
Overweging 10 mei 2020 
 
 
 ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’  
 
 
 Ik had van de week weer de ervaring, die ik al eerder kende, maar nu wel erg sterk was: als de 

omstandigheden veranderen, ga je ook anders naar oude bijbelteksten kijken.  Andere dingen 
vallen op, er valt een ander licht op dezelfde woorden.  Dat kunnen je persoonlijke 
omstandigheden zijn, maar ook in de maatschappij om je heen, zoals nu. Om het deftig te 
zeggen: de context bepaalt de betekenis van de tekst.  

 
 Zo lazen we de tekst uit Deuteronomium: Wanneer uw kinderen u later vragen; ‘Wat betekenen 

al die bepalingen en wetten en regels die de Heer onze God, u heeft voorgehouden’. En dan volgt 
als antwoord dat het wetten en regels zijn die ontstaan zijn uit de bevrijding uit Egypte, en die 
toen nodig en heilzaam waren, omdat ze de neerslag zijn van juist die bevrijding. De wetten en 
regels zijn geen dwangmiddelen om mensen klein te houden maar om ons te helpen om vrij te 
zijn. Om een richtlijn in de hand te hebben: om vrij te zijn, doen we dit wel, en dat niet.  

 Niet voor niets staat deze vraag van toekomstige kinderen in het boek Deuteronomium. Dat 
betekent letterlijk: tweede wet.  En Deuteronomium is daadwerkelijk de neerslag van een 
herziening, herijking en nieuwe betekenisgeving van de oude wetten uit Exodus en Leviticus in 
later tijden. Als de tijden veranderen, moeten wetten veranderen om dezelfde betekenis te 
houden. Liegen in oorlogstijd om onderduikers te beschermen is wat anders dan liegen om er 
beter van te worden of je hachje te redden.  Tegelijk moeten oude fundamenteel goede regels 
die uit die tijd komen later weer in herinnering worden geroepen omdat je ze in de waan van de 
dag weer vergeet.  

 Het is misschien wat gek om te zo te zeggen, maar ik denk dat we ook in een tijd leven waarin nu 
de beginselen van een nieuwe regels en zelfs ordeningen aan het ontstaan zijn. En daarvan zullen 
sommige tijd- en contextgebonden zijn, en andere heel heilzaam voor onze bevrijding, maar 
moeilijk om vol te houden, terwijl het in deze weken vaak bijna vanzelf gaat. Ik denk bij het 
eerste aan de regels van binnen blijven, afstand houden, geen bijeenkomsten meer houden. Het 
is niet te hopen dat we hier een soort levenslange smetvrees van overhouden voor het 
lichamelijke contact met anderen. Die zijn tijdgebonden, eventjes nodig, maar moeten zo snel als 
verstandig is weer afgeschaft.  Bij het tweede denk ik aan: in principe niet meer vliegen, meer 
met de trein en minder auto rijden, eerlijke salarissen voor zorgpersoneel, leraren, 
schoonmakers, politiemensen, zorgen dat we de vogels weer horen zingen, zorgen voor heldere 
luchten door vermindering van vervuiling, stokstof en CO2, afschaffen van exorbitante 
topsalarissen en bonussen, dividend, lokale en onbespoten seizoensgroenten kopen, lokale 
winkeliers ondersteunen. U hebt er zelf waarschijnlijk ook nog wel een paar.  Zouden we nu ook 
in een tijd leven waarin nieuwe regels ontstaan die een bevrijding betekenen uit onze eigen 
slavernij?  

 
 En dan de tekst uit Johannes.  
 
 ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Het staat er letterlijk en pontificaal midden in onze 

tekst van vandaag. Aanmatigender dan dit kan het niet meer worden als je dit van jezelf zegt. 
Wat een absolute aanspraak! Deze woorden lijken ook meteen alle andere godsdiensten en 
levensovertuigingen uit te sluiten: Er is maar één weg en één waarheid en alle andere zijn dus 
dwaalwegen, niet waar en dood.  

 Mensen als Donald Trump stralen een dergelijk zelfbewustzijn uit. Maar zo sterk zullen zelfs zij 
het niet zeggen.  



 De tekst roept bij mij twee vragen op. De eerste is: heeft Jezus dit zelf zo gezegd? En de tweede 
vraag is: wat wil de tekst zeggen? 

 
 Ik begin bij de eerste vraag: heeft Jezus dit zelf zo gezegd? 
 Dat is maar zeer de vraag. Johannes is het laatste van de 4 evangeliën, tenminste 2 generaties na 

het overlijden van Jezus geschreven. In de verhalen van Mattheus, Marcus en Lucas komt de 
uitspraak of zelfs iets wat er op lijkt niet voor. Wel uitspraken zoals dat de mensenzoon moet 
lijden. Een zeer opvallende uitspraak als deze zou toch vaker moeten voorkomen, als Jezus die 
zelf gezegd zou hebben en zeker in de eerder geschreven evangeliën.  

 Daar komt nog wat bij: Om deze woorden te begrijpen is het goed ons te beseffen, dat het 
evangelie van Johannes, meer nog dan de 3 andere evangeliën, een neerslag is van het gegroeide 
geloof in de eerste christelijke gemeenten, het is ‘gemeentetheologie’. Het evangelie van 
Johannes is minder dan de andere evangeliën een min of meer historisch verslag van het leven 
van Jezus. En ook het woord ‘historisch’ is trouwens een moderne uitvinding, in de zin dat het 
een wetenschap is met exacte en controleerbare beschrijvingen. Het Johannesevangelie is meer 
een peiling naar de betekenis van het leven van jezus, een antwoord op in de loop van de 
generaties ontstane vragen: al die gebeurtenissen uit het leven van jezus, waar wijzen die op? En 
daarmee is het ook een neerslag van de antwoorden die er in die eerste gemeenten waren 
ontstaan. Jezus was hun weg, hun waarheid en hun leven geworden, en dat is dus wat de tekst 
wil zeggen: Hij is voor ons de weg, de waarheid en het leven.  Dus in de 3e persoon, niet in de 
eerste persoon. Voor ons als christus-volgelingen is Jezus de weg, de waarheid en het leven.   

 
 Maar dat is nog maar de buitenkant van de zaak. De tweede vraag, de vraag naar de betekenis 

van deze woorden is de hamvraag. 
 Het evangelie van Johannes is niet alleen later geschreven, maar vooral ook in een tijd van 

verdrukking en vervolging van de gemeente. Johannes wil met dit evangelie troost bieden in de 
verdrukking, maar ook bemoediging geven in een angstige tijd. Zo begint ook het 14e hoofdstuk: 
‘Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij’.  

 Ik denk dat we in deze tijd weer iets hebben leren begrijpen van ongerustheid en geschokt 
vertrouwen .  Een oude vriendin van ons van tegen de 90 zei in de eerste weken van de 
coronacrisis dat zij dezelfde onbestemde onrust had gevoeld als in de eerste weken van de 
oorlog. De Duitsers waren binnengevallen en er hing iets onheilspellends in de lucht, hoewel het 
eerst nog niet zichtbaar was, terwijl het ook nog, net als nu, onwaarschijnlijk mooi voorjaarsweer 
was. Opeens blijkt ook nu een onzichtbaar virus ons vanzelfsprekende alledaagse en onbewuste 
vertrouwen onderuit te kunnen halen. De wereld blijkt minder controleerbaar en betrouwbaar 
dan we routineus en vanzelfsprekend aannemen.  

  
 De oude vertrouwdheid van onbewuste aannames over ons leven, samenleven, onze economie 

zijn geschokt. We kunnen er niet meer voetstoots van uitgaan dat alles hetzelfde zal blijven. Gek 
eigenlijk dat we al wel langere tijd bezig zijn met virussen, maar dan alleen in onze computers: 
Die heten zo, omdat ze op ondoorzichtige en kwaadaardige manier de werking van dit dagelijks 
noodzakelijk gebruiksvoorwerp verstoren. En de digitale wereld is één van de belangrijkste 
voorwaarden voor ons samenleven geworden. We zijn zo langzamerhand wel er van overtuigd 
geraakt dat dit hele systeem kwetsbaar is: als er opeens weer eens een storing is in bankverkeer, 
de telefoon, of als er 5G zendmasten in brand worden gestoken. Niet voor niets duiken termen 
als ‘cyber oorlog’ op. En hoe verknipt en verward de mensen die die masten in brand steken ook 
zijn, ze hebben ook iets te pakken van een verontrustende achterkant van onze wetenschappelijk 
gestuurde dagelijkse routineuze aannames.  Weten we zeker dat die straling echt geen kwaad 
kan, of nemen we het risico niet al te serieus omdat de economische belangen te groot zijn? 

  
 Maar echte virussen die het leven bedreigen daar hadden we geen rekening m gehouden, 

waarschuwingen van virologen ten spijt 



  
 Deze onrust en het geschokt raken van oude aannames  is ook precies waar het in onze tekst van 

vandaag om  gaat.  Centraal staat het telkens herhaalde woord ‘Vader’ in onze tekst. Lees nog 
maar eens vers 6b tm 11. Daarin staat maar liefst 8 keer het woord vader.  

 Het begrip ‘Vader’ staat voor geborgen zijn, rust, veilig zijn, voor de oude vertrouwde waarheid,  
de Vader is de God van het oude verbond. Daaraan wil je vasthouden. Ook wij nu hebben 
behoefte aan houvast, aan leiding, en een denkmodel om te kunnen begrijpen wat er aan de 
hand is, aan duidelijkheid, aan betrouwbaarheid die boven alle twijfel is verheven en die ons 
handelen kan kaderen, aan een perspectief, aan een routekaart, en O wee als niet alles helemaal 
duidelijk is en tot in de puntjes uitgewerkt.  Ook aan een persoon die in alle rust boven de 
materie en het gekakel en gekrakeel staat, op wie we kunnen bouwen. 

 
 De leerlingen willen vasthouden aan het geloof der vaderen, aan vertrouwde denkkaders: de 

Vader, aan God,  de enige, Waarheid met een hoofdletter.  Zij willen weten welke kant het op 
gaat. Johannes ontkent dat verlangen naar de vertrouwd geloof niet, maar verwijst voor de 
betekenis ervan naar een mens, Jezus,  en  diens levensweg. Jezus wil in deze tekst de leerlingen 
meenemen, niet als kinderen hun vader volgen maar als volwassenen mensen. Veelbetekenend 
is de tegenwerping van Thomas: wij weten niet eens waar u heen gaat, hoe zouden wij de weg 
daarheen kunnen weten? Dat is de tegenwerping van de onzelfstandig mens die een doel nodig 
heeft, die alleen met een duidelijk doel voor ogen kan leven. Die een sterke leider wil, die tot in 
de puntjes de marsroute uitstippelt.  En als antwoord op juist deze tegenwerping laat Johannes 
Jezus zeggen: ‘ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Het gaat om de levensweg die Jezus 
heeft bewandeld, niet om het doel dat hij heeft bereikt. Daarin zit de waarheid en het leven. Het 
gaat om de weg, om het op weg gaan, om het wagen van de levensweg, zonder zekerheden en 
vertrouwdheden. Maar dat is ons niet genoeg. We willen het verband zien met de oude waarheid 
die we altijd al aannamen. Dat is de vraag van Philippus: ‘Laat ons de Vader zien, meer verlangen 
we niet’.  Jezus ontkent niet de legitimiteit van die vraag, maar zegt: die vanzelfsprekende 
geborgenheid is er niet meer, maar de sleutel om daar weer bij te komen zit in de levensweg van 
Jezus. 

 Misschien kunnen wij in deze tijd weer iets ervaren van de spanning die deze tekst oproept. Ook 
nu zoeken we, bekomen van de eerste schrik, naar vertrouwdheid, geborgenheid, duidelijkheid, 
naar perspectief, naar een plan  terug naar de oude verhoudingen.   

 Er is onzekerheid: Hoe zal het verder gaan? Hoe lang moeten we nog met dit virus leven? Zullen 
we permanent in een soort smetvrees terecht komen? Als het te lang duurt zal de economische 
schade dan niet meer slachtoffers maken dan nu? Hoeveel mensen raken nu in de kracht van hun 
leven ontgoocheld? Hoe gaat het verder met grotere groepsbijeenkomsten, die haarden van 
besmetting blijken. Met de kerkdiensten?  

 De oude vertrouwde zekerheid is toch een beetje weg. En dan leven we in Nederland alleen nog 
maar in zelfgekozen onvrijheid, in behoorlijke welvaart en economie die een stootje kan hebben, 
de meesten van ons genietend van een stabiel pensioen, dat hooguit een paar procenten 
bedreigd is.  

 Ik denk dat we het dichts bij de betekenis van de tekst komen als we die lezen als: ik ben de weg 
;(dubbele punt) de waarheid en het leven.  Als we die weg gaan, dan  vinden we de waarheid en 
het leven.  De weg is dus centraal. Het gaat niet om het lidwoord ‘de’ : DE weg. DE waarheid en 
HET leven, maar om die weg, daarin zit waarheid en leven. Dus het wagen van die weg. En 
waarheid heeft hier niet de betekenis van een absolute onbetwijfelbare Waarheid, maar om 
waarachtigheid, betrouwbaarheid, oprechtheid. 

 
 De nadruk in de tekst ligt om de navolging van Jezus: om trouw zijn aan onze roeping als 

schepselen in de schepping, om een leven in liefde voor de schepping, om opstaan tegen 
onrecht, om de acceptatie dat dat ook lijden betekent, om het afzien van succes, rijkdom en 
zekerheid, om het durven wagen met de liefde, en om het vertrouwen dat het in het oude geloof 



van onze vaders en moeders daar ook uiteindelijk om draaide en er op uit zal komen, ook al 
begrijpen we dat nu nog niet.  

 
 
9 mei 2020, Gerrit Jan van der Kolm 


