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Bezinning 299: Weg, waarheid en leven 1
Johannes 14,1-12 = 5° Paaszondag in het A-jaar

Het Woord
[Jezus zei:] ‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van Mijn Vader zijn
veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer
Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met Me meenemen en
dan zullen jullie zijn waar Ik ben. Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’ Toen zei Tomas:
‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen
weten?’ Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan
door Mij. Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook Mijn Vader kennen en vanaf nu kennen jullie
Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer,
meer verlangen we niet.’ Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie en nog ken je Me niet, Filippus?
Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?
Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens Mezelf als Ik
tegen jullie spreek, maar de Vader die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. Geloof me: Ik ben in de
Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. Waarachtig, Ik
verzeker jullie: wie op Mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als Ik en zelfs meer dan dat, Ik ga immers
naar de Vader.’
Een woord bij het Woord
In het Johannesevangelie horen we Jezus dikwijls ‘Ik-ben-uitspraken’ doen: Ik ben het brood van
leven, Ik ben de deur, Ik ben de Goede Herder … Hier dus: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het
leven.’
Jezus is de weg waarlangs de Vader bij de mens is gekomen en komt. Langs Jezus toont de Vader
zich volkomen. Jezus is de weg waarlangs wij, mensen, naar God kunnen gaan. Jezus is de weg
waarlangs we naar het eeuwige leven gaan, naar een van de vele kamers in het huis van de Vader.
Jezus is de weg waarlangs we naar andere mensen gaan, gemeenschap opbouwen, aan een betere
wereld werken. Jezus is de weg naar de vreugde en wel de vreugde in overvloed.
Jezus is de waarheid: alles wat waardevol is in Gods ogen, heeft Hij gedaan en gezegd. Want in de
Bijbel is de waarheid vooral te doen. Het is een werkwoord. Waardevol is dus wat menselijkheid
opbouwt, wat het Rijk van God op aarde gestalte geeft.
Jezus is ook leven, het echte leven. Voor velen op aarde is het bestaan niet meer dan overleven. In
oorlogsgebieden kunnen velen slechts overleven. Waar honger heerst, verliest het leven zijn
kwaliteit. Waar tirannen mensen onderdrukken, wordt het leven als het sap uit een citroen uit kleine
mensen geknepen. Jezus brengt juist het volle leven. En zelfs het eeuwige leven. Eenmaal, in het
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huis van de Vader, zullen we volkomen de mens zijn zoals God ons in het begin droomde. Het
leven is een prachtig geschenk, dat we ontvangen hebben om het door te geven aan anderen.
De mensheid moet nog een zeer lange weg gaan naar het waardevolle, volmenselijke, ja, goddelijke
leven. Moge Jezus de weg zijn die ons altijd dichter bij dat einddoel brengt. Mogen wij al onze
krachten inzetten om daaraan mee te bouwen.
Het Woord in mijn leven
In welke zin is Jezus een weg voor mij? Welk kernelement uit Jezus’ boodschap is voor mij het
meest waardevol? Hoe geef ik leven aan anderen?
Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
Gij zijt de weg naar de Vader.
Langs U komt de Vader bij ons.
Gij zijt de volle waarheid:
al wat Gij zegt en doet,
bouwt menselijkheid op.
Gij zijt het leven
zoals de Vader het bedoelt,
zelfs leven in zijn volheid.
Geef dat wij allen
in Uw naam
en in de naam van de Vader
die goede weg gaan,
dat waardevolle doen,
het leven doorgeven aan velen,
vooral aan wie slechts overleeft.
Tot we eens zullen genieten
van het volle, eeuwige leven
in het huis van de Vader. Amen.
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