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De weg naar God 
 

 

 

 
Johannes 14, 1 - 12 
Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Jullie moeten niet zo ongerust zijn.  Geloof in 
Mij, zoals jullie geloven in God.  In het huis van mijn Vader zijn er veel kamers.  
Ik zou dat anders niet zeggen.  
Ja, Ik ga weg om voor jullie een plaats gereed maken, en dan kom Ik terug, en neem Ik jullie 
bij Me op.  Dan zullen jullie wonen, waar Ik woon.  
Jullie weten waar ik naartoe ga en jullie kennen de weg daar naartoe.’  
‘Maar Heer,’ zei Tomas, ‘we weten niet waar U naartoe gaat.   Hoe kunnen we die weg dan 
kennen?’  
Jezus antwoordde: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.  
Alleen door Mij kun je bij de Vader komen. Als jullie Mij hebben leren kennen, zullen jullie 
ook mijn Vader leren kennen.  Sterker, nu al kennen jullie Hem en heb je Hem gezien.’  
Dan zei Filippus: ‘Heer, laat ons de Vader zien, dan zijn we tevreden!’  
Daarop zei Jezus: ‘Ik ben al zo lang bij jullie, Filippus, en je kent Me nog niet?  
Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.   
Hoe kun je dan nog vragen: “Laat ons de Vader zien”?  
Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?  
De woorden die Ik tot jullie spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf.  
Dat zijn woorden van de Vader, die in Mij woont. Geloof Me toch: Ik ben in de Vader en de 
Vader is in Mij.  Of geloof het anders om wat Ik doe.  
Echt waar, Ik verzeker jullie: wie in Mij gelooft, zal doen wat Ik doe.  
Ja, hij zal nog grotere dingen doen, want Ik ga naar de Vader.’  
 
Op zoek naar de waarheid altijd en overal? 

Een man komt bij de hemelpoort met een mooie, grote, zware edelsteen.  Petrus vraagt hem 

wat voor een steen dat is. 



Dat is de waarheid, zegt de man.  En op dat moment laat hij per ongeluk de steen uit zijn 

hand vallen.  De steen valt steeds sneller naar de aarde totdat hij in miljoenen stukjes op de 

aarde uiteenspat.  De man is ontdaan.  Petrus merkt dat en zegt: 'Kalm maar, wees niet 

bedroefd, het is zo erg niet.  Nu kan iedereen op aarde een klein stukje van de waarheid 

hebben.'  Dat weet ik wel, zei de man, daar ben ik ook niet zo ontzet over.  Het ergste is dat 

iedereen zal gaan denken dat een klein stukje de héle waarheid omvat  

Bestaat de waarheid niet altijd uit kleine stukjes? 

 

Op zoek naar de weg in lente 2020 

Eens verdwaalde iemand diep in het bos.  Na een tijdje verdwaalde nog iemand.  Ze vonden 

elkaar.  Zonder van elkaar te weten wat ze hadden beleefd, vroegen ze zich af langs welke 

weg ze eruit konnen komen.  Ik weet het niet, antwoordde de eerste, maar ik kan je de weg 

wijzen die nog dieper het struikgewas ingaat en laten we dan gemeenschappelijk naar de 

weg zoeken. 

Samen vinden we de weg gemakkelijker dan alleen, zelfs met 1,5 m. afstand. 


