
“EK IS die weg die waarheid en die LEWE!”  
Lees: Joh 14:6                                   Die sesde “Ek is…” uitspraak.                 Maandag 5 Julie 2021 
 
Jesus verwys nie hier na: 

• Die asem of gees -, die siel - of die biologies lewe nie, 
MAAR  

• na die lewe AS teenoorgesteld van die dood. 
 
Die lewe, m.a.w. die lewe as christene en die ewige lewe, is gesetel in Jesus Christus. 
As jy in Jesus Christus glo, het jy die lewe, die ewige lewe. 
 
Joh 5:26   “Soos die Vader die lewe in Homself het, het Hy die lewe  
                    ook aan die Seun gegee om dit in Homself te hê.” 
 
Joh 3:16  “Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy  
                   enigste Seun gegee het, sodat die wat in Hom glo, nie  
                   verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.” 
 
Joh 6:33   “Die brood wat God gee, is Hy wat uit die hemel kom, en  
                    aan die hele wêreld die lewe gee.” 
 
Joh 10:28  “Ek gee aan hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie.  

       Niemand sal hulle uit My hand ruk nie.” 
 
Joh 11:25   “Toe sê Jesus vir haar:  ‘Ek is die opstanding en die lewe.  Wie in My glo, sal lewe, al sterwe  

        hy ook;  en  elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?” 
 
Ons kyk dikwels vas teen die lewe op aarde.  Ons moet die lewe op aarde hoog ag.   Ons moet die lewe op 
aarde oppas, want God het die lewe aan ons gegee.   Maar ons moet dit nie ten koste van die ewige lewe 
voorop stel nie.   Want die lewe op aarde is maar tydelik.    Ons lewe is maar sestig of sewentig of tagtig 
jaar.    Maar die lewe by God is vir ewig.    Maar hierdie lewe is net in en deur en agv Jesus Christus.  
Jesus het in ons plek aan die kruis betaal.   Jesus het in ons plek gesterf.   MAAR Jesus het ook opgestaan 
sodat ons almal waarlik in Hom glo, die ewige lewe kan hê. 
 
En dit is wat hierdie sesde “Ek is ...” uitspraak beteken:  “Ek is die weg, Ek is die waarheid en Ek is die 
lewe.” (kursief my invoeging)  beteken.   In en deur Jesus Christus is daar vir ons die ewige lewe by God 
in die Hemel. 

Ons kan dit prakties maak deur ’n voorbeeld uit die Skrif. 
Dink aan die verlore seun wat sy erfporsie geëis en dit gaan verkwis het.    Luk 15:11-24 

• Die jong seun was verlore, hy het nie die weg geken nie. 
• Die jong seun was onwetend, argeloos, min wysheid, hy het nie die waarheid geken nie. 
• Die jong seun was dood, maar  hy het lewend geword toe hy teruggekeer het na sy pa. 
• Hy was verlore, maar Christus is die weg. 
• Hy het die waarheid nie geken nie, Christus is die Waarheid. 
• Hy was dood (geestelik), maar Christus gee en is Lewe. 

 
Daarom wil dit lyk asof die weg die belangrikste saak is hier, maar die weg word aangewys deur die 
waarheid en die lewe wat Jesus Christus self is. 
 

v Hoe kan jy dus die regte weg bewandel? 
v Jy kan dit net doen deur in die Waarheid te Lewe! 
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