
Orde van dienst 17 mei

Mededelingen, welkom

1. lied 779 (In de ongerepte morgen; in wisselzang?)

2. Bemoediging, groet, gebed

3. Lied 653:1,4,7

4. Johannes 14:1-14

5. woorden ter overweging

6. lied 412:1,2,3,6

7. Preek

8. Voorbeden, stil gebed en gebed des Heren

9. Slotlied 967 (zonne der gerechtigheid; wisselzang?)

10. zegen

Bij Johannes 14 ‘De weg, de waarheid en het leven’

Begin; taal

De weg, de waarheid en het leven, het zijn bekende woorden uit het evangelie van Johannes.

Bekende, en ook geliefde woorden. Veel mensen hebben er iets mee. De woorden spreken

aan. Ze zijn mooi, veelzeggend. Tegelijk is het moeilijk om uit te leggen wat er nou precies

bedoeld wordt met die woorden. 

Johannes spreekt een eigen taal; hij kiest zijn eigen woorden. En hij is evangelist, het

is  hem te  doen  om geloof.  De woorden  die  hij  kiest  zijn  woorden  die  iets  zeggen  over

geloven.  Het zijn  woorden die  je aanspreken op het  niveau van het gevoelsleven,  van de

emoties. 

De weg, de waarheid en het leven, het klinkt als een gedicht, een regel uit een lied. En

in dat lied vertelt Johannes wie Jezus is. Want daar is Johannes mee bezig: met nog één keer

opschrijven wie Jezus is. 

Het huis van mijn vader…

Het gedeelte dat wij lazen is een gedeelte uit een gesprek van Jezus met zijn leerlingen, als hij

voor het laatst met hen aan de maaltijd zit. Ze praten met elkaar over God, over het leven,

over hoe Jezus dat ziet. En over hoe het verder moet als hij er niet meer bij is.



Wees niet ongerust, zegt Jezus, maar vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn vader

zijn veel kamers. Jullie kennen de weg naar waar ik heenga. Later zul je daar ook wonen.

Later mag je met mij wonen waar God woont.

Wonen bij God, in het huis met de vele kamers. Heeft Jezus het over de hemel? Over

het hiernamaals, over na je dood leven bij God? Dat kan. Zo kun je het lezen en zo hebben

mensen dat ook altijd gedaan. Troost lezen zij in dit stukje. En dan vooral troost voor na het

sterven. Troost voor na de dood. 

Zo kun je het lezen. Maar de aardigheid van de taal van Johannes is dat je die op meer

manieren kunt verstaan. Er zit ruimte in die woorden. Net zeiden we al, de taal die Johannes

gebruikt, is taal die niet heel erg gaat over feiten. Het is dichterlijke taal, het is geloofstaal, het

zijn woorden die je op je gevoel aanspreken. De betekenis ervan is niet rechttoe rechtaan, niet

in een half alineaatje uit te leggen. 

De wereld als Gods huis…

Het  huis  van  mijn  vader,  de  plaats  waar  God  woont,  dit  stuk  is  niet  de  enige  plaats  in

Johannes’ evangelie waarin het gaat over de woonplaats van God. Johannes heeft het er vaker

over. Meteen al in het begin van het evangelie schrijft Johannes over de plaats waar God

woont.

In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God,

schrijft Johannes. En het woord is mens geworden en het heeft onder ons gewoond. Dat zegt

hij. God is onder mensen komen wonen. God is op aarde komen wonen, in de gestalte van een

sterfelijk en kwetsbaar mensenkind. 

Waar woont God? God woont in Jezus, zegt Johannes, God woont op aarde, onder de

mensen. Als je God zoekt, zoek dan naar Jezus, zegt hij. De plaats waar die God woont, is bij

de mensen, op de aarde. Het huis met de vele woningen, de plaats waar God woont, de aarde

zelf.

En als God dan bij de mensen komt wonen, dan blijft  de aarde daar niet  dezelfde

onder.  Als de aarde het huis van God wordt dan gebeurt  er  iets  met  de aarde en met  de

mensen. Rond Jezus gebeurt het hoe verlamden weer gaan lopen, en hoe blinden gaan zien.

Rond Jezus gebeurt het dat wie niets voorstelt, ineens een ereplaats krijgt. Dat er water in wijn

verandert, en dat waar eerder gebrek was, brood genoeg is voor iedereen.  

Jezus ziet voor zich een nieuwe aarde, waar brood in overvloed de mensen voedt, en

waar wijn de mensen vreugde en vrolijkheid geeft. Waar verlamden lopen, en waar blinden

zien. Het is een plaats waar ruimte is voor alle mensen, voor al Gods schepselen. Waar voor



iedereen een goed en gelukkig leven te vinden is. Dat is de wereld van God, dat is de wereld

die rond Jezus gestalte krijgt. 

Het huis met de vele woningen, het is de aarde zoals zij kan zijn, de wereld zoals God

die in den beginne voor ogen had. En zoals zij weer zal worden. Het huis van God, de nieuwe

hemel en de nieuwe aarde.

Thomas – het nuchtere verstand

Toen zei Thomas, staat er dan, wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden wij

dan de weg daarheen kunnen weten? 

Thomas komt wel vaker voorbij in het evangelie van Johannes. En hij vervult altijd

een vergelijkbare rol; hij is de woordvoerder van het nuchtere verstand. Hij is de man van de

feiten. Hij is degene die moeilijk uit de voeten kan met de taal van het geloof. Veel meer

heeft hij met tastbare dingen en concrete plannen. Wij weten niet waar u naartoe gaat, hoe

vinden we dan de weg? 

Je hoort  in zijn woorden de weerstand, het gemor,  het verzet.  Het is de weerstand

tegen de vaagheid  van de woorden van Jezus,  de voorlopigheid,  de weerstand omdat  het

allemaal zo lang duurt. Kan het allemaal niet wat duidelijker, wat helderder, en wat sneller,

vooral? 

Ik ben de weg, de waarheid en het leven…

Hoe weten  wij  de  weg? Waar  is  dat,  die  wereld  van God?  Waar  vinden  wij  ruimte,  en

waarachtig leven? En Jezus antwoordde, en hij zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. 

Jezus is de weg. Johannes bedoelt, dat er een manier is waarop je iets van God kunt

vinden. En dat is, door je te verbinden met Jezus, door je te verdiepen in zijn leven, in wat hij

zei en wat hij deed. God vind je, door je echt te laten aanspreken, te laten raken door wat

Jezus deed en wat hij zei. De weg om bij God te komen, dat is, de weg van onbaatzuchtige

liefde, van de gerechtigheid tot het einde. Het is de weg die Jezus ging.

En als dat dan zo is, dan betekent dat dat Jezus ook de waarheid is. Niet de waarheid

in de zin van, zo is het en niet anders. Maar waarheid als waarachtigheid, betrouwbaarheid.

Jezus is betrouwbaar, hij is wie hij zegt te zijn, en hij doet wat hij belooft: hij laat zien wat

echt waarachtig leven is. 

Besluit



Het huis met de vele kamers, de wereld die is zoals God haar schiep. Een ruim en wijd land

waar het goed is om te wonen. Maar waar vind je dat huis van God met die vele kamers, hoe

kan die wereld werkelijkheid worden, hier en nu, onder ons? 

Waarachtig leven, leven zoals God dat aan mensen geeft,  leven zoals God dat aan

mensen belooft, dat vind je door te zien hoe Jezus dat deed; door zien hoe hij wilde leven, als

een waarachtig mens voor Gods aangezicht. Zo is hij de weg, de waarheid en het leven. 

Voorbeden

Goede God, U danken wij, 

want met liefde voedt gij ons bestaan, en met hoop onze dagen;

voor elkaar hebt gij ons geschapen, om te leven als mensen naar uw hart,

met vreugde en vertrouwen, op deze aarde, huis van u.

Daarom danken wij u voor de aarde, voor uw goede schepping, 

Voor de zon, de vogels en de bloemen, die vertellen hoe goed leven zijn kan.

Wij danken u voor elkaar, voor mensen die vrienden zijn, die ons leven zin geven, 

en ons ook in de onzekerheid van deze weken, steunen en troosten.

God wij bidden voor de wereld, nog steeds in de greep van de corona-uitbraak, 

We bidden voor mensen die in de zorg werken, voor personeel in ziekenhuizen en 

verpleeghuizen, of zich anderszins inzetten voor de gezondheid van anderen.

Wij bidden voor ieder die geraakt wordt door de maatregelen rond het coronavirus: voor 

kwetsbaren en ouderen bidden wij, en voor hen die alleen thuis zitten,

En ook voor hen die geraakt worden door de economische gevolgen van de crisis; voor wie 

moet vrezen voor zijn baan, of in financiële problemen dreigt te raken.

God, wij bidden voor elkaar, voor wie onder ons verdrietig zijn, 

voor wie ziek zijn, voor wie hopen op genezing, en voor wie weten dat ze gaan sterven;

wij bidden voor wie rouwen omdat zij een geliefde verloren 

aan de dood of aan de onbarmhartigheid van het leven,

Goede God, om uw licht bidden wij, dat het deze dagen zal verlichten, 

En om uw waarheid bidden wij, dat Gij ons draagt en vergezelt.


