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Joh 14:25-27   
25  “Dit sê Ek vir julle terwyl Ek nog by julle bly;   26  en 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. 27  Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir 
julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet 
nie bang wees nie.” 
 
Vir Jode is die Hebreeuse woord Shalom – vrede, ‘n baie belangrike woord.   Want die woord 
Shalom beteken soveel meer as net die afwesigheid van oorlog of spanning.   
Shalom beteken volheid, gesondheid, tevredenheid, sekuriteit, voorspoed.   Wanneer jy God se 
vrede ervaar, is daar Vreugde en Tevredenheid in jou lewe. 
 
Maar die vrede van God is anders as die vrede van die wêreld.  Vrede in die wêreld het 
dikwels te doen met materiële voorspoed, met aardse geluk, met aardse rustigheid en gemak.    
 
God se vrede het egter te doen met verhoudinge. 

• Om in die regte en goeie en gesonde verhouding met God te wees. 
• Om in die regte verhouding met God deur Jesus Christus se soenverdienste te wees. 
• Om in die regte verhouding met God te wees deur die Heilige Gees wat in jou woon. 
• Om in die regte verhouding met jou medemens te wees. 

 
Vrede op die aarde is iets waarvoor jy hoop en werk en soms verdien of afdwing. 
Vrede met God is ‘n gawe, ‘n geskenk wat jy verkry deur ‘n opregte geloof in Jesus Christus. 
 
Ongeredde mense ervaar vrede as daar nie stryd is nie. 
Christene ervaar vrede al is daar stryd en lyding omdat die Heilige Gees hulle lei en oortuig van 
die vrede met God deur Jesus Christus. 
 
Die Heilige Gees openbaar wat God se wil is in en deur die Woord. 
Die Gees lei ons om in moeilike tye op God te vertrou, soos wat die Woord leer. 
Joh 14:27  “Vrede laat Ek vir julle na; my vrede gee Ek vir julle. Die vrede wat Ek vir julle 
gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moet nie ontsteld wees nie, en julle moet nie 
bang wees nie.” 
Iemand het gesê:   

• Ons het die Heilige Gees in ons,  
• die Verlosser bo ons in die hemel, en  
• die Woord voor ons.  (Wiersbe. 2001:354) 

 
Jesus Christus het sy vrede vir ons gegee en nagelaat. 
Die vrede wat Hy gegee het was die sekerheid dat Hy vir ons aan die kruis betaal het. 
Daarom kan ons met groot vrymoedigheid lewe, soos wat Christus van ons verwag. 
Ons kan met groot vrymoedigheid die wêreldse verleidinge los en doen wat God vra. 
Ons kan dit doen omdat ons ons deur die Gees laat lei, deur gehoorsaamheid aan die Woord, en 
deur Jesus Christus, die opregte vrede te verkry. 
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