
Les 9   Is Jezus echt de énige weg? 
Bijbelstudie Johannes 10:7-15 

Zijn God en Allah dezelfde? 
Vandaag is Noor op haar werk in een gesprek verwikkeld geraakt met Amira. Amira is een moslima en Noor 
is een christen. Het gesprek ging over de vraag of ze in dezelfde God geloven. In de kerk heeft Noor gehoord 
dat het totaal wat anders is, maar daar twijfelt ze nu toch aan. Vooral omdat er in de koran ook veel dingen 
staan die in de Bijbel staan. Een paar zinnen uit het gesprek blijven haar bij: “Wij noemen God Allah, maar 
Allah betekent gewoon God. En in de koran gaat het ook gewoon over Abraham, Mozes en Jezus. Bij ons is 
Jezus ook een profeet. Daarom maakt het niet uit of je nu christen bent of moslim, als je maar in God gelooft.” 
Noor weet niet goed wat ze daarop moest zeggen. Volgens haar zat het wel anders, maar hoe precies, dat 
weet ze niet. Ze had wel willen zeggen dat Jezus volgens haar geloof de enige weg is tot God, maar is dat niet 
heel kwetsend? Eigenlijk is het toch bijna eng om te zeggen dat dat zo is?! 

Wat zegt Jezus over de enige weg? – Johannes 10:7-15 
In Johannes 10:1-6 heeft Jezus een gelijkenis verteld over een schaapskooi. Een schaapskooi was niet zo’n 
mooie stal als wij nu hebben. Het was toen niet meer dan een ommuurde ruimte. Een echte deur zat er niet 
in. Er was alleen maar een opening waardoor de schapen naar binnen of naar buiten konden. Een 
poortwachter (vaak de herder) functioneerde als ‘deur’. Zo kon niemand naar binnen of naar buiten dan via 
deze ‘deur’. Je kon natuurlijk wel over de muur heen klimmen, maar dan ben je een dief of moordenaar, zegt 
de Heere Jezus. De herder van de schapen zal altijd via de deur bij zijn schapen gaan kijken. 

De Joden en Farizeeën begrijpen de gelijkenis niet, dus Jezus gaat de gelijkenis uitleggen. Hij legt uit 
dat Hij de Deur van de schaapskooi is. De Heere Jezus is de toegang tot de schaapskooi. Deze uitspraak doet 
Jezus met de grootste stelligheid. Hij zegt tweemaal ‘voorwaar’. Letterlijk staat er ‘amen’, wat ‘het zal waar 
en zeker zijn’ betekent. Omdat Jezus weet dat Zijn uitspraak vragen en verzet zal oproepen (ook in 2021), zet 
Hij de uitspraak kracht bij. Het is écht waar! Hij is niet alleen de Deur, maar Hij is ook de énige Deur tot de 
stal. Vergeet dat niet! 

Met de stal wordt Gods Koninkrijk bedoeld. Wie onderdaan van dit Koninkrijk wil worden, kan alleen 
door de Deur naar binnen gaan. Door die Deur ‘naar binnen gaan’, is hetzelfde als ‘geloven in de Heere Jezus’. 
Wie gelooft in Hem, zal eeuwig behouden worden. Wie dat niet doet, die staat buiten de veilig ommuurde 
stal. Wie niet door de Deur naar binnen gaat, gaat voor eeuwig verloren. Het gaat dus niet om kleine dingen, 
maar om een zaak van eeuwigheidsbelang. Een kwestie van leven of dood, ook voor jou! 

De dief in de gelijkenis is iemand die naar de schaapskooi komt en beweert dat hij de verlosser is, maar 
het niet is. Zo’n dief richt alleen maar verderf aan. Een dief eigent zich een schaap toe waar hij geen recht op 
heeft. Hij doodt en slacht het schaap, in zijn eigen belang. Bij dieven kan Jezus gedacht hebben aan de 
Farizeeën. We lezen letterlijk van hen in de Bijbel dat zij de huizen van de weduwen opeten. Als dat geen 
stelen is! Maar Jezus is geen dief. Hij is gekomen opdat Zijn schapen het eeuwige leven zullen hebben. En 
daarbij zal het Zijn schapen aan niets ontbreken. Want wie gelooft in Christus, zal ingaan en uitgaan en weide 
vinden (vers 9). Met andere woorden: een leven onder de liefdevolle leiding van de goede Herder, die voor 
Zijn schapen zorgt en door Zijn Woord en Geest geestelijk voedsel geeft. 

In deze goede zorg van de Herder zie je dat Hij hart heeft voor Zijn schapen. Hij is zelfs bereidt om Zijn 
leven voor hen te geven. Dat heeft Hij ook gedaan! Hij stierf aan het kruis, om daarmee Zijn schapen van de 
eeuwige ondergang te redden. Dit staat in schril contrast met de huurlingen. In onze tijd zijn huurlingen 
misschien wel te vergelijken met uitzendkrachten die voor een dag zijn ingehuurd. Daar is natuurlijk niets mis 
mee, maar die ‘huurling’ zal zonder veel persoonlijke betrokkenheid werken. Het is puur voor het geld. Geld 
krijgen voor je werk, óf hart hebben voor je werk – daar zit het verschil. Dit verschil komt naar voren als er 
gevaar dreigt. Als de huurling het gevaar ziet, vlucht hij weg en is hij in geen velden of wegen meer te 
bekennen. Als het erop aankomt, laten zij je als een baksteen vallen. Maar een goede herder komt voor zijn 
schapen op, ze van Hem zijn! Hij stelt zijn leven in de waagschaal om zijn schapen te redden! Zo is de Heere 
Jezus de goede Herder: Hij slaat niet op de vlucht als het gevaar dreigt, maar geeft Zichzelf voor Zijn schapen. 

De Heere Jezus kent Zijn schapen persoonlijk (vers 14). Dat is niet een kennen zoals jij misschien onze 
premier kent: op afstand, niet betrokken. Nee, dit is een kennen in liefde, door en door (vgl. Psalm 139:1-6). 
Dit kennen is door het werk van de Heilige Geest ook wederzijds: de schapen kennen en vertrouwen hun 
Herder. Je krijgt Hem lief en leer je op Hem te vertrouwen. In deze relatie tussen de goede Herder en Zijn 
schapen weerspiegelt zich iets van de liefdevolle relatie tussen God de Vader en Zijn Zoon (vers 15).  

Jezus is de enige weg, omdat Hij 100% God en 100% mens is – Geloofsleer 
De Heere Jezus Christus heeft de menselijke natuur aangenomen, maar heeft Zijn goddelijke natuur niet 
afgelegd. Hij is 100% God en 100% mens. Als mens heeft Hij de schuld op Zich genomen. En als God kon Hij 
de menselijke schuld dragen. Wie zoekt naar een andere, betere middelaar, komt bedrogen uit. Die is er niet. 
Christus is ons door God de Vader als Middelaar gegeven en er is niemand Die ons meer liefheeft dan Hij. 



Jezus is de Deur en naast Hem is er géén andere toegang tot de Vader. In onze tijd zullen veel mensen 
deze geloofsbelijdenis arrogant vinden. Ze vinden het bekrompen dat er maar één Middelaar tussen God en 
mensen zou zijn (vgl. Johannes 14:6; Handelingen 4:12). Waarom zouden anderen die plek niet in kunnen 
nemen? In Les 8 hebben we de ‘profielschets’ van de middelaar al gezien. Die eisen zijn door God Zelf 
opgesteld. De Middelaar moet mens en God zijn. Hij moet mens zijn, omdat de mens gezondigd heeft en het 
ook weer moet goedmaken. Maar iemand die alleen maar mens is, zou dat niet kunnen, omdat hij zelf 
zondaar is (HC vr./antw. 16). Daarom moet de middelaar naast mens ook God zijn, omdat alleen een mens 
met een goddelijke natuur in staat is om de last van Gods toorn te dragen. Die Middelaar is Jezus Christus: 
Hij is 100% God en 100% mens. Door Zijn leven, sterven en opstaan heeft Hij de gerechtigheid en het leven 
voor ons verworven, om het ons door het geloof terug te geven (HC vr./antw. 17). Hij stierf de dood en geeft 
het leven terug; Hij neemt onze ongerechtigheid en geeft Zijn gerechtigheid terug. Een wonderlijke ruil. 

Is er echt geen andere Middelaar/weg? Is Jezus écht de enige weg? Ja, want Hij alléén is 100% God en 
100% mens. Maar laten we de vraag eens anders stellen: Is er een betere weg? Deze Middelaar, Christus, 
heeft voor ons mensen de menselijke natuur aangenomen. Hij is veracht, bespot, geslagen, gekruisigd, zodat 
wij weer toegang zouden hebben tot de Vader. Jezus wilde Middelaar zijn! Dat is al een genadig wonder op 
zichzelf! Hij heeft zichzelf gegeven voor zondaren. Is er een middelaar die jou meer liefheeft dan Hij? Is er 
een middelaar die meer macht heeft dan Hij, Die nu aan de rechterhand van God zit? Is er een middelaar die 
ons beter begrijpt dan Christus? Is er een andere middelaar die altijd voor ons bidt, ons bewaart en 
beschermt? Hij heeft alles voor ons gedaan en wil ons alles geven! Hij vraagt ons alleen te vertrouwen op 
Hem en zelfs dat vertrouwen wil Hij geven! Waarom zouden we dan een andere middelaar zoeken? Laten 
we niet ons vertrouwen op een andere middelaar stellen of een betere middelaar zoeken, want die is er niet. 
Christus is echt de enige weg. Ga toch niet je eigen weg, maar volg Hem! 

Vragen in groepjes 
1) Wat betekent het als je zegt dat Jezus de enige weg is? 

 
2) Waarom zijn andere wegen (naast Jezus) niet geschikt om ons te verlossen? 

 
3) Als Jezus de enige weg tot verlossing is; waarom besteden we dan zoveel tijd aan andere wegen in 

plaats van Jezus? 
 

4) Spreek met elkaar door over Johannes 10:7-15 en beantwoord de volgende vragen: 
a. Wie kan er een voorbeeld bedenken van een ‘dief’ of een ‘huurling’ in deze tijd (vers 10-13)? 

 
b. Wat is het verschil tussen Jezus en een ‘huurling’ (vers 12-13)? 

 
c. Wat voor een Herder is de Heere Jezus (vers 9, 11 en 14)? Wat vind je van deze Herder? 

 
d. Waarom is ‘binnen of buiten de schaapskooi’ zijn een zaak van leven en dood? 

 
5) Welke gevolgen heeft het als we belijden dat Jezus de énige weg is? 

 
6) Is het niet arrogant om te zeggen dat Jezus de enige weg is? 

 
7) Lees de inleiding van deze les ‘Zijn God en Allah dezelfde?’ en beantwoord de volgende vragen: 

a. Wie heeft er wel eens een gesprek gehad met een moslim(a)? Wat hebben jullie besproken? 
 

b. Wat klopt er niet aan het verhaal van Amira? 
 

c. Wie (van ons) gelooft dat Jezus de énige weg tot God is? Waarom geloof jij dat wel of niet? 
 

8) Als je tegen iemand die niet gelooft, zegt dat Jezus de énige weg is, wat voor reactie denk je dat je 
dan zou krijgen? Hoe zal jij vervolgens daar weer op reageren? 

 
Stellingen in groepjes 

1) Ik zou niet tegen iemand buiten de kerk durven zeggen dat we geloven dat Jezus de enige weg is. 
 

2) Als Jezus de enige weg is, heb jij een grote verantwoordelijkheid om dat iedereen te vertellen. 
 

3) Als Jezus niet naar deze aarde gekomen was, was er geen weg tot verlossing en hadden jij en ik een 
groot probleem. 


