oor gemeente?  Netsoos die Gees ons aan Jesus herinner, netsoos die 

Gees die nagmaal gebruik om ons Jesus opstanding te herinner, so gebruik die Gees 

ook elkeen van ons as lewende herinneringstekens.  Stap ek en jy vandag uit die 

gebou moet ons deur ons doen en late, deur die Gees, die wêreld aan Jesus herinner. 

Amen 

 

 


