
 
 

 
“Dit document  is een  script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond.  In de video worden relevante 

tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken.  Daarom is het mogelijk dat deze tekst 

soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die 

niet acceptabel zouden zijn in literair werk.  We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling 

is op het schriftelijke onderwijs.” 

 

 

De Weg 
 

Heb je je wel eens afgevraagd wat Jesjoea eigenlijk bedoelde toen Hij ons vertelde dat Hij “de weg” is, 

in Johannes 14:6?  

 

Johannes 14:6  
Jezus antwoordde, “Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan 

door mij.” 

 

Voor de meesten van ons zal het duidelijk zijn. Het betekent dat Hij de enige manier is om bij de Vader 

te komen. Niemand kan bij de Vader komen, tenzij dóór Hem. Dat bedoelde Hij….toch? Natuurlijk. 

Daar zijn we het helemaal mee eens. Echter, zou het heel misschien zo kunnen zijn dat er een diepere 

betekenis in die woorden zit? 

 

Jesjoea is inderdaad de weg. Maar is Hij alleen het pad naar de Vader, of is Hij “De Weg” om te leven? 

Laten we beginnen met het vaststellen van een definitie van het woord “weg” in het Nederlands, volgens 

de Van Dale: 

1- voor verkeer geschikt gemaakte strook grond: op weg gaan; 

2- doortocht, gelegenheid om te gaan; 

3- middel, manier; 

 

Daar staat het. Jesjoea is de manier, de mode van de Bijbel. Hij is het Woord. En door het Woord 

moeten we alle dingen filteren. Hij is het karakter van wat het Woord van God zegt en is. 

  

Hij is de personificatie van het Woord. Hij is, op de manier waarop Hij leefde, de manier, het plan, of 

het middel om redding te verkrijgen; het is onmogelijk zonder Hem. Zijn leven, hoe Hij leefde, is de 

manier waarop WIJ zouden moeten leven. Hij is de richting waarop wij onze levens moeten richten. Hij 

is de WEG, in alle facetten van het leven. 

  



Maar misschien ben je niet overtuigd. Laten we het Griekse woord bekijken,  hodos (G3598) dat wordt 

gebruikt voor het woordje “weg” in Johannes 14:6.   

 

Op basis van de Strong’s vinden we dit in blueletterbible.com: 

1) Letterlijk  

a) route om langs te reizen, straat  

b) de weg van een reiziger, reis, tocht  

2) Metaforisch  

a) Gedragsregel  

b) Een manier van denken, gevoel, besluiten  

 

In Johannes 14, zegt Jesjoea dat Hij de weg is, de reis. Tegelijkertijd, is hij de manier waarop je je moet 

gedragen. Hij is ons voorbeeld ten aanzien van de manier waarop wij ons moeten gedragen en hoe we 

onze levens moeten leven. Hij is onze manier van denken, hoe we ons moeten voelen en op basis 

waarvan wij onze beslissingen moeten nemen.  

 

Jesjoea is in alle opzichten “De Weg”! Hij is het pad van de redding; het pad naar God. Hij is ons 

voorbeeld van hoe we moeten leven. We zouden al Gods geboden moeten navolgen, zoals Hij dat deed. 

Hij liet ons zien hoe we moeten leven. Hij liet ons het levenspad zien dat we moeten volgen. Hij liet ons 

zelfs zien hoe ons gedrag en onze houding zou moeten zijn. Jesjoea is de weg die de waarheid en het 

leven is, de smalle weg die in Mattheus 7:13-14 wordt genoemd.  

 

Mattheus 7:13-14  
13 Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf 

leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; 14 maar de poort is nauw en de weg is smal 

die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. 

Als je dieper op deze verzen wilt studeren, verwijzen we je naar onze studie “Bekrompen”.  

 

Jesjoea is het antwoord dat ons naar God verwijst in de manier waarop we leven, het pad dat we volgen, 

en tevens onze maatstaf van hoe we zouden moeten zijn. Maar we weten, op basis van Deuteronomium,  

dat Hij niets aan de Wet kon toevoegen noch er iets van kon afdoen.  

 

Deuteronomium 4:2  
U mag aan het woord dat ik u gebied, niets toevoegen en er ook niets van afdoen, opdat u de 

geboden van de HEERE, uw God, die ik u gebied, in acht neemt. 

 

En: 

Deuteronomium 12:32  
Dit alles wat ik u gebied, moet u nauwlettend in acht nemen. U mag er niets aan toevoegen en 

er ook niets van afdoen. 

 

Dit wetende, kunnen we alleen maar concluderen dat Hij verwijst naar iets dat al gevestigd is. Daarbij, 

met de kennis dat Hij het Woord is, kunnen we dan in de Torah parallellen vinden naar de “weg” die Hij 

is? We denken van wel. Kijk eens naar de volgende tekst:  

 

 



Deuteronomium 5:33  
Heel de weg die de HEERE, uw God, u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft, en het u goed 

gaat, en u uw dagen verlengt in het land dat u in bezit zult nemen. 

 

Deuteronomium 9:16  
Ik keek toe en zie: u had tegen de HEERE, uw God, gezondigd; u had voor uzelf een gegoten 

kalf gemaakt. U was al snel afgeweken van de weg die de HEERE u geboden had! 

 

Deuteronomium 11:26-28  
26 Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: 27 de zegen, als u luistert naar de geboden van de 

HEERE, uw God, die ik u heden gebied; 28 de vloek, als u niet luistert naar de geboden van de 

HEERE, uw God, en van de weg die ik u heden gebied, afwijkt om achter andere goden aan te 

gaan, die u niet gekend hebt. 

Maar als Jesjoea inderdaad de weg is, in de betekenis van de weg waarop wij moeten gaan, zou dat dan 

niet betekenen dat er andere wegen zijn die iemand zou kunnen volgen of zelfs zou kunnen proberen om 

die te vermengen met de ware weg? Dat is inderdaad het geval. Kijk maar eens naar deze tekst: 

 

Deuteronomium 12:4  
U mag tegenover de HEERE, uw God, niet doen zoals zij! 

 

Deuteronomium 12:31  
U mag ten aanzien van de HEERE, uw God, niet doen zoals zij! Want alles wat voor de HEERE 

een gruwel is, wat Hij haat, hebben zij voor hun goden gedaan. Zij hebben voor hun goden 

immers zelfs hun zonen en hun dochters met vuur verbrand. 

 

We krijgen duidelijk de opdracht om Jahweh NIET te aanbidden op een andere manier dan die door 

Hem is gegeven. Vandaar de woorden van Jesjoea waarin Hij laat zien Hoe Hij DE weg is.  

Er is geen andere WEG die acceptabel is voor Jahweh. Punt. 

 

Deuteronomium 13:5  
En die profeet of hij die die dromen heeft, moet gedood worden, omdat hij heeft opgeroepen 

afvallig te worden aan de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte heeft geleid en u uit het 

slavenhuis verlost heeft; en omdat hij u wilde afbrengen van de weg die de HEERE, uw God, u 

geboden heeft daarop te gaan. Zo moet u het kwaad uit uw midden wegdoen. 

 

Dus, leven zoals Jesjoea leefde, het volledige Woord van God volgen, niet slechts gedeeltelijk… Hij is 

tenslotte de Weg. Helemaal.  

 

Als je naar aanwijzingen zoekt terwijl je ergens onderweg naar toe bent, heb je dan de volledige kaart 

nodig, of slechts stukjes van de kaart? Je hebt hem helemaal nodig. Wat voor map is het die slechts 

kleine fragmenten laat zien van de weg die je moet volgen? Op dezelfde manier moeten wij het 

voorbeeld volgen dat Jesjoea in alle facetten van Zijn leven gaf. Want Hij is werkelijk de weg die ons 

naar de Vader leidt. We moeten niet proberen om kleine stukjes en beetje van Zijn leven te gebruiken en 

te zeggen dat dat voldoende is. Nee. We hebben de volledige kaart nodig. De hele weg. Het leven dat Hij 

leven als voorbeeld voor ons. 

  



De kennis van de manier waarop Hij leefde is de weg die wij moeten gaan, en dan kunnen we zeker geen 

delen verwijderen nadat Hij stierf en weer opstond. Als dat wel zou kunnen, dan zou de weg zijn 

veranderd. We weten echter dat die niet is veranderd omdat Christus nog steeds de weg is, zowel voor 

als na Zijn dood en opstanding.  

 

Bekijk de volgende verzen eens waarin de volgelingen van Jesjoea na Zijn opstanding  zelfs onderdeel 

van “De Weg” werden genoemd. Dat laat zien dat ze inderdaad het voorbeeld van Jesjoea volgden, na 

Zijn opstanding. 

 

Handelingen 18:26  
En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord 

hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. 

 

Handelingen 19:9  
Maar toen sommigen verhard werden en ongehoorzaam bleven, en tegenover de menigte 

kwaadspraken van de weg van de Heere, ging hij bij hen weg, en hij zonderde de discipelen af en 

sprak dagelijks in de school van een zekere Tyrannus. 

 

Handelingen 19:23  
Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de Heere. 

 

Handelingen 24:14  
Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van 

de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat. 

 

Handelingen 24:22  
Toen Felix, die vrij nauwkeurig op de hoogte was van de Weg, dit gehoord had, verdaagde hij 

hun zaak, en zei: Als Lysias, de overste, gekomen is, zal ik een onderzoek instellen naar uw 

zaak. 

 

“De Weg”.  

 

Ben jij onderdeel van de weg? Is het voor de wereld om je heen duidelijk? 

Volg Jesjoea, het Levende Woord, het voorbeeld van hoe we moeten leven en je zult ontdekken dat je 

dichter bij de Vader bent dan ooit tevoren.  

 

1 Johannes 2:6  
Wie zegt in Hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. 

 

Dus, de volgende keer dat je leest dat Jesjoea de Weg is, of als je wordt verteld over “de weg” die we 

moeten gaan of moeten leven, denk aan Jesjoea. Want Hij is waarlijk de weg die ons laat zien hoe we 

onze levens van elke dag moeten leven. Namelijk, het volgen van het eeuwige Woord van God. 

  

We hopen dat je van deze studie hebt genoten. Denk eraan om altijd alles te toetsen.  

Voor meer informatie over dit onderwerp of ander onderwijs, bezoek ons op www.testeverything.net 

(Engelstalig onderwijs) 

 

http://www.testeverything.net/


Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God.  

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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