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Suggestie om te beginnen: Dichter bij Jezus komen, Going home
Kaarten op tafel
Dit is de grafsteen van Robert Baden Powell; oprichter van de scouIk ben de weg, de waarheid
ting. Het teken van de cirkel met stip betekent: ‘naar huis’ en is
en het leven, zegt Jezus.
herkenbaar voor iedere scout. Voor hem als christen had het een
Maak gebruik van de
dubbele betekenis: GOING HOME, naar huis, naar Jezus. Daaraan
fotokaarten van ‘kaarten op
denken we bij het lezen van Joh. 14.
tafel’. Ieder kiest beelden uit
Wat is de situatie? Lees Johannes 13: 31- 38
die je bij deze uitspraak van
Jezus houdt met zijn discipelen de maaltijd. Jezus heeft net gezegd
Jezus vind passen, deel
dat hij nog maar een korte tijd bij hen zal zijn. Judas is weggegaan, hij gaat Jezus verraden. De
daarna je verhaal.
discipelen zien en voelen dat er iets staat te gebeuren en dat maakt ze ongerust en bang. En dan
vraagt Petrus ‘Heer waar gaat U naar toe?’. En Jezus antwoordt ‘Ik ga ergens naar toe waar jij nog
Om te zingen:
niet kunt komen. Later zul je Mij volgen’. En dan zegt Petrus ‘Waarom kan ik U nu niet volgen
Sela: Glorie heeft een naam Heer? Ik wil mijn leven voor u geven.’ Dit is Petrus in z’n enthousiasme. Wie van ons gaat zo ver
Opwekking 662
om zijn leven voor Jezus te willen geven? Blijkbaar was Jezus zo kostbaar voor hem geworden.
Opwekking 630
Maar Jezus weet wel beter. ‘Eer de haan kraait zul je Mij drie maal hebben verloochend’. Maar
dan bemoedigt Jezus hen met woorden van Hoop. Jezus zegt ‘Wees niet ongerust, vertrouw op
Om te lezen:
God en op mij’.
Johannes 14
1. Huis van Mijn Vader
Als afsluiting:
Dit zijn de woorden van Jezus
Wees niet bang.
Vertrouw op God.
Vertrouw op mij.
Het huis van mijn Vader is groot
en ruim.
Vertrouw op God.
Ik maak daar een plek voor
jullie.
Vertrouw op mij.
Dit zijn de woorden van Jezus
Ik ben de weg. Bij mij is
waarheid.
Bij mij is leven.
Ken je mij? Dan ken je de Vader
Zie je mij? Dan zie je de Vader
Want ik hoor bij de Vader.
En hij is deel van mij.
Hij is wie ik ben en ik ben wie Hij
is.
Dit zijn de woorden van Jezus:
Ik ga naar de Vader toe.
Ik hoor wat jullie nodig hebben
Ik zet mij voor jullie in.
Want ik hoor bij jullie.
En jullie horen bij mij.
Tekst van Roeland Smith

In 14:2 zegt Jezus: ‘Ik ga naar het huis van Mijn Vader’. Het ‘huis van mijn Vader’ komen we
eerder tegen als Jezus spreekt over de tempel. Maar hier gaat het niet over een fysiek huis, maar
over de plek waar Jezus heen gaat na zijn opstanding uit de dood, als Hij teruggaat naar de Vader.
Daar zijn veel woningen, zegt Jezus, en Ik ga daar heen om voor jullie een plaats te bereiden. Dat
betekent dat die plaats er nog NIET was, en dat de weg van Jezus, zijn lijden, zijn sterven aan het
Kruis nodig was om daar toegang voor te maken. Daarom moest hij sterven. Dat was geen noodlot
of tragisch incident, maar een bewuste daad van liefde. En Jezus voegt daaraan toe: En wanneer Ik
plaats bereid heb, kom Ik weer terug en neem jullie mee, zodat jullie ook zijn waar ik ben. Dat is
het doel! Jezus gaat wel weg, maar dat is tijdelijk. Zijn vertrek is nodig om een plaats te maken in
het Vaderhuis, zodat we eeuwig bij hem kunnen zijn.
Wat bedoelt Jezus nu met dat Huis van de Vader?
Het is maar stamelen om woorden te vinden om dat te duiden. Het is de plek waar de Vader, de
Zoon en de Geest wonen. Heilig, volmaakt, vol van de majesteit en glorie van God. Het is de plek
waar Jezus was voordat hij naar de wereld kwam, al voor de schepping was hij daar. Waar een
geweldige eenheid en liefde heerst. Jezus wist dus als geen ander hoe het daar was, Hij kwam er
vandaan en leefde in verbondenheid met de Vader en de Geest.
Het Vaderhuis is niet een plek waar we als Jezus terugkomt veilig naar meegenomen worden, ver
weg van de aarde die ten onder gaat. De aarde zal vernieuwd worden en de hemel zal op deze
vernieuwde aarde komen. Daar zal die volheid aanwezig zijn, daar zal God Zelf aanwezig zijn.
Dat huis van de Vader staat voor een volmaakte plek, waar geen pijn meer is, verdriet, onrecht,
rouw. Waar God tranen zal afwissen. Een plek die al onze verwachting te boven gaat.
Maar hoe kunnen we daar nu komen vraagt Thomas?
Dan zegt Jezus deze woorden (vs. 6): ‘Ik ben de Weg de Waarheid en Het leven. Niemand komt tot
de Vader dan door Mij’. De toegang is alleen door Jezus. Daarom was Jezus ook zo hard naar
leiders in zijn tijd die de verkeerde richting aangeven en de mensen afleidden van Jezus. Want
Jezus wist…er is ook een andere plek, de hel – een plaats gescheiden van God voor eeuwig. En zijn
verlangen is dat mensen gered worden en niet verloren gaan. Daarom kwam Hij naar deze wereld.
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Voor het geloofsgesprek
1 Niemand komt tot de
Vader dan door mij, zegt
Jezus. Hoe kijk je naar deze
uitspraak, in relatie tot alle
andere ideeën, gedachten
en religies? Het klinkt exclusief, wat vind je daarvan?
Wat maakt het geloof in
Jezus uniek? Hoe deel je dat
met andersgelovigen?
2. Jezus gaat naar het huis
van zijn Vader. Peter legt uit
dat dat een plek is van
enorme verbondenheid en
intimiteit van de Vader, de
Zoon en de Heilige Geest.
Wat is de betekenis van het
lijden van Jezus hierin? Wat
betekent het dat er plaats
voor jou is om daar te zijn?
3. Jezus belooft dat Hij ons
niet alleen laat. Hij belooft
de Heilige Geest. Wij leven
na Pinksteren, dat betekent
dat de Heilige Geest er is
voor ieder die gelooft.
Wanneer ervaar je de
Heilige Geest? Hoe merk jij
dat in je leven?
4. Je zult grotere dingen
doen…. Lees Joh. 14: 12. Dat
klinkt krachtig. Hetzelfde
doen als Jezus doen…
Hebben we nog meer te
verwachten? Wat is
daarvoor nodig? Waar
verlang je naar?
5. Going home,
wat betekent
dat voor jou? Is
dat
toekomstmuziek of is dat al
voor nu? Is dat een
boodschap van hoop?
Waarom?

Zijn bij Jezus is zijn bij God. Jezus kennen is de Vader kennen. Dit gedeelte maakt dat zo
duidelijk. 6x kom je dat tegen in de verzen 7-11. ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’.

2. Jezus belooft de Heilige Geest
Jezus gaat naar de Vader om ruimte voor ons te maken. Dat klinkt leuk, mooie belofte voor de
toekomst, maar wat heb ik daar nu aan. Toch belooft Jezus hier dat Hij ons niet alleen laat. Hij
zegt: Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom weer naar jullie toe (vs. 18). Ik stuur mijn
Plaatsvervanger…. de Helper, de Trooster, iemand die je bijstaat, de Heilige Geest.
* om het vol te houden in dit leven * om steeds meer te lijken op Jezus * en zijn werk hier op
aarde voort te zetten. Jezus wil overvloedig geven, nog veel meer dan wij vaak beseffen en
ervaren. Jezus zegt er wel wat bij. Hij vraagt een plek in ons leven, dat wij een woning zijn waar
Hij kan zijn en de ruimte krijgt.
Liefhebben en Zijn woorden doen horen bij elkaar
Jezus heeft het drie keer over hetzelfde, namelijk dat Jezus liefhebben en zijn woorden
houden/doen horen bij elkaar horen.
* ‘Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden’ (14: 15),
* ‘wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief’ (14: 21),
* ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem
liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen’ (14: 23)
Liefhebben gaat dus niet alleen over een gevoel maar ook over doen.
De Heilige Geest woont in jullie en zal in jullie blijven (14: 17)
Dán zal Ik jullie een andere pleitbezorger geven, de Heilige Geest die altijd bij je is. Misschien
voelt dat als een voorwaarde. Je moét Jezus eerst liefhebben en dan…. Een voorbeeld maakt het
misschien wat duidelijker. In een huwelijk wil je graag uit liefde doen wat ander fijn vindt, niet
omdat het moet. Jezus zegt niet: je moét me liefhebben en dan. Nee, ‘t is andersom. ‘Wij
hebben Hem lief omdat Hij ons eerst heeft liefgehad’. (1 Joh. 4: 19) En daarom doen we wat Hij
wil. Als je gaat ontdekken dat Jezus liefde voor jou heel persoonlijk is, dan groeit het verlangen
om dichter bij Jezus te komen, om voor Hem te leven, om te doen wat Hij graag wil, om
‘woning’/ ruimte voor hem te maken.
Hetzelfde doen als Jezus, en zelfs meer dan dat (14:12)
En het bijzondere is …..hoe dichter je bij Jezus leeft….hoe meer Hij Zichzelf aan jou gaat bekend
en je zijn aanwezigheid zult ervaren. Je zult kracht ontvangen. Jezus genas mensen, bevrijdde
hen van boze machten. Jezus zegt hier: je zult zelfs grotere dingen doen. Jezus belooft twee
dingen:
* bid in de Naam van Jezus, niet als een formule, maar overeenkomstig zijn wil en tot eer van de
Vader, en Hij zal het doen (14: 14)
* Hij geeft vrede, (14: 27) te midden van de aanvechtingen en de strijd, schuilen bij Jezus. Hij
weet wat je meemaakt. Hij is de Trooster die met je mee kan voelen. Vgl. 2 Cor. 1: 3-11
Dichter bij Jezus komen
Dat is pas thuiskomen, worden zoals Jezus heeft bedoeld.
Ik begon met het voorbeeld van de grafsteen van Baden Powell …Hij wist het: mijn leven houdt
hier op, maar ik kom thuis bij de Vader. Jezus is bij ons hele leven, Hij woont door zijn Geest in
ons en geeft ons alles wat ze nodig hebben in leven en sterven. Want we weten: we are going
home. Is dit ook jouw verwachting?

