
“EK IS die weg die WAARHEID en die lewe!”  
Lees: Joh 14:6                                                                                                       Donderdag 1 Julie 2021 
 
 
Ons leef vandag in die “Post-Truth” era.    Die Woord “Post Truth” is ‘n filosofiese en 
politiese konsep wat bedoel dat die objektiewe standaarde van waarheid het verdwyn.    Daar is 
feite, alternatiewe feite, geïnterpreteerde feite, kennis, opinies, halwe waarhede en volle 
waarhede.   Die woord “Post-Truth” was selfs  in 2016 genomineer as die Woord van die jaar. 
 
Dit is ‘n hartseer dag as ons nie meer net verstaan, die waarheid is die waarheid.  Die waarheid is 
feite en gebeure wat werklik en waar is.   Dit is hartseer as alles relatief word. 
 
Daarom ook die opdrag van ons Here Jesus Christus in Ef 4;25 gegee het:  “Noudat julle die 
valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde 
liggaam.” 
 
Mense praat nie die waarheid nie sê Jakobus, (Jak 3:14),  omdat daar bittere naywer en 
selfsug in hulle harte is, en daarom lieg hulle eerder tot hulle eie voordeel.  Is dit nie hoekom ons 
ook dikwels nie die volle waarheid praat nie.  My pa het dikwels gesê, iemand doen die waarheid 
geweld aan.   En daar is ‘n spottery, Iemand laat nie die waarheid ‘n goeie storie opmors nie. 
Maw, twv jouself, jou eie voordeel, of watook, sal iemand maklik die waarheid verdraai. 
 
Terwyl Paulus in 1 Tim 2:7 sê, dat hy die waarheid praat, omdat hy die evangelie wil uitdra. 
 
Toe Jesus voor Pilatus was het Jesus getuig daarvan dat Hy die Seun van God is, die Verlosser, 
die Messias.   En Hy het duidelik in Joh 18 verklaar dat Hy die Waarheid moet praat.  Pilatus 
het toe gevra:     Joh 18:38   “Wat is die Waarheid?” 
 
Jesus Christus openbaar Self: Joh 14:6   “Ek is die weg, die WAARHEID en die lewe.” 
 
Jesus Christus is die waarheid.   In Homself is daar geen leuen nie.   Hy kan nie ’n leuen vertel 
nie, want Hy is waarheid.   Die leuen bestaan nie in Hom nie.  Jesus staan hier absoluut as die 
Waarheid. 

• Jesus staan direk teenoor die Satan die leuenaar. 
Satan is die vader van die leuen.  Joh 8:44 Satan se aard is leuens. 

• Jesus Christus is egter die Waarheid. 
Jesus Christus is die waarheid, die betroubare Bron v/d openbaring van ons verlossing. 

 
Geliefdes, - net soos die Weg, ’n lewende weg is,  
                 - so is die Waarheid ’n lewende waarheid. 
 

• Waarheid is aktief. 
• Waarheid neem ons in besit. 
• Waarheid beïnvloed ons kragdadig. 
• Waarheid heilig ons van die kwaad. 
• Waarheid lei ons en rig ons lewe. 
• Waarheid maak ons vry en bevry ons van leuens.      Joh 8:32 

Daarom is die waarheid gesetel in Jesus Christus wat openbaar:  “Ek is die Waarheid!” 
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