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Ik ben de weg, de waarheid 
en het leven
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Thema:
Jezus, de weg, de waarheid en het leven

Doel
De kinderen vertellen dat de weg naar Gods waarheid en het leven loopt via het lijden van Jezus.

Toelichting 
Vorige week ging het over verbonden zijn met Jezus. Dat willen de discipelen van Jezus ook. Ze volgen hun Meester. 
Jezus leert hun dat je waarheid en leven niet bereikt door aards geluk. De weg naar het leven zal moeizaam en pijnlijk 
zijn. Een van zijn discipelen zal Hem verraden, Petrus zal ontkennen met Jezus te maken te hebben. Jezus gaat lijden en 
sterven en zal daarna terugkeren naar zijn Vader in de hemel.
Dat lijden is nodig; het kan niet anders. Hoe droevig Jezus’ sterven ook is, de discipelen hoeven niet alleen verdrietig te 
zijn. Omdat God in het lijden van Jezus zijn liefde laat zien voor zondaars. Hij redt hen door zijn dood heen. En omdat wie 
in Jezus gelooft alleen door het lijden eeuwig mag leven en net als Jezus bij de Vader thuis mag zijn.

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Jezus wijst ons de weg 
Richtlijnen: Neem een plattegrond mee van je woonplaats. Zoek met de kinderen op waar de kerk staat en waar hun huis 
staat. Over welke straten ga je dan naar huis (Dit kan ook in een inleidend verhaaltje).
Jezus wil ons net als een plattegrond helpen de weg te vinden naar God, naar een gelukkig leven. Hij zegt dat we goed 
naar zijn woorden moeten luisteren en goed naar zijn leven moeten kijken. Geef een paar praktische voorbeelden aan de 
kleuters, die in hun leefwereld passen.

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus is de weg naar God de Vader
Richtlijnen: Neem een navigatiesysteem mee (of een plattegrond). Hoe vind je de straat waar je moet wezen? Hoe volg je 
de juiste weg? Laat een van de kinderen een adres kiezen in eigen omgeving en plan de route daarheen. (Ditzelfde kan in 
een inleidend verhaaltje)
Jezus is op aarde om ons de weg wijzen naar God, naar een gelukkig leven. Dat doet Hij door zijn woorden, Hij legt de 
Schriften uit. Jezus laat ook zien dat God mensen het goede wil geven door de wonderen die Hij doet. En het belangrijkste: 
Jezus blijft gehoorzaam aan God, zelfs als Hij gevangengenomen wordt en moet sterven aan het kruis. Want alleen door 
mijn lijden, kan ik de mensen op aarde redden. Dan ga ik naar de hemel, naar mijn Vader. En jullie mogen daar ook komen. 
Dan zijn we weer samen: Jezus en wij.
Geef de kinderen praktische voorbeelden hoe wij naar Jezus’ woorden kunnen luisteren en zijn leven als voorbeeld kunnen 
nemen  

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus, de enige weg naar het leven
Richtlijnen: Je kunt beginnen met een spel waarbij je moet schatten hoeveel kralen er in een pot zitten. De buitenste kralen 
kun je tellen, maar wat zit er in het midden. Ook kralen of een prop papier? Soms moet je ook een situatie inschatten: kan 
de brandweer een brandend huis binnen of is het te gevaarlijk?
Je kunt ook het voorbeeld van de middenbouw over navigatie gebruiken.
De discipelen willen verbonden zijn met Jezus. Maar zij hebben het idee dat dat alleen kan als Jezus in hun midden is. 
Daarom schrikken ze geweldig, als Jezus aankondigt dat Hij naar zijn Vader gaat na een periode van lijden. Dat kan niet! 
Jezus legt hun uit, dat ze hun situatie verkeerd inschatten. Zijn lijden en weg naar de hemel is de enige manier om hen echt 
gelukkig te laten leven. Omdat God in het lijden van Jezus zijn liefde laat zien voor zondaars. Hij redt hen door zijn dood 
heen. En omdat wie in Jezus gelooft alleen door het lijden eeuwig mag leven en net als Jezus bij de Vader thuis mag zijn. 
Dus niet ongerust zijn, zo komt het goed.
Je schat jouw situatie juist in, als je blijft luisteren naar Gods woorden en op Hem vertrouwt. Wat betekent dat voor jou?
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Achtergrondinformatie
Bij het Bijbelgedeelte
Dit gedeelte wordt vaak gezien als begin van een serie toespraken van Jezus die Hij hield tijdens de Pesach-maaltijd met 
zijn leerlingen (13:1 e.v.), kort voor zijn arrestatie, veroordeling en kruisdood (18:1 e.v.). Goed beschouwd beginnen deze 
toespraken al in hoofdstuk 13:31-35, waar Jezus (de Mensenzoon) aankondigt dat Gods grootheid door Hem zichtbaar zal 
worden. Oudere Bijbelvertalingen spreken over het ‘verheerlijkt worden’ van Jezus. Het is de typische manier van de evan-
gelist Johannes om de lijdensgang van Jezus te duiden in het licht van de grootheid en heerlijkheid die God daarin toont. 
Dat komt niet alleen door de afloop: Jezus zal immers opstaan uit de dood en (wat Johannes steeds benadrukt) terug naar 
zijn Vader gaan. Ook geeft het aan wie de regie in dit alles heeft. Niet Kajafas of Pilatus of een boze menigte of de solda-
ten die Jezus aan het kruis nagelen. God in zijn grootheid en Jezus, in wie God zijn grootheid laat zien, hebben alles in 
handen. Van meet af aan is in vierde evangelie dan ook duidelijk dat Jezus’ ‘aardevaart’ en zijn ‘hellevaart’ zullen uitlopen 
op zijn ‘hemelvaart’. 

Met name de zin ‘Waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen’ (13:33) wordt in 14:1 e.v. verder uitgewerkt. Daartussen 
zit een vraag van een weer eens boven zijn eigen macht grijpende Petrus en Jezus’ voorzegging van Petrus’ verlooche-
ning (13:36-38). Waar gaat Jezus heen? Dat had Hij nog niet uitgelegd in het vorige hoofdstuk. Hij onthult het in de eerste 
verzen van hoofdstuk 14: Jezus gaat naar ‘het huis van zijn Vader’ (vers 2). Bij dit beeld mag je denken aan een Joods 
familiehuis, waar steeds nieuwe kamers werden bijgebouwd om de familie bijeen te houden. Vele kamers zijn er ook in dit 
Vaderhuis met een hoofdletter, belooft Jezus. En Hij kan het weten, want Hij was er Kind aan huis en zal dat ook straks 
weer zijn. Dan hoeven zijn leerlingen dus ook niet langer verward of ongerust te zijn, maar mogen ze vertrouwen op God 
en op Jezus (vers 1)

Volgens vers 2b en 3 is Jezus onze kwartiermaker. Nadat Hij alles heeft klaargemaakt, komt Hij terug en zal Hij ook ons 
meenemen naar het Vaderhuis. We krijgen geen nadere informatie hoe het daar is. Jezus zegt enkel: ‘Dan zullen jullie zijn 
waar Ik ben’ (vgl. 12:26, 17:24). Dat zegt goed beschouwd toch alles? Dat te weten mag ons genoeg zijn. Net als de weg 
er naartoe. Die is volgens Jezus zijn leerlingen bekend (vers 4). Thomas is vervolgens de woordvoerder van de discipelen 
(vers 5; meervoud ‘wij’). Waar gaat Jezus nou precies heen? En hoe moeten zijn leerlingen Hem dan volgen? De vraag lijkt 
veel op die van Petrus (13:36-37). Ook ‘de Joden’ liepen stuk op dit punt (7:35, 8:22). 

Jezus antwoordt met een volgend ‘Ik ben’ woord: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (vers 6). Het is een van de 
radicaalste claims van het christelijk geloof. Onopgeefbaar ook, want het is de claim van Jezus zelf. Hij wijst mensen niet 
maar een weg (zoals vele ‘heilbrengers’ hebben gedaan), Hij zelf is de weg! Hij verkondigt niet maar een leer of waarheid 
(waarvan talloze versies worden aangeboden), Hij zelf is de waarheid. Hij biedt niet maar een goed en echt leven, nu en in 
Gods toekomst (tot vandaag de dag zijn er vele ‘goeroes’ die dat beloven), maar Hij zelf is dat leven. Het is allemaal ver-
bonden met Jezus zelf. Je vindt het heil niet alleen bij Hem, maar ook in Hem. Doordat de heerlijkheid van Vader met Hem 
samenvalt, is Jezus weg, middel en doel tegelijk. Door Hem kom je tot de Vader, zonder Hem lukt dat niet (vers 6b).

Vers 7 benadrukt nog eens de volkomen eenheid tussen God de Vader en Jezus als zijn Zoon. In Jezus kennen zijn leer-
lingen God de Vader en hebben ze Hem zelfs gezien. Jezus is het gezicht van God! Het is niet zo vreemd dat de discipelen 
ook deze wel heel pretentieuze uitspraak niet direct begrijpen. Ditmaal neemt Filippus het woord. Hij vraagt Jezus hen de 
Vader te laten zien (vers 8). Jezus’ antwoord is een herhaling van vers 7, maar let er op hoe Jezus nu Filippus heel per-
soonlijk aanspreekt (vers 9 en 10a).

De volstrekte eenheid tussen Vader en Zoon beheerst ook de verzen 10 en 11. Jezus richt zich nu in het meervoud tot al 
zijn leerlingen. Zowel het spreken als het ‘zijn’ van Jezus is helemaal verbonden met de Vader. En als je dat niet gelooft, 
kijk dan naar wat God door Jezus doet (vers 11b). Het is deze eenheid die aan de basis staat van een geweldige belofte: 
Jezus gaat naar zijn Vader, maar zijn leerlingen zullen, als ze op Jezus vertrouwen, hetzelfde doen als Hij of zelfs méér 
(vers 12). Hoe dat werkt, maakt vers 13 duidelijk: wanneer zijn leerlingen in Jezus’ naam tot de Vader bidden, zal Jezus 
(door de Heilige Geest, zie vers 16 e.v.) dat doen. En zo zal ook dan de grootheid van de Vader door de Zoon zichtbaar 
worden. Vers 14 bevat een herhaling van deze belofte en vormt daarmee het uitroepteken achter dit rijke gedeelte 
(vgl. ook 15:7-8 en 16:23-24).
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Vers voor vers
Vs. 1  ‘… vertrouw op God en op Mij’: De volkomen eenheid in wil en werk tussen God de Vader en de Mensenzoon 

Jezus wordt ook in deze hoofdstukken voortdurend benadrukt. Wie Jezus heeft, heeft God de Vader. Andersom is 
ook waar, hoe radicaal ook: zonder deze Zoon blijft de Vader voor ons buiten bereik (o.a. vers 6b).

Vs. 2a  ‘In het huis van mijn Vader zijn veel kamers’: Oudere Bijbelvertalingen hebben het over ‘vele woningen’. Het Griek-
se woord duidt op ‘verblijfsplaatsen, wooneenheden, logeervertrekken’. Een aardige, eigentijdse vertaling zou 
‘appartementen’ zijn.

Vs. 2b De Bijbelvertaling NBG ’51 verbond de eerste helft van 2b met 2a: ‘anders zou Ik het u gezegd hebben, waarna 
vers 2b in een nieuwe zin meedeelde dat Jezus voor zijn leerlingen plaats ging bereiden. De NBV voegt beide 
zinsneden samen tot een vraag. Taalkundig kan het allebei. De NBV-vertaling klinkt als verklaring van Jezus bij 2a 
logischer dan de wat vreemde nieuwe inzit ‘want Ik ga heen om…’ in de NBG ’51.

Vs. 5 Het onbegrip en misverstand dat Jezus’ woorden oproepen is een steeds terugkerend element in het evangelie 
van Johannes. Lees bijvoorbeeld Johannes 3 (Nicodemus) of 4 (de Samaritaanse vrouw). Het geeft ook aan hoe 
hoog en voor mensen verborgen de geheimen zijn waar Jezus over spreekt. 

Vs 6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg…’: Als Jezus Hebreeuws of Aramees sprak, gebruikte Hij het woord ‘halacha’. In het 
Jodendom is dat ‘de weg van Gods geboden waarmee je het leven naar Gods bedoeling vormgeeft’. Op wat een 
bijzondere worden deze geboden nu vervuld in ‘de weg Jezus’, naar wie wij ons leven helemaal mogen richten. 
Veelzeggend is dat de eerste christenen ‘mensen van de weg’ werden genoemd (Handelingen 9:2)

Vs 8 ‘… meer verlangen we niet’: Het is alsof Filippus met Jezus onderhandelt. Als Jezus dit voor hen doet, gaan ze 
akkoord met zijn vertrek. Dacht hij aan Mozes, die dit ook had gevraagd èn gekregen (Ex. 33:18 e.v.)?

Vs 9 ‘… en nog ken je me niet, Filippus?’: Mooi, deze heel persoonlijke, pastorale trek. Jezus sprak grote menigten toe, 
maar vergat nooit de enkeling. Dat doet Hij nog niet. Er klinkt ook pijn in Jezus’ woorden door. Juist dit evangelie 
vertelt ons dat Filippus door Jezus persoonlijk tot discipel was geroepen (1:43-44). Maar na zoveel met Jezus te 
hebben meegemaakt, kent Filippus Hem nog niet? Kennen is ook hier meer dan ‘weten met je verstand’. Het is 
‘vertrouwd zijn met’, in dit geval met Jezus’ missie waarvan de kern bestaat uit wie Jezus zelf is. Lees ook het – 
eveneens tot Filippus gerichte - vers 10a: ‘Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is?’

Vs 12 ‘…zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat’: Kan dat wel, nog grotere werken doen dan Jezus? En hoe zit 
dat met bidden in Jezus’ naam en de belofte dat Hij het zal doen? We zullen ook hier mogen denken aan het werk 
van de Heilige Geest. Over Hem gaat Jezus direct na deze verzen spreken. Vanaf de Pinksterpreek van Petrus 
begon de wereldwijde groei van de beweging van mensen die zich gegrepen wisten door het evangelie van Jezus. 
Dit werk van de Geest is op zich al een immens wonder, en het gaat her en der (zeker in de spanningsvelden van 
zending en evangelisatie) gepaard met wonderen. Het gaat in deze verzen dus niet om het ‘bidden om kunstjes’. 
Er staat ook een meervoud: het is de gemeente van Christus die eendrachtig bidt om de voortgang en bewaring 
van Gods Woord in deze wereld. Waarbij er dus geen tegenstelling is tussen wat Jezus en wat zijn leerlingen 
doen. Ook bij het laatste is Jezus, in de eenheid met God de Vader en de uitgezonden Geest, zelf de afzender. 

 
Vraag
Veel mensen vinden Jezus sympathiek, maar ergeren zich aan een radicale uitspraak als vers 6. Hebt u dat wel eens mee-
gemaakt? Herkent u er ook zelf iets van?

Auteur:WMB
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Inleiding
Ik moet éven weg, zegt juf Anke. Emma en Henk, jullie 
mogen je werkje afmaken. Koos en Lidy mogen in de 
bouwhoek spelen. Merel en Edwin, blijven jullie zo lang 
in de poppenhoek? Lief zijn voor elkaar en geen ruzie 
maken. Anna, wil jij Emma even helpen om haar veter te 
strikken?  Ik ben gauw weer terug. 
De groep van juf Anke kan goed even alleen zijn. Ze 
weten precies wat juf Anke graag wil dat ze doen. En dat 
gaat meestal goed. Ze kennen de regels van juf. Ze doen 
hun best om lief voor elkaar te zijn. Ze proberen geen 
ruzie te maken.  Elkaar helpen kunnen ze ook.  Het lukt 
niet altijd, maar ze proberen het wel. Zo blijft het gezellig 
in de klas.  
Als juf terugkomt, zegt ze: ‘We gaan ergens naartoe. Het 
is nog een verrassing. Geef mij maar een hand. Geef el-
kaar ook maar een hand. We gaan er in een lange slinger 
naartoe. Ik weet de weg.’
In het verhaal van vandaag vertelt jezus ook dat Hij er 
straks niet meer is. En ook wat de vrienden van Hem dan 
moeten doen. Luister maar.

Bijbelverhaal
Ik moet iets doen van God wat ik heel moeilijk vind. Het 
is ook helemaal niet fijn. Toch zal Ik het doen. Daardoor 
kunnen jullie later wel in Gods huis wonen. Ik ga ervoor 
zorgen dat er voor iedereen plek is. Daarom zal Ik er een 
tijd niet zijn. Intussen hoef je niet verdrietig te zijn.

De vrienden snappen er helemaal niks van. Waar gaat 
Jezus dan heen. Kunnen ze niet mee?
Nee, zegt Jezus, niemand kan mee. Nu nog niet. Pas 
heel veel later. Jullie weten waar ik naar toe ga. Ook 
weten jullie zelf de weg ernaartoe. In die tijd dat Ik er niet 
ben, mag je leven zoals Ik dat heb gedaan. Maak geen 
ruzie, maar wees goed voor elkaar. Houd veel van elkaar, 
net zoals Ik van jullie doe. Zorg voor elkaar en help ande-
ren. Doe alles precies zoals Ik het gedaan heb. Dan zal 
God in je hart zijn, heel dicht bij je. Jullie weten wie Ik ben 
en wat Ik doe. God is precies dezelfde, zo weten jullie 
ook wie Hij is.
Tomas snapt het nog steeds niet. Hij weet niet waar 
Jezus naartoe gaat. Hoe kan hij dan weten waar hij langs 
moet?
‘Dat begrijp je toch wel’, zegt Jezus. ‘Ik ben die weg, ik 
kan je de weg wijzen naar God. Volg die weg. Door alles 
te doen zoals ik het gedaan heb kun je bij God komen.’
Dan zegt Filippus: ‘Kunt u ons God de Vader dan laten 
zien! Dat zou ik heel graag willen. ’Maar Filippus’, zegt 
Jezus, ‘weet je het dan nog steeds niet? Als je Mij ziet zie 
je God ook. Als Ik iets zeg, dan zegt God dat eigenlijk. Ik 
zeg altijd wat ik van God moet vertellen. De dingen die Ik 
doe, doe Ik omdat God het wil.

Jullie mogen straks alles vertellen over Mij. Jullie mogen 
alles doen zoals Ik het gedaan heb. Zo zullen de mensen 
zien dat jullie bij Mij horen en bij God. Zo zullen anderen 
ook weten hoe je bij God kunt komen.  Ook voor hen zal 
ik dan een plekje maken bij Hem.

Auteur: TD
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Inleiding
Stel je voor, je gaat naar een plaats waar je nog nooit 
bent geweest. Jullie gaan op vakantie. De koffers gepakt, 
auto volgeladen met eten en speelgoed en dan op weg…
Of je gaat verhuizen naar de andere kant van het land. 
Alle spullen staan opgestapeld in de verhuiswagen, je 
bed, de kast, de boeken, de planten. Alles erin? Rijden 
maar….
Toch zullen je ouders of de verhuizers niet zomaar op 
pad gaan. Voordat je vertrekt moet je weten waar je heen 
gaat en hoe de route ernaar toe loopt.
Jullie hebben voor het vertrek vast eerst al eens samen 
op Google maps of op een landkaart gekeken. Je ouders 
zeggen: ‘Kijk daar gaan we heen, zie je wel? En dan 
rijden we er zo naar toe’ Met hun vinger wijzen ze op de 
wegen waarover je met de auto bij die plaats kunt komen.
In de verhuiswagen of in de auto is er misschien wel een 
tomtom of een ander navigatiesysteem dat jullie de weg 
kan wijzen. Je voert de naam van de plek in waar je heen 
wilt, je voegt een straatnaam toe en binnen de kortste 
keren wordt de route voor je uitgerekend. De stem die je 
hoort wanneer de tomtom aanstaat vertelt jullie de weg: 
‘Rijd de straat uit, daarna over 500 meter ga je linksaf, 
daarna rechts aanhouden…’
Heel handig, want als je de beschrijving van het naviga-
tiesysteem goed volgt, kom je op de juiste bestemming 
aan.

Bijbelverhaal
Jezus vertelt zijn leerlingen dat Hij niet meer lang bij hen 
zal zijn, maar dat Hij zal weggaan. Jezus vertelt dat de 
weg moeilijk zal zijn. Hij zal gevangengenomen wor-
den, verraden, bespot en gedood. Maar dit zal niet het 
einde zijn. Jezus zegt tegen zijn leerlingen: ‘Je hoeft niet 
ongerust te zijn en verdrietig, vertrouw op God en op Mij. 
Want alleen door mijn lijden kan Ik de mensen op aarde 
redden. Door mijn lijden kan mijn Vader zijn liefde laten 
zien voor zondaars. 
Straks ben Ik niet meer bij jullie hier op de aarde. Maar 
jullie mogen weten dat er in het huis van mijn Vader veel 
kamers zijn. Ik zal daar een plaats voor jullie gereedma-
ken en dan kom Ik terug naar de aarde. Dan zal Ik jullie 
met Mij meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben’ 
De leerlingen kijken Jezus vreemd aan. Ze snappen 
eigenlijk niet wat Hij tegen hen zegt. Een van de leerlin-
gen, Tomas, zegt tegen Jezus: ‘Wij weten niet eens waar 
U naartoe gaat, Heer, hoe kunnen wij de weg erheen dan 
weten?’
Jezus zegt tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben de weg, de waar-
heid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan 
door Mij. Als je Mij kent, ken je ook de Vader. Door Mij 
hebben jullie Hem gezien.
Dan zegt Filippus, een van de andere leerlingen: ‘Wij wil-
len heel graag dat U ons de Vader laat zien’ Jezus schudt 
zijn hoofd: ’Filippus, nu ben Ik al zo lang bij jullie en nog 
ken je Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader 
gezien. Waarom vraag je dan, mag ik de Vader zien? 
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Geloof je niet dat de Vader en Ik dezelfde zijn? Ik ben in 
de Vader en de Vader is in Mij’
Als jullie iets vragen in mijn naam dan zal de Vader jullie 
verhoren.
Door Mij wordt zo de grootheid van de Vader zichtbaar’ 
zegt Jezus.

Afsluiting
Wij mogen het leven van Jezus als voorbeeld nemen. We 
mogen proberen om te leven zoals Hij dat hier op aarde 
deed. 
• Jezus stapte niet af op de populaire mensen om Hem 

heen. Hij had juist oog voor diegenen die er niet echt 
bij hoorden. Voor Zacheüs, een kleine tollenaar, ver-
stopt in een boom. Voor melaatsen, die niet in het dorp 
of de stad mochten wonen, omdat ze ziek waren en de 
mensen bang waren om ook ziek te worden.

 En wij? Gaan wij met kinderen om die anderen links 
laten liggen? Vraag jij wel eens aan een kind dat niet 
zo populair is of die mee wil spelen met een spel?

• Jezus maakte tijd om te bidden tot God zijn Vader, Hij 
maakte tijd om te lezen in de bijbel. Lees jij wel eens in 
de (kinder)bijbel? Bid jij iedere dag tot God?

• Jezus wilde voor mensen zorgen. Toen er een keer 
veel mensen naar Hem kwam luisteren en het laat 
werd, zorgde Hij voor eten. Als er zieken bij Hem wer-
den gebracht maakte Hij ze beter.

 En jij, zorg jij wel eens voor een ander? Troost je 
iemand die gevallen is? Of help je iemand met spullen 
oprapen wanneer alles van zijn of haar tafel valt?

In iedere situatie kun je bedenken ‘Wat zou Jezus doen?’
Probeer maar steeds meer op Jezus te gaan lijken. Volg 
de weg die Jezus je wijst. En als je iets aan God de Vader 
wil vragen, dan mag je dat doen in Jezus Naam. Want 
Jezus is de weg naar God de Vader.

Auteur: MMe
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Om ergens te komen moet je de weg weten.
In de buurt weet je dat meestal wel. Als je ergens naar 
toe moet waar je nog nooit geweest bent zul je moeten 
zoeken. 
Voor ons is dit niet zo moeilijk: even naar ‘Google Maps’ 
op je telefoon, de bestemming invullen, op ‘start’ drukken 
en gaan. De tocht wordt onderweg begeleid door een 
vriendelijke stem die je de weg wijst.
Vóór het digitale tijdperk kocht je een wegenkaart van 
Nederland. Of van Europa als je verder wegging. Van 
tevoren stippelde je de reis uit en maakte aantekeningen 
op een velletje papier.
Het was handig om in ieder geval de grote steden en het 
nummer van de autosnelwegen die op je route lagen te 
noteren. 
En dan ging je op pad. En weet je: zo kwam je eveneens 
waar je wezen moest…

We zijn ook op een andere manier op weg. We zijn gebo-
ren en mogen een poos op de ‘levensweg’ lopen. Kun je 
die vinden op internet? Kun je daar een kaart van kopen? 
Horen we een stem die zegt welke kant je op moet? 
Staan er wegwijzers langs de kant? En weet je het doel 
van de reis?

Bijbelverhaal
Ook Jezus is op weg.
Jezus heeft zéker een doel voor ogen. Hij heeft dat doel 
niet zelf gekozen, Hij doet de wil van zijn Vader.
Onderweg probeert Hij het aan zijn vrienden uit te leg-
gen. Hij is nu bijna aan het einde van zijn reis op aarde. 
Ze begrijpen lang niet alles wat Jezus zegt. Daarom stel-
len zij vragen. 
Jezus heeft net gezegd dat Hij niet lang meer bij hen 
blijft. Hij gaat naar het huis van zijn Vader. En als Hij daar 
voor zijn leerlingen een plaats heeft gemaakt komt Hij te-
rug om hen mee te nemen en dan zijn ze weer bij elkaar. 
‘Jullie kennen de weg naar waar ik heenga’, zegt Jezus. 
En dat begrijpen zij dus niet.
Tomas durft het te vragen: ‘Waar gaat u nu precies naar-
toe, Heer, en hoe kunnen wij de weg dan weten?’ Ze zien 
er tegenop om zonder Jezus verder te moeten.
Jezus kijkt hem aan en antwoordt: ‘Ik ben de weg…Ik ben 
de waarheid…Ik ben het Leven.
Omdat ik ga sterven voor jullie zonden maak ik de weg 
naar mijn Vader vrij voor de mensen.
Niemand kan bij God komen zonder Mij. Dat is de Waar-
heid, Ik ben de Weg naar het Leven.’
Het is even stil, je ziet de leerlingen nadenken. 
Dan gaat Jezus verder: ‘Als jullie mij kennen, zullen jullie 
ook mijn Vader kennen. Vanaf nu kennen jullie Hem want 
jullie hebben Hem zelf gezien’.

Dat klinkt wel heel raadselachtig…
Zij kennen toch alleen Jezus? Hij vertelt wel steeds over 
God en hoe God wil dat de mensen moeten leven. Maar 
daarmee hebben zij God toch nog niet gezien? 
Filippus durft het aan om een vraag te stellen: ‘Jezus, 
laat ons de Vader toch eens zien? Dan begrijpen we het 
misschien beter. Wie is God toch? Waar woont Hij? Hoe 
moeten we Hem ons voorstellen? Als we God kunnen 
zien zijn we tevredengesteld’.
Jezus kijkt hem aan en ziet dat de leerlingen het nog niet 
begrijpen.
Hij zegt: ‘Nu ben ik al zo lang bij jullie…en nog ken je me 
niet, Filippus?
Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in 
mij is? 
De Vader in Mij doet zijn werk door Mij heen. Ik zeg de 
dingen niet namens mijzelf.
Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Als je 
naar Mij kijkt dan zie je de Vader!
Je kunt Mij vertrouwen, je zult door de Zoon de Vader 
zien.
Begrijpen jullie het? De Weg, de Waarheid, het Leven, 
dat ben ik voor jullie!’

lees verder op de volgende bladzijde

Jezus, de enige weg naar het leven
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Afsluiting
We gaan nog even terug naar de vragen aan het begin.
Misschien kun je de antwoorden met elkaar vinden.

We zijn geboren en mogen een poos op de ‘levensweg’ 
lopen. 

Kun je die vinden op internet?                                    
(Je kunt de Bijbel downloaden)

Kun je daar een kaart van kopen?                                
(Je kan de bijbel kopen) 

Horen we een stem die zegt welke kant je op moet?   
(In de Bijbel kun je dat ‘horen’)

Staan er wegwijzers langs de kant?                              
(Je ouders en andere mensen?)                         

En weet je het doel van de reis?                                   
(………………….)                        

Een passend liedje van Elly en Rikkert:                      
https://youtu.be/8MhhDaW1fq8    (control en klik)

Ik ben de Weg
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld
(Johannes 14:4-6)

Ik ben de weg en de waarheid en het leven
Kom tot de Vader, kom door Mij
Ik ben de weg en de waarheid en het leven
Kom tot de Vader, kom door Mij

Kan ik die weg gaan, kan ik die waarheid leren
Kan ik daar leven In ‘t verre Vaderland
Ja dat kan want

Ik ben de weg en de waarheid en het leven
Kom tot de Vader, kom door Mij
Ik ben de weg en de waarheid en het leven
Kom tot de Vader, kom door Mij

Soms is de weg lang soms is de waarheid moeilijk
Geef mij Uw leven geef mij Uw Vaderhand
Ja dat kan want

Ik ben de weg en de waarheid en het leven
Kom tot de Vader kom door Mij
Ik ben de weg en de waarheid en het leven
Kom tot de Vader kom door Mij
Kom tot de Vader kom door Mij

Auteur: RvBvdB
 

https://www.youtube.com/watch?v=8MhhDaW1fq8&feature=youtu.be

