
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serie Leef! (4) 
Zondag 3 april 2017 
 
Thema: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven 
  Johannes 14,1-6 
Inleiding 
Is het jou ook wel eens overkomen? Dan heb je het gevoel dat je die winkel aan de 
linkerkant al eens eerder hebt gezien. En dat standbeeld aan je rechthand komt je ook 
bekend voor. En met een schok besef je: ik ben de weg kwijt. 

En soms kost het aardig wat moeite om de goede weg weer te vinden! 
Maar je kunt ook op een andere manier de weg kwijt zijn. Dan heb je het gevoel dat je geen grond meer onder de 
voeten hebt. Er zijn ingrijpende dingen gebeurd waardoor je je afvraagt: wat is de zin van het leven nog?  
Je bent de weg kwijt! 
Deze weken zijn we op zoek naar het echte leven. De bijbel zegt dat je dat bij God kunt vinden. Maar hoe kun je God 
vinden? Er zijn vandaag de dag heel wat mensen die van alles geprobeerd hebben om God te vinden. Maar ze zijn 
daarin teleurgesteld geraakt. Hun gebed kwam niet over. De boeken die ze lazen spraken elkaar tegen. En op de kerk 
raakten ze misschien uitgekeken. Maar ook nieuwe wegen bleken onbegaanbaar. Alle wegen liepen dood … 
En jij, heb jij God gevonden? De leerlingen van Jezus zijn ook op zoek naar Gods liefde en nabijheid. Maar ze zijn 
bang dat ze Jezus en God kwijt raken. Ze zijn compleet in verwarring. 
Het is de laatste avond voor Jezus’ sterven dat ze nog bij elkaar zijn. Het moet eigenlijk feest zijn. Het is paasfeest. 
Maar echt feest is het niet. Want Jezus zegt dat dit de laatste keer is dat ze zo bij elkaar zijn. Hij zal spoedig sterven. 
Als Jezus het heeft over zijn lijden en sterven, vliegt het hen aan. Wat is er toch aan de hand? Wat bedoelt Jezus 
toch? Hoe moet het verder? Loopt de weg tot God dan toch dood? Is het kruis dan het laatste dat ze van Jezus zullen 
zien? Wat moeten ze zonder Jezus in deze wereld? 
Uit vers 1 blijkt dat ze totaal in verwarring zijn. Tot in het diepst van hun wezen. Ze zien het helemaal niet meer 
zitten. Wat is het leven nog zonder Jezus? Zonder Hem heeft het leven geen zin. 
Misschien is het wel herkenbaar. Soms is er zoveel aan de hand. Alles is onzeker. En als God er dan ook niet is, wat 
dan? Welk houvast heb je dan nog? In deze situatie zegt Jezus: vertrouw op God en op Mij. Maar hoe dan? En dan 
zegt Jezus: er is plek voor jou bij God en Ik ben de weg! 
 

1. Gods nabijheid 
Toch houvast? Waarom? Omdat Jezus niet alleen maar heengaat, maar omdat Hij ook ergens heengaat. Jezus wordt 
niet getroffen door het lijden en de dood, omdat het Hem overkomt. Alles is niet afgelopen. Maar Hij brengt vrijwillig 
het offer van zijn leven. Hij doet het met een doel. Hij wil er iets mee bereiken. Want door zijn kruisdood gaat hij in 
het huis van de Vader met de vele woningen om daar plaats te maken voor de zijnen. 
Wat houdt dat in? Vaak wordt daarbij aan de hemel gedacht. En op allerlei plaatsen in de bijbel kom je die gedachte 
tegen. Het leven heeft een doel! Wat een geweldig perspectief is er! Er is de verwachting van een leven in hemelse 
heerlijkheid! 
Toch is het de vraag of Jezus dat hier bedoelt. In het evangelie van Johannes wordt nergens over de hemel 
gesproken als het huis van de Vader. De enige keer dat je die uitdrukking tegenkomt is in Johannes 2. Daar gaat het 
over het tempelplein dat wel een markt lijkt met overal kraampjes waar je iets kunt kopen. Er worden door allerlei 
handelaars goede zaken gedaan. Maar Jezus zet ze allemaal de tempel uit: jullie maken een markt van het huis van 
mijn Vader! En dan is direct duidelijk wat Jezus daarmee bedoelt: de tempel, de woonplaats van God. Die uitdrukking 
wordt zo ook honderden keren in het Oude Testament, het eerste deel van de bijbel, gebruikt.  
Jezus heeft het dus over de tempel, of breder: de woonplaats van God. Nu was het zo dat de toegang tot de tempel 
beperkt was. Slechts één keer per jaar – op de Grote Verzoendag – kon de hogepriester het heiligste van de tempel 
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binnengaan. Je kon dus niet zomaar tot God gaan. Slechts bij hoge uitzondering was dat mogelijk. Er stond teveel 
tussen God en mensen in. De zonde maakte een hartelijke en open relatie onmogelijk. Eigenlijk was het voor een 
mens onmogelijk om tot God te naderen. 
Maar nu zegt Jezus dat dit door zijn kruisdood gaat veranderen. Hij zal voor ons de weg tot God banen. Zodat God 
voor ons als mensen toegankelijk wordt. Hij zal onze schuld op zich nemen. Daardoor wordt het mogelijk om bij God 
te wonen, bij God thuis te zijn. Dat is geen toekomstmuziek, maar dat is nu al mogelijk. ‘In het Vaderhuis komen niet 
de mensen binnen van wie gezegd kan worden: ze waren levend, maar nu zijn zij dood. In het Vaderhuis komen de 
kinderen binnen van wie de Vader zegt: ze waren dood, maar ze zijn levend geworden.’ 
En dan is er niet alleen plaats voor de hogepriester bij hoge uitzondering. Nee, er zijn vele woningen. Het gaat om 
een groot aantal. Plaats genoeg. Vele woningen, niet 1: plek voor heel verschillende mensen in al hun eigenheid. 
Jezus zegt: vertrouw op Mij. Hij heeft het mogelijk gemaakt. Alle reden Hem te danken! Elke dag! 
 

2.  Gods aanwezigheid 
Maar hoe ervaar je dat dan? In vers 3 legt Jezus dat uit. En dan doelt Jezus niet op zijn terugkomst. Maar Hij bedoelt 
zijn aanwezigheid door de heilige Geest (zie vers 16-18). Jezus baant voor ons de weg naar God. En daarna wil Hij ons 
laten delen in de gemeenschap met God, zoals Hij daar nu zelf al in deelt. Het is dus de heilige Geest die je nu al wil 
laten merken dat je Gods nabijheid mag ervaren. Hij laat je de vrede met God ervaren. Wat een troost! Je hoeft niet 
op Gods nabijheid te wachten tot na dit leven. Maar nu al ben je bij God welkom. Wanneer je bidt om de heilige 
Geest, wil God zijn Geest geven. En mag je door alles heen de vrede van God merken. 
Dat is nog niet volmaakt. God komt zelf op aarde wonen als aarde en hemel nieuw worden. Er zijn nu nog strijd en 
aanvechting. En toch mag je al iets van zijn zorg ervaren. De heilige Geest wil dat contact leggen. Hij wil je gevoelig 
maken voor de dingen van God. Hij spreekt door de bijbel. Hij laat de vrucht van het geloof groeien. Hij deelt gaven 
uit. Open je hart voor zijn aanwezigheid! 
 

3. Gods leiding 
Hoe ontvang je dat? Wat is de weg daar naartoe?  
Misschien ben je de weg kwijt. Tomas, een van Jezus’ leerlingen, vraagt daarnaar. Hoe kom je dan bij God? En dan 
zegt Jezus: de weg daarnaar, ben Ik! Jezus is de weg om tot God te komen. Alleen via Hem wordt dat contact met 
God beleefd. Een andere weg is er niet.  
Iemand zei eens: geloof is als een touw; het maakt wel uit waaraan je dat vastknoopt. Op allerlei manieren wordt 
gezegd dat je God kunt vinden. Er zijn heel veel ideeën en filosofieën … Geloof is prima, maar het maakt wel uit waar 
je het aan vastmaakt. Jezus zegt: maak het vast aan Mij! 
De weg die Jezus wijst, vraagt niet tal van studies of geestelijke oefeningen. Het is niet de weg van inspanning van 
ons als mensen. Maar het is een cadeau. Jezus biedt aan de weg te wijzen. Sterker nog: Hij is de weg! Hij wijst niet de 
weg, maar Hij is de weg. Vandaar dat christenen later mensen van de Weg worden genoemd (Handelingen 9,2). 
Jezus geeft niet alleen raad, maar Hij gaat met je mee zodat we niet verkeerd uitkomen en 
de weg kwijt raken. Hij is de Weg. 
Vandaag wordt je uitgenodigd om die weg te gaan. Misschien heb je een verkeerde weg 
genomen, wilde je op eigen kracht God bereiken. Maar Jezus biedt het je aan. Hij wil je bij 
de hand nemen. Het ongelooflijke is waar: je bent welkom bij de Vader!  
 
Slot 
Elke stad kent ze: tientallen, soms honderden daklozen. Afschuwelijk om geen plek te 
hebben. Een van de belangrijkste redenen is de schuldproblematiek. 
Bij God hebben we allemaal schulden. Een woning zit er niet in. De schulden van je leven stapelen zich op. Maar wat 
een wonder: Jezus heeft onze schuld betaald. Er is plek bij God. Vertrouw op Hem. Hij is de weg. Hij nodigt je uit. Ga 
vandaag nog met Hem mee! 
 
Bijbelleestips en vragen voor de komende week: 

 Lees voor jezelf over de laatste dagen voor Jezus’ sterven: Johannes 18 en 19. Wat raakt je? 

 Volgende week mogen we avondmaal vieren: zijn er dingen die je moet belijden en in gebed bij God wil 
brengen? Wat maakt je dankbaar? Hoe gaat je je dankbaarheid voor het offer van Jezus uiten? 

 

Een gezegende week in verbondenheid met Hem!  Hartelijke groet, ds. Jan Bosch. 


