
 1 
De leerlingen van Jezus zijn in afwachting. 

Ze voelen het.. er staat iets volkomen nieuws te gebeuren. 

Het is immers Jezus die spreekt over zijn vertrek bij hen. 

Voorgoed of is er nog wel een toekomst vragen ze zich af? 

Er is verwarring.. spanning.. onrust onder hen. 

Want wat moeten zij zonder Hem? 

Maar dan zegt Jezus: ‘wees niet ongerust!’ 

Later zullen ze begrijpen waarom Jezus deze woorden: ‘wees niet ongerust’ uitsprak. 
 

Het verhaal van vandaag gaat over het vragen naar de bekende weg. 

Duidelijk en beslist niet moeilijk. 

Jezus vraagt niet n.l. niet meer van zijn leerlingen dan een kinderlijk geloof. 

Een blanco cheque: door Hem alles in handen te geven. 

Hij brengt de leerlingen in hernieuwde gemeenschap met God en met elkaar. 

Hij vraagt ze om een ‘compleet vertrouwen’ betreffende hem. 

Omdat Jezus vertrekt naar de Vader zet God zijn werk voort in de leerlingen. 

Zo continueren de leerlingen het liefdewerk dat Jezus heeft ingezet. 

Werken in de gemeenschap van de Vader en de Zoon aangezet door de Geest. 

In die gemeenschap vinden de leerlingen elkaar. 

Ontvangen ze kracht en goddelijke autoriteit om over Gods liefde te vertellen. 

In Jezus vinden hun gebeden hun weg tot de Vader. 
 

En dan gaat het vandaag over de gesprekken van Jezus met Petrus.. Tomas en Pilippus. 

Woorden die van beide kanten niet zomaar uit de lucht komen vallen. 

Ze maken deel uit van een dialoog.. een gesprek tussen meer dan twee mensen. 

Jezus zal namelijk de weg gaan die zijn trouw Hem vraagt te gaan. 

Hij gaat de dood tegemoet. 

Hij is eerst in gesprek met Petrus.. die met een aantal vragen leeft. 

Waar gaat Jezus heen en waarom kunnen wij hem niet volgen? 

En zullen zij ook delen in de eer die Jezus straks ten deel zal vallen? 

Het zijn de vragen die Petrus op de lippen branden. 

Petrus is nog vol goede moed maar bevat nog niet alles. 

Hij hoort o.a. Jezus spreken over het ‘huis van mijn Vader’. 

Deze tekst wordt wel vaak gebruikt bij een overlijden. 

Het Vaderhuis wordt meestal uitgelegd als de plaats waar overledenen een plaats krijgen. 
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Waar Jezus een plaats heeft gereserveerd voor onze geliefden. 

En natuurlijk.. met deze beeldvorming is niets mis mee. 

Het geeft de nabestaanden een zekere mate van troost. 
 

Maar het Vaderhuis is ook het beeld van de tempel. 

Ook hier wordt namelijk over een gemeenschap van mensen gesproken.  

Dus mag je hier spreken over een geestelijke tempel. 

In het huis van mijn Vader zijn vele kamers. 

Ook hier hoort ruimte te zijn voor wie behoefte heeft. 

De tempel.. is een voorafbeelding van het wonen.. eens.. van God onder de mensen. 

Bij de komst van de Messias zal een vernieuwde woonplaats van God uit de hemel neerdalen. 

God woont in Jezus. 

Hem staat een nieuwe aarde voor ogen waar brood is in overvloed. 

Wijn hen  vrolijk maakt.. waar lammen lopen en blinden zien. 

Waar ziekten tot het verleden behoren. 

En omdat Gods goedheid geen grenzen kent.. noch in ruimte noch in de tijd zullen wij  

zijn liefde ook ervaren aan de andere kant van de dood. 

Ook Petrus en de vrienden krijgen een plaats in dit nieuwe huis. 

Want beloofd is beloofd. 

Samen met hem Jezus zullen ze bij de Vader zijn. 

Daar zullen ze bij hun Heer zijn die tot hen zal komen. 

De gemeenschap van de Messias. 
 

En dan volgt het gesprek met Tomas. 

Tomas is de woordvoerder van het nuchtere verstand. 

Het valt op dat Tomas bij Matteüs.. Marcus en Lukas nauwelijks naar voren komt. 

Maar hier bij Johannes is hij een belangrijk gesprekspartner. 

Tegen hem worden de woorden over.. de weg.. de waarheid en het leven gezegd. 

Hij is het dan ook die uiteindelijk namens ons de moeilijke vragen stelt. 

‘Heer wij weten niet waar Gij heengaat.. hoe moeten wij die weg dan kennen.’ 

En daar heeft Tomas natuurlijk een heel groot punt. 

Als je niet weet waar iemand naar toe wil. 

Hoe zou je dan de weg kennen die naar dat doel leidt. 

Het is de vraag van Tomas naar het doel van Jezus kruisiging. 

De vraag naar het doel en de zin van alles.  
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En dan volgen de ons bekende woorden. 

Je ziet ze wel als tegeltjeswijsheid bij sommige mensen thuis. 

‘Ik ben de weg.. de waarheid en het leven.’ 

Nou je ziet het dan al voor je. 

In grote letters staat het op een bord geschilderd ergens in een weiland van de polder. 

Een fantastische tekst waar je mensen zonder geloof mee te lijf kunt gaan. 

Heerlijk wat geeft dat een intens fijn gevoel. 

Bijbelteksten gebruiken om er mensen mee om de oren te slaan. 

Maar lieve mensen daar zijn de evangeliën niet voor bedoeld. 

Evangeliën zijn de getuigenissen tegen het eigen ongeloof in. 

Het zijn de verhalen van de menselijk hoop tegen de menselijke wanhoop. 

Johannes houdt door zijn ‘Ik ben’-teksten staande dat voor hem en zijn gemeente  

Jezus alles is.. en hem volgen is nu de uitdaging. 
 

‘De weg.. de waarheid en het leven zijn zichtbaar geworden in de mens Jezus.’ 

Wat hij hier wel zegt en daar kun je niet omheen. 

Het is een betrouwbare weg en Jezus de mens waar wij ons rondom verzamelen. 

Tomas krijgt hier te horen welke weg Jezus zal gaan. 

De weg die langs de zelfkant gaat. 

Daar bevinden zich de mensen die aan de rand van de maatschappij leven. 

Verschoppelingen.. zwervers.. armoedzaaiers.. asocialen. 

Mensen die op de een of ander manier niet.. willen.. passen binnen de maatschappij.  
 

Ik ben de waarheid zegt Jezus vervolgens. 

Het woord ‘waarheid’ is een bijbels begrip wat staat voor trouw. 

En die trouw geld ook voor jou. 

Trouw aan de Vader.. trouw aan zijn mensen ver weg en dichtbij. 

En dan klinken de worden: ‘Ik ben het leven.’ 

Door deze woorden brengt jou.. als je hem wilt volgen.. binnen het rijk van God.  

Hier klinkt de roep om de weg mee te bereiden voor de nieuwe toekomst met God. 
 

Ontluisterend is wel de vraag van Filippus de laatste gesprekspartner. 

Hij heeft geluisterd.. hij heeft het ervaren. 

Dag en nacht is hij met Jezus opgetrokken.. vanaf het prille begin. 

Hij was het immers die bij de wonderbare broodvermenigvuldiging het geld.. de  

mensen.. de broden en de vissen telde. 
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Maar wat blijkt.. uiteindelijk heeft hij gehoord noch gezien. 

De betekenis van het wonder ontging hem. 

‘Heer laat ons de Vader zien.. meer verlangen we niet.’ 

Filippus heeft liever een visuele beeltenis van de Vader dan een daad. 

Dat laatste heeft hij dan immers tastbaar voor ogen en oren. 

Maar Filippus hij is ziende blind.. en horende doof. 

En laten we eerlijk zijn.. dat is ons natuurlijk ook niet vreemd. 

Want geloof jij alles wel zonder te zien? 

Jij wilt toch ook de woorden en de daden.. een nader aanwijsbaar bewijs. 

Filippus krijgt misschien een voor hem teleurstellend antwoord. 

‘Ik ben nu al zo lang bij je.. en nog ken je me niet.’ 

‘Waarom vraag je naar de bekende weg?’ 

‘Wie mij gezien heeft .. heeft de Vader gezien.’ 
 

God en Jezus worden hier onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Want God krijgt in Jezus een gezicht.. een stem.. handen en voeten. 

In Jezus komt van God het hoogste en het diepste aan het woord. 

Wij mensen zijn in deze tijd op zoek naar iets.. naar iemand. 

Naar de zin en het doel van ons leven. 

En soms .. zie je het gebeuren.. als je het maar wilt zien. 

Woorden als geest.. bezieling en inspiratie komen hierbij op. 

Het is de weg van de liefde.. de weg van het leven.. de weg van de toekomst. 

De weg van de waarheid en leven.. zal een betrouwbare weg blijken. 

Inspirerend omdat Hij steeds bezig is vastgelopen situaties van ons mensen open te breken. 

Het is de mens die op ons toekomt om ons te bevrijden. 

Het is God met ons.. en God in ons.. de geestkracht in mensen. 

Zijn weg is de ware weg die naar een nieuwe toekomst leidt. 

Het is de opdracht voor de leerlingen en voor ons allemaal. 

Mens waar ben je.. waar is je zuster.. waar is je broeder.. waar het respect voor elkaar. 

Het vraagt helderheid en moed.. vandaag nog. 

God moge ons hierbij zegenrijk op weg sturen. 

Ere zij de Vader.. de Zoon en de heilige Geest.. Halleluja.. Amen! 
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