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"Wat is waarheid?" vroeg Pilatus. 
Jezus zegt van zichzelf dat Hij in de wereld is gekomen om van de waarheid te 
getuigen. Joh. 18:37. Hij zei: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven." Joh. 14:6. Wij, 
kinderen van God, zijn ook in de wereld om van de waarheid te getuigen. Jezus is de 
waarheid. 
 
In het Hebreeuws is waarheid "Amet" 
De A heeft in die taal de betekenis van God, de Schepper. Logisch. Hij is de eerste. Als 
je de a van Amet afhaalt staat er "met" en dat betekent dood. 
Zonder God is er geen waarheid, slechts de dood in de pot. 
 
De kinderen zien leugen. Op de tv geweld, plezier, occultisme, immoraliteit wordt 
voorgesteld als waarheid. 
Ze voelen leugen. Thuis en om zich heen. Men zegt: "Je bent waardeloos, niet 
verantwoordelijk voor je daden, onafhankelijk van God." Hoe zou je je voelen als je 
moeder tegen je zei: "Je staat mijn carrière in de weg." 
 
Ze horen leugen. 
Lekker genieten in je jeugd= seks, vernielen, stelen. 
Verwennen= overspel bedrijven. 
Je vriendin= je vrouw. 
"Ik moet scoren en scoren," zegt de drugsgebruiker die uit stelen gaat. 
Een meisje versieren= een meisje ontsieren. 
Een vader= een verwekker of een spermadonor. 
Proletarisch winkelen= stelen. 
Een hoer noemt men een maatschappelijk werkster. 
Kennis is macht. 
Iedereen doet het. 
Geloven is saai. Geloven is voor oude mensen. 
Je mag niks als je christen bent. 
Als je arm bent ga je stelen (Halve waarheid. Ook stinkend rijke mensen stelen en er 
zijn armen die eerlijk zijn.) 
Het gaat toch allemaal van de grote hoop. 
Als jij in de winkel steelt en meer mensen doen dat, worden de prijzen van de goederen 
duurder. De eerlijke mensen betalen altijd te veel. Ze betalen ook voor de vernielingen, 
die anderen aanrichten en voor de opvang van drugsverslaafden, terwijl ze zelf niet 
daaraan meedoen. Ze betalen voor het openbaar vervoer duurder omdat er zoveel 
mensen gratis meerijden. Ze betalen voor politie, die rellen moeten sussen, terwijl ze 
zelf geen rellen maken.  
Het is niet de politiek die het leven zo duur maakt, nee, het is de zondige manier van 
leven. De bewaking, de sloten, de extra beveiligingen de vernielingen, de drankzucht, 
de hebzucht. Het is een schande dat je je fiets met zulke zware sloten moet vastzetten. 
Daardoor geven we de mensheid een vette onvoldoende. Je kunt niemand vertrouwen, 
zegt men. Ook dat is een leugen.    
 
Op de scholen wordt geleerd dat er geen absolute waarheid is. 



Men leert kinderen vanaf negen jaar iets te verklaren en te evalueren. Ze moeten alles 
kritisch benaderen. 
Dat kan heel goed zijn. Ze moeten voor zichzelf leren denken, maar ze moeten ook een 
standaard hebben om te weten wat de waarheid is. 
De meter heeft toch ook een standaard in Parijs? 
Ze moeten de auteur van de waarheid kennen en het boek dat Hij ons gaf. Net als een 
ongeboren kind met de navelstreng aan de moeder vastzit, zo zitten wij door Jezus aan 
God vast.  
 
Gebruik zichtbaar de bijbel. 
 
Men maakt de waarheid bekend door te spreken. Daarom sprak Jezus ook zoveel, 
vooral in gelijkenissen. Men maakt de waarheid ook bekend door te handelen en 
gewoon echt te zijn. (Marc. 16:15/19 "Zie een mens in wie geen bedrog is.") 
 
Maak de kinderen er telkens weer op attent, prik door de leugens heen.  
Bijv. Eén keer kan toch geen kwaad! Je kunt erdoor verslaafd raken of zwanger. 
Als je met iemand aan het chatten bent, die je niet kent, kan er een heel ander iemand 
aan de andere kant zitten dan jij denkt. 
Ik zag een leuke cartoon. Een vieze vette ongeschoren en schaars geklede man mailde 
op zijn computer naar een goor rokend wijfie aan de andere kant: Ben jij een 
fotomodel? Leuk, zeg. Ik ben een topsporter. 
Met een grapje begrijpen de kinderen het vaak ineens wel. 
Bijv. Ben je verliefd op die hele knappe goser? Zal hij dan ook later de vuilnisbakken 
voor je buiten zetten? 
Of: Ja hoor! Uit het niets ontstond door een knal het heelal, dat zo precies in elkaar zit 
als een horloge. 
 
Deze wereld gaat voorbij, maar Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Denk gezond. 
Een rel bij een voetbalstadion kost zoveel, dat er een extra hulp in een bejaardentehuis 
van betaald had kunnen worden. Klaag dan niet over de regering die geen geld meer 
heeft.  
 
 
 


