


Johannes 1:1 (BGT) In 
het begin was Gods 
Zoon er al. Hij was bij 
God, en Hij was zelf 
God. 



2 In het begin was Hij al 
bij God. 3 Alles is door 
Hem ontstaan. Zonder 
Hem zou er niets zijn.



(18) Nog nooit heeft 
iemand God gezien. 
Maar de enige Zoon,    
die zelf God is, kent de 
Vader van dichtbij. Gods 
Zoon is bij ons gekomen. 
En door Hem kennen wij 
God.





Johannes 14:1 ‘Wees 
niet ongerust, maar 
vertrouw op God en          
op Mij.



(2) In het huis van mijn 
Vader zijn veel kamers; 
zou Ik anders gezegd 
hebben dat Ik een plaats 
voor jullie gereed zal 
maken?



2 Korintiërs 5:1 Wij 
weten dat wanneer onze 
aardse tent, het lichaam 
waarin wij wonen, wordt 
afgebroken, we van God 
een woning krijgen:



een eeuwige, niet door
mensenhanden gemaak-
te woning in de hemel.



Openbaring 21:16 (BGT) 
De stad was vierkant, 
even lang als breed: 
2400 kilometer lang en 
2400 kilometer breed, en 
ook 2400 kilometer hoog. 



1 Petrus 2:11 Geliefde 
broeders en zusters, u 
bent als vreemdelingen 
die ver van huis zijn...



(3) Wanneer Ik een 
plaats voor jullie gereed-
gemaakt heb, kom Ik 
terug. Dan  zal  Ik jullie 
met Me meenemen, en 
dan zullen jullie zijn waar 
Ik ben.



Hebreeën 10:37 Nog een 
heel korte tijd, dan komt 
Hij die komen zal, Hij 
blijft niet lang meer 
weg…



1 Thess. 4:17 …daarna 
zullen wij, die nog in 
leven zijn, samen met 
hen op de wolken wor-
den weggevoerd en 
gaan we in de lucht 
de  Heer  tegemoet. 



Dan zullen we altijd bij 
Hem zijn. 18 Troost 
elkaar met deze 
woorden.





(4) Jullie kennen de weg 
naar waar Ik heen ga.’



(5) Toen zei  Tomas: ‘Wij 
weten niet eens waar U 
naartoe gaat,  Heer, hoe 
zouden we dan de weg 
daarheen kunnen 
weten?’



(6) Jezus  zei: ‘Ik ben de 
Weg, de Waarheid en 
het Leven. Niemand kan 
bij de Vader komen dan 
door Mij.



 IK, IK BEN

 EGO EIMI 

 JAHWEH



Exodus 3:14 (HSV) En 
God zei tegen Mozes:   
IK BEN DIE IK BEN. Ook 
zei Hij: Dit moet u tegen 
de Israëlieten zeggen: IK 
BEN heeft mij naar u toe 
gezonden.





(6) Jezus  zei: ‘Ik ben de 
Weg, de Waarheid en 
het Leven. Niemand kan 
bij de Vader komen dan 
door Mij.



(7) Als jullie Mij kennen 
zullen jullie ook mijn 
Vader kennen, en vanaf 
nu kennen jullie Hem, 
want jullie hebben Hem 
zelf gezien.’



(8) Daarop zei  Filippus: 
‘Laat ons de Vader 
zien,  Heer, meer 
verlangen we niet.’



(9) Jezus  zei: ‘Ik ben nu 
al zo lang bij jullie, en 
nog ken je Me niet,
 Filippus? Wie Mij gezien 
heeft, heeft de Vader 
gezien. Waarom vraag je 
dan om de Vader te 
mogen zien?’



Hebreeën 1:3 (BB) De 
Zoon is de 'afbeelding' 
van God Zelf. In Hem 
zien we wie God is. In 
Hem zien we de macht 
en majesteit van God en 
het karakter van God.





Ik ben de Weg, de 
Waarheid en het Leven. 

Niemand kan bij de Vader 
komen dan door Mij.

Wie Mij gezien heeft, heeft 
de Vader gezien.




