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1  Laat jullie hart niet verontrust worden. Geloof in God en geloof in mij. 
2  In het woonhuis van mijn Vader zijn vele verblijven. Als het niet zo was, zou ik het tegen jullie zeggen, omdat 
ik heenga om voor jullie plaats gereed te maken.  
3  En wanneer ik gegaan ben en plaats gereed gemaakt heb voor jullie, kom ik weer en zal jullie tot mij 
meenemen, opdat ook jullie zijn waar ik ben. 
4  En waar ik heenga weten jullie de weg.
5  En Tomas zei tot hem: Heer, wij weten niet waar u heengaat, hoe kunnen we dan de weg weten?
6  Jezus zei tot hem: ik ben de weg en de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door mij.
7  Indien jullie mij hebben gekend, zullen jullie ook mijn Vader kennen en vanaf nu kennen jullie Hem en hebben 
jullie Hem gezien. 

8  Filippus zei tot hem, Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg.
9  Jezus zei tot hen: zóveel tijd ben ik met jullie en jij kent mij niet Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft 
de Vader gezien, hoe zeg jij dan: toon ons de Vader?
10  Geloof je niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De uitspraken die ik tot jullie spreek, 
zijn niet uit mijzelf, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werken.
11  Geloof me, dat ik in de Vader en de Vader in mij is, en indien niet, geloof om de werken zelf.  

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.
13  En wat jullie ook zullen verzoeken in mijn naam, ik zal het doen opdat de Vader 
verheerlijkt zal worden in de Zoon.
14  Mochten jullie mij iets verzoeken in mijn naam, ik zal het doen.
15  Wanneer jullie mij liefhebben, zullen jullie mijn voorschriften bewaren.
16  En ik zal de Vader vragen en Hij zal jullie een andere Begeleider geven, om tot in de aeon 
met jullie te zijn,
17  de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen want zij aanschouwt het niet 
en zij kent het niet, maar jullie kennen het want het blijft bij jullie en het zal in jullie zijn.

18  Ik zal jullie niet als wezen achterlaten, ik kom naar jullie toe.
19  Nog even en de wereld ziet mij niet meer. Maar jullie zien mij want ik leef en jullie zullen leven. 
20  In die dag zullen jullie weten dat ik in mijn Vader ben en jullie in mij en ik in jullie.
21  Wie mijn voorschriften heeft en ze bewaart, die is het die mij liefheeft. Wie mij nu liefheeft, zal geliefd 
worden door mijn Vader en ik zal hem liefhebben en mijzelf aan hem openbaren.

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?
23  Jezus antwoordde en zei tot hem: indien iemand mij liefheeft zal hij mijn woord bewaren en mijn 
Vader zal hem liefhebben en wij zullen naar hem toe komen en wij zullen een verblijf bij hem maken.
24  Wie mij niet lieftheeft, bewaart mij woorden niet. En het woord dat jullie horen is niet van mij 
maar van de Vader die mij zendt.

25  Deze dingen heb ik tot jullie gesproken, terwijl ik bij jullie verblijf.
26  Maar de Begeleider, de heilige geest die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal jullie 
alles onderwijzen en alles in herinnering brengen, wat ik jullie zei.
27  Vrede laat ik jullie na, mijn vrede geef ik jullie. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die 
jullie. Laat jullie hart niet worden verontrust en ook niet timide zijn.

28  Jullie hoorden dat ik tegen jullie zei: ik ga heen en ik kom naar jullie toe. Indien jullie mij liefhadden, zouden 
jullie je verheugd hebben omdat ik naar de Vader toe ga, want mijn Vader is groter dan ik.   
29  En nu heb ik tot jullie gesproken, voordat het geschied, opdat wanneer het geschied, jullie zouden geloven.
30  Niet veel zal ik meer met jullie spreken want de overste van de wereld komt en in mij heeft ze niets, 
31  maar de wereld zou weten dat ik de Vader liefheb en zó doe zoals de Vader mij instrueert. Kom overeind, 
laten we hier vandaan gaan.
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structuur Johannes 14



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?

de vraag wordt niet rechtstreeks beantwoord
indirect wel - voor de goede verstaander



Johannes 14

23 Jezus antwoordde en zei tot hem: 
indien iemand mij liefheeft 
zal hij mijn woord bewaren... 

zoals eerder gezegd in :15 en :21



Johannes 14

23 ... en mijn Vader zal hem liefhebben 
en wij zullen naar hem toe komen
en wij zullen een verblijf bij hem maken.

nl. in heilige geest (:16, 26) 
zie eerder in :3:

En wanneer ik gegaan ben en plaats 
gereed gemaakt heb voor jullie, kom ik 
weer en zal jullie tot mij meenemen, 
opdat ook jullie zijn waar ik ben. 



Johannes 14

23 ... en mijn Vader zal hem liefhebben 
en wij zullen naar hem toe komen
en wij zullen een verblijf bij hem maken.

zie eerder in :2:
In het woonhuis van mijn Vader zijn vele 
verblijven. Als het niet zo was, zou ik het 
tegen jullie zeggen, omdat ik heenga om 
voor jullie plaats gereed te maken.  



Johannes 14

24 Wie mij niet liefheeft, 
bewaart mijn woorden niet. 
En het woord dat jullie horen 
is niet van mij 
maar van de Vader die mij zendt.



Johannes 14

24 Wie mij niet liefheeft, 
bewaart mijn woorden niet.
En het woord dat jullie horen 
is niet van mij 
maar van de Vader die mij zendt.



Johannes 14

25 Deze dingen heb ik tot jullie gesproken,
terwijl ik bij jullie verblijf.

7x klinkt dit refrein
14:25; 15:11; 16:1,4,6,25,33

als een samenvatting en afscheid



Johannes 14

26 Maar de parakleet, de heilige geest 
die de Vader zal zenden in mijn naam, 
die zal jullie alles onderwijzen 
en alles in herinnering brengen, 
wat ik jullie zei.

"een andere parakleet" (:16)
"ik kom tot jullie" (:18)
= de geest van Christus (Rom.8:9)



Johannes 14

26 Maar de parakleet, de heilige geest 
die de Vader zal zenden in mijn naam,
die zal jullie alles onderwijzen
en alles in herinnering brengen, 
wat ik jullie zei.

zie later 16:12 >



Johannes 16

12 Nog vele dingen heb ik jullie te zeggen 
maar jullie kunnen het op dit moment niet dragen.

13 Maar wanneer hij komt, 
de geest van de waarheid, 
zal hij jullie de weg wijzen 

in alle waarheid 
want hij zal niet spreken van zichzelf 
maar zoveel hij hoort zal hij spreken 

en de komende dingen 
zal hij jullie verkondigen.



Johannes 14

26 Maar de parakleet, de heilige geest 
die de Vader zal zenden in mijn naam,
die zal jullie alles onderwijzen 
en alles in herinnering brengen, 
wat ik jullie zei.

een keurmerk op voorhand van de 
'evangelie- beschrijvingen':

compleet & betrouwbaar
in het bijzonder ook dat van Johannes



Johannes 14

27 Vrede laat ik jullie na, 
mijn vrede geef ik jullie. 
Niet zoals de wereld die geeft, 
geef ik die jullie. 
Laat jullie hart niet worden verontrust 
en ook niet timide zijn.

= de innerlijke vrede die Jezus zelf had
zelfs in deze nacht!



Johannes 14

27 Vrede laat ik jullie na, 
mijn vrede geef ik jullie.
Niet zoals de wereld die geeft, 
geef ik die jullie. 
Laat jullie hart niet worden verontrust 
en ook niet timide zijn.

= politieke vrede
die geen stand houdt



Johannes 14

27 Vrede laat ik jullie na, 
mijn vrede geef ik jullie. 
Niet zoals de wereld die geeft, 
geef ik die jullie. 
Laat jullie hart niet worden verontrust 
en ook niet timide zijn.



Johannes 14

28 Jullie hoorden dat ik tegen jullie zei: 
ik ga heen en ik kom naar jullie toe. 
Indien jullie mij liefhadden, 
verheugden jullie je 
omdat ik naar de Vader toe ga, 
want mijn Vader is groter dan ik.

> 14:2,3,12,18,19,21,23



Johannes 14

28 Jullie hoorden dat ik tegen jullie zei: 
ik ga heen en ik kom naar jullie toe. 
Indien jullie mij liefhadden, 
verheugden jullie je 
omdat ik naar de Vader toe ga, 
want mijn Vader is groter dan ik. 

= ervan uitgaande dat...



Johannes 14

28 Jullie hoorden dat ik tegen jullie zei: 
ik ga heen en ik kom naar jullie toe. 
Indien jullie mij liefhadden,
verheugden jullie je 
omdat ik naar de Vader toe ga, 
want mijn Vader is groter dan ik.   

'God de Zoon'???
"U, DE ENIGE waarachtige GOD..."; 17:3



Johannes 14

29 En nu heb ik tot jullie gesproken, 
voordat het geschied, 
opdat wanneer het geschied, 
jullie zouden geloven. 

zoals eerder in 13:19 i.v.m. Judas



Johannes 14

30 Niet veel zal ik meer met jullie spreken
want de overste van de wereld komt 
en in mij heeft ze niets, 

= Christus zelf; 
spreekt vaker over zichzelf in de 3e persoon 
(vergl. 1:51; 6:53; 8:28)

zie eerder in 12:31
Nu is een oordeel van deze wereld.
Nu zal de overste van de wereld 
buiten geworpen worden.



Johannes 14

30 Niet veel zal ik meer met jullie spreken
want de overste van de wereld komt 
en in mij heeft ze niets, 

nl. de wereld (enkelv, m)
ze = 3e pers. enkelv. m/v



Johannes 14

31 maar de wereld zou weten
dat ik de Vader liefheb 
en zó doe zoals de Vader mij instrueert.
Kom overeind, laten we hier vandaan gaan.

juist wat de wereld doet aan haar 
Overste, maakt zijn liefde openbaar! 



Johannes 14

31 maar de wereld zou weten 
dat ik de Vader liefheb
en zó doe zoals de Vader mij instrueert.
Kom overeind, laten we hier vandaan gaan.

= het einde van de gesprekken 
in 'de opperzaal' (Luc.22:12) 

op weg naar Getsemané



Johannes 15

1 Ik ben de wijnstok, de ware, 
en mijn Vader is de landbouwer.

zojuist hadden de wijnbeker gedronken
passeerden ze nu een wijngaard?


