
De waarheid veranderd alles! 

Jeroen van der Wal 

John 14:15-21 
De waarheid veranderd alles 

  

Het was een heerlijke lente dag... 

Ik vertel een kort verhaal over iemand die zich behoorlijk irriteerde aan drie 
ravottende kinderen in het openbaar maar toen tot zijn schrik erachter 
kwam dat de waarheid net even anders lag dan hij dacht. 

› Deel met elkaar wat dit verhaal met je doet. 

John 14:15–21 NBV 
Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen 
jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van 
de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en 
kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie 
blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug. Nog een 
korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, 
want ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader 
ben, dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich 
eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en 
mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.’ 

John 14:16–17 NBV 
Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd 
bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, 
want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij 
woont in jullie en zal in jullie blijven. 

› Merk jij wel eens dat ‘de wereld’ de Geest van de waarheid niet kan 
ontvangen? Hoe ga je hier mee om? 

1 John 2:1 NBV 
Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch 
zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de 
rechtvaardige. 

John 14:26 NBV 



Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal 
zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik 
tegen jullie gezegd heb. 

John 15:26 NBV 
Wanneer de pleitbezorger komt die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de 
Geest van de waarheid die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. 

John 16:7–11 NBV 
Werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga, want als ik niet ga zal de 
pleitbezorger niet bij jullie komen, maar als ik weg ben, zal ik hem jullie 
zenden. Wanneer hij komt zal hij de wereld duidelijk maken wat zonde, 
gerechtigheid en oordeel is: zonde – dat ze niet in mij geloven, gerechtigheid 
– dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien, oordeel – dat de heerser 
over deze wereld is veroordeeld. 

John 16:12–16 NBV 
Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet 
verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg 
wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij 
zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie 
bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader 
is, is van mij – daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zal 
maken, van mij heeft. Nog een korte tijd en jullie zien me niet meer, maar 
kort daarna zien jullie me terug.’ 

Dus de Geest der waarheid is onder anderen: 

• Trooster 

• Leraar 

• Advocaat 

• Raadgever 

• Helper 

• Gids 

› Welke van de bovenstaande rollen van de Geest valt je op? 

› Welke rol van de Geest heb jij hard nodig op dit moment? 

Beloftes over de Geest der waarheid: 



• Voor iedereen die Jezus liefheeft! 

• We hoeven het niet alleen te doen! 

• De Geest der waarheid is altijd bij je! 

› Worstel je wel eens met een van deze beloftes? 

Bid voor elkaar dat je ... 

mag vasthouden aan deze beloftes  

mag vertrouwen op de Heilige Geest in moeilijke momenten 

de Geest de ruimte mag krijgen om de rol aan te nemen die je zo hard 
nodig hebt 

Drie stappen naar waarheid 

Ontdek de waarheid 

› Deel met elkaar hoe jij de waarheid ontdekt 

Ken de waarheid 

› Deel met elkaar welke tekst voor jou belangrijk is om te kennen en te 
onthouden 

Omarm de waarheid 

Nu hebben we de waarheid ontdekt en sommigen kennen we zelfs uit ons 
hoofd. Maar er is een laatste cruciale stap! 

Kijk maar eens wat Jakobus schrijft: 

James 2:19 NBV 
19 U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen 
geloven dat ook, en ze sidderen.  

› Deel met elkaar welke waarheid jij graag wil omarmen 

Bid met elkaar om de waarheid echt te omarmen. Vraag de Geest der 
Waarheid je hierin te helpen 

  



TIP: Een mooie manier om te leren 

Ik gebruik al lange tijd flash-cards.  

Hoe het werkt: Je maakt een kaartje. Op de voorkant schrijf je de tekstplaats 
op (bijvoorbeeld Romeinen 8:28) en op de achterkant schrijf je dan wat daar 
staat (En wij weten dat…). Vervolgens ga je elke dag dit kaartje pakken, lees 
je de tekstplaats en zeg je hardop of in jezelf wat er letterlijk staat. Dan draai 
je het kaartje om en kijk je of je het goed had. Als je deze goed kent dan ga je 
een nieuw kaartje maken en dan lees je elke dag beide kaartjes.  

Je kunt ook, helemaal als je al een aardig stapeltje hebt, beide kanten op 
leren. Dus dan lees je een tekst en dan bedenk  je, waar staat dit? 

Zelf gebruik ik een app hiervoor. Je hebt heel veel flash-card apps. Van hele 
simpele tot hele uitgebreide. Zoek maar gewoon eens op google naar flash-
card app. Dit werkt vaak ook super goed! 

Voorbeelden van waarheden die de moeite waard zijn 

Er  zijn nogal wat teksten de moeite waard om uit je hoofd te leren,  
hieronder wat voorbeelden. Dit is geen volledige lijst, er zijn nog veel meer 
teksten maar het geeft je even een idee! 

Romans 8:37–39 NBV 
Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. 
Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch 
krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in 
de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons 
gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 

Romans 8:28 NBV 
En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen 
geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. 

Colossians 3:23 NBV 
Wat u ook doet, doe het van harte, alsof het voor de Heer is en niet voor de 
mensen, 

Philippians 4:6–8 NBV 
Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al 
uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw 
hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.  
 



Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles 
wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, 
alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. 

 


