
Johannes 14:1-14 

Agtergrond 

Johannes 13 waar Jesus sy dissipels se voete was, speel af die aand voor Jesus gevange geneem is. In 

Johannes 18 lees ons van Jesus se gevangeneming. Die hoofstukke tussen in, hoofstuk 14 tot 16 

staan bekend as die afskeidsgesprekke. Jesus neem afskeid van sy dissipels en rus hulle vir oulaas toe 

vir die uitdaging na sy sterwe, opstanding en hemelvaart. In hoofstuk 17 bid hy vir hulle. 

In hoofstuk 14 kry ons nog een van die Ek is uitsprake van Jesus. Die keer Ek is die weg, die waarheid 

en die lewe. Hier is ’n interessante opbou in die paar verse wat ons gaan lees. Jesus praat eerste. 

Daarna vra Tomas ’n vraag. Dan antwoord Jesus en hy voer sy lering verder, dieper. Dan vra Filipus ’n 

vraag en antwoord Jesus weer. En weer vat Hy sy opmerking verder en dieper.  

Onthou, Johannes wil mense met sy evangelie oortuig dat Jesus die Seun van God is sodat hulle in 

Hom kan glo en gered word. Dwarsdeur die Johannes evangelie speel geloof ’n groot rol. 

Inleiding 

Would you know my name if I saw you in heaven? 

Would it be the same if I saw you in heaven? 

I must be strong and carry on, 

'Cause I know I don't belong here in heaven. 

 

Would you hold my hand if I saw you in heaven? 

Would you help me stand if I saw you in heaven? 

I'll find my way through night and day, 

'Cause I know I just can't stay here in heaven. 

 

Time can bring you down, time can bend your knees. 

Time can break your heart, have you begging please, begging please. 

Beyond the door there's peace I'm sure, 

And I know there'll be no more tears in heaven. 

Hierdie lied is deur Eric Clapton – sekerlik een van die beste rock kitaarspelers – geskryf. Hy het dit 

geskryf nadat sy vierjarige seuntjie dood is. Die seuntjie het by die venster van die drie en vyftigste 

verdieping van ’n gebou geval. Na sy dood het Eric Clapman vir nege maande ’n breek gevat en 

daarna was sy musiek anders – sagter, meer kragtig en het iets gewys van sy eie refleksie oor die 

lewe.  

Hierdie lied was  lied van hoop. 

As Jesus afskeid neem van sy dissipels en hulle vir oulaas toerus, bring Hy ’n boodskap van hoop. 

Sekerlik omdat hulle in die tyd wat sou volg, dikwels ’n gebrek aan hoop sou ervaar. 

Ook kry ook vanoggend hierdie boodskap van hoop. Ons kry dit in ’n tyd wat ons dikwels ’n gebrek 

aan hoop het en hooploos voel. Die omstandighede waarin ons leef, takel ons hoop en gevoel van 

geborgenheid af. As indiwidue leef ons onder die druk van politieke en ekonomiese onstabiliteit. Die 



misdaadsituasie in ons land help ook nie eintlik om ons hoopvol te maak nie.  Deur die media van 

koerante en televisie word ons elke dag getuies van alles wat skeef loop. 

Selfs as gemeente en kerk voel ons die gebrek aan hoop. In hierdie tyd en proses wat ons nadink oor 

ons kerkwees, raak mens maklik moedeloos en mismoedig. Dit terwyl die kerk – ons as die kerk - juis 

die draers van hoop in ’n hooplose wêreld wil en moet wees. 

Jesus bring aan sy disspels hoop. Hy verseker hulle: Hy is die hoop. 

1. Die dissipels se enigste hoop 

Toe Jesus  vir sy dissipels die boodskap van hoop gebring het, het hulle beslis nie geweet wat vir 

hulle wag nie. Hulle het sekerlik nie in hulle stoutste drome verwag dat Jesus, hulle leier saam wie 

hulle drie jaar geleef het,  daardie selfde nag gevange geneem sou word nie. Min het hulle geweet 

dat Hy die volgende oggend gekruissig word sou word nie. Hulle het sekerlik nie geweet dat Hy vir 

hulle die byna ontmoontlike taak sou gee om die wêreld in te gaan en mense van Jesus te leer nie. 

Ek is seker hulle sou eers later die impak van sy boodskap van hoop verstaan en daarop terugval.    

 

Maar Jesus het die dinge geweet. Daarom dat Hy hulle leer: Moenie onsteld wees nie. Glo in God. 

Jesus stel onsteld wees teenoor geloof. Dit staan teenoor mekaar. Iemand is of onsteld of glo. En juis 

met alles wat op die dissipels wag, moet hulle nie toelaat dat ontsteltenis hulle beheer nie. Hulle 

moet kies vir geloof in God.  

Saam met die troos van kies geloof in God en nie bekommernis nie, praat Jesus met sy dissipels oor 

die toekokms. Hy gaan weg. Hy gaan na die huis van sy Vader waar Hy vir hulle gaan plek voorberei. 

Dan kom Hy terug om hulle te kom haal. Hy wys hulle daarop dat hulle die weg ken na die plek 

waarheen Hy gaan. 

Tomas reageer op Jesus se troos. Hulle weet nie eens waarheen Jesus gaan nie. Hoe kan hulle die 

pad daarheen ken? Dan kom Jesus se Ek is uitspraak: Ek is die weg die waarheid en die lewe.  

Hoe moet hierdie woorde verstaan? Die weg verwys juis na Jesus se aanduiding waarheen Hy oppad 

is en Tomas se antwoord dat hulle nie eens weet waarheen Jesus gaan nie. Die waarheid sinspeel op 

Jesus wat sê julle ken en Tomas wat sê ons weet nie. Teenoor hierdie nie weet nie dui Jesus homself 

aan as die waarheid. Die lewe gaan oor die aardse lewe van elke dag maar juis ook oor die lewe waar 

Jesus gaan plek berei.  

In kort kan ons sê dat Jesus met die woorde Ek is die weg, die waarheid en die lewe Homself aandui 

as die inhoud van die hoop. Die dissipels hoef nie ontsteld te wees nie. Hulle moet steeds net  aan 

Jesus vashou. Hy is hulle hoop. 

Die teoloog, Thomas à Kempis, het die betekenis van Jesus se woorde soos volg weergegee:  

"Without the way, there is no going; without the truth, there is no knowing; and without the life, 

there is no living. For Jesus said, 'I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father 

except by me.' " 



Die enigste manier om by die Vader uit te kom is deur Jesus. Hy is die waarheid, die weg en die lewe. 

En juis omdat die dissipels vir Jesus ken, ken hulle die Vader. Daarmee dui Jesus aan waarheen Hy 

gaan: Hy gaan na die Vader. En in antwoord op Tomas se aanduiding dat hulle nie weet nie, plaas 

Jesus klem op die feit dat hulle God ken omdat hulle Homself ken.   

Dan kom Filipus se vraag: Hy wil God sien. As Jesus sê hulle ken God, dan wil hy God sien! Weereens 

fokus  Jesus op die verhouding tussen God , die Vader en Homself. Hulle is een. As die dissipels Hom 

sien en ken, dan sien en ken hulle sy Vader. Alles wat Hy doen is om die Vader aan hulle te bring. Al 

wat hulle moet doen is om te glo – te glo in Jesus en te glo in God die Vader. 

Dit gaan dus oor ’n persoonlike verhoudng tussen Jesus en sy dissipels en tussen Jesus en die Vader.  

En omdat die dissipels in ’n  persoonlike verhouding leef met  Jesus, leef hulle ook in ’n persoonlike 

verhouding met God. 

Kom ek vat alles saam: Jesus troos sy dissipels met die oog op die gebeure wat sou kom. Hulle moet 

nie onsteld wees nie maar glo. Hulle moet in alles wat kom kies teen onsteltenis en vir geloof. 

Hierdie geloof moet wees in Jesus en in God. Jesus is hulle deurgang, toegang na God, die Vader.  

Hierdie troos en hoop wat Jesus vir hulle bring is gerig op hulle daaglikse lewe en op die lewe wat 

wag.  

2. Ons enigste hoop 

Hierdie samevatting kan ons net so op ons van toepassing maak: Jesus troos ons vir alles wat al 

gebeur het en nog gaan gebeur in ons lewens. Moenie onsteld wees nie, maar glo. Kies doelbewus 

vir geloof en nie vir ontsteltenis nie.  En hierdie geloof moet wees in Jesus en in God.  Jesus is ons 

enigste deurgang en toegang tot die Vader. En hierdie troos en hoop wat Jesus bring is gerig op nou 

en op eendag. 

Die dissipels het hulle eie uitdagings gehad in die volgende paar dae en jare wat sou kom. En ons 

weet hulle het geloof bo onsteltenis gekies. Hulle het geglo en dit is die rede waarom ons ook 

vandag kinders van God kan wees en geloof bo ontsteltenis kan kies. 

Ons het ons eie unieke uitdagings.  Uitdagings as indiwidue in ons eie persoonlike lewe; uitdagings as 

Suid Afrikaners in ons omstandighede; uitdagings as gelowiges en kerk in ’n kritiese en ongelowige 

wêreld.  

Aan baie van die dinge wat gebeur, kan ons niks doen nie. Dikwels moet ’n mens in jou persoonlike 

en ook in die openbare lewe vrede maak met wat gebeur en aangaan. Maar ons het altyd die keuse 

van ontsteltenis teenoor geloof. En op ’n manier is dit ’n keuse vir of teen Jesus. Ons kan kies of ons 

gelowig aan die weg, die waarheid en die lewe wil vashou in ons uitdagings en of ons in onsteltenis 

Jesus wil weg skuif en self probeer oorleef. 

As ons praat oor hierdie keuse wat ons het, moet ons natuurlik altyd onthou dat jesus ook ’n keuse 

gehad het. Maar Hy het gehoorsaamheid aan God se wil gekies en daardeur ons Verlosser geword en 

ons verlossing moontlik gemaak. Hy het ons gekies – hoe kan ons anders as om Hom te kies? 

Hierdie kies gaan oor meer as net ’n vesrtandkeuse. Dit gaan oor meer as net kennis. Dit gaan oor  ’n 

lewenskeuse. Dit gaan oor ’n persoonlike verhouding met Jesus. Dit is ’n verbondenheid en noue 



verbintenis. Ons het ’n voorbeeld van daardie verbondenheid: Jesus se verhouding met God. Dit dien 

as riglyn en strewe vir ons verbondenheid met Jesus. Hy moet waarlik vir ons die weg, die waarheid 

en die lewe wees – die alles wees. Ons kan immers net deur Christus by God kom. Hy is ons enigste 

keuse! 

3. Ons enigste hoop in die alledaagse lewe 

Ek wil nou so bietjie gesels oor ons dinge wat ons onstel. Beteken dit ons is ongelowig as ons wel 

bekommerd raak? 

Dit is sekerlik menslik om wel onsteld en bekommerd te raak. Ek dink die uitdaging is om te weet 

hoe ons ons bekommernisse moet hanteer. 

Ek dink ons moet kies vir Jesus – ons moet kinders van God wees. Maar dan moet ons voortdurend 

kies om God te vertrou in alle situasies. Ons kan met ons bekommernisse en ontsteltenis as 

gelowiges dan na Jesus vlug en by Hom kalmte, troos en bemoediging vind. Ons kan weet dat Hy die 

weg, die waarheid en die lewe is – die alles is. 

Ons kan en moet natuurlik doen wat ons kan om die uitdaging aan te spreek. Nêrens word 

voorgeskryf dat ons volstruispolitiek moet volg en ons kop in die sand steek asof alles buite ons 

beheer is nie. In afhanklikheid van God, soekend na God se wil moet ons doen wat ons kan om die 

dilemmas op te los. Natuurlik die klem op afhanklik en soekend by God. 

Dit bring my juis by die proses waarmee ons gemeente tans besig is. Ons is bekommerd oor die pad 

vorentoe. Maar die Woord leer juis vanoggend dat Jesus die antwoord is – Hy is die weg, die 

waarheid en die lewe. Hy is die alles. Ons weet dat ons hoop en troos by Hom lê. Ons weet dat ons 

antwoord by Hom lê. Ons weet dat ons in afhanklikheid by Hom moet soek vir die antwoord. Ek wil 

weer elkeen uitnooi om in julle daaglikse lewe te soek en sensitief te wees oor wat God se wil is vir 

Linden gemeente. 

Ons moet versigtig wees om nie al die bekommernisse en onsteltenis toe te laat in ons lewe nie. 

Mens kan maklik jou bekommer oor dinge wat dit nie werd is nie. Ek lees dat J. Arthur Rank, ’n 

gelowige en een van die pioniers in die Briste film bedryf ’n stelsel gehad het om sy bekommernisse 

te hanteer. Hy het op sy lessenaar ’n bekommernismandjie gehad. Elke bekommernis wat hy gehad 

het, het hy op papier geskryf en daarin gegooi. Elke Woensdag oggend het hy ’n uur afgestaan aan sy 

bekommernisse – want hy het gesê hy het nie meer tyd om daaraan af te staan nie. Hy sê dat minder 

as ’n derde van die bekommernisse wat hy opgeskryf het, het gewoonlik weer aandag nodig gehad. 

Die res is êrens in die week opgelos. Ons kan ons maklik bekommer oor dinge wat nie nodig is nie. 

Deur dit alles moet ons steeds die perspektief hê van die daaglikse lewe en die lewe wat nog kom. 

Jesus het immers vir ons gaan plek voorberei en kom weer. 

Slot 

Eric Clapton se lied van hoop in die donkerste tyd van sy lewe is aangrypend. Mag ons ook in tye van 

hooploosheis en wanhoop, aan jesus vashou. Hy is immers ons hoop en gee vir ons hoop  - maak nie 

saak wat die omstandighede is nie. 

 


