
“EK IS die WEG, die waarheid en die lewe!”  
Lees: Joh 14:6                                                                                                       Maandag 28 Junie 2021 
 
Jesus Christus sê in Joh 14:6:  “Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die 
lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” 
 
Wat bedoel Jesus as Hy sê:  “Ek is die Weg…” 

Die griekse woord vir pad of weg is Odos. 
Ons noem ‘n kar se afstand-meter, ‘n odometer, ‘n meter wat wys hoe ver ons al gery 
het.  

 
“Ek is die weg…” 

Jesus leer Hy is die weg. 
Trouens die term weg, was ‘n vroëre naam vir die christelike geloof! 
Die leer of die weg dui dus op die geloof. 

 
Wat is geloof? 
Geloof is… 

• ‘n gewisse kennis van die hele Bybel, maar in besonder ook van die verlossingswerk 
deur Jesus Christus en  

• ‘n vaste vertroue dat God se beloftes en verbond altyd in stand gehou sal word. 
 
Hy is die Weg, Hy is die Leer. 
 
Maar geliefdes, luister mooi wat leer die res van Joh 14:6 ons: 
“Ek is die weg en die waarheid en die lewe.    Niemand kom na die Vader toe behalwe deur 
My nie.” 
Hierdie woorde is so belangrik.    Niemand kom na die Vader toe behalwe deur My nie. 
 
Dit verwerp alle gedagtes wat ons in ons binneste mag hê dat ek deur  

- Goeie werke,  
- gelowige seremonies, vasdae, feesdae, ens. 
- kosbare geskenke aan die kerk,  aan die Here, groot dankoffers, in die hemel sal kom. 
- Daar is net een weg na die hemel en dit is: 

Þ “Ek is die weg!” 
Þ Jesus Christus is die weg! 
Þ Deur in Hom te glo is die weg na die hemel. 

 

Jesus Christus is die WEG,  MAAR Hy WYS aan ons die weg. 
 

• Jesus het vir ons die weg GEBAAN. 
Heb 10:19,20  Leer ons om met vrymoedigheid na Jesus te gaan. 
“Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus, vrye toegang tot die heilgdom, 
En dit op ’n weg wat nuut is en na die lewe lei.   
Hierdie weg het Hy vir ons gebaan deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam.” 
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