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Johannes 18

37 ... Hiertoe ben ik geboren 
en in de wereld gekomen 

opdat ik zou getuigen voor de waarheid...

1

getuigen = Gr. martureo
> martelaar  



Johannes 18

37 ... Ieder die vanuit de waarheid is 
hoort mijn stem.

38 Pilatus zei tot hem: 
wat is waarheid? ...

1

= al wat overeenkomt met de feiten





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.

2

de weg naar de Vader
de waarheid omtrent de Vader
het (opgewekte) Leven uit de Vader





Johannes 17

17 Heilig hen in de waarheid, 
uw woord is waarheid. 

3

de waarheid (=Gods woord) zet apart





Matteüs 22

16 En zij (=Farizeeën)
zonden tot hem hun leerlingen 
en de Herodianen, die zeiden: 

leraar,wij weten dat u waar bent 
en de weg van God in waarheid leert 

en u stoort u omtrent niemand, 
want u kijkt niet naar de ogen van mensen.

4

waarheid is 'inconvenient' (ongemakkelijk)
• komt 'hard' over





Johannes 3

20 Een ieder die slechte dingen bedrijft, 
haat het licht 

en komt niet naar het licht, 
opdat zijn werken 

niet ontmaskerd zouden worden.

5

de leugen vreest het bewijs
omdat het bewijs 

de waarheid aan het licht brengt 



Johannes 3

21 Maar wie de waarheid doet, 
komt tot het licht 

opdat van zijn werken openbaar zou worden, 
dat zij in God gewerkt zijn. 

5

Gr. en theoo > enthou siast 





Handelingen 26

25 Maar Paulus zei met nadruk, 
ik ben niet gek, 

zeer machtige Festus, 
maar ik verwoord uitspraken van waarheid

en gezond verstand.

6

bezonnenheid, nuchterheid



Handelingen 26

26 Want de koning 
is van deze dingen op de hoogte 
en tot hem spreek ik vrijmoedig. 

Want ik ben er van overtuigd 
dat niets van deze dingen 
hem onopgemerkt zijn. 

Het is immers niet in een uithoek gebeurd.

6

waarheid nodigt uit om 
te onderzoeken en te checken





Romeinen 1

18 Want toorn van God 
wordt vanaf de hemel onthuld 

over alle oneerbiedigheid 
en onrechtvaardigheid van mensen 

die de waarheid
in onrechtvaardigheid ten onder houden,

7

onrechtvaardigheid =
de waarheid ten onder houden
• en vervangen door leugen (:25)





2Timotheüs 4 

3 Want er zal een periode zijn, 
waarin men de gezonde leer 
niet [meer] zal verdragen, 

maar naar de eigen begeerten 
leraren zullen ophopen, 

terwijl het gehoor gekieteld wordt,  

8

spreekt van de christenheid!



2Timotheüs 4 

4 en zij inderdaad 
van de waarheid het gehoor zullen afkeren, 
maar naar de mythen zich zullen wenden.  

8

amusement en 'zichzelf kietelen'
i.p.v. waarheid





Johannes 8 

31 Jezus dan zeide tot de Joden 
die in hem geloofd hebben: 

indien jullie in mijn woord blijven, 
zijn jullie waarlijk discipelen van mij, 
32 en jullie zullen de waarheid kennen 
en de waarheid zal jullie vrijmaken.

9

onafhankelijk van menselijke 
waardering en instituties





Efeze 4

14 Opdat wij niet meer onmondigen zouden zijn, 
op en neer golvende 

en rondgedragen wordend 
in elke wind van leer, 

in de willekeur van de mensen, 
in sluwheid, 

met het oog op de methodiek van de dwaling.

10

= de methoden waar de 
dwaling zich van bedient



Efeze 4

15 Maar waarheid betrachtend in liefde, 
groeien wij in het al, 

tot hem, die het Hoofd is, Christus, 

10

er is één waarheid (i.t.t. vele leugens)
• daarom maakt de waarheid (degenen 

die haar liefhebben) ook één



samenvattend:

1. wat is waarheid? Joh.18
2. wie is de waarheid? - Joh.14
3. Gods woord is waarheid - Joh.17
4. waarheid is hard - Mat.22
5. waarheid ontmaskert - Joh.3
6. waarheid is nuchter - Hand.26
7. waarheid wordt ten onder gehouden - Rom.1
8. waarheid impopulair in de eindtijd - 2Tim.4
9. waarheid maakt vrij - Joh.8
10.waarheid maakt één - Ef.4:15


