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Inleiding: 

1. 

Gemeente van ons Here Jesus Christus. 

Somtyds gebeur dit dat dinge, die lewe, net te veel vir ons raak.  Elkeen van ons het 

al iets hiervan ervaar – selfs die kinders onder ons.  Jy probeer en probeer, maar jy 

maak nie hond of haar af nie.  Jy struikel en sukkel vorentoe, maar daar kom ŉ punt 

waar jou bene nie een tree meer kan gee nie.  Nou sit jy in sak en as. 

• Miskien het die eksamens vanjaar so gevoel of ŉ spesifieke vak by die skool 

– die werk is net te moeilik, te veel, ek gaan nooit slaag nie. 

• Netso kan jy ŉ punt in jou loopbaan behaal waar dit vir jou voel asof jy tot 

stilstand steier, en maak nie saak wat jy doen nie, die momentum is verlore. 

• Siekte veroorsaak ook somtyds hierdie gevoel van hulpeloosheid by ons.  Jy 

vra jouself af:  Waarheen nou, alle moontlikhede is oorweeg, en daar is geen 

uitkomkans nie. 

• Baie mense voel asof hulle in een stort wanneer hulle hul verhoudings in 

oënskou neem.  My verhouding met my man, my vrou, my kinders is so goed 

soos ŉ doodloopstraat – waarheen nou. 

Die is maar net ŉ paar voorbeelde van situasies in mense se lewens wat veroorsaak 

dat hulle nie meer met hulle eie twee voete kan loop nie  -  wat veroorsaak dat hulle 

in duie stort.   

Die druk van ons moderne, gejaagde lewe, met al sy keerdatums en spertydperke, 

veroorsaak meer en meer dat mense onder die druk swik, en verdrink.  Kyk maar na 

ons land.  Die gevoel van hopeloosheid is soos ŉ golf wat jou kan oorweldig.   



En u weet so goed soos ek, dat mense die breekpunt op verskillende maniere 

hanteer.  Van ons mense wend hulle na alkohol, ander weer na geweld of 

losbandigheid, ander kyk weer net met dowe apatiese oë na die wêreld, depressie 

neem toe en selfmoord raak elke gemeenskap. 

 

2. 

Maar gemeente, netso het elkeen van ons ook al ervaar, hoe ŉ geliefde, of selfs ŉ 

vreemdeling, ons lewe betree op daai oomblik wanneer ons breekpunt bereik.   

• Jy was besig om te druip, maar toe het ŉ onderwyser, jou nood gesien en 

gehelp. 

• Of in die geval van die werk.  Iemand sien dat jy ongelukkig is en hy of sy 

bied vir jou ŉ ander moontlikheid aan. 

• Dalk was dit ŉ dokter, of ŉ suster, wat oor baie kennis en wysheid beskik, 

wat jou bysgestaan het tydens daai siekte. 

• Of, in terme van jou verhoudings, het ŉ vriend of vriendin, ŉ broer of suster, 

gesien dat jou huwelik in duie stort.  En op daai oomblik het sy ingespring en 

gehelp. 

So, gemeente, het elkeen van ons al barmhartige Samaritane gehad, wat ons 

opgetel het daar waar ons verwond langs die pad lê.  Elkeen van ons het al ervaar 

hoe mense, met hulle eie probleme en foute, ons regdokter en weer begelei tot 

beterskap.  Elkeen van ons het al ervaar, daar waar ons nie meer met ons eie voete 

kan loop nie, hoe ŉ ander persoon ingryp, ons optel, en deur die lewe dra.   

En indien dit nie vir hierdie eggenoot, ouer, onderwyser, dokter, predikant, vriend of 

vriendin was nie, sou die lewe ons sekerlik verdrink het. 

3. 

In Grieks, die taal waarin die Nuwe Testament oorspronklik geskryf is, sou ons so ŉ 

persoon ŉ Parakletos, of in Afrikaans, Parakleet noem.  In die wydste sin van die 

woord beteken die begrip Parakleet “iemand wat geroep word om jou te help en 



bystand te verleen.”  In ŉ nouer sin van die woord is ŉ Parakleet weer iemand wat 

jou saak vir jou stel, ŉ voorspraak, ŉ advokaat, of selfs ŉ assistent.  Parakleet kan 

ook verder vertrooster of helper beteken.   

Miskien het u al van die woord gehoor?  Dit is ŉ woord met ŉ ryke betekenis en wat 

groot waarde vir ons lewens het, maar ook ten opsigte van ons nadenke aangaande 

Jesus en die Heilige Gees. 

Die woord, Parakletos, en sy verbuigings, word net 5 maal in die Nuwe Testament 

gebruik.  Ek wil vandag kortliks na die teksgedeeltes kyk, veral ook omdat ons op 

die oomblik in die kerklike jaar die werking van die Heilige Gees herdenk. 

 

Oomblik vir gesprek: 

 

Skriflesing en Prediking: 

4. 

Die eerste teks waarna ek wil kyk is 1 Johannes 2 vers 1 en 2.  In hierdie pragtige 

teksgedeelte word na Jesus as die Parakleet verwys.  Ek gaan die teksgedeeltes 

vir ons voorhou uit die heel nuutste vertaling van die Bybel, die sogenaamde, 

Direkte Vertaling.  Kom ons lees dit saam. 

My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle sodat julle nie moet sondig nie, en 

wanneer iemand sondig, het ons Jesus Christus, die Regverdige, as Parakleet by 

die Vader.  En Hy is die soenoffer vir ons sondes – nie net vir ons sondes nie maar 

ook vir die van die hele wêreld.  

Die brief 1 Johannes is nie werklik ŉ brief soos die van Paulus nie.  Dit is die geval 

omdat die skrywe nie ŉ briefhoof en briefslot beskik nie.  Dit is eerder ŉ teologies 

traktaat, of strydgeskrif, self ŉ geskrewe preek,  

• wat die aanhoorders waarsku teen teologiese dwalinge van die 

gnostisisme.  



• En tweedens, en dit is veral belangrik vir vandag se preek, is die geskrif 

opgestel, vermoedelik deur die apostel Johannes, om die aanhoorders se 

geloof te versterk.  Na die aanhoor van die skrywe moes die aanhoorders, 

met die hulp van die Gees, nie langer twyfel nie. 

Die geloofsekerheid waartoe die aanhoorders van die geskrif geroep word draai om 

een saak.   

Selfs al het hulle gesondig, het hulle Jesus, die regverdige, die Parakleet, by die 

Vader.  Met ander woorde:  Ten spyte van hulle sonde is Jesus hulle helper, hulle 

voorspraak, hulle bystand, hulle advokaat by die Vader.  Dus stel Jesus die sondaar 

se saak, wie nie sy eie saak kan stel nie, by die Vader.  Hy praat dus namens die 

wie nie vir hulle self kan praat nie.   

Dit gaan egter ook nog verder.  Jesus help die wie nie hulle self kan help nie.  Hy 

dra die wie nie self kan loop nie.  Dit doen Hy deurdat Hy die soenoffer is vir ons 

sonde, en selfs van die wêreld. 

Het ons, sondaars, iets gedoen, om Jesus as Parakleet, dit wil sê, voorspraak en 

helper, te verkry.  Nee, God stuur Jesus as Parakleet na elkeen van ons sonder 

dat ons dit verdien.  God sien ons nood, hy hoor angskreet, en hy gryp in.  Hy 

stuur hulp.  En dit kom in die vorm van Jesus, die volmaakte Parakleet.  Dit geskied 

omdat God ŉ liefdevolle, genadige Vader is.   

5. 

Gemeente.  Die woord Parakleet word egter nie net 1 Johannes 2 gebruik nie.  Nee, 

die woord word nog 4 maal in ŉ ander geskrif gebruik.  Die evangelie volgens 

Johannes maak ook gebruik van die woord.  Waar 1 Johannes Jesus egter as ŉ 

Parakleet, of voorspraak, uitbeeld, gebruik die Johannes evangelie die woord 

wanneer daar na die Heilige Gees verwys word. 

Meer spesifiek praat Jesus self met die dissipels oor die Heilige Gees en die 

werking van die Heilige Gees nadat Hy hulle verlaat het.  Ons lees net die betrokke 

versies waar die woord Parakleet gebruik word.  Weereens uit die Nuwe Direkte 

Vertaling. 



Eerstens lees ons Johannes 14 vers 15-18.  Daar staan geskrywe: 

As julle my liefhet sal julle my opdragte gehoorsaam.  En ek sal die Vader vra en Hy 

sal vir julle ŉ ander Parakleet gee sodat Hy vir ewig by julle kan wees.  Hy is die 

Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld Hom 

nie sien nie en ook nie ken nie.  Julle ken Hom egter, omdat hy by julle bly en in 

julle sal wees. 

Dan lees ons vers 25 en 26 van die selfde hoofstuk: 

“Dit het ek vir julle gesê terwyl ek by julle gebly het.  Die Parakleet, die Heilige 

Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle in alles onderrig en julle aan 

alles herinner wat ek vir julle gesê het. 

Die volgende verwysing na die Gees as Parakleet kry ons in Johannes 15 vers 26-

27.  Daar staan: 

“Wanneer die Parakleet kom wat Ek van die Vader af aan julle sal stuur, die Gees 

van die waarheid wat van die Vader kom, sal Hy oor my getuig.  En julle moet ook 

getuig, omdat julle van die begin af by My is. 

Die laaste keer wat die Gees as Parakleet verwoord word, is in hoofstuk 16 vers 7 

en 8 van die Johannes evangelie.  Ons lees daar: 

Ek vertel julle egter die waarheid.  Dit is voordelig vir julle dat ek weggaan.  As ek 

nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle kom nie.  As ek egter weggaan, sal 

ek Hom na julle stuur.  En wanneer Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde 

en van regverdigheid en van oordeel. 

6. 

Broeders en susters. 

Gedurende Jesus se aardse bediening was Jesus ŉ Parakleet vir elkeen wat sy 

pad gekruis het.  Dink maar aan die verlamdes, die blindes, die siekes, en die 

veragtes.  Vir elkeen van hulle was Jesus ŉ helper, iemand wat vertroos en 



bemoedig, iemand wat hulle optel en die herberg neem.  Hy het gepraat namens die 

wat nie hulle eie saak kan stel nie. 

En so stel Jesus vandag nog jou en my saak by die Here. 

Ek dink die dissipels, meer as enigiemand anders, het Jesus as Parakleet 

ervaar.  Tydens hulle swaarkry, hulle binnegevegte, hulle onsekerheid, was Jesus 

deurgaan hulle Parakleet – hulle helper en bystand, hulle vertrooster, die een wat 

hulle saak vir hulle stel.   

Maar nou sê Jesus aan die dissipels vanaf hoofstuk 14 van Johannes dat hy hulle 

gaan verlaat - hy gaan om vir hulle plek in die hemele voor te berei.  En dit vind 

deur sy dood en uiteindelike opstanding en hemelvaart plaas.  Tog het die dissipels 

dit op die stadium nie begryp nie.    

Ons kan aflei uit Jesus se bemoedigende woorde dat die aankondiging die dissipels 

hewig ontstel het.  Ons kan dit net verbeel.  Vir 3 jaar lank was Jesus met die 

dissipels.  Hy was hulle geliefde leermeester, die een wie hulle deur ŉ dol en 

deurmekaar wêreld gelei het.  Hy het vir hulle hoop gegee, die lewe self. 

Ek dink hulle het op daai oomblik gevoel soos ek en jy wanneer ons angs en 

vrees ons net wil oorweldig.  Wanneer dit vir ons voel dat ons nie langer kan nie, 

die lewe is net te veel, ek verdrink.  Die boodskap van Jesus het hulle platgeslaan, 

gebreek.  Moet hulle nou maar net terug gaan na hulle ou bestaan – ŉ 

doodsbestaan. 

7. 

Tog sien ons gemeente, in die vier teksgedeeltes wat ons ons saam gelees het, dat 

Jesus nie die dissipels alleen laat - in die steek laat nie.  Hy maak voorsiening vir 

hulle. 

Indien hulle Jesus liefhet en sy opdragte gehoorsaam sal hy vir die Vader vra om 

iemand in Sy plek te stuur.  Hy sal namens hulle by die Vader pleit.  En dan gee hy 

hulle die belofte dat die Vader ŉ ander Parakleet sal stuur.   



Anders gestel sê Jesus aan hulle:  Waar ek nou die afgelope drie jaar julle 

voorspraak, en vertrooster was, gaan julle nou, wanneer ek weggaan, ŉ ander 

vertrooster en helper kry.   

En die nuwe Parakleet wat deelmaak van die Vader en die Seun, het ŉ baie 

belangrike funksie volgens Jesus. 

• Die Parakleet, of Gees van Waarheid, sal met hulle en in hulle wees. 

• Verder onderrig die Parakleet, of Gees, die mense wie Jesus liefhet. 

• Terselfdertyd herinner die Parakleet, of Gees, die ontvangers daarvan aan 

Jesus self, sy woorde en dade. 

• Dan sê Jesus dat die Gees van hom sal getuig in die harte van die 

ontvangers van die Gees. 

• En laastens sê Jesus dat die Gees, of Parakleet, na die wêreld gestuur word 

om die wêreld te leer van wat reg en verkeerd is, mat ander woorde die 

wêreld te skool in God se Waarheid. 

8. 

Vandag moet ek en jy besef dat Jesus die versoek aan die Vader maak nie net 

namens die dissipels nie.  Hy het in daai oomblik God versoek om ŉ ander 

Parakleet ook vir jou en my te stuur.  Netso kry ons die belofte dat ons die Gees 

sal onvang en die absolute versekering dat die Gees in ons sal wees, ons sal 

onderrig, sal herinner, in ons sal getuig en ons in die waarheid sal lei. 

En hier waar ons vandag die werking van die Gees herdenk, vier ons die feit dat 

Jesus se beloftes nie net leë woorde was nie, maar dat elkeen van wel as waar die 

Gees ontvang het.   

Hiervan getuig Johannes 21 vers 22.  Na Jesus se opstanding verskyn Hy aan die 

dissipels met die bekende woorde:  Vrede vir julle.  En daarna staan daar dat Jesus 

op hulle geblaas en vir hulle gesê het:  “ontvang die Heilige Gees.” 

Handelinge verwoord die selfde gebeure, maar maak gebruik van ander beelde en 

metafore.   



Die feit bly egter staan.  Jesus verseker ons dat die wie Jesus liefhet en sy 

opdragte gehoorsaam, die Gees sal ontang.  Dit kan ons slegs glo deur die Gees 

se werking in jou en my. 

9. 

Gemeente.  Ek sluit af. 

• Ons het dus in die rowe, moeilike, deurmekaar lewe die Parakleet, die Heilige 

Gees ontvang –al dink ons so, ons is nie alleen nie.     

• In ŉ wêreld waar ons soms struikel en val en nie meer weet hoe om voort te 

gaan nie, het ons ŉ vertrooster gekry.  Die Gees vertroos ons wanneer ons 

stoksielalleen staan voor die hartseer v.d. wêreld. 

• Wanneer dit vir ons voel of ons verdrink in skuld, pyn, depressie, moet ons 

weet dat ons ŉ helper het wat ons saak vir ons stel en dra wanneer ons 

val. 

• Wanneer ons op ons knee voor die Here staan en vra “waarheen nou” moet 

ons glo dat ons die Gees met ons is, in ons is, en ons onderrig in die 

waarheid en altyd ons gedagte rig op die reddende werke van Jesus 

Christus.   

Wat bly dan oor gemeente? 

• Netsoos daar somtyds ŉ barmhartige samaritaan, ŉ Parakleet, op ons pad 

kom, so moet ons ook ŉ Parakleet vir ander wees.  Hulle optel en na die 

herberg dra. 

• Netsoos Jesus ŉ Parakleet vir jou en my is wat ons saak by die Here stel, so 

moet ons ŉ Parakleet wees vir ons naaste en hulle saak stel.  Ons moet praat 

vir die wie nie vir hulself kan praat nie. 

• Netsoos ons deur Jesus die Heilige Gees as Parakleet onvang, wat ons 

vertroos, en begelei, help, onderrig in die waarheid, so moet ons ons ook die 

wêreld vertroos, help en in die waarheid vir hulle tot voorbeeld wees. 

Gemeente, kom ons word self ŉ Parakleet.  Kom ons word uit dankbaarheid mekaar 

se vertroosters, mekaar se helpers, mekaar se bystand en ondersteuning.  



Kom, laat ons ons naaste bystaan, te midde van ons eie gebrokenheid.  Is dit nie 

wat Jesus vir jou en my gedoen het nie? 

Amen 


