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Jezus zei: ‘Ik ben de weg. Bij mij is de waarheid,
en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader
komen als je in mij gelooft.’
JOHANNES 14:6
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Jezus zei: ‘Ik ben
de weg. Bij mij is de
waarheid, en bij mij
is het leven. Je kunt
alleen bij de Vader
komen als je in mij
gelooft.’
Johannes 14:6

Jezus is de weg naar de Vader
JOHANNES DE SCHRIJVER

HUIS VAN MIJN VADER

Johannes schrijft over het leven van Jezus, net als
Matteüs, Marcus en Lucas dat doen. Vaak lijken hun verhalen op
elkaar. Maar niet altijd! Johannes schrijft op zo’n manier dat je goed
moet nadenken over wat hij bedoelt. Bijna altijd is er meer dan één
betekenis. Jezus spreekt bijvoorbeeld over brood dat leven geeft.
Daarbij kun je natuurlijk aan gewoon brood denken – om te
leven, heb je tenslotte eten nodig! De mensen in de tijd van Jezus
dachten ook aan het manna dat de Israëlieten in de woestijn van
God hadden gekregen. Maar Jezus bedoelt ook nog iets anders:
net als het manna is Hij door God naar de mensen gestuurd, maar
Hij zorgt er daarnaast zelfs voor dat ze eeuwig kunnen leven.

Jezus zegt dat Hij weggaat om een plaats voor de
leerlingen klaar te maken in het huis van zijn Vader.
Wat bedoelt Hij daarmee? Gaat Hij weg om een echt
huis op te knappen? Om meubels neer te zetten en
gordijnen op te hangen? Nee, niet helemaal. ‘Het
huis van mijn Vader’ is de plek waar God woont.
Hoe die eruitziet, weten we niet. Maar waarschijnlijk
zijn er geen meubels en gordijnen nodig ;-). Dat
Jezus een plaats klaarmaakt, betekent dat mensen
die in Hem geloven voor altijd bij God mogen horen.
Door Jezus weten ze hoe ze bij God kunnen komen.

Wat heb je nodig?
* een vel stevig zwart papier, A3-formaat * een wit potlood * gekleurd papier * lijm * scharen
* verschillende soorten materialen (doppen, kurk, watten, zand, lollystokjes, zachte stof, papieren
bloemetjes, regenboogpapier)

KRUISWEG
Jezus is de weg, bij Hem is
de waarheid en bij Hem is
het leven. Hij weet als geen
ander dat zijn leven erg zwaar
wordt door lijden en het kruis
heen. In deze opdracht maak
je hier een mooie collage van.
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Maak van gekleurd papier een kruis en
plak het kruis op het zwarte karton

Teken met het witte potlood
een weg naar het kruis.

Verdeel de weg in
getekende vlakken.

Plak in elk vlak
ander materiaal.

Dit is de weg die Jezus ging
op weg naar het kruis.

Johannes 14:1-7 | Jezus is de weg naar de Vader

Zo laat je zien dat de weg die Jezus
moest gaan geen makkelijk weg was.
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