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Johannes 14

6 Jezus zei tot hem: 
ik ben de weg 
en de waarheid 
en het leven, 
niemand komt tot de Vader 
dan door mij.
= de ware & de levende weg

onderwerp is "de weg" (:5)
waarheid en leven fungeren bijvoegelijk

stijlfiguur: 'hendiatris' (= één door drie)



Johannes 14

6 Jezus zei tot hem: 
ik ben de weg 
en de waarheid 
en het leven,
niemand komt tot de Vader
dan door mij. 

vers 6 is het antwoord op de vraag in vers 5:
Jezus = de weg nl. de waarheid, nl. het leven

de Vader is de bestemming



Johannes 14

7 Indien jullie mij hebben gekend, 
zullen jullie ook mijn Vader kennen
en vanaf nu kennen jullie Hem 
en hebben jullie Hem gezien. 

= een voorzegging, géén verwijt 
zoals b.v. in SV en NBG51

"zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben"



Johannes 14

7 Indien jullie mij hebben gekend, 
zullen jullie ook mijn Vader kennen 
en vanaf nu kennen jullie Hem 
en hebben jullie Hem gezien. 

= Pascha 
= de dood en opstanding van Christus

= de ware LEVENDE weg!



Johannes 14

8 Filippus zei tot hem, 
Heer, toon ons de Vader 
en het is ons genoeg.

4x in Johannes:1:43-48; 6:5-7; 12:21-22
Filippus = 'paardliefhebber'
heeft vaak een 'transport'-functie
• brengt Natanaël bij Jezus (1:46)
• haalt brood (6:5)
• brengt boodschap van Grieken over 

(12:21)
• reageert op 'de weg' (14:6) en brengt 

boodschap van de anderen over ("ons")



Johannes 14

8 Filippus zei tot hem, 
Heer, toon ons de Vader
en het is ons genoeg.

m.a.w. de Vader zagen ze nog niet
Jezus' uitspraken anticipeerden op de 
tijd dat hij het Beeld GODS zou zijn



Johannes 14

9 Jezus zei tot hen: 
zóveel tijd ben ik met jullie 
en jij kent mij niet Filippus?...

> onbegrip dat Jezus' uitspraken 
vooruitgrijpen op de heerlijkheid 
na zijn opstanding? (vergl.7:39)



Johannes 14

9 ... Wie mij gezien heeft, 
heeft de Vader gezien, 
hoe zeg jij dan: 
toon ons de Vader?

nl. als de Opgestane en verheerlijkte



Johannes 14

10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben 
en de Vader in mij is? ...

verwijst ook naar opstanding & hemelvaart 
zoals alles in "de opperzaal"...
14:20

"In die dag zullen jullie weten 
dat ik in mijn Vader ben
en jullie in mij en ik in jullie.



Johannes 14

10 ... De uitspraken die ik tot jullie spreek, 
zijn niet uit mijzelf, 
maar de Vader die in mij blijft, 
doet zijn werken.



Johannes 14

11 Geloof me, dat ik in de Vader
en de Vader in mij is, 
en indien niet, 
geloof om de werken zelf. 

omdat ik naar de Vader ga (:12)



Johannes 14

11 Geloof me, dat ik in de Vader 
en de Vader in mij is, 
en indien niet, 
geloof om de werken zelf.  

nl. "de werken" in :12! >



Johannes 14

12 Amen, amen, ik zeg jullie, 
wie in mij gelooft, 
de werken die ik doe, 
zal ook hij doen 
en grotere dan deze zal hij doen, 
omdat ik naar de Vader ga.

nl. jullie, hier in de opperzaal



Johannes 14

12 Amen, amen, ik zeg jullie, 
wie in mij gelooft,
de werken die ik doe, 
zal ook hij doen 
en grotere dan deze zal hij doen, 
omdat ik naar de Vader ga.

de prediking van het Woord 
begegeleid door wondertekenen 



Johannes 14

12 Amen, amen, ik zeg jullie, 
wie in mij gelooft,
de werken die ik doe, 
zal ook hij doen 
en grotere dan deze zal hij doen, 
omdat ik naar de Vader ga.

de openlijke prediking van de opgewekte Messias
en de driezuizend die op de Pinksterdag geloven 



Johannes 14

12 Amen, amen, ik zeg jullie, 
wie in mij gelooft,
de werken die ik doe, 
zal ook hij doen 
en grotere dan deze zal hij doen,
omdat ik naar de Vader ga.

dus vanaf de hemelvaart
= "ik in de Vader" (:11)



Johannes 14

13 En wat jullie ook zullen verzoeken 
in mijn naam, 
ik zal het doen
opdat de Vader verheerlijkt zal worden 
in de Zoon.

een specifieke en absolute belofte aan 
"de afgevaardigden" (= apostelen)



Johannes 14

14 Mochten jullie [mij] iets verzoeken 
in mijn naam, 
ik zal het doen.



Johannes 14

15 Wanneer jullie mij liefhebben, 
zullen jullie mijn voorschriften bewaren.

aanwijzingen, instructies, woorden van een 
autoriteit

vergl. een dokter die 'voorschrijft' (>12:50)



Johannes 14

16 En ik zal de Vader vragen 
en Hij zal jullie een andere Begeleider geven, 
om tot in de aeon met jullie te zijn,

Gr. parakletos - NAAST-ROEPER
• SV en NBG51: 'Trooster' en 'Voorspraak'
• alleen in Johannes - 14:16,26; 15:26; 16:7 

en 1Joh.2:1 



Johannes 14

16 En ik zal de Vader vragen 
en Hij zal jullie een andere Begeleider geven, 
om tot in de aeon met jullie te zijn,

een "andere parakletos":
• anders dan Jezus op aarde;
• nu een geest, onzienlijk 



Johannes 14

16 En ik zal de Vader vragen 
en Hij zal jullie een andere Begeleider geven,
om tot in de aeon met jullie te zijn,

= gedurende mijn fysieke afwezigheid



Johannes 14

17 de geest van de waarheid, 
die de wereld niet kan ontvangen
want zij aanschouwt het niet 
en zij kent het niet...

Jezus belichaamde tot dusver de waarheid
nu zou "de geest" deze functie overnemen



Johannes 14

17 de geest van de waarheid, 
die de wereld niet kan ontvangen
want zij aanschouwt het niet
en zij kent het niet...

> de geest van de waarheid is haar vreemd 



Johannes 14

17 ... maar jullie kennen het 
want het blijft bij jullie 
en het zal in jullie zijn.

in beginsel ontvingen ze deze geest op 
de dag van de opstanding (20:22)



Johannes 14

18 Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, 
ik kom naar jullie toe.

"de andere parakletos" is Christus zelf!
niet fysiek maar in géést



Johannes 14

19 Nog even en de wereld ziet mij niet meer. 
Maar jullie zien mij 
want ik leef en jullie zullen leven. 

nl. op deze datum nog (14 Nisan)



Johannes 14

19 Nog even en de wereld ziet mij niet meer.
Maar jullie zien mij
want ik leef en jullie zullen leven. 

nl. in de opstanding (= 17 Nisan)



Johannes 14

20 In die dag zullen jullie weten 
dat ik in mijn Vader ben 
en jullie in mij en ik in jullie. 

Joh.20
17 Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, 
want Ik ben nog niet opgevaren naar de 
Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg 
hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw 
Vader, naar mijn God en uw God.



Johannes 14

21 Wie mijn voorschriften 
heeft en ze bewaart, 
die is het die mij liefheeft... 

'spiegelbeeld' van :15
Wanneer jullie mij liefhebben, 
zullen jullie mijn voorschriften bewaren.



Johannes 14

21 ... Wie mij nu liefheeft, 
zal geliefd worden door mijn Vader 
en ik zal hem liefhebben 
en mijzelf aan hem openbaren.



Johannes 14

21 ... Wie mij nu liefheeft, 
zal geliefd worden door mijn Vader
en ik zal hem liefhebben 
en mijzelf aan hem openbaren.

als de Opgestane
mijzelf laten zien, 
zoals ik eerder van mijzelf sprak



Johannes 14

22 Judas, niet Iskariot, zei tegen hem: 
Heer, hoe komt het dat u 
op het punt staat uzelf kenbaar te maken 
en niet aan de wereld?

= Taddeüs (Mat.10:3) 
beeld van het gelovig Joodse overblijfsel



Johannes 14

22 Judas, niet Iskariot, zei tegen hem:
Heer, hoe komt het dat u 
op het punt staat uzelf kenbaar te maken 
en niet aan de wereld?

vergl. Hand.10:40,41 >


