
Ik ben de weg en de waarheid en het leven; Johannes 14:1-13

Ik heb enkele uitspraken van mensen bij. Het is best straf wat ze beweerd hebben.
PP1, 2, 3 

- dokter Lecompte: Ik zal 1000 jaar worden; is gestorven toen hij 78 was.
- Cadel Evans: Ik zal de tour 2010 winnen; hij werd 26e op 50 minuten van de winnaar
- Hitler: Ik zal een duizendjarig rijk vestigen. Na zo’n 12 jaar was het allemaal voorbij.

PP4
Als we het evangelie van Johannes lezen, dan komen we heel wat straffe uitspraken van Jezus 
tegen. Zo zegt Jezus dat Hij het brood van het leven is en iemand die geestelijk honger heeft, 
iets mist in zijn/haar leven, naar Jezus moet komen. Hij zegt ook dat Hij het licht van de 
wereld is. Hij laat de mensen zien hoe de wereld echt is – namelijk dat wij gemaakt zijn door 
God en God nodig hebben in ons leven. Jezus zegt ook dat Hij de opstanding en het leven is. 
Daar ging de vorige preek over – in de Bijbel staat dat Jezus zei dat Hij Lazarus, één van 
Jezus’ vrienden, uit de dood zou opwekken. Als dat geen straffe uitspraak is… en Hij heeft 
het ook gedaan. Beste mensen, Jezus’ uitspraken zijn van een andere orde dan die van 
Lecompte, Evans of Hitler. Als Jezus zo’n dingen zegt, dan zijn ze waar. 

Vandaag komen we aan een volgende uitspraak van Jezus; Ik ben de weg, de waarheid en het 
leven. Ik heb daarnet gezegd dat Jezus’ uitspraken van een andere orde zijn dan die van 
Lecompte, Evans of Hitler. Laat ons dan vandaag ook goed nadenken over wat Jezus te 
zeggen heeft. 

Lezen Johannes 13:36-14:1-13

We zien in dit stuk een gesprek tussen de discipelen en Jezus. Jezus zegt iets, Petrus gaat erop 
in. Daarna gaat Tomas in op iets anders en Filippus zegt als laatste iets. Eigenlijk is het drie 
keer hetzelfde: ze begrijpen Jezus niet. Petrus zegt, onbewust, dat hij Jezus wil volgen in Zijn 
lijden en wil naar eigen zeggen zelfs zijn leven inzetten voor Jezus. Tomas zegt dat Hij niet 
weet waar Jezus naartoe gaat en dat hij de weg dus niet kent. Het moet heel bedroevend 
geweest zijn voor Jezus om deze opmerking te krijgen. Per slot van rekening heeft Jezus al 
zoveel uitgelegd aan Zijn discipelen. Hij heeft al heel wat keren gezegd dat ze in God moeten 
geloven, dat Jezus en God gelijk zijn en dat ze in Hem moeten geloven. En na Tomas, zegt 
Filippus dat hij de Vader wil zien om in Hem te geloven. Je merkt ook aan de reactie van 
Jezus dat Hij dit teleurstellend vindt: ‘Ben Ik zolang bij u en kent gij Mij niet?’

Jezus vertelt doorheen de vragen en opmerkingen van de discipelen dat Hij hen moet verlaten, 
dat ze Hem niet direct kunnen volgen, maar dat ze later zullen volgen. Als Tomas dan vraagt 
naar de weg om Jezus te volgen, zegt Jezus: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. 

Er zijn drie delen in deze preek: Petrus, Tomas en Filippus.

Petrus
Jezus gaat ergens naartoe, waar Petrus Hem niet kan volgen. Uit de andere evangeliën kunnen 
we besluiten dat Jezus voordien al een paar keer tegen Zijn discipelen gezegd had dat Hij zou 
moeten lijden en sterven. Petrus is een heldhaftig optreden van plan om Zijn Meester te 
beschermen, maar heeft nog steeds niet begrepen dat dat niet de bedoeling is. Jezus moet 
sterven. Dat is de weg die Hij moet gaan. Die weg kan Petrus niet volgen. Jezus moet alleen 



die moeilijke weg gaan, om de weg voor de gelovigen in orde te brengen. Daarna zal Hij 
komen om hen mee te nemen. Het is belangrijk om dit te zien als een aanloop naar de 
uitspraak van Jezus dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. Jezus is de weg, omdat Hij 
zelf eerst een heel moeilijke weg van zwaar lijden gegaan is. 

Tomas
Jezus zei: Waar Ik heenga, daarheen weet gij de weg. Waarop Tomas zegt: ‘Wij weten niet 
waar gij naartoe gaat en dus weten wij de weg ook niet.’ Klinkt logisch, he. Als je niet weet 
waar iemand naartoe gaat en je moet later ook naar die plaats komen… dat zal niet lukken. De 
vraag is: ‘Wist Tomas echt niet waar Jezus naartoe ging? En wist Tomas de weg niet?’ 
Misschien was hij het vergeten, maar Jezus had het toch wel duidelijk gezegd. Denk maar aan 
andere Ik ben-uitspraken. Jezus zei dat Hij de Goede Herder is – m.a.w. ze moeten Hem 
volgen. Hij zei: Ik ben de deur; ofwel door te geloven in Mij kom je bij de Vader. 

Tomas had het kunnen weten. In ieder geval, Jezus antwoordt met de Ik ben-uitspraak van 
vandaag. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Deze woorden zijn opvallend als je er een 
paar verzen uit het Oude Testament bij neemt.
Lezen: Psalm 119:30, 37
‘Ik verkies de weg van de waarheid. Maak mij levend door uw wegen.’ Jezus betrekt deze 
principes op Zichzelf en zegt: Ik ben die weg. Ik ben die waarheid. Ik ben dat leven.

WEG
Tomas zei dat hij de weg niet wist, wel, Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Geloof in Mij. De weg naar 
God, is door Mij.’ Jezus is de weg naar het leven, naar God. Het is heel mooi dat het 
christendom in de eerste eeuw de ‘weg’ genoemd werd en dat de eerste christenen ook wel 
‘mensen van de weg’ genoemd werden. Dit duidt aan hoe belangrijk Jezus, als dé weg, is. Dit 
laat ook zien dat het christendom een godsdienst is die zegt dat zij de waarheid, de weg heeft 
en dat de rest verkeerd loopt. 

WAARHEID
Jezus is ook de waarheid. Hij ís de waarheid. Dat is sterker dan dat Hij de waarheid vertelt. Ik 
kan de waarheid wel eens vertellen, maar kan ook liegen. Jezus ís de waarheid en vertelt dus 
altijd de waarheid; er is bij Hem geen leugen te vinden. Dat betekent dat als Hij zegt dat Hij 
de weg is, dat Hij dat dan ook is. Als Hij zegt dat Hij de Goede Herder is, dan is Hij dat ook. 
Als Hij zegt dat Hij het brood van het leven is, dan is Hij dat ook. Enzovoort. 

LEVEN
Jezus is het leven. Hij heeft in Zichzelf alles wat nodig is om onze geestelijke honger te 
stillen. Daarmee komen we op het terrein van het brood des levens, brood van het leven. Jezus 
is het leven en geeft leven
Lezen: Johannes 10:10
Calvijn zegt in zijn commentaar op dit stuk heel duidelijk: Als iemand niet tevreden is met 
Jezus alleen en verder zoekt, dan zal Hij dood vinden ipv leven.

Na deze uitspraak verduidelijkt Jezus kort Zijn uitspraak: ‘Niemand komt tot de Vader dan 
door Mij’. Hij is de weg, omdat Hij naar de Vader leidt. Hij is de waarheid en het leven, 
omdat we in Jezus de Vader kunnen zien. 



Een belangrijk gevolg hiervan is dat al het zoeken naar God, het proberen tot God te komen, 
na Jezus opgegeven te hebben, tot niets leidt. Theologie of filosofie, gescheiden van Christus, 
kan misschien wel komen tot goede uitspraken, maar is in haar essentie verward en verkeerd. 
WANT je kan God alleen maar kennen, als je Jezus kent. Je kan ook de wereld en de mens 
maar ten volle leren begrijpen, als je God, Jezus, de Schepper ervan kent.

Ik heb bij de vorige Ik ben-uitspraken telkens gezegd dat het radicale uitspraken zijn. Jezus 
maakt ons heel duidelijk dat Hij onvervangbaar is. Het is Hij of niets. En dat is in deze 
uitspraak niet anders. Hij is de weg – niemand anders. Hij is de waarheid – niemand anders. 
Hij is het leven – niemand anders. Radicaal, exclusief. Laat ons in ons denken en spreken over 
Jezus dit nooit vergeten. Velen maken van Jezus een sociaal bewogen man en een wijze leraar 
en dat is Hij ook, maar Hij is bovenal God en maakt dat zeer duidelijk. Wie probeert te 
verdoezelen dat Jezus God is, maakt Jezus tot een bespottelijk figuur die belachelijke dingen 
heeft gezegd als ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Deze woorden zijn niets waard als 
we niet geloven dat Hij God is.  

Filippus
De opmerking van Filippus – toon ons de Vader – is eigenlijk absurd. Waarom zegt hij dat? 
Waren Jezus’ woorden niet duidelijk genoeg? Jezus had toch gezegd: ‘Indien je Mij kende, 
zou je ook de Vader kennen’. Wat is dan het nut van de Vader nog te zien? Filippus gelooft 
niet of begrijpt niet… 

Jezus zegt daarop: ‘Ben Ik zolang bij u en kent gij Mij niet?’ Hier zitten heel wat mensen die 
al vele jaren christen zijn. Denk je dat Jezus ook tegen u zegt: ‘Ben ik zolang bij u en kent gij 
Mij niet?’. Het kan, net als bij de discipelen. Ze trokken al een jaar of drie met Jezus rond, 
maar kenden hem niet. Nu denken jullie misschien: Ja, maar dat was voor de Heilige Geest 
kwam. Dat is een argument, maar helaas weinig steekhoudend. Het is niet omdat wij in de tijd 
na de komst van de Heilige Geest leven, dat wij Jezus kennen. De Joden waren er trots op dat 
ze het uitverkoren volk waren, maar ze werden bijzonder hard aangepakt door God toen ze 
ongehoorzaam bleven. Wij leven in de tijd na de Heilige Geest, maar moeten daarom niet 
denken dat alles wel lekker in orde komt. Beste mensen, we moeten goed beseffen dat Jezus, 
dat God, wil dat de mensen Hem kennen. Stel je voor dat Jezus hier straks binnenkomt en Hij 
zou eventjes met je praten… En na een paar zinnen van jou, zegt Hij: ‘Nu ben jij al zo lang 
christen en jij kent Mij niet.’ Hoe pijnlijk… (wachten) God, mijn schepper, jouw schepper, 
zegt: ‘Je hebt nu al zoveel over Mij gehoord, maar je kent mij niet’. Ik zou enorm beschaamd 
staan. 
Ik hoop dat duidelijk is wat ik wil zeggen. God, Jezus, wil ons kennen. Niet zomaar dat wij 
weten dat Hij bestaat en dat wij geloven dat Hij onze Redder is. Niet zomaar dat wij een 
enorme bijbelkennis hebben. Versta mij niet verkeerd, die dingen zijn een belangrijke basis 
om God te kennen, maar het gaat verder. Als Jezus hier zegt: ‘Jij kent mij niet’, dan gaat het 
over een oprechte, diepe relatie tussen jou en Jezus. In die zin is ook mijn vraag aan jullie: 
‘Kennen jullie Jezus?’ En in die zin is mijn oproep aan jullie: ‘Streef ernaar om Jezus te 
kennen of Hem nog beter te leren kennen’. Geloven in Hem is zo rijk, zo spannend, zo 
voldoening gevend, zo onbeschrijfelijk. Zorg ervoor dat Jezus, moest Hij hier binnenstappen, 
niet tegen jou moet zeggen: ‘Nu ben je al zo lang christen en nog ken je Mij niet’. Hoe pijnlijk 
zou dat zijn. 



Slot
Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Met deze woorden maakt Jezus Zijn discipelen 
bijzonder duidelijk dat er maar één manier is om bij de Vader te komen en dat is door Jezus, 
door te geloven in Hem. Hij heeft de weg naar God gemaakt, door een weg van lijden te gaan. 
Hij is de waarheid; er is bij Hem geen leugen aanwezig. Hij is het leven en kan dus aan ons 
leven geven. 

Ik heb aan jullie een vraag gesteld waar je eens heel diep over moet nadenken; ik daag jullie 
uit om daar eerlijk over na te denken. Ken je Jezus? Niet alleen door vaak over Hem te horen 
of door een grote bijbelkennis te hebben, maar echt, diepgaand kennen; een relatie met Hem 
hebben. Of denk je dat als Jezus met jou zou spreken, na een tijdje zou zeggen: Nu ben je al 
zo lang christen en nog ken je Mij niet. Ik daag jullie uit om daarover na te denken. En als je 
tot de conclusie komt dat je Jezus eigenlijk maar een beetje kent, maak er dan ernst mee om 
Hem beter te leren kennen. Je kan jezelf geen betere uitdaging opleggen.

Amen.


