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Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. 

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; 

als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. 

Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. 

En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, 

kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. 

En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u
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Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, 

en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem:  

Ik ben de Weg,  de Waarheid  en het Leven.  Niemand komt tot de Vader dan door Mij. 

Als u Mij gekend had, zou u ook Mijn Vader gekend hebben; 

en van nu af kent u Hem en hebt u Hem gezien. 

Filippus zei tegen Hem: Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg.

Jezus zei tegen hem: Ben Ik zo'n lange tijd bij u, en kent u Mij niet, Filippus?
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Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; en hoe kunt u dan zeggen: 

Laat ons de Vader zien? Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is?  

De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf,  

maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. 

Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, 

geloof Mij dan om de werken zelf. 
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Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, 

en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader. 

En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, 

opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. 

Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.
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Wees niet bang



Ik ben de WEG, de WAARHEID en het LEVEN



De weg is niet een lijntje op een kaart 

maar een manier van leven



“Wie op Mij vertrouwt, 

die zal hetzelfde doen als ik,

en zelfs meer dan dat!”




