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Voorr Ben en Jan 

Surely,Surely, surely, 
HeHe hath borne our griefs and carried our sorrows... 

(Uitt G.F. Handel, Messiah) 



Cf Cf 

HetHet geheim van vervelend zijn is alles zeggen, 
heeftheeft Voltaire geschreven. Wat moet hij in dat 
gigantischegigantische oeuvre van hem allemaal hebben 
verzwegen.verzwegen. Schrijven moet te raden geven. 
SprekenSpreken ook. Alles zeggen is vaak ook hetzelfde 
tweetwee keer zeggen. Ik begin aan een boek. In de 
tweedetweede zin staat met andere woorden hetzelfde 
alsals in de eerste. Ik sla het boek dicht. 
IkIk lees een zin in een wetenschappelijk werk. 
AanAan het eind wordt naar een noot verwezen. En 
diedie begint met 'cf', 'confer', 'vergelijk', en dan 
weetweet ik het al: daar staat hetzelfde nog een keer 
inin de woorden van een ander. Cf, de letters zijn 
dede kortste aanduiding van conformisme. En 
conformismeconformisme is herhaling. Ik heb altijd zin de 
cf-passagecf-passage op te zoeken, om te ontdekken dat 
ookook daar weer cf. voor staat. 
DeDe beginnende wetenschapper zegt alles drie 
keer.keer. En daarom zijn proefschriften vaak zo dik. 
HijHij  schrijft eerst wat hij allemaal gaat doen. Dat 
doetdoet hij dan vervolgens. En ten slotte schrijft hij 
opop wat hij heeft gedaan. Men is zijn eigen con-
formist.formist. Het zal wel een heel oude academische 
gewoontegewoonte zijn. En die moeten we natuurlijk 
eerbiedigen.eerbiedigen. Maar ik moet bij het lezen van die 
drievuldighedendrievuldigheden altijd denken aan kookboeken. 
WatWat gaan we bakken? Nu gaan we bakken. Kijk 
eenseens wat we hebben gebakken. 
VolledigheidVolledigheid is een dekschild. Tegen de moge-
lijkelijke kritiek van vakgenoten, want die zoeken 
meteenmeteen naar hun naam achter een cf. Ik ken een 
geleerdegeleerde met de schitterendste ideeën. Als hij 
'vrij''vrij'  schrijft (of spreekt) sprankelt zijn taal en 
elkeelke zin is gevormd naar zijn geest. En naar wat 
eeneen geest en ideeën laat hij zich vervolledigen! 
MaarMaar als hij 'gebonden' is, lijkt hij zijn geest te 
wantrouwen.wantrouwen. Hij zegt alles. Ook van anderen. 
Briljant.Briljant. Dat wel. Maar waar is het gat en dus 
hethet raadsel?' 

cf.cf. Skakespeare, 'Your mystery, your mystery'. 

K.K. Fens 
DeDe Volkskrant, 3 augustus 1996 



Woordd vooraf 

Mett grote muzikale kracht laat Handel in het tweede deel van zijn Messiah het 
koorr de woorden van Jesaja 53:4 zingen: Surely, surely He hath borne our 
griefsgriefs and carried our sorrows...Dit tweede deel van de Messiah is getoonzet 
doorr de woorden uit het evangelie naar Johannes «Zie het lam Gods, dat de 
zondee van de wereld wegdraagt» (Joh 1:29). Op de daarop volgende alt-aria 
waarinn de veraching en de verwerping van de man der smarten wordt bezongen 
-- waarbij in het middengedeelte de woorden 'hij gaf zijn rug aan die hem 
sloegen'' wordt uitgebeeld door een 'striemende' instrumentatie door de violen -, 
klinkenn na een levendige en zeer ritmische introductie de eerder geciteerde 
woordenn uit Jesaja 53. Het is of het koor met volle kracht de aria beantwoordt: 
'Waarlijk,, de man van smarten draagt onze smarten!' De smarten die hem treffen 
blijkenn onze smarten te zijn: hij draagt ónze smarten en ónze ellende weg. Na de 
ariaa waarin de ellende die deze verworpene ondergaat intens is bezongen, wor-
denn de luisteraars als het ware wakker geschud door de koorzang: het zijn onze 
smarten,, het is onze ellende die hij daadwerkelijk wegdraagt! 
Hett zal precies deze melodie zijn die - soms wat meer op de achtergrond als 
ondertoon,, en dan weer nadrukkelijk op de voorgrond als boventoon - steeds 
weerr zal opduiken in mijn studie. De wonderlijke omkering dat de bevrijdende 
Godd van Israël in Jezus Christus er voor kiest onze smart, onze ellende en onze 
vernederingg op Zich te nemen opdat de mens in Jezus Christus verhoogd wordt, 
magg de grondtoon van mijn studie genoemd worden. We zullen zien dat brood 
enn wijn precies van deze verkiezende God de spiegel en weerklank zullen zijn. 

Datt een bijbels-theologische studie naar brood- en wijnverhalen in het evangelie 
naarr Johannes op deze conclusie zou uitlopen, hadden Prof. Ben Hemelsoet en 
ikk bij het op het spoor komen van deze thematiek, nooit kunnen vermoeden. In 
eenn gezamenlijk gegeven college ontstond het vermoeden dat een verbinding 
vann het brood uit Johannes 6 met het brood uit Tora geheel nieuwe interpretaties 
mogelijkk zou kunnen maken. Interpretaties waarbij niet op de eerste plaats het 
sacramentt centraal zou staan, maar de God van Israël zelf. Reeds in zijn boekje 
DéDé bijbel over het paradijs heeft Hemelsoet in deze beslissende lijnen uitgezet. 
Sprekendd van de wijn van de bruiloft te Kana spreekt hij indirect van de wijn 
diee wij delen. Opmerkelijk hierbij is dat hij voorbij gaat aan sacramentele op-
merkingenn rond de wijn, maar spreekt van de geschiedenis van de God van Is-
raëll  in Messias Jezus: 

"Hett spiegelbeeld van Jezus in het water van Kana is overvloed van 
messiaansee wijn, is zegening van het beloofde land, en derhalve her-
inneringg aan het paradijs. Maar tevens belofte voor wat komen gaat, 
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wantt in dat teken werd een nieuw verbond gesloten en verwachten wij 
zijnn komst."1 

Benn Hemelsoet ben ik zeer veel dank verschuldigd. Van hem heb ik het vak 
geleerd;; bij hem heb ik - zoals hij het zelf placht uit te drukken - in de keuken 
mogenn kijken. De liefde voor de Schrift, maar ook voor vele andere 'heilige en 
onheiligee boeken' heeft hij mij bijgebracht. Maar eveneens het lef om als theo-
loogg je nek uit te steken en andere dan de gangbare paden te gaan. Graag ci-
teerdee hij het woord van K. Barth dat de theologie zigeunerhaft diende te zijn. 
Hett doet me verdriet dat hij de afronding van deze studie niet heeft kunnen 
meemaken. . 

Mij nn dank gaat uit naar prof. dr. N.T. Bakker, niet alleen omdat hij de taak van 
promotorr op zich heeft willen nemen, maar zeker ook omdat hij mij bekend 
heeftt gemaakt met (de radicaliteit van) de dogmatiek van Barth. Tevens gaat 
mijnn dank uit naar mijn co-promotor dr. H.W.M, van Grol, die mijn studie 
nauwgezett en kritisch gevolgd heeft. Dank ook aan mijn paranimfen dr. W. 
Klouwenn en drs. A.G.L. van Nieuwpoort. 

Velenn hebben mij de afgelopen jaren geholpen mijn gedachten te scherpen. Met 
drs.. Paul Hensels heb ik van gedachten mogen wisselen over de te maken keu-
zess inzake het vertalen van de teksten uit Johannes. Hiervoor ben ik hem zeer 
erkentelijk.. Theologische discussies hebben met regelmaat plaatsgehad binnen 
dee Amsterdamse Barth-groep. De daar gevoerde gesprekken en daar gestelde 
vragenn hebben beslist bijgedragen aan het uitkristalliseren van hetgeen ik in 
dezee studie naar voren brengen wil . Belangrijke gesprekspartners heb ik gevon-
denn in Tiers Bakker, die op geheel eigen wijze ook lacunes in mijn studie wist 
opp te merken; en in dr. Leo Lagendijk, die op uiterst scherpzinnige wijze heeft 
meegelezenn en meegedacht. Hen beiden dank ik zeer hartelijk! 
Bijzonderee dank gaat uit naar de studenten en collega's van de Hogeschool I-
PABOO Amsterdam/Alkmaar en van de opleiding Theologie en Levensbeschou-
wingg van Fontys Hogescholen Amsterdam, voor hun belangstelling maar zeker 
ookk voor hun geduld gedurende de laatste maanden. 

Moniquee Leijgraaf 
Amsterdam,, juni 2001 

11 B. Hemelsoet, De bijbel over het paradijs, Roermond en Maaseik 1961, p. 105. 
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Inleidin g g 

§11 AANLEIDIN G 

Theologiee is een uiterst merkwaardig vak. Op de eerste plaats vanwege de zaak 
waarmeee ze zich bezighoudt. Ze wordt geacht te spreken van Degene, van wie 
geenn mens vanuit zichzelf spreken kan. K. Barth beschrijft de situatie waarin de 
theologiee zich bevindt, als volgt: 

"Wirr sollen als Theologen von Gott reden. Wir sind aber Menschen 
undd können als solche nicht von Gott reden. Wir sollen Beides, unser 
Sollenn und Nicht-Können, wissen und eben damit Gott die Ehre ge-
ben."! ! 

Voortss is de theologie een merkwaardig vak te noemen vanwege haar zekere 
matee van onzelfstandigheid. De theologie is geen op zichzelf staande weten-
schap,, maar is als wetenschap onlosmakelijk verbonden met de kerk. Er bestaat 
theologiee omdat de kerk bestaat, en niet opdat er kerk is. Theologie Iaat zich 
verstaann als functie van de kerk. En wel als hulpfunctie: de primaire functie van 
dee kerk is niet de theologie, maar de verkondiging van het Woord Gods. De 
theologiee nu is als hulpfunctie van de kerk niet te verstaan als dienstmeisje van 
dee kerkelijke leer, maar als de kritische zelfreflectie van de kerk: 

"Theologiee ist die kritische Besinnung der Kirche auf ihren Ursprung 
inn Gottes Wort. Indem die Kirche diese Besinnung als einen nicht nur 
gelegentlich,, sondern fort und fort zu vollziehenden Akt fur notwen-
digg und möglich halt und als notwendig und möglich tatsachlich will , 
bringtt sie die Theologie, die «scientia de Deo» hervor."2 

Dee kerk is zich bewust van haar menselijkheid en haar menselijke onvolmaakt-
heid.. Ze weet dat ze niet vanzelfsprekend Gods Woord verkondigt, en dat ze de 
verkondigingg niet kan overlaten aan toeval of hogere wil . Daarom brengt de 
kerkk de theologische wetenschap voort. Niet omdat ze met de theologische we-
tenschapp in de hand zou kunnen afdwingen daadwerkelijk Gods Woord te ver-
kondigen,, maar wel om alles in het werk te stellen om Gods Woord te dienen. 
Dee wetenschappelijke theologie is zo belast met de opdracht van kritiek en cor-
rectiee ten opzichte van het kerkelijk spreken. 

11 K. Barth, 'Das Wort Gottes als Aufgabe der Theologie', in: Gesamtausgabe III Vortrage und 
kleineree Arbeiten 1922-1925, S. 150. 

22 K. Barth, 'Die Theologie und der moderne Mensch', in: Gesamtausgabe III Vortrage und 
kleineree Arbeiten 1925-1930, S. 162-163. 
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Dezee theologische studie wil de hierboven beschreven kritische opdracht op 
zichh nemen met betrekking tot een zeer klein en beperkt aspect van het kerke-
lij kk spreken: de rol van teksten uit het evangelie naar Johannes in kerkelijke 
interpretatiess van avondmaal en eucharistie. Hoewel Johannes, in tegenstelling 
tott de synoptische evangeliën, geen zogenaamd instellingsverhaal kent, heeft 
ditt evangelie toch een niet onbelangrijke plaats toebedeeld gekregen in de 
kerkelijkee opvattingen aangaande avondmaal en eucharistie. In hoofdstuk 1 van 
dezee studie zal M. Barth wijzen op het feit dat diverse kerkelijke tradities aan 
passagess uit Johannes 6 steun hebben menen te kunnen ontlenen voor 
sacramentalistischee interpretaties van avondmaal en eucharistie. Wanneer we 
mett de Katechismus van de Katholieke Kerk de proef op de som nemen, blijkt 
inderdaadd dat de katholieke kerk Johannes 6 in haar interpretatie van de 
eucharistiee een niet te miskennen plaats geeft.3 Jezus' woorden in Johannes 6 
wordenn hier gezien als voorbereiding en eerste aankondiging van de 
eucharistie: : 

"Dee drie synoptische evangeliën en de heilige Paulus hebben ons het 
verhaall  van de instelling van de eucharistie overgeleverd; de heilige 
Johanness van zijn kant verhaalt ons de woorden van Jezus in de syna-
gogee van Kafarnaüm, woorden die de instelling van de eucharistie 
voorbereiden:: Christus duidt zichzelf aan als het levend brood dat uit 
dee hemel is neergedaald."4 

"Dee eerste aankondiging van de eucharistie heeft verdeeldheid ge-
zaaidd onder de leerlingen, zoals zij ook aanstoot hadden genomen aan 
dee aankondiging van het lijden: 'Deze taal stuit iemand tegen de borst. 
Wiee kan daar naar luisteren?' (Joh. 6,60). De eucharistie en het kruis 
zijnn stenen des aanstoots. Het gaat om hetzelfde mysterie dat niet op-
houdtt aanleiding te geven tot verdeeldheid. 'Wilt ook gij soms weg-
gaan?'' (Joh. 6,67): deze vraag van de Heer weerklinkt door alle tijden 
heen.. Het is een uitnodiging van zijn liefde om te ontdekken dat al-
leenn Hij 'woorden van eeuwig leven' bezit (Joh. 6,68) en dat wie in 
geloofdee gave van de eucharistie ontvangt, Hemzelf ontvangt."5 

33 Katechismus van de katholieke kerk, Utrecht 1995. Behalve in verband met de eucharistie 
wordtt in deze catechismus bij de volgende gelegenheden een beroep gedaan op Johannes 6: 
inn verband met Jezus' messiaanse tekenen (Joh 6:5-15 - nr 549), en Messiasschap (Joh 6:15 -
nrr 439); in verband met de symbolen van de heilige Geest (Joh 6:27 - nr 698 en 1296); 
sprekendd over typologie (Joh 6:32 - nr 1094); naar aanleiding van het tweede en vierde 
geloofsartikell  (Joh 6:33.69 - nr 423 en 438 resp. Joh 6:38 - nr 606); bij de belijdenis van de 
opstandingg van de doden (Joh 6:39-40.44.54 - nr 1001); inzake de noodzakelijkheid van het 
gelooff  (Joh 6:40 - nr 161); wat betreft de menselijke kennis en de ziel van Christus (Joh 6:61 
-- nr 473); en met betrekking tot het gebed des Heren en de Geest (Joh 6:63 - nr 2766). 

44 A.w. nrl338. 

55 A.w. nr 1336. 
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Bijj  het ter sprake brengen van de liturgische viering van de eucharistie, wordt 
eenn beroep gedaan op Johannes 6:51: 

"Opp het Gebed des Heren en het breken van het brood volgt de com-
munie,munie, waarin de gelovigen 'het brood uit de hemel' en 'de beker van 
hett heil' ontvangen, het lichaam en bloed van Christus die zich heeft 
overgeleverdd 'ten bate van het leven der wereld' (Joh. 6,51)."6 

Dee wijze van citeren doet overigens vermoeden dat in Johannes 6:51 behalve 
vann 'het brood uit de hemel' en 'ten bate van het leven der wereld' ook nog van 
'dee beker van het heil' sprake zou zijn, hetgeen niet zo is. 
Alss vrucht van de communie wordt de intieme vereniging met Christus Jezus 
genoemd: : 

"Dee Heer zegt inderdaad; 'Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, 
blijf tt in Mij en Ik in hem' (Joh. 6,56). Het leven in Christus heeft zijn 
grondslagg in het eucharistisch gastmaal: 'Zoals Ik door de Vader die 
leeft,, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook hij die Mij eet, 
levenn door Mij ' (Joh. 6,57)"? 

Gelijkk alle hoofdstukken uit de catechismus wordt ook dit hoofdstuk betref-
fendee de eucharistie kort samengevat. Deze samenvatting begint met een com-
pilatiee van enige verzen uit Johannes 6: 

"INN HET KORT 

JezusJezus zegt: 'Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. 
AlsAls iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid (...). Wie 
mijnmijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven (...), hij blijft  in 
MijMij  en Ik in hem' (Joh. 6,51.54.56)"* 

Dezee catechismus schroomt er klaarblijkelijk niet voor het brood uit Johannes 6 
enn het eucharistische brood uitdrukkelijk in eikaars verlengde te lezen. Bij de 
besprekingg van de eucharistische wijn daarentegen speelt het evangelie van 
Johanness nauwelijks enige rol van betekenis. Terwijl in hoofdstuk 2 van dit 
evangeliee uitdrukkelijk sprake is van een overvloed van wijn waarmee Jezus 
zijnn heerlijkheid openbaart, en Jezus in hoofdstuk 15 spreekt van de betrouw-

66 A.w. nr 1355. Ook bij de uitleg van de bede om het dagelijks brood in het Onze Vader wordt 
eenn beroep gedaan op Johannes 6: "Daarom heeft de specifiek christelijke betekenis van deze 
vierdee bede betrekking op het brood des levens: het woord van God dat wij aanvaarden in het 
geloof,, het lichaam van Christus dat wij ontvangen in de eucharistie." (nr 2835) In de voet-
nootnoot hierbij wordt verwezen naar Johannes 6:26-58. Naar aanleiding van het woord 
'dagelijks'' in het Onze Vader: "Al s wij het opvatten in letterlijke zin (epiousios: 'boven-
natuurlijk'),, is het een rechtstreekse verwijzing naar het brood des levens, het lichaam van 
Christus,, 'geneesmiddel voor onsterfelijkheid'; zonder dit boven-natuurlijk brood hebben wij 
hett leven niet in ons." (nr 2837) Bij dit laatste verwijst de voetnoot naar Johannes 6:53-56. 

77 A.w. nr 1391. 

88 A.w. nr 1406. 
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baree wijnstok. In de bespreking van de eucharistie verwijst de catechismus 
eenmaall  naar de bruiloft te Kana: 

"Hett teken van het water dat te Kana in wijn veranderd werd, kondigt 
reedss het uur van de verheerlijking van Jezus aan. Het toont de ver-
vullingg van het bruiloftsmaal in het rijk van de Vader, waar gelovigen 
dee nieuwe wijn zullen drinken die het bloed van Christus is gewor-
den.'̂  ^ 

Naarr het verhaal van de bruiloft te Kana wordt binnen de catechismus verder 
verwezenn wanneer het gaat om Maria als moeder van Jezus (nr 495) en om het 
belangg van het huwelijk (nr 1613). Ook komt dit verhaal ter sprake wanneer het 
gaatt om het gebed van de maagd Maria. In deze passage wordt het bruilofts-
maall  te Kana weliswaar gezien als "teken van een ander maal, en wel het brui-
loftsmaall  van het lam, waarbij Hij op vraag van de kerk, zijn bruid, zijn 
lichaamm en bloed geeft", 10 maar de wijn van de bruiloft te Kana speelt hierbij 
geenn rol. 
Eenn verwijzing naar de perikoop aangaande de betrouwbare wijnstok ontbreekt 
volledigg wanneer de catechismus spreekt van de eucharistie. In het spreken van 
dee kerk als lichaam van Christus, worden Johannes 15 en Johannes 6 beide 
geciteerd: : 

"Jezuss spreekt over een nog inniger gemeenschap tussen hem en die-
genenn die Hem zouden volgen: 'Blijf t in Mij , zoals Ik in u (...). Ik ben 
dee wijnstok, gij de ranken' (Joh. 15,4-5). En Hij kondigt een mysterie-
vollee en werkelijke gemeenschap aan tussen zijn eigen lichaam en het 
onze:: 'Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijf t in Mij en Ik in 
hem.'(Johh 6,56)." 11 

Opp deze wijze sprekend wordt een indirect verband gelegd tussen de wijnstok 
uitt Johannes 15 en de eucharistische wijn. In het spreken van de heilige Geest 
enn de kerk worden de eucharistie en Johannes 15 op een meer expliciete wijze 
mett elkaar verbonden: 

"Hijj  [de heilige Geest - ML] stelt hun [de mensen - ML] bij uitstek in 
dee eucharistie het mysterie van Christus tegenwoordig om hen te ver-
zoenen,, tot gemeenschap met God te brengen, om hen 'veel vrucht' te 
latenn dragen (Joh. 15,5,8,16)."12 

Johanness 15:1-8 wordt in de catechismus verder geciteerd wanneer het gaat om 
dee heilige Geest (nr 1108 en 2615), om de symboliek van wijnstok en rank (nr 
7555 en 1988), om het verlossende karakter van het leven van Jezus (nr 517), om 

99 A.w. nr l335. 

100 A.w. nr 2618. 

111 A.w. nr 787. 

122 A.w. nr 737. 
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onzee afhankelijkheid van Jezus (nr 308, 859, 864, 2074 en 2732), en om onze 
verenigingg met hem (nr 1694). 
All  met al leert deze proef op de som dat in dit geval de katholieke kerk in haar 
interpretatiee van de eucharistie op eenzijdige wijze een beroep doet op het 
evangeliee naar Johannes. Eenzijdig in dubbel opzicht: op de eerste plaats omdat 
Johanness voornamelijk in het vizier komt wanneer het gaat om de interpretatie 
vann het eucharistisch brood, en nauwelijks bij de eucharistische wijn; en op de 
tweedee plaats omdat de tekst van Johannes 6 zeer eenduidig opgevat wordt als 
onmiddellijkk verwijzend naar en derhalve directe steun verlenend aan de kerke-
lijk ee praktijk van de eucharistie. Onze studie wil functioneren als een kritische 
reflectiee op deze kerkelijke opvatting. Gepoogd zal worden een andere invul-
lingg te geven aan het verlangen van de kerk om haar beleving en interpretatie 
vann avondmaal en eucharistie mede te laten bepalen door het evangelie naar 
Johannes.. Deze andere invulling zal in diverse opzichten anders zijn: zo zal niet 
alleenn het brood uit Johannes 6, maar ook de wijn uit Johannes 2:1-12 alsmede 
Jezus'' woorden aangaande de wijnstok uit Johannes 15:1-8 in ogenschouw ge-
nomenn worden. Bovendien zal de interpretatie van deze teksten zoveel 
mogelijkk bepaald worden door de onmiddellijke context: de Schrift zelf. Waar 
inn de catechismus het brood uit Johannes 6 onmiddellijk betrokken wordt op 
hett eucharistisch brood, zal in deze studie de verbinding tussen genoemde 
bijbelsee teksten en de kerkelijk gevierde maaltijd des Heren zo laat mogelijk 
gelegdd worden. 

§22 WERKWIJZE 

Watt de werkwijze van deze studie kenmerkt, is dat ze uitdrukkelijk bijbels-
theologischh is. De theologie die hier beoefend wordt is bijbelse theologie. Bin-
nenn deze theologie weten dogmatiek en exegese zich uitdrukkelijk op elkaar 
betrokken.. Met klem heeft F.H. Breukelman aandacht gevraagd voor deze sa-
men-- en wisselwerking. Hierbij spreekt hij zelfs van een normale gang van za-
ken: : 

"Dee normale gang van zaken bestaat in de theologie-beoefening 
hierinn (...), dat de theoloog als dogmaticus naar de exegetische 
grondslagenn van zijn dogmatiek vraagt en dat hij als biblicus zich 
rekenschapp geeft van de dogmatische consequenties van zijn 
exegese."13 3 

133 F.H. Breukelman, Bijbelse Theologie 1,1. Schriftlezing. Een verhandeling over de kolometri-
schee weergave van bijbelse teksten als hulp bij het lezen en als grondslag voor de exegese, 
Kampenn 1980, p. 22. 
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Datt deze normale gang van zaken niet te verwarren is met de feitelijke gang 
vann zaken binnen de theologie-beoefening, blijkt uit het onmiddellijk vervolg 
vann zijn betoog: 

"Maarr helaas - in plaats van elkaar heilzaam te beïnvloeden en te sti-
mulerenn zijn exegese en dogmatiek in de ontwikkeling van de protes-
tantsee theologie hoe langer hoe meer met elkaar in gevecht geraakt en 
hett gevecht is er op uitgelopen, dat ze tenslotte in een groot onderling 
wantrouwenn geheel en al van elkaar vervreemd raakten: de exegese 
verloorr steeds meer haar theologisch karakter en viel ten prooi aan de 
philologiee en aan het historisme van de Geschichtsforschung, en de 
dogmatiek,, niet meer gedragen en gestimuleerd door de exegese viel 
tenn prooi aan de op elkaar volgende philosophieën."14 

Dee opgetreden vervreemding wordt overwonnen door de bijbelse theologie. 
Daarr treden exegeten en dogmatici opnieuw met elkaar in gesprek. De bijbelse 
theologiee houdt zich bezig met de latent in de teksten aanwezige 'theologie' van 
dee bijbelse getuigen zelf. Onder deze latent aanwezige 'theologie' verstaat 
Breukelmann het grondpatroon binnen de veelheid van zeer verschillende as-
pecten,, waarin de structuur van de bijbelse verkondiging voor ogen gesteld 
wordt.. Dit grondpatroon tekent hij met behulp van de vier bijbelse grondwoor-
denn 'namen', 'DEBARIM' (cs-2-i - daadwoorden/woorddaden),'5 'dagen' en 'aarde 
onderr de hemel'. De in de Schrift betuigde geschiedenis van God-met-ons is 
eenn geschiedenis van DEBARIM, "d.w.z.: het gaat daarin over wat er op het 
toneell  van de hemel en de aarde al de dagen dialogisch zich afspeelde tussen 
Godd en zijn mensen als partners in een verbond."16 Door deze grondstructuur 
zichtbaarr te maken, maakt de bijbelse theologie enerzijds de hermeneutische 
horizonn zichtbaar waarbinnen de bijbelse teksten uitgelegd willen worden, en 
maaktt zij anderzijds de bijbelse norm beter zichtbaar waaraan het spreken en 
handelenn van de kerk gemeten worden moet. Zo waakt de bijbelse theologie er 
voorr dat de theoloog als dogmaticus verantwoording aflegt van de bijbelse 
grondslagenn van zijn dogmatiek, en dat hij als biblicus het theologisch karakter 
vann zijn exegese niet verloren laat gaan. "Der Dogmatiker hat auch exegetische, 
aberr der Exeget hat auch dogmatische Verantwortung!"17 Precies vanwege 
dezee dogmatische verantwoordelijkheid zullen in deze studie expliciete 

144 A.w. p. 22. 

155 Hebreeuwse en Griekse woorden zullen in transcriptie weergegeven worden. Hierbij staan de 
transcriptiess van Hebreeuwse woorden in klein kapitaal afgedrukt, en transcripties van 
Grieksee woorden cursief. Een aantal woorden zal - of vanwege de hoge frequentie waarin ze 
inn deze studie voorkomen, of omwille van de duidelijkheid - eenmaal ook in Hebreeuwse of 
Grieksee lettertekens worden weergegeven. 

166 A.w. p. 16. 

177 K. Barth, Kirchliche Dogmatik 111,2, Zurich 1959, Vorwort. 
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dogmatischee consequenties van de voorgestelde exegese niet ontbreken. De in 
dezee studie gepresenteerde exegese zal daarmee exegese met een bijbels 
theologischee oriëntatie zijn. 
Datt in deze studie zulk een exegese van bijbelse teksten een prominente plaats 
inneemt,, behoeft geen verwondering: de bijbelse theologie is onafscheidelijk 
verbondenn met de exegese van bijbelse teksten. 

"Inn de ontvouwing van de bijbelse theologie zullen we ook telkens 
gedetailleerdee exegesen van gehele pericopen laten voorkomen. We 
kunnenn immers niet bijbelse theologie bedrijven zonder voortdurend 
bijbelsee teksten uit te leggen."18 

Dezee exegese van bijbelse teksten zal zich kenmerken door een uiterst nauw-
keurigee lezing van de teksten. Nadrukkelijk heeft Hemelsoet in zijn afscheids-
collegee gewezen op het belang hiervan: 

"Exegesee is leren lezen (...) Wie goed zijn best doet, kan lezen; die 
heeftt voorlopig gelijk. Let op het woord voorlopig, dat geldt voor 
heiligee boeken en onheilige boeken, het geldt voor alles wat geschre-
venn staat: quaecumque scripta. Voor alles, voor alles wat geschreven 
staatt mag gelden nog niet, voorlopig, en ieder die lezen kan, mag in 
datt voorlopige delen, een ieder die lezen wil , wil ook in dat voorlo-
pigee delen. Scripta manent, wat geschreven is blijft , om dat voorlo-
pigee te kunnen handhaven, 'want er is geschreven, niet alleen om niet 
tee vergeten, maar ook opdat wij zullen weten hetgeen wij nu nog niet 
weten'' (H. Berger) (...) Lezen is geregeld ongeregeld, is ontregelend, 
zigeunerhaftzigeunerhaft (K. Barth)."19 

Inn het werk dat Hemelsoet heeft nagelaten zijn weinig woorden besteed aan de 
wijzee waarop hij te werk wilde gaan: hij ging aan het werk. Teksten werden 
gelezen;; betekenissen vermoed; en dat alles op een wijze die daadwerkelijk 
gekarakteriseerdd mag worden als 'geregeld ongeregeld; ontregelend; zigeuner-
haft'.haft'. In een niet gepubliceerd collegedictaat uit 1979 echter stelt Hemelsoet 
nadrukkelijkk de vraag aan de orde: wat is bijbellezen? Het eerste uitgangspunt 
datt hij daar noemt is "dat lezen een supreme vorm van verbazing is. Wie zich 
niett verbazen kan over een tekst, moet niet eens beginnen aan bijbellezen. (...) 
Daaromm moeten we als eerste regel onthouden: Bijbellezen is er niet (natuurlijk 
ook)) om te ontdekken wat er staat, maar bijbellezen is er om te ontdekken 

188 Breukelman, Bijbelse Theologie 1,1, p. 19. 

199 Hemelsoet, Onder de vijgeboom, Johannes 1,43-51. Rede uitgesproken op 19 mei 1994 bij 
gelegenheidd van zijn afscheid als hoogleraar in de exegese van het Nieuwe Testament, 
Utrechtt 1994, p. 3. 
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waaromm het er zo staat."20 Het tweede door Hemelsoet geformuleerde uitgangs-
puntt luidt dat er gelezen wordt binnen de Schriften. Eigen vooronderstellingen 
enn verwachtingen ten aanzien van de tekst worden hierbij zo lang mogelijk zo 
veell  mogelijk naar de achtergrond verdreven. De Schrift is geen "bekroning 
vann hetgeen wij al ontdekt hadden" of "verwoording van wat wij psychologisch 
off  theologisch verwerkt hebben."21 Ook de vraag naar de bedoeling van de 
auteurr krijgt in Hemelsoets lezing van de Schrift niet het laatste woord. Het is 
dee samenhang van de Schriften waardoor Hemelsoet zich in zijn lezing van de 
Schriftt wil laten leiden. 
Inn deze door Hemelsoet uitgezette lijn wordt in onze studie uit het evangelie 
naarr Johannes gelezen. Gevraagd zal worden naar de wijze waarop er geschre-
venn is. Vragen naar de mogelijke auteur, of naar het mogelijk oorspronkelijk 
gehoorr van deze teksten zullen wijken voor vragen naar de (compositie van de) 
tekstt zelf. En ook 'hetgeen wij al ontdekt hadden', hetgeen wij reeds verwoord 
hebbenn in onze leerstukken aangaande de sacramenten, zal geen bepalende 
stemm in deze lezing hebben. Zo lang mogelijk zal hetgeen geschreven staat zo 
nauwkeurigg mogelijk gelezen worden. 

Inn deze nauwkeurige lezing van bijbelse teksten zullen we ons oriënteren op de 
eenheidd der Schriften: de Schrift zal allereerst als geheel, als eenheid gelezen 
worden.. De bonte verscheidenheid aan teksten en genres waar iedere 
bijbellezerr op stoot, wil hiermee geenszins geloochend zijn. Deze diversiteit 
geeftt veeleer uiting aan de menselijkheid van het boek, en kan derhalve niet 
voldoendee worden benadrukt. Dat we ondanks de veelheid van klinkende 
stemmenn toch spreken van de eenheid der Schriften, komt voort uit hetgeen in 
dezee stemmen gehoord wil worden. In al hun verscheidenheid getuigen de 
tekstenn van Oude en Nieuwe Testament van de ene Zaak, van de ene 
bevrijdendee God van Israël. "De Naam straalt door het verhaal",22 door héél het 
verhaal.. Het is de onuitsprekelijke Naam die de Schriften samenbindt.23 Ook 
onss eerder spreken van bijbelse grondstructuren en grondwoorden is volledig 
gebaseerdd op deze eenheid der Schriften. Van een grondstructuur in deze uiterst 
verscheidenn teksten zou geen sprake (kunnen) zijn wanneer deze teksten niet 
zoudenn functioneren als getuige van de God van Israël. Maar in al de bijbelse 

200 Hemelsoet, Bijbel Lezen, een niet gepubliceerd collegedictaat uit 1979, p. 1. Uit dit college-
dictaatt is ook geciteerd in M. Leijgraaf'De omhelzing Gods. Preken van Ben Hemelsoet' in: 
OmOm het Levende Woord 10 (2000), p. 106-107. 

211 Hemelsoet, Bijbel lezen, p. 5. 

222 K.H. Miskorte, Als de goden zwijgen. Over de zin van het Oude Testament, Haarlem 1965, p. 
239. . 

233 Vgl A. van Nieuwpoort, 'De NAAM als Samenbinder der schriften. Eenheid door eenvoud', 
in:: Om het Levende Woord 6 (1996), p. 86-92. 
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verhalen,, wetteksten, profetieën, poëzie en brieven gaat het om Hem die als 
God-met-onss tegenwoordig is zoals Hij tegenwoordig wil zijn.24 

§33 OPZET 

Dee boven geschetste bijbels-theologische werkwijze brengt voor de concrete 
opzett van deze studie met zich mee dat de wisselwerking tussen dogmatiek en 
exegesee prominent aanwezig zal zijn. Vertrekpunt is hierbij een op de bijbelse 
theologiee georiënteerde lezing van de Schrift (deel I en II) . Waar de teksten er 
aanleidingg toe geven zal in deze delen de dogmatiek expliciet bij de interpreta-
tiee van de teksten betrokken worden. Secundaire literatuur met betrekking tot 
dee besproken teksten zal enkel verwerkt worden met het oog op het hier ge-
voerdee bijbels-theologisch betoog. Niet alle secundaire literatuur is in dit proef-
schriftt vermeld, en een volledig overzicht van secundaire literatuur zal hier niet 
wordenn aangetroffen. 
Inn deel III van deze studie is het vertrekpunt uitdrukkelijk gelegen in de dog-
matiek.. De in de delen I en II gepresenteerde lezing van de bijbelse teksten 
hebbenn een dogmatische ontvouwing wenselijk gemaakt, waarmee dit derde 
deell  beschouwd mag worden als verwoording van de dogmatische consequen-
tiess van de in de eerdere delen voorgestelde lezing van de bijbelse teksten. 

Gelijkk betoogd in de eerste paragraaf van deze Inleiding hebben we ons met 
dezee studie ten doel gesteld een invulling te geven aan het verlangen van de 
kerkk om haar interpretatie van avondmaal en eucharistie mede te laten bepalen 
doorr het evangelie naar Johannes. In de daarop volgende paragraaf aangaande 
dee werkwijze hebben we gesteld dat deze invulling een bijbels-theologische 
zijnn zal. Voor de concrete opzet van deze studie betekent dit dat deel I zich 
concentrerenn zal op het brood uit de hemel zoals ter sprake gebracht in Johan-
ness 6. We zullen zien dat het bijbelse brood uit de hemel de dreiging afwendt 
vann Egyptische ellende, slavernij en dood. Johannes 6 getuigt er van dat deze 
dreigingg wordt afgewend doordat God er in Jezus Christus voor kiest zelf deze 
ellendee op Zich te nemen door af te dalen. Hij doet dit enkel en alleen met het 
oogg op de menselijke verhoging in Jezus Christus. Definitief. Het brood uit de 
hemell  voedt zo tot eeuwig leven, tot leven in de komende aeon. 

244 Wat betreft de werkwijze van deze studie zij verder nadrukkelijk verwezen naar bijlage 2 
'Kritiekk op de historische kritiek'. Aangezien een aantal van de in deze bijlage aangewende 
begrippenn in de loop van de studie ter sprake wordt gebracht, is er voor gekozen de in deze 
bijlagee besproken thematiek niet reeds in de Inleiding aan de orde te stellen. 
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Inn deel II staan vervolgens de teksten van de bruiloft te Kana (Joh 2:1-12) en 
vann Jezus' woord aangaande de betrouwbare wijnstok (Joh 15:1-8) centraal. 
Hierr zullen we zien hoezeer de wijn en de wijnstok in de Schrift verbonden 
wordenn met het land van Gods belofte. De overvloed van wijn in Johannes 2 zal 
daarmeee gezien worden als voorsmaak van de overvloed van dit door God be-
loofdee land. Het is precies deze wijn - geproefd en tot nu bewaard (Joh 2:9.10) 
-- die het leven waarborgt. Jezus' woord aangaande de wijnstok en zijn ranken 
benadruktt dat de ranken vanuit zichzelf, onafhankelijk van de wijnstok, niets 
kunnenn doen. Enkel in Jezus Christus wenkt het perspectief van het overvloedig 
levenn in het land van belofte. Iedere werkelijkheid los van Jezus Christus wordt 
ontmaskerdd als onmogelijkheid, onwerkelijkheid. Aan rebellie en chaos is God 
mett Zijn land van belofte voorbijgegaan. 
Aangezienn deze bijbelse spanning tussen hetgeen God niet wil voor de mens 
(Egypte,, chaos en dood) en hetgeen God wel wil voor de mens (overvloedig 
levenn in het land van belofte) dogmatisch wordt aangetroffen in de verkie-
zingsleerr van K. Barth, zal deel III van deze studie in het licht staan van deze 
leerr aangaande Gods verkiezing. Voor K. Barth laat het dogma van de predesti-
natiee zich in één zin samenvatten: de goddelijke predestinatie is de verkiezing 
vann Jezus Christus. In de verkiezing van Jezus Christus wil God Zichzelf geven 
tenn gunste van de mens. In Jezus Christus kiest God voor Zichzelf onze verwer-
ping.. Het Nee van de predestinatie is zo het Nee dat Hij draagt. Tegelijkertijd 
moett gezegd worden dat God er in Jezus Christus voor kiest dat de mens ver-
hoogdd wordt tot partner in Zijn Verbond. Het Ja van de predestinatieleer - dat 
tevenss haar zin en doel is - betreft derhalve de mens. Het Nee wordt slechts 
gesprokenn terwille van dit Ja: in Jezus Christus kunnen we de dood slechts er-
kennenn als door het leven overwonnen.25 

Inn de Conclusie zal betoogd worden dat het kerkelijk sacrament van brood en 
wijnn - wanneer dit mede bepaald wil worden door teksten uit het evangelie naar 
Johanness - onmiddellijk verwijst naar de bevrijdende God van Israël zelf. Het 
broodd uit Johannes zal in deze studie namelijk opgevat worden als spiegel van 
Godss verkiezing; van het Ja en Nee dat Hij spreekt, waarbij het Nee een Nee 
terwillee van het Ja is. De wijn en de wijnstok uit het evangelie naar Johannes 
zullenn theologisch opgevat worden als spiegel van hetgeen Hij positief wil : van 
Zijnn Ja. Het sacrament wijst zo van zichzelf af, om te wijzen op en te verwijzen 
naarr de verkiezende Verbondsgod. 

Opp de Conclusie ten slotte zal een aantal bijlagen volgen. Zo treft de lezer in de 
eerstee bijlage de werkvertalingen aan van Johannes 2:1-12; 6:1-71; 15:1-8. 

255 Hiermee wil overigens niet gezegd zijn dat hetgeen God niet wil, geen enkele bedreiging voor 
dee mens zou betekenen. 
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Dezee werkvertalingen willen als hulp dienen bij het ontdekken van de gang van 
dee tekst. Teneinde de dwarsverbanden in de verhalen te bewaren is zoveel mo-
gelijkk getracht concordant te vertalen. Ook de Griekse werkwoordsvormen zijn 
daarbijj  zoveel mogelijk blijven staan. M. Buber heeft er op gewezen dat herha-
lingenn van woorden, wendingen en zinnen in de bijbel veelal tot het karakter 
vann de boodschap behoren,26 en derhalve ook in de vertaling zoveel mogelijk 
tott uitdrukking gebracht dienen te worden: 

"Biblischee Grundworte offenbaren ihre Sinnweite und -tiefe nicht von 
einerr einzigen Stelle aus, die Stellen erganzen, unterstützen einander, 
Kundgebungg strömt dauerend zwischen ihnen, (...) Wohl ist nicht das 
Wort,, sondern der Satz natürliches Glied der lebendigen Rede und das 
Wortt ihm gegenüber das Produkt einer Analyse, aber der biblische 
Satzz wil l biblisch erfaBt werden, d.h. in der Atmosphare, die sich 
durchh die Wiederkehr der gleichen Grundwort erzeugt. Diese innere 
Bandd sichtbar zu machen, ist ein Dienst, in den auch der Übersetzer 
gestelltt ist. (...)... dazu gehort, dafi er, wann es nottut und wann es an-
geht,, einen hebraischen Wortstamm durch einen einzigen deutschen 
wiederzugebenn bestrebt sei, einen nicht durch mehrere, mehrere nicht 
durchh einen."27 

Watt Buber zegt met betrekking tot het vertalen van Tenach, wil hier betrokken 
wordenn op het vertalen van het Nieuwe Testament. Ook de teksten van Johan-
ness willen bijbels verstaan worden, "d.h. in der Atmosphare, die sich durch die 
Wiederkehrr der gleichen Grundwort erzeugt" (Buber). Dat deze wijze van ver-
talenn weinig ruimte laat aan fraai Nederlands wil geenszins geloochend zijn. De 
vertalingenn zijn uitdrukkelijk bedoeld als werkinstrumenten. 
Dee tweede bijlage bestaat - zoals aangekondigd in voetnoot 24 van deze Inlei-
dingg - uit kritiek op de historisch-kritische heerschappij over de bijbelse weten-
schappen.. Veelal wordt voor deze kritiek steun gezocht bij de literaire weten-
schappen,, maar in deze bijlage zal inzichtelijk worden gemaakt dat de dogmati-
schee notie van het tertium een kritiek van aanzienlijk fundamentelere aard mo-
gelijkk maakt. 
Inn de overige bijlagen komen zaken aan de orde die in de secundaire literatuur 
bijj  het evangelie naar Johannes domineren, maar niet of nauwelijks in het bij-
bels-theologischh vertoog van deze studie in te passen zijn. Teneinde het hoofd-
betoogg van deze studie niet te veel te onderbreken, zijn deze zaken opgenomen 
inn bijlagen. Zo bestaat bijlage 3 uit een korte schets van enkele eucharistische 

266 Zie M. Buber, 'Über die Wortwahl in einer Verdeutschung der Schrift', in: Werke, Zweiter 
Band,, Schriften zur Bibel, Kösel 1964, S. 1122. 

277 Buber, Zu einer neuen Verdeutschung der Schrift. Beilage zum ersten Band - Die fünf Bücher 
derr Weisung. Verdeutscht von Martin Buber gemeinsam mit Franz Rosenzweig, Heidelberg, 
1987,, S. 13-14. 
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interpretatiess van Johannes 2:1-12; 6; 15:1-8. Eucharistische interpretaties van 
genoemdee teksten spelen een belangrijke rol in de secundaire literatuur bij deze 
tekstenn - hetzij als vraag, hetzij als uitgangspunt. In onze studie echter wordt 
afgezienn van een onmiddellijke verbinding tussen de bijbelse teksten enerzijds 
enn het avondmaal dan wel de eucharistie anderzijds. Ter illustratie van de grote 
stroomm aan publicaties waarin deze distantie niet betracht wordt, wordt in bij-
lagee 3 een aantal exegetische commentaren bezien precies onder het gezichts-
puntt van een eucharistische interpretatie van de teksten. 
Bijlagee 4 richt zich op het boek Bread from heaven van P. Borgen, waarin het 
broodd uit Johannes niet tegen een eucharistische achtergrond wordt belicht, 
maarr tegen de achtergrond van haggadische tradities. Behalve dat dit boek door 
exegetenn beslist niet onopgemerkt is gebleven,28 komt Borgen tot een aantal 
opmerkingenn die sterke verwantschap vertonen met een aantal bijbelse noties 
diee in deze studie naar voren gebracht zullen worden. Aangezien het uitgangs-
puntt van onze studie verschilt van Borgens uitgangspunt - Borgen leest en in-
terpreteertt Johannes 6 in samenhang met en tegen de achtergrond van haggadi-
schee tradities, terwijl wij Johannes 6 lezen en interpreteren binnen het geheel 
derr Schriften - zijn de bevindingen van Borgen niet opgenomen in het hoofd-
betoog. . 
Bijlagee 5 ten slotte is een bijlage bij Johannes 2:1-12. In ons hoofdstuk aan-
gaandee de bruiloft te Kana gaat de aandacht voornamelijk uit naar de wijn. In 
dee secundaire literatuur daarentegen gaat - naar aanleiding van Johannes 2:4 -
veell  aandacht uit naar de verhouding tussen Jezus en zijn moeder. Het opnemen 
vann een overzicht van standpunten in deze zou afleiden van ons hoofdbetoog, 
enn kan derhalve worden aangetroffen in bijlage 5. 

288 Zo schrijft R.E. Brown: "Peder Borgen has contributed some interesting insights into the 
compositionn of this discourse", waarna hij Borgens standpunten kort samenvat. {The Gospel 
accordingaccording to John Volume I, London 1984 [oorspr. 1966], p 277) 
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DEELL  I 

BROOD D 





Hoofdstukk 1 

M.. Barth en het evangelie naar  Johannes 

§§ 1 DAS MAHL DES HERRN 

ZoZo gingen die beiden te samen... Met deze woorden - ontleend aan het bijbelse 
verhaall  van vader en zoon1 - zou de verhouding tussen de theologen Karl en 
Markuss Barth getypeerd kunnen worden wanneer het gaat om hun verstaan van 
doopp en avondmaal. De eerste paragraaf van zijn boek Das Mahl des Herrn 
wijdtt M. Barth aan de aanzet tot zijn werk: de vraag hoe zijn vader gesproken 
zouu kunnen hebben over de maaltijd des Heren. Een avondmaalsleer van de 
handd van K. Barth was in het vooruitzicht gesteld in het Woord Vooraf in band 
IV,44 van zijn Kirchliche Dogmatik: naast het in IV, 1-3 uiteengezette goddelijke 
verzoeningswerkk zou band IV,4, Maus dem hier ein ausgearbeitetes Fragment 
vorgelegtt wird, (...) ein Kapitel spezieller Ethik unter dem Gesichtspunkt der in 
Jesuss Christus vollzogenen Versöhnung der Welt mit Gott enthalten."2 In het 
drieluikk «doop-gebed des Heren-avondmaal» zou deze ethiek ontvouwd wor-
den.3 3 

Hett subtiele spel tussen vader en zoon komt duidelijk naar voren in de inleiding 
opp het eerste - en wat later blijken zou tevens laatste - fragment van K. Barths 
ethiekk van de verzoeningsleer, waar hij zijn zoon zeer hartelijk dankt voor 
dienss uit 1951 stammende studie Die Taufe ein Sakrament? Met dit werk - zo 
constateertt K. Barth - is van zijn eigen Die kirchliche Lehre von der Taufe uit 
19433 niet veel overeind gebleven. "Ich muBte das «sakramentale» Verstandnis 
derr Taufe, sofern es sich in ihr um das Werk der Tauflinge und der sie taufen-
denn Gemeinde handelt, an dem ich 1943 grundsatzlich noch festgehalten hatte, 
angesichtss der exegetischen Nachweisungen im Buch meines Sohnes fallen las-
sen.. (...) Ohne es bestendig im Auge zu haben, ja ohne weithin mit seinem Kalb 

11 Genesis 22, met name de verzen 6 en 8. 

22 K. Barth, KD IV,4, Zurich 1967, S. IX. 

33 Dit drieluik laat M. Barth terugkomen wanneer hij laat zien in welke richting de avondmaals-
leerr van zijn vader gegaan zou zijn: "Indem die Taufe als Bitte um den Heiligen Geist und das 
Abendmahll  als Dank fur sein Wirken den Rahmen des Gebetes des Herrn bildeten, wurde 
demm gesamten der Versöhnung entsprechenden menschlichen Verhalten der Charakter eines 
Gebetss zu Gott verliehen." (M. Barth, Das Mahl des Herrn, Gemeinschaft mit Israel, mit 
Christuss und unter den Gasten, Neukirchen 1987, S.3) 
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zuu pflügen, hatte ich die Schwenkung in meiner eigenen Lehre von der Taufe 
nichtt vollziehen können."4 Het is met name deze strijd tegen een louter sacra-
menteell  verstaan van doop en avondmaal, die vader en zoon te samen doet 
gaan.. Onomwonden laat K. Barth horen: "Die Taufe antwortet auf das eine 
«Mysterium»,, das eine «Sakrament» der Geschichte Jesu Christi, seiner Aufer-
stehung,, der AusgieBung des Heiligen Geistes: sie selbst ist aber kein Myste-
rium,, kein Sakrament."5 In deze lijn - die vader en zoon elkaar wederzijds toe-
schrijvenn - schrijft M. Barth zijn boek over het avondmaal: Das Mahl des 
Herrn;Herrn; Gemeinschaft mit Israel, mit Christus und unter den Gasten. In deze 
paragraaff  zal dit boek in vijf subparagrafen kort besproken worden. 

§1.11 HET RISICO VAN EEN NIEUWE BEZINNING 

Dezee uitdagende woorden vormen de titel van de inleiding op het hier te be-
sprekenn werk. Uitdagend, aangezien de auteur een nieuwe en niet ongevaarlijke 
visiee in het vooruitzicht stelt. Zowel opvattingen en dogmata als theologen en 
gelovigenn lopen gevaar grond onder de voeten te verliezen. Zelfs het gevaar 
vann verdere splitsingen binnen de kerken ligt op de loer. Ondanks dit alles 
meentt M. Barth deze gevaren te moeten trotseren: hij neemt de Schriften ter 
handd om zo tot een nieuwe bezinning op de maaltijd des Heren te komen. Het is 
naarr zijn mening namelijk een schandaal dat verschil in opvatting over het sa-
cramentt van de communie respectievelijk de tafelgem een schap met Christus tot 
inzett en middel is gemaakt van strijd, twist en excommunicaties over en weer. 
Omm het wezen van toegespitst sacramentalistisch denken te omschrijven be-
schrijftt M. Barth het zogenaamde 'venster van de hostiemolen' in de Munster te 
Bern.. Het bovenste deel van dit venster toont ons God de Vader, geflankeerd 
doorr twee engelen die Zijn gewaad - dat als een wolk uitgebeeld is - uitgestrekt 
houden.. Uit deze wolk van een gewaad regent het manna. Op hetzelfde niveau 
alss waar God de Vader Zich bevindt, is tevens een rots afgebeeld, waaruit water 
tevoorschijnn stroomt. Zou de rots met Christus (vergelijk lKor 10:4) en zouden 
dee engelen met de heilige Geest te identificeren zijn, dan staat de goddelijke 
drievuldigheidd garant voor al het goede dat van boven af vrij en uit genade toe-
stroomt.. Op het niveau onmiddellijk daaronder slaat Mozes met een enorme 
staff  het water uit de rots, en leiden de profeten de op deze wijze ontstane beek 
inn goede banen. Daarnaast verzamelt het volk Israël het manna dat zonder ver-

44 K. Barth, KD IV,4, S. X-XI . 

55 A.w. S. 112. 
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deree bemiddeling op hen neerdaalt. Het niveau daaronder toont ons het volk dat 
drinktt uit de stroom water die ontstaan is door de slag van Mozes. 
Hett lagere deel van het venster bergt de nieuwtestamentische en kerkelijke tijd 
inn zich. Op een en hetzelfde niveau treffen we Petrus en de symbolen van de 
vierr evangelisten aan. Terwijl de evangelisten met hun spreuken aangaande de 
incarnatiee in een trechter verdwijnen, leidt Petrus - glorieus als paus gekleed -
dee oudtestamentische heilsstroom op een waterrad, dat de molen aandrijft. On-
derr aan de trog van de molen is een open leiding zichtbaar, waardoor het ge-
maaldee naar buiten stroomt. Het bestaat uit louter hosties, die de grootte en 
vormm van de mannakorrels hebben. Midden onder de tevoorschijnstromende 
hostiess staat Jezus Christus, de tekst van Johannes 6:51 met zich meedragend. 
Alss kleine jongen vormt hij het hart van het lagere deel van het venster. Deze 
wijzee van afbeelden laat de interpretatie toe dat het kind te identificeren is met 
dee hosties. Naast de trog is aan de linkerkant de engel die Maria heeft bezocht, 
enn aan de rechterkant de moeder Gods zelf afgebeeld. Vergeleken met de an-
deree figuren is het Christuskind klein en onopvallend. Zijn wonderlijke wor-
dingg zowel in de schoot van Maria als in de eucharistische molen is veel sterker 
benadruktt dan zijn persoon: van zijn leven, lijden, dood, opwekking en komst 
inn heerlijkheid geen spoor! "Die Mühle ist zum Ort und Mittel einer bestandi-
genn Fleischwerdung des Wortes geworden, möglicherweise auch der Transsub-
stantiationn (d.h. der Verwandlung von Brot und Wein in Fleisch und Blut), 
mindestenss jedoch der Konsubstantiation (der Anreicherung und der materiel-
lenn und funktionellen Überbietung irdischer Elemente durch Zufügung unsicht-
barerr göttlicher Substanz)."6 

Dee solide stenen bodem waar de molen op rust, grenst het niveau onder de mo-
lenn af van al hetgeen zich daarboven bevindt. Dit lagere niveau toont ons de 
vierr kerkvaders van het Westen: Gregorius als paus, Ambrosius en Augustinus 
alss bisschoppen en Hiëronymus als kardinaal. Deze vaderen ontvangen in een 
kelkk hetgeen vanuit de monding van de molen tot hen toekomt, en zij verdelen 
hett direct of door de hand van priesters aan het volk. De onderste rij tenslotte 
toontt mensen die vroom en begerig wachten tot ze aan de beurt zijn. De bood-
schapp van dit venster is voor M. Barth duidelijk: "Wenn Jesus Christus nicht 
immerr neu im Sakrament geboren und in Hostienform aus klerikaler Hand 
empfangenn wird, gibt es kein Heil und keine HeilsgewiBheit fii r den Menschen. 
Dass ist das Wesen des Sakramentalismus."? 
Ditt aan de hand van een vijftiende eeuws venster verwoord sacramentalisme is 
dieperr in ons denkpatroon en spraakgebruik geworteld dan we zelf misschien 

66 M. Barth, Das Mahl des Herrn, S. 9. 

77 A.w. S. 9. 
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zoudenn vermoeden. Voor M. Barth is de in 1982 te Lima vervaardigde verkla-
ringg Doop, Eucharistie en Ambt een levend voorbeeld hiervan. Deze verklaring 
maaktt duidelijk dat de strijdbijlen kennelijk begraven kunnen worden, aange-
zienn men het over de grondbeginselen van sacramenteel denken en geloven 
eenss is. Hij noemt drie zuilen waarop de voor ogen gestelde overeenstemming 
berust.. Op de eerste plaats de opvatting dat het werk van Christus enkel geldig 
is,, wanneer het door de doop en eucharistie bewerkt en toegepast wordt. Ten 
tweedee het idee dat de eucharistie slechts geldig is, wanneer haar bediening en 
toedieningg in handen van door de kerk geordineerde ambstdragers is gelegd.8 

Hierbijj  kan gedacht worden aan paragraaf 29 van het hoofdstuk over de eucha-
ristie,, waarin de bedienaar van de eucharistie gedefinieerd wordt als "de gezant, 
diee het goddelijk initiatief vertegenwoordigt...".9 In het hoofdstuk over het 
ambtt komt dit duidelijker naar voren: "Vooral in de viering van de eucharistie 
iss het kerkelijk ambt het zichtbare centrum van de diepe en alles omvattende 
gemeenschapp tussen Christus en de leden van zijn lichaam. In de viering van de 
eucharistiee vergadert, onderricht en voedt Christus de kerk. Hij is het, die tot de 
maaltijdd nodigt en deze leidt. Om dit aan te geven en Christus te vertegenwoor-
digenn gaat in de meeste kerken een kerkelijk ambstdrager voor."10 De laatste 
woordenn van dit citaat zouden tevens als kleine illustratie gezien kunnen wor-
denn bij de derde en laatste door M. Barth geformuleerde zuil, te weten de ver-
onderstellingg dat men de oecumenische eenheid bevordert zo niet tot stand 
brengtt door alle verschillende opvattingen van sacramenten naast elkaar te 
stellenn en op te tellen. Geen van deze kenmerken getuigt van bereidheid tot een 
gezamenlijkee herlezing van de Schriften: "Man war sich allenthalben einig, daB 
sakramentalerr Glaube, d.h. diese oder jene Form von Sakramentalismus, die 
unaufgebbaree Grundlage der Diskussion und des Bekenntnisses ist. Eine Hin-
terfragungg fand nicht statt."11 Juist deze beslissende vraag naar het hoe en 
waaromm wil M. Barth in zijn boek alle kans geven. Hij wil een poging wagen 
mett bijbelse woorden de maaltijd des Heren ter sprake te brengen: een maaltijd 
getypeerdd door gemeenschap met Israël, gemeenschap met Christus, en ge-
meenschapp onder de gasten. 

88 Het belang dat gehecht wordt aan het ambt is alleen al af te lezen aan de hoeveelheid tekst die 
aann dit onderwerp besteed wordt: komt het aantal beschreven pagina's over doop en eucharis-
tiee overeen, beslaat het hoofdstuk over het ambt de som van het aantal pagina's aangaande 
doopp en eucharistie! 

99 Verklaring van de Commissie voor Geloof en Kerkorde van de Wereldraad van Kerken, 
Doop,Doop, Eucharistie en Ambt. Lima 1982; Amersfoort 1983, p. 33. 

100 A.w. p. 38. 

111 M. Barth, Das Mahl des Herrn, S. 11. 
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§§ 1.2 GEMEENSCHAP MET ISRAËL 

Dee gemeenschap tussen jood en heiden is voor M. Barth het uitgangspunt van 
zijnn betoog aangaande het avondmaal. Naar zijn mening zal iedere tekst met 
betrekkingg tot deze maaltijd expliciet de gemeenschap met Israël ter sprake 
moetenn brengen. Christelijke godsdienst is deelname van de heidenen - aange-
sprokenn in Christus en onder leiding van zijn Geest - aan joodse godsdienst. 
Zoalss er (slechts) één enige God is, zo is er (slechts) één enig Godsvolk. Ter 
ondersteuningg van dit postulaat laat hij de evangelisten Matteüs, Marcus en 
Lucass spreken, die eenstemmig betuigen dat het laatste avondmaal van Jezus 
mett zijn leerlingen, waarbij hij de zogenaamde instellingswoorden gesproken 
heeft,, een zorgvuldig voorbereide en volgens de voorschriften gevierde Paas-
maaltijdd was.12 De zogenaamde instellingswoorden zijn voor M. Barth daarom 
niett los te zien van de specifieke vragen die tijdens iedere Paasmaaltijd gesteld 
worden.. De antwoorden die Jezus op deze vragen geeft wijken af van de tradi-
tionelee antwoorden, opdat alles zich concentreert in hem. 
Eenn van de consequenties voor de liturgische viering van de maaltijd des Heren 
vandaagg de (zon)dag staat ons hiermee reeds levensgroot voor ogen: de maal-
tijd,, waarbij Jezus Christus gastheer en huisvader is, verbindt geboren niet-jo-
denn onlosmakelijk met Israël! 

§§ 1.3 GEMEENSCHAP MET DE GEKRUISIGDE EN KOMENDE 

Zowell  de tot het wezen van de maaltijd des Heren behorende gemeenschap met 
Christuss als de voor deze maaltijd essentiële gemeenschap van de gasten onder 
elkaar,, wordt door M. Barth uitgewerkt aan de hand van IKorinthiërs 10 en 11. 
Inn deze hoofdstukken wordt niet alleen gevraagd naar de instelling, maar tevens 
naarr de verklaring, ordening en het gebruik der maaltijd. 
Waarr in de instellingsberichten het brood met het lichaam van Christus en de 
bekerr met het verbond in zijn bloed verbonden wordt via het woord 'is', wendt 
dee apostel in IKorinthiërs 10:16 het begrip 'gemeenschap met' aan: «De beker 
vann de zegening die wij zegenen, is die niet gemeenschap met het bloed van de 
Messias?? Het brood dat wij breken, is dat niet gemeenschap met het lichaam 
vann de Messias?» In deze gemeenschap gaat het om een betrekking van per-

122 Is volgens het evangelie naar Johannes de laatste maaltijd niet een Paasmaaltijd geweest, dan 
benadruktt toch ook dit evangelie de verbinding tussen Pasen en de dood van Jezus: Jezus 
sterftt op het uur dat in de tempel de Paaslammeren worden geslacht. Dat bij Paulus Jezus' 
laatstee maaltijd geen Paasmaaltijd zou zijn, neemt niet weg dat de apostel de aan de tafel des 
Herenn gevierde maaltijd niet los wilde zien van continuïteit en solidariteit met Israël. 
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soonn tot persoon. Vers 17 vervangt het substantivum 'gemeenschap' door het 
werkwoordd 'deelnemen aan': «Want één brood [is het, zo] zijn wij velen één 
lichaam,, want wij allen hebben deel aan één brood.» Op deze wijze is ons te 
wetenn gegeven dat de gemeenschap met het vergoten bloed en het gebroken 
lichaamm van Messias een daadwerkelijke, met eten en drinken verbonden ont-
vangstt insluit. 
Inn zijn bespreking van de gemeenschap met de gekruisigde en komende laat M. 
Barthh zich voornamelijk leiden door lKorinthiërs 11:26: «Want zo dikwijl s als 
gijj  dit brood zult eten, en deze beker zult drinken, verkondigt gij de dood des 
Heren,, totdat Hij komt.» Deze woorden maken duidelijk dat (1) aan deze tafel 
dee dood des Heren verkondigd wordt; dat (2) de komende Heer hier maatge-
vendd is; en dat (3) de gemeente door te eten en te drinken een missionaire 
dienstt voltrekt. Deze tekst zet hij onder meer in tegen een sacramentsmystiek, 
waarinn de valse tegenstelling tussen de institutie van het sacrament enerzijds en 
dee persoonlijke ervaring anderzijds overwonnen wordt door beide met elkaar te 
verzoenen.. Correcte rituele handeling en individuele rijkdom wat betreft bele-
vingg worden daarmee van doorslaggevend belang bij de viering van de maaltijd 
dess Heren. lKorinthiërs 11:26 daarentegen laat horen dat de verkondiging van 
dee dood des Heren tot zijn komst in heerlijkheid, doorslaggevend is. Ook de 
traditionelee verbinding tussen sacrament en ambt moet het ontgelden wanneer 
Paulus'' woorden serieus genomen worden: wanneer jullie eten van dit brood en 
drinkenn uit deze beker, verkondigen jullie de dood des Heren, totdat Hij komt. 
Mett hun deelname aan de maaltijd verkondigen de gasten dat Jezus Christus 
voorr alle mensen - jood en heiden! - gestorven is. All e gasten zijn aan deze 
tafell  gelijk, doordat ze allen verkondiger zijn. 
Tott zijn spijt moet M. Barth constateren dat in de diverse kerkelijke tradities de 
verwachtee komst des Heren plaats heeft moeten maken voor (diverse) opvat-
tingenn aangaande de werkelijke praesentia van Jezus Christus in de maaltijd. 
Paulus'' woorden «totdat Hij komt» duiden echter niet op een geheimzinnig ko-
menn van Jezus in de maaltijd, maar op de wereldwijde openbaring van de tri-
omff  van de gekruisigde. De parousie - waar deze woorden uitdrukking aan ge-
venn - is een eenmalige gebeurtenis, waarop de gemeente wacht en hoopt. 
Aann het slot van zijn uitvoerige interpretatie van lKorinthiërs 11:26 benadrukt 
M.. Barth het feit dat bij Paulus de verkondiging van de gekruisigde enerzijds 
enn het eten en drinken aan de tafel des Heren anderzijds niet tegen elkaar uit te 
spelenn zijn. Het gaat Paulus om verkondiging, die in de vorm van een daad vol-
trokkenn wordt. Een strijd om de prioriteit van woorden boven daden of an-
dersomm is ongegrond wanneer het avondmaal begrepen wordt als gedaan 
woord,, als daadwoord. Wanneer de gemeente eet van het brood dat in Jezus' 
naamm gebroken is, en drinkt uit de beker die in zijn naam gezegend is, wordt 
uitgeroepenn dat de Heer tot heil der mensen gestorven is. Op deze wijze de 
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Schriftenn ter hand nemend wordt duidelijk dat Paulus niet de nadruk legt op 
hetgeenn in de maaltijd met de elementen gebeurt, maar op de handelingen die 
dee gemeente tot gedachtenis aan haar Heer voltrekt. 

§§ 1.4 GEMEENSCHAP ONDER DE GASTEN 

Inn lKorinthiërs 10-11 komt duidelijk naar voren dat twee eigenschappen van de 
maaltijdd des Heren uitdrukkelijk bij elkaar horen: de gemeenschap met Christus 
ènn de gemeenschap van de gasten onder elkaar. Waar lKorinthiërs 10 de na-
drukk legt op de eerste gemeenschap, beklemtoont lKorinthiërs 11 de tweede, 
waarbijj  voornamelijk gedacht moet worden aan de verzen 17-22 (in het bijzon-
derr vs 22b: «Of veracht gij de gemeente, de geroepenen Gods en beschaamt gij 
degenenn die niet hebben?») en 27-34 (met name vs 33: «Zo dan, mijn broeders, 
alss gij samenkomt om te eten, wacht elkander!», dat hier het wachten op de 
armeree leden van de gemeente beduidt). De onmiddellijke context van deze 
hoofdstukkenn spreekt van groepen mensen die onder de samenkomenden bij-
zonderee rechten hebben. Zo klinkt in lKorinthiërs 8-9 dat vrijheid haar grens 
vindtt in de noodzakelijke oprichting van de (zwakke) naaste. Ook in de passage 
aangaandee het ene lichaam en de vele ledematen treffen we soortgelijke ge-
dachtee aan: juist de zogenaamde zwakkere ledematen zijn noodzakelijk voor 
hett hele lichaam (lKor 12:22). Wanneer in de maaltijd deze zwak gemaakte 
Heerr verkondigd wordt, en wanneer Christus juist voor de zwak gemaakte 
broederr gestorven is (lKor 8:11), komt deze zwak gemaakte broeder de ere-
plaatss aan de tafel van de Heer toe. 
Hett te samen komen van de gasten aan de ene tafel des Heren is voor Paulus 
vann bijzonder belang. Dit (herhaaldelijk) samenkomen van de gemeente heeft 
eenn dienende functie: het is een uitdrukking van de zekerheid van de hoop op 
dee komst des Heren. Paulus benadrukt dat deze samenkomende gemeente niet 
ondankss de verscheidenheid van haar leden, maar dankzij deze verscheidenheid 
eenn levende gemeenschap kan zijn. Wezenlijk is dat verschillende leden sa-
menkomen,, waarbij niemand zichzelf behagen wil , waarbij een ieder zoekt wat 
velenn (de anderen dus!) tot voordeel is, opdat zij gered mogen worden (verge-
lij kk lKor 10:33). 
Ookk bij Lucas treffen we de opvatting aan dat het een a-sociale handeling is je 
eigenn maaltijd te nuttigen, zonder de hongerenden aan je deur deel te laten ne-
menn (vergelijk Luc 16:19-31). Lucas' verhalende getuigenis van de maaltijd des 
Herenn zou wat betreft christologisch en ethisch karakter aan lKorinthiërs 10-11 
verwantt genoemd mogen worden. Lucas en Paulus verbinden beiden ethiek, 
naastenliefdee en onderlinge gemeenschap tussen de gasten zeer nauw met de 
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gemeenschapp met Messias. "lm Zeugnis beider ist das eine und einzige Sakra-
mentt und Geheimnis Jesus Christus allein."13 

§§ 1.5 HET CHRISTUSGETUIGENIS VAN JOHANNES 6 

Hett vierde en laatste deel van het boek neemt een merkwaardige plaats in bin-
nenn het geheel. De eerste drie delen vormen te samen immers de ondertitel van 
hett werk: Gemeinschafi mit Israel wordt uitgewerkt in deel I, mit Christus 
krijgtt z'n beslag in deel II , undunter den Gasten is het onderwerp van deel III . 
Dee ondertitel krijgt geen vervolg, het boek daarentegen wel: Teil IV - Das 
ChristuszeugnisChristuszeugnis von Joh 6. Een reden voor dit vervolg wordt nergens geëxpli-
citeerd,, en is hooguit op te maken uit korte opmerkingen in de delen I tot en 
mett III over de steun die men meent te hebben kunnen ontlenen aan deze tekst 
voorr sacramentalistische opvattingen.14 

Allereerstt zet M. Barth een aantal problemen uiteen die op het eerste gezicht 
mett Johannes 6 verbonden lijken: Johannes 6 lijk t anti-joods te zijn en zo in 
tegenspraakk met de gemeenschap met Israël; in Johannes 6 lijk t fysiek eten en 
drinkenn ten koste te gaan van de in de paulijnse en synoptische berichten bena-
druktee verkondiging; de nadruk op het geloof binnen Johannes 6 heeft geleid 
tott interpretaties waarin dit geloof tot geloof in het sacrament is geworden; 15 
diversee tradities hebben op grond van Johannes 6 de individuele beslissing 
inzakee deelname aan de maaltijd benadrukt.16 Bovendien is in de traditie voor 
Johanness een ereplaats ingeruimd ten opzichte van paulijnse en synoptische 
maaltijdgetuigenissen.. De broodrede - met name de verzen 51b tot 58 - werd zo 
tott het licht waarin de overige maaltijdteksten gelezen moesten worden. Vanuit 
(a)) de structuur van heel Johannes 6, (b) de twee hoogtepunten binnen deze 
structuurr (vs 51-58 en 63), (c) het getuigenis van andere johanneïsche teksten 
enn (d) de problematiek van de datering van het evangelie en vermeend anti-
judaïsmee binnen dit boek, wil M. Barth komen tot een alternatief voor de 
traditionelee sacramentele uitleg van Johannes 6. 

133 A.w. S. 172. 

144 Zo droeg het Christuskind in het 'venster van de hostiemolen' de tekst van Johannes 6:51 met 
zichh mee. 

155 Met name aan de verzen 51b-58 wordt dan een eucharistisch-sacramenteel karakter toege-
kend. . 

166 Dit zogenaamde heilsindividualisme wordt gebaseerd op het 'wie tot mij komt..., wie ge-
looft...,, wie daarvan eet..., wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt...' et cetera. 
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(a)) M. Barth structureert het evangelie naar Johannes aan de hand van uitspra-
kenn over de openbaring.17 Johannes 6 behoort dan tot het uitgesproken polemi-
schee tweede gedeelte van het evangelie. 
(b)) Wanneer Johannes 6 met een bergmassief vergeleken zou kunnen worden, 
zoudenn de verzen 5 lb-58 en 63 twee bijzonder markante en provocerende 
bergtoppenn genoemd mogen worden. De eerste van deze twee bergtoppen ty-
peertt M. Barth als een nadere verklaring van het voorafgaande. In Johannes 
6:30-5laa verklaart Jezus de zin van de brooddeling: hij zelf is het brood des 
levenss en wil derhalve als ware spijs erkend en gedeeld worden. De verzen 51b 
tott 58 verklaren dit nader; het einde van de broodrede verklaart hoe, waardoor 
enn waarom Jezus een totaal andere spijs is, radicaal anders dan het dagelijks 
broodd en zelfs dan het hemelse manna. Jezus zelf is vlees en bloed: hij wil ge-
kauwdd en gedronken worden. Teneinde niet bevangen te raken door de ver-
schrikkingg van vermeende theofagische of kannibalistische consequenties van 
dee tekst, biedt M. Barth het - naar zijn mening enig mogelijke - alternatief van 
dee beeldspraak. "Der Abschnitt 6,5lb-58 ist -nicht anders als auch der Hauptteil 
derr Brotrede (6,35-5la)- nicht wörtlich gemeint, sondern bedient sich bildlicher 
oderr symbolischer Sprache."18 Uit deze symbolische spraak doet M. Barth drie 
beeldenn oplichten. Allereerst de uitdrukking «mijn vlees». Dit vlees kan zijns 
inzienss niet - zoals in andere ook johanneïsche teksten - gezien worden als een 
naamm voor de door de zonde verdorven, ten dode vervallen mens. Waarschijn-
lij kk ligt hier het accent - net als in Johannes 1:14 - op de ware menselijkheid die 
hett woord respectievelijk de Zoon Gods bij zijn geboorte heeft aangenomen en 
aann het kruis gedragen heeft. Het tweede beeld «vlees ... en bloed» geeft hier-
aann een extra dimensie: hier wordt het zwakke, erbarmelijke van de ware men-
selijkheidd van Jezus Christus geaccentueerd. Schriftuurlijk duidt scheiding van 
vleess en bloed immers op doding. Het derde beeld kenmerkt menselijke acties 
tenn opzichte van de gever en gave van hemelse brood: eten, (vlees) kauwen en 
(bloed)) drinken. Dit beeld interpreteert M. Barth vanuit de oudtestamentische 
gedachtee aan een offermaaltijd. De figuurlijke offermaaltijd waarvan sprake is 
inn Johannes heeft zeer bijzondere eigenschappen: bij de op Jezus' offerdood 
volgendee maaltijd wordt het vlees van het offer niet gegeten maar gekauwd; 
daartoee is er niet - zoals in oudtestamentische tijden en bij het paasfeest in het 
hellenistischee tijdvak - wijn te drinken, maar het bloed van het offer. 
Bijj  zijn bespreking van de tweede bergtop in Johannes 6 - vers 63 - vraagt M. 
Barthh aandacht voor een christocentrische interpretatie, waarbij de heilige 

177 Zijn indeling ziet er als volgt uit: (I) Vele getuigen voor het in de wereld komende licht (Joh 
1-5);; (II) Het licht in gevecht met duisternis en ongeloof (Joh 6-12); (III ) Het blijvende licht 
(Johh 13-17); (IV) De voleinding van de weg van het licht (Joh 18-21). 

188 M. Barth, Das Mahl des Herrn, S. 211. 
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Geestt niet enkel door, naast en voor Jezus Christus, maar ook aan de Zoon van 
Godd werkt. Met het «vlees» is dan het vlees van Jezus Christus bedoeld: zelfs 
dee geboorte en de doop, de daden en de woorden, het lijden en sterven van Je-
zuss Christus zou nutteloos geweest zijn, "wenn ihn Gott nicht durch seinen 
Geistt kennzeichnete, auszeichnete, vom Tode erweckte und wenn er nicht in 
diee Hand seines Sohnes die AusgieBung des Geistes legte."19 

(c)) Bij diverse andere johanneïsche teksten die gebruikt zijn als bron en steun 
voorr een sacramenteel maaltijdsbegrip, maakt M. Barth enige opmerkingen. Zo 
benadruktt de perikoop aangaande de voetwassing (Joh 13:1-20) zijns inziens de 
geschonkenn gemeenschap met Christus en de geboden onderlinge gemeenschap 
tussenn de leerlingen; scherpt Johannes 19:34 (opnieuw) in wat in Johannes 
6:51-588 reeds aangeduid was, namelijk dat er alleen sprake van eeuwig leven 
kann zijn omdat Jezus zijn leven geeft; verwijst ook 1 Johannes 5:6-8 naar Jezus 
Christuss zelf en niet naar de sacramenten; verbinden in Openbaring 3:20 Geest 
enn woord - net als in Johannes 6:63 - Christus met zijn gemeente. 
(d)) De meeste historisch-kritische commentaren dateren het vierde evangelie 
laat,, waarmee zijn leer van de maaltijd des Heren een verwoording zou kunnen 
zijnn van een ontwikkeling die ver van Jezus' woorden en daden verwijderd is. 
M.. Barth acht daarentegen een ontstaan tussen 45 en 60 waarschijnlijk, omdat 
naa de val van Jeruzalem een opgang naar Jeruzalem onmogelijk wordt. Een 
terugvall  tot het jodendom is daarmee niet langer acuut. De johanneïsche nadruk 
opp Jezus' opgang naar Jeruzalem, gecombineerd met het bevel te blijven bij 
Jezuss en zijn woord, pleiten zijns inziens voor een vroegere datering van het 
ontstaann van dit evangelie.20 

Hett idee dat het evangelie naar Johannes een zeer anti-judaïstische tendens 
kent,, is wijd verbreid. Wat hierbij vergeten wordt is dat Jezus ook als de door 
Israëll  verworpene, koning van de joden blijft ! De joden uit het Johannes-evan-
geliee vormen alles behalve een homogene groep die veroordeeld wordt. Het 
volkk waaruit het heil komt, wordt niet als zondebok behandeld, omdat enkel de 
joodd Jezus zelf het lam Gods en de lijdende knecht Gods is. 
All  met al komt M. Barth tot een lof aan het enige door God geschonken, inge-
steldee en gezegende sacrament, dat slechts in geloof te ontvangen is, en dat 
getuigee het evangelie naar Johannes de naam Jezus Christus draagt. Iedere niet-
christocentrischee uitleg loopt het gevaar de aandacht voor Jezus Christus te 
verleggenn naar het wonder van een kerkelijke organisatie en gave. Op die ma-

199 A.w. S.231. 

200 R. Zuurmond onderscheidt de datering van de literaire tekst van de datering van de 'theologie' 
vann Johannes: hoewel de literaire vorm van dit evangelie 'jong' is, acht hij de 'theologie' van 
Johanness aanzienlijk 'ouder'. (Zie: Verleden tijd?, Een speurtocht naar de 'historische Jezus', 
Baarnn 1994, p. 28-29) 
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nierr dreigt de Heer weer zo klein en onooglijk te worden als het Christuskind 
onderaann de molen in het Bernse venster. Noch Johannes 6 noch andere teksten 
gevenn dwingende aanleiding de interesse naar de sacramenten te verschuiven. 
Jezuss Christus alleen is de redder van de wereld, en het heil komt van deze 
jood.. Dankbaarheid voor de openbaring is van node. God loven - dat is ons 
ambt! ! 

§22 MESSIAANS GETUIGENIS IN JOHANNES 6 

AlsAls wij dan eten van dit brood, en drinken uit deze beker, verkondigen wij de 
dooddood des Heren, totdat Hij komt... Dat deze woorden van Paulus tijdens de 
(katholieke)) eredienst gezongen worden door de volledige gemeenschap alvo-
renss samen te delen in brood en wijn, zal M. Barth als muziek in de oren klin-
ken.. Met zijn schriftuurlijke bezinning op de maaltijd des Heren verliest iedere 
opvattingg dat in eucharistie of avondmaal op de eerste plaats de kerk, haar sa-
cramentenn en bedienaren centraal zouden staan, alle (bijbelse) grond onder de 
voeten.. Door te eten van het brood en te drinken uit de beker van het verbond 
verkondigenn we - als gemeenschap verbonden met Israël, verbonden met Mes-
siass Jezus, in een broederlijke samenkomst - Zijn dood, totdat Hij komt in 
heerlijkheid.. Bij een bijbelse bezinning op de maaltijd des Heren zoals deze 
gevierdd wordt in avondmaal en eucharistie, kan Johannes 6 - gezien de rol die 
ditt hoofdstuk binnen de traditie (al dan niet terecht) gespeeld heeft - niet buiten 
beschouwingg blijven. De wijze waarop M. Barth de zogenaamde broodrede in 
zijnn betoog opgenomen heeft, zal in deze paragraaf echter in vier subparagrafen 
bevraagdd worden. 

§2.11 BERGTOPPEN OF DE BERG? 

"Kannn Joh 6 mit einem Bergmassiv verglichen werden, so bilden die Verse 51-
588 und 63 zwei besonders markante und provozierende Gipfel."21 Met deze 
vergelijkingg zet M. Barth zijn bespreking van Johannes 6 in. "Die Aussagen 
überr das Essen des Fleisches und das Trinken des Blutes des Menschensohns 
bildenn den einen Höhepunkt; die Feststellung über die lebenspendende Kraft 
dess Geistes und der Worte Jesu, dazu über die Nutzlosigkeit des Fleisches ste-
nenn ihnen mit gleicher Würde zur Seite oder gegenüber. Eine erschöpfende 
Auslegungg der beiden Stellen kann im folgenden unmöglich vorgelegt werden. 

211 M. Barth, Das Mahl des Herrn, S. 209. 
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DochDoch sollen einige Vorschlage zu weiterer Besinnung über den ratselhaften 
Inhaltt dieser Texte und über den scheinbaren Widerspruch zwischen ihnen zur 
Sprachee kommen."22 Hetgeen hier geschreven staat mag M. Barths leeswijze 
vann Johannes 6 in een notedop genoemd worden: de bergtoppen pikt hij uit het 
massief,, waarbij hij aantekent dat het hem hier niet mogelijk is een uitputtende 
interpretatiee van deze in het oog springende teksten te bieden. Om met het laat-
stee te beginnen: het is opmerkelijk dat hij deze kanttekening nu pas maakt. Bij 
zijnn korte weergave van de weg die hij bewandelen zal in heel zijn boek, ont-
breektt deze beperking. Hierdoor wekt hij de indruk er alleen bij Johannes 6 niet 
inn geslaagd te zijn tot een uitputtende uitleg te komen. En dat terwijl het laatste 
woordd over een tekst nimmer gezegd zal kunnen worden; ook paulijnse en 
synoptischee teksten laten zich niet vastpinnen op één interpretatie. Zo luidt één 
vann de twee algemene hermeneutische uitgangspunten die K. Barth in zijn leer 
aangaandee de doop noemt, het uitgangspunt dat de uitlegger zich er van bewust 
moett zijn en blijven dat hij interpreteert, en geen enkele tekst met zekerheid 
verklarenn kan. Hieruit volgt de bescheidenheid, "in der der Ausleger sich vor-
behaltenn wird, seine Ergebnisse neu zu prüfen und auch der Prüfung durch An-
deree zu unterbreiten."23 Deze bepleite bescheiden houding van de uitlegger 
heeftt niet alleen betrekking op een uitlegger van het evangelie naar Johannes. 
Hett is daarom opmerkelijk dat M. Barth pas in het vierde deel van zijn boek 
dezee bescheidenheid expliciet verwoordt. 

Eenn ander probleem met betrekking tot de wijze waarop M. Barth Johannes 6 
leest,, is zijn keuze om na een korte, zeer globale schildering van het bergmas-
sieff  waar het hoofdstuk op gelijkt, onmiddellijk de sprong te wagen naar de 
hoogstee toppen: de verzen 51b-58 en 63. De opgang naar deze hoogtepunten 
raaktt hij hiermee kwijt; door zo te lezen heeft hij het zichzelf onmogelijk ge-
maaktt deze verzen te lezen binnen en vanuit het gehele hoofdstuk. Het eerste 
vann K. Barths eerder genoemde hermeneutische uitgangspunten, komt hiermee 
lelijkk in het gedrang: scriptura sui ipsius irtterpres; "das ganze Bemühen des 
Auslegerss (hat) sich (...) darauf zu konzentrieren (...), nach dem zu fragen, wie 
einn Text in seinem überlieferten Wortlaut aus sich selbst und von seinem ei-
genenn naheren und ferneren Zusammenhang her zu verstehen sein möchte."24 

Dee samenhang, de literaire context van de uit het geheel opgelichte verzen 
speeltt echter nauwelijks een rol bij de interpretatie van M. Barth. Bovendien 
gaatt hij met zijn aandacht voor de twee bergtoppen voorbij aan de berg die door 
dee tekst zelf ten tonele gevoerd wordt! De berg waar op wonderbaarlijke wijze 

222 Idem. 

233 K. Barth, KD IV,4, S.121. 

244 Idem. 
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eenn maaltijd aangericht wordt, is M. Barth in zijn interpretatie volledig uit het 
oogg verloren: hij spreekt van bergtoppen, zonder zowel de berg in de tekst zelf 
alss het bergmassief - zoals hij Johannes 6 noemt - dat deze toppen draagt, in 
zijnn johanneïsche bezinning op de maaltijd des Heren te betrekken. 

§2.22 INDELINGEN IN HET EVANGELIE NAAR JOHANNES EN HET BEGIN VAN 

JOHANNESS 6 

M.. Barth komt tot een indeling van het evangelie naar Johannes door bij lezing 
vann de tekst 'uitspraken over openbaring' als leidraad te nemen. Op deze wijze 
indelendd legt M. Barth in feite een criterium van buiten de tekst op het evange-
lie;; de term 'uitspraken over openbaring' is het evangelie zelf immers vreemd. 
Uiteraardd spelen de openbaring en uitspraken dienaangaande een grote rol bin-
nenn het evangelie, maar nergens is vanuit de tekst zelfevident dat deze uitspra-
kenn de punten markeren waarop de tekst zich indelen Iaat. De door M. Barth 
gemaaktee indeling is derhalve tot stand gekomen op grond van (theologische) 
vooronderstellingenn die niet direct uit de tekst zelf af te leiden zijn. 
M.. Barth staat hierin niet alleen; diverse exegeten laten zich in hun indeling 
vann het evangelie leiden door buiten de tekst staande, veelal theologische argu-
menten.. R. Bultmann bijvoorbeeld maakt binnen het vierde evangelie na de 
proloogg een tweedeling: (a) hoofdstuk 2-12 'de openbaring van de doxa in de 
wereld';; en (b) hoofdstuk 13-20 'de openbaring van de doxa aan de gemeente'. 
Hoofdstukk 21 bespreekt hij als 'Nachtrag'. De indeling van R. Schnackenburg is 
hieraann verwant. C.H. Dodd en Brown lezen in het evangelie dezelfde indeling, 
maarr noemen deel (a) 'the book of signs' en deel (b) 'the book of the passion' 
respectievelijkk 'the book of the glory'. H. Van den Bussche spreekt van 'het 
boekk der tekens' (Joh 1-4); 'het boek der werken' (Joh 5-12); 'Jezus' woorden bij 
hett afscheidsmaal' (Joh 13-17); en 'het boek der passie' (Joh 18-22). 
C.K.. Barrett en J.H. Bernard wijken van deze theologisch bepaalde indelingen 
af,, door de formele omstandigheden waaronder de diverse gebeurtenissen in het 
evangeliee naar Johannes zich afspelen, tot leidraad te nemen. Barrett komt tot 
dee volgende indeling: (a) 1:1-18 proloog; (b) 1:19-12:50 verhalen, dialogen en 
discoursen;; (c) 13:1-17:26 Jezus alleen met zijn leerlingen; (d) 18:1-20:31 pas-
siee en opstanding; (e) 21:1-25 appendix. Ook Bernard maakt na de proloog een 
driedeling:: deel I (Joh 1:19-4:54 en Joh 6) beslaat het optreden van iets meer 
dann een jaar en begint in Bethanië, vervolgt in Galilea, daarna in Jeruzalem en 
tenslottee terug naar Samaria en Galilea; deel II (Joh 5,7,8-12) handelt over Je-
zus'' optreden in Jeruzalem en duurt een tweede jaar; deel III (Joh 13-20) is 
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doordrongenn van lijden en opstanding. Ook hier wordt hoofdstuk 21 als appen-
dixx beschouwd.25 

Dee tekst van het evangelie biedt echter nog een heel andere mogelijkheid: een 
indelingg waarbij het ritme van de feesten bepalend is. Dit structurerend element 
komtt uit de tekst zelf naar voren: zeker vanaf Johannes 5 mag de nabijheid van 
eenn feest van de joden immers als terugkerend refrein beschouwd worden. 
Dee eerste vermelding van een feest klinkt in Johannes 2:13: «En nabij was het 
PasenPasen der joden.» Dit nabij zijnde Pasen van de joden zou het hart genoemd 
mogenn worden van Johannes 1:19-4:54. Onmiddellijk na de proloog ritmeert 
Johanness zijn tekst met behulp van de dagen, uitlopend op het begin der teke-
nenn dat Jezus doet in Galilea (Joh 1:19-2:12).26 De reiniging van de tempel en 
hett nachtelijk gesprek met Nicodemus (Joh 2:13-3:21) staan vervolgens onder 
beslagg van het naderend Pasen van de joden, waarna Jezus door Judea, via Sa-
mariaa naar Galilea gaat, alwaar hij het tweede teken doet (Joh 3:22-4:54). 
Schematischh voorgesteld ziet een en ander er als volgt uit: 

1:19-2:122 geritmeerd op de dagen, uitlopend op het begin der tekenen dat 
Jezuss doet in Galilea 

2:13-3:211 onder het beslag van de nabijheid van het Pasen der joden; Je-
zuss in Jeruzalem 

3:22-4:544 geritmeerd op de ruimte (Judea-Samaria-Galilea), uitlopend op 
hett tweede teken dat Jezus doet in Galilea 

Hett teken dat Jezus doet omsluit zo het Pasen der joden. Dat Jezus' teken het 
Paasfeestt omsluit, reminisceert aan Exodus 3, alwaar het 'teken' verbonden 
wordtt met de daadwerkelijke uittocht uit Egypte: «Dit zal u ten teken zijn dat ik 
uu gezonden heb: wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt zullen julli e God 
dienenn op deze berg!» (Ex 3:12) Het begin der tekenen en het tweede teken dat 
Jezuss doet is zo verbonden met het Pasen van de joden, met de bevrijding uit de 
duisterniss van Egypte, met het aanbidden van de God van Israël op deze berg. 

255 Voor overzichten van door exegeten gemaakte indelingen in het evangelie naar Johannes zij 
verwezenn naar J. Willemse, Het vierde evangelie. Een onderzoek naar zijn structuur, Hilver-
sum/Antwerpenn 1965 (met name p. 13-98) en Y. Bekker, Zoon van God, Messias, Mensen-
zoon.zoon. De structuur van het evangelie naar Johannes, Kampen 1997 (met name p. 50-63). 

266 Na de proloog klinkt de getuigenis van Johannes (Joh 1:19), en wordt in de verzen 29, 35 en 
433 melding gemaakt van de volgende dag, uitlopend op «de derde dag» in Johannes 2:1. De 
betekeniss van dit dagelijks ritme wordt aan de orde gesteld in: Leijgraaf, 'Literaire werkelijk-
heidd der Schriften. Het ritme binnen Johannes 1,19-34', in: D. Akerboom, J. Engelen, M. 
Leijgraaf,, D, Monshouwer (red.), Broeder Jehosjoea, opstellen voor Ben Hemelsoet, Kampen 
1994,, p. 151-156. 
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Opp deze wijze lezend mag het Pasen van de joden het hart van Johannes 1:19-
4:544 genoemd worden. 
Dee feestelijke structuur van het evangelie laat zich - zoals gezegd - vanaf Jo-
hanness 5 duidelijker ontwaren: 

5:11 Na deze dingen was er feest van de joden 
6:: 4 En nabij was Pasen, heffeest van de joden 
7:: 2 En nabij was heffeest van de joden, het loofhutten 
10:222 Toen geschiedde de vernieuwing van de tempel te Jeruzalem 
11:555 En nabij was het Pasen van de joden ... 

Gelijkk de hoofdstukken 1:19-4:54 zich laten lezen in hett licht van het Pasen van 
dee joden dat nabij is, krijgt een verlamde grond onder de voeten op een feest 
derr joden waarmee de sabbat tot z'n recht komt (Joh 5); bevinden we ons in 
Johanness 6 in de nabijheid van Pasen, het feest van de joden; en spelen de 
hoofdstukkenn 7-10:21 zich af op het Loofhuttenfeest,27 uitlopend op het feest 
vann de vernieuwing van de tempel. Via de opwekking van Lazarus brengt de 
evangelistt ons nabij het uiteindelijke Pasen van de joden waar het hele evange-
liee naar toe geschreven is.28 

277 Het verhaal over de overspelige vrouw (7:53-8:11) staat bij Nestle-Aland tussen dubbele 
haken:: deze passage wordt beschouwd als een late toevoeging aan de tekst van het evangelie 
naarr Johannes. In zijn artikel 'De "overspelige vrouw"' bespreekt Zuurmond de tekstkritische 
problemenn rond deze perikoop, en laat hij tevens zien hoe dit verhaal binnen het getuigenis 
vann Tenach en evangelie verstaan kan worden. (Zie: Amsterdamse Cahiers voor Exegese en 
BijbelseBijbelse Theologie 12 (1993), p. 122-130) Problematisch blijf t ons inziens de plaats die deze 
perikoopp uiteindelijk heeft gekregen binnen het evangelie naar Johannes: midden op de laat-
stee dag, de grote dag van het feest (7:37) klinkt plotsklaps: «en een ieder ging heen naar zijn 
huis»» (7:53), waarmee het Loofhuttenfeest kennelijk als beëindigd beschouwd moet worden, 
enn waarmee hetgeen geschreven staat in 8:12-10:21 onafhankelijk van het Loofhuttenfeest 
(enn in die zin absoluut) gelezen kan worden! Zie ook Hemelsoet, 'Een vader had twee zonen. 
Dee verhalen van het zaad van Abraham, op het Loofhuttenfeest (Joh. 8:30-37)', in: Amster-
damsedamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie 13 (1994), p. 99. 

288 Hier wordt derhalve niet ingestemd met de opvatting van Bekker, dat de opwekking van 
Lazaruss deel uitmaakt van de Chanoekacyclus. (Zie: Zoon van God, Messias, Mensenzoon, p. 
32-33,, alsmede zijn 'Chanoeka en de opwekking van Lazarus. Uitleg van Johannes 10:22-
11:533 als voorbereiding voor de verkondiging', in: Om het Levende Woord 10 [2000], p. 153-
160)) Een aantal argumenten tegen Bekkers opvatting wil hier vermeld zijn. Ten eerste geeft 
dee tekst weinig aanleiding Johannes 11:54 als cesuur op te vatten. Jezus wandelt niet meer 
vrijelij kk onder de joden (11:54) omdat de raad vanaf die dag beraadslaagde om hem te doden 
(11:53).. Het naderend Pasen (11:55) doet de veten die opgaan naar Jeruzalem vervolgens vra-
genn of ook Jezus komen zal naar het feest (11:56). Bovendien klinkt de naam Lazarus op-
nieuww wanneer Jezus zes dagen voor het Pasen naar Bethanië komt (12:1-2). Ook thematisch 
bereidtt het verhaal van de opwekking van Lazarus de dood en opwekking van Jesus voor. Zo 
anticipeertt het graf waar Lazarus in is neergelegd (11:38) en waar hij met grote stem wordt 
uitgeroepenn (11:43; 12:17) op het graf waar Jezus in gelegd zal worden (19:41.42; 
20:1.2.3.4.6.8.11). . 
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Hett serieus nemen van deze feestelijke structuur29 heeft ook consequenties 
voorr de wetenschappelijke discussie met betrekking tot de positie van Johannes 
66 ten opzichte van Johannes 5. De meningen over de naam van de eerste mo-
dernee criticus die er op heeft aangedrongen de volgorde van de hoofdstukken 5 
enn 6 om te keren zijn verdeeld,30 maar een algemene acceptatie van deze op-
vattingg lijk t buiten kijf te staan. De geografie speelt hierbij een belangrijke rol. 
Dezee geografie komt echter niet uit de tekst naar voren; er is geen oog voor een 
doorr de tekst geschapen literaire geografie. In deze opvatting is de (buiten-tek-
stuele)) geografie - helaas - verheven tot de baas over de tekst. Naar het oordeel 
vann de voorstanders van een omkering van de hoofdstukken 5 en 6 wordt het 
verloopp van de reis die Jezus maakt namelijk verbeterd wanneer Johannes 6 
tussenn de hoofdstukken 4 en 5 geplaatst zou worden. Hiermee zou niet Jeruza-
lemm (Joh 5) maar Kafarnaum (Joh 4) het vertrekpunt worden van Jezus' gang 
naarr de overzijde van de zee van Galilea van Tiberias (Joh 6). Bovendien sluit 
dee opening van Johannes 7 slecht aan op Johannes 6. Johannes 6 speelt zich af 
inn Galilea; waarom zou dan in Johannes 7:1 nadrukkelijk vermeld moeten wor-
denn dat Jezus in Galilea wandelde? Daarbij komt dat de dreiging van de joden 
inn Johannes 7 beter aansluit bij de controverse uit Johannes 5:18.31 Overigens 
zijnn niet alle exegeten overtuigd van de noodzaak van deze optie. Brown noemt 
dezee oplossing aantrekkelijk, maar niet dwingend. Barrett gaat verder en merkt 
opp dat de voorgestelde verwisseling van beide hoofdstukken inderdaad een 
verbeteringg teweegbrengt in de vertelling van Johannes, maar tekent daarbij aan 
datt het de vraag is of het vervaardigen van een goede vertelling het hoofddoel 
vann de evangelist is geweest. Hij benadrukt dat Johannes 6:1-21 zeer verwant is 
aann Marcus 6:32-53 en acht het zeer waarschijnlijk dat Johannes een (vorm van 
de)) marcaanse overlevering gebruikt heeft en om theologische redenen op deze 
plaatss in zijn evangelie ingevoegd heeft. De hoofdstukken 5 en 6 bespreekt hij 

299 Het begrip 'feestelijke structuur' wil overigens geen synoniem zijn voor de door J.P. Boen-
dermakerr en D. Monshouwer voorgestelde 'liturgische structuur'. Boendermaker en Mons-
houwerr willen het evangelie naar Johannes verstaan vanuit de liturgische feesten. Onder deze 
feestenn verstaan zij echter niet allereerst de feesten waar Johannes van schrijft, maar de fees-
tenn die gevierd werden door de gemeente die behoefte heeft gehad aan dit evangelie in deze 
vorm.. De door Boendermaker en Monshouwer gepresenteerde 'liturgische kijk' op het evan-
geliee is zo uiteindelijk een kijk vanuit een geconstrueerde, buiten de tekst staande positie. 
{Johannes.{Johannes. De evangelist van de feesten, Zoetermeer 1993) 

300 Zo noemt Schnackenburg de naam van N. Mann (1733), en Bernard de naam van C.J.P. 
Norris(1871). . 

311 Bernard, Bultmann, Schnackenburg. Een variant treffen we aan bij B. Lindars die - vanuit de 
zogenaamdee "two-stage theory of composition" (p. 208) - van mening is dat Johannes 6 niet 
tott het oorspronkelijke evangelie behoord heeft, maar later is ingevoegd en zodoende de 
volgordee verstoort. {The Gospel of John, London 1986) 
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derhalvee in de ons bekende volgorde. Om de overgeleverde tekst zo lang moge-
lij kk aan het woord te laten, zal hier van een omkering van Johannes 5 en 6 afge-
zienn worden, en zal gepoogd worden een (tekstimmanente) verbinding tussen 
beidee hoofdstukken aan te wijzen. 
Johanness zet zijn vijfde hoofdstuk op een vertrouwde maar tevens vreemde 
wijzee in: «Na deze dingen was er feest van de joden, en Jezus ging op naar Je-
ruzalem»» (Joh 5:1). Gezien het hele evangelie hoeft ons de opening 'feest van 
dee joden' niet te verbazen; het ontbreken van een aanduiding welk feest in het 
gedingg is daarentegen wel! Dit 'manco' heeft vele commentatoren gebracht tot 
evenzovelee speculaties. Een aantal mogelijkheden overzien hebbend,32 merkt 
Brownn op: "However, the only identification given in John is that the feast was 
aa Sabbath (v 9); other identifications have no more than secondary interest."33 

Inderdaadd mogen speculaties welk feest het betreffen zou, van secundair belang 
genoemdd worden: Johannes zelf immers spreekt enkel over 'feest', terwijl het 
gezienn de rest van zijn evangelie geen enkel probleem zou zijn geweest het 
feestt de naam te geven van één van de joodse feesten. Browns opmerking ech-
terr dat "the only identification given in John is that the feast was a Sabbath" 
dientt aangescherpt te worden. De tekst spreekt niet van een feest dat al dan niet 
toevalligg op sabbat plaatshad. Hij spreekt van een feest van de joden waarbij 
Jezuss opgaat naar Jeruzalem, alwaar bij 'Beth-Chesed'34 een menigte ten tonele 
gevoerdd wordt, die bij de profeten het decor vormt wanneer Messias komt (Jes 
35:6;; 2Sam 5:6): zieken, lammen, blinden en kreupelen. En onder deze menigte 
wass een mens, acht en dertig jaar in zijn ziekte (vs 5). Met Nestle-A land ver-
wijzenn vele vertalingen en commentaren naar Deuteronomium 2:14. Dat is im-
merss de enige plaats waar binnen de Schrift sprake is van acht en dertig jaar: 

«Dee dagen nu, die wij gewandeld hebben van Kades-Barnéa, totdat 
wijj  over de beek Zered getogen zijn, waren acht en dertig jaren; totdat 
hett ganse geslacht der krijgslieden uit het midden des heirslegers 
verteerdd was, gelijk de Heer hun gezworen had.» 

322 "Codex Sinaiticus reads 'the feast,' which would probably be a reference either to Tabernacles 
(Bernard)) or to Passover (Lagrange); but the evidence for the omission of the article is over-
whelming.. An early tradition in the Greek church identifies this unnamed feast as Pentecost, a 
vieww accepted by some modern scholars (see F.-M. Braun, RThom 52 [1952], 263-65). It 
wouldd explain the references to Moses in the discourse (v 46-47); for, in that process which 
connectedd originally agricultural feasts to events in Israel's history, the Feast of Weeks (Pen-
tecost)) was identified with the celebration of Moses' receiving the Law on Mount Sinai. We 
aree not certain how old this identification is (...)"  (Brown, The Gospel according to John 
Volumee I, p. 206) 

333 Idem. 

344 F. Delitzsch. 
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Dee acht en dertig jaren worden zo geteld vanaf Kades-Barnéa, de plaats die 
allereerstt klinkt als de plaats waarvandaan de Heer de verspieders uitgezonden 
heeft,, de plaats waar het land echter versmaad wordt, en waar JHWH in Zijn 
toornn zweert dat deze mannen die uit Egypte getogen zijn het land niet zien 
zullenn (Num 32:7-13). Derhalve mag gezegd worden dat de mens uit Johannes 
55 die acht en dertig jaar ziek is, de generatie representeert die bij de Schelfzee 
gezongenn heeft dat JHWH immer Koning zijn zal (Ex 15:18), maar die op de 
drempell  van dat land waar God Zijn Koningschap aanvaarden zal, rebelleert 
tegenn dit land en tegen deze Koning die dé Koning is.35 Hij is representant van 
dee generatie die dood blijf t in de woestijn. En in deze zieke, deze verlamde, aan 
wiee de vraag gesteld wordt of hij gezond de geschiedenis in wil gaan (vs 6), die 
wordtt opgewekt (vs 8), en gezond de geschiedenis in gaat (vs 9), wordt heel de 
generatiee die hij representeert - de dode generatie in de woestijn - opgewekt ten 
leven!366 Deze geschiedenis waarin de dood niet langer dood blijkt, maar waarin 
dee dode generatie toch het land van het leven betreden mag, brengt de sabbat 
terr sprake: «en het was sabbat die dag» (vs 9b). De sabbat vult zo het feest van 
dezee door Jezus gerealiseerde geschiedenis: met en in hetgeen hier geschiedt, 
wordtt de sabbat gevierd! 

Vervolgenss worden opnieuw de feesten ingescherpt: met de opgewekte genera-
tiee (Joh 5) wordt getuige Johannes 6 het feest van Pasen gevierd, opdat in het 
hartt van het land Loofhuttenfeest gevierd zal kunnen worden (Joh 7-10). Ter-
will ee van deze tekstimmanente verbinding zal Johannes 6 hier besproken wor-
denn als hoofdstuk tussen Johannes 5 en het Loofhuttenfeest van Johannes 7-10. 

Mett Johannes 6 worden we door de evangelist min of meer de woestijn in ge-
stuurd: : 
1.. «Na deze dingen ging Jezus weg naar de overzijde van de zee van 
2.. Galilea van Tiberias. 
2.. En hem volgde een grote schare, 

omdatt zij de tekenen zagen die hij deed aan de zieken. 
3.. Jezus ging op {anelthen) naar de berg 

enn zat daar met zijn leerlingen. 
4.. Nabij was het Pasen, het feest van de joden.» (Joh 6:1-4) 
Mett deze woorden zet het verhaal van de wonderbare spijziging in. Wat opvalt 
iss dat Jezus niet opgaat naar Jeruzalem, hoewel het Pasen van de joden nabij is. 

355 Het bijbelse land van belofte is het land waar JHWH Koning zal zijn, opdat de mens werkelijk 
bevrijd,, op een menswaardige wijze leven kan, mag en zal. Hierbij is te denken aan bijvoor-
beeldd Jes 52:7; Zach 14:9.16-17, alsmede de bede uit het Onze Vader 'Uw Koninkrijk kome'. 

366 Met betrekking tot het bijbels werkwoord 'geschieden' zullen in de paragraaf 2.4 van dit 
hoofdstukk enige opmerkingen gemaakt worden. 
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Tekstenn als Johannes 2:13 wekken de verwachting dat de nabijheid van het 
Paasfeestt van de joden Jezus doet opgaan naar deze stad.37 In Johannes 6 daar-
entegenn gaat Jezus weg naar de overzijde van de zee van Galilea, alwaar hij 
opgaatt naar de berg. In plaats van op te gaan (anabaino) naar Jeruzalem, gaat 
hijj  aan de overzijde van de zee de berg op (anerchomai). Ook het werkwoord 
datt in het vocabulair van Johannes uitdrukking geven kan aan een (feestelijke) 
opgangg naar Jeruzalem (anabaino), staat hier niet geschreven. Jeruzalem lijk t 
buitenn het gezichtsveld te blijven. 
Dee plek die met Jezus' gang naar de overzijde van de zee betreden wordt, krijgt 
binnenn het verhaal geen naam. Wel suggereert de evangelist dat Jezus zich 
thanss buiten het land bevindt. Het woord 'overzijde' gebruikt hij namelijk ook 
omm de plaats aan te duiden waar Johannes doopt: Johannes doopt aan de over-
zijdezijde van de Jordaan (Joh 1:28; 3:26; 10:40), aan de andere kant van de grensri-
vier,, buiten het land.38 In Johannes 6 gaat Jezus naar de overzijde van de zee 
vann Galilea alwaar hij - als het ware buiten het land - de berg op gaat. Boven-
dienn is het Pasen van de joden nabij, waarmee gezegd mag worden dat in dit 
hoofdstukk reeds vanaf de eerste verzen alle aandacht uitgaat naar de uittocht uit 
Egypte:: Jezus is aan de overzijde van de zee, als het ware in de woestijn; hij 
gaatt daar de berg op; en het Pasen van de joden is nabij. Boven op de berg 
wordtt de menigte op wonderlijke wijze gespijzigd. Wanneer de mensen hier 
eenn profetisch teken in zien, wijkt Jezus uit, «wederom naar de berg, hij alleen» 
(vss 15). In de woorden «wederom naar de berg» ligt de suggestie besloten dat 
Jezuss tweemaal de berg op gaat. Het werkwoord 'uitwijken' is binnen het vierde 
evangeliee namelijk een uniek woord; het bijwoord 'wederom' kan derhalve geen 
betrekkingg hebben op het (nog niet eerder voorgekomen) werkwoord 'uitwij-
ken',, maar zal betrokken moeten worden op de woorden 'naar de berg'. Jezus 
wijktt uit; wederom naar de berg; hij alleen. De verhalen rond de wetgeving op 
dee Sinai - waarbij Mozes tweemaal de berg heeft moeten beklimmen - klinken 
zoo mee. 
Waarr eerder is opgemerkt dat Jezus in de nabijheid van dit Pasen niet opgaat 
naarr Jeruzalem - waarmee Jeruzalem in dit verhaal buiten het gezichtsveld lijk t 
tee blijven -, wil hier gezegd zijn dat het decor van dit hoofdstuk gevormd wordt 
doorr de bevrijdende weg uit de duisternis van Egypte naar het land van belofte. 

377 Andere plaatsen waar Johannes schrijft van het opgaan (anabaino) naar Jeruzalem rond een 
feestt van de joden, zijn Joh 5:1; 7:8.10.14; 11:55; 12:20. 

388 Dat de Jordaan bijbels gezien de grens vormt tussen de woestijn en het tand van belofte komt 
uitdrukkelijkk naar voren in Josua 1. Hierbij zij tevens verwezen naar K.A. Deurloo en B. He-
melsoet,, Op bergen en in dalen. Bijbelse geografie: de plaats waar geschreven staat, Baarn 
1988,, p. 81-98. Overigens gebruikt Johannes het woord 'overzijde' nog eenmaal om de grens 
naardee hof te markeren (Joh 18:1). 
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Vanuitt hetgeen hiervoor betoogd is aangaande de volgorde van de hoofdstuk-
kenn 5 en 6 van het Johannesevangelie, hoeft dit niet te verwonderen. Waar Jo-
hanness 5 betuigt dat de dode woestijngeneratie opgewekt wordt ten leven, wor-
denn in de daarop volgende hoofdstukken de feesten opnieuw ingescherpt: aller-
eerstt wordt in Johannes 6 als het ware in de woestijn de bevrijding uit Egypte 
gevierd,, waarna in het hart van het land - Jeruzalem - het Loofhuttenfeest ge-
vierdd zal worden (Joh 7-10). 
Dee hier in kaart gebrachte bijbelse geografie - waarbij onder 'bijbelse geografie' 
dee geografie verstaan wil worden die door de teksten zelf tevoorschijn geroe-
penn wordt - krijgt in verscheidene commentaren op het evangelie naar Johannes 
bijzonderr weinig aandacht. Zo vertaalt Van den Bussche in vers 3 to oros met 
'bergland',, waarbij hij in een noot bij de tekst opmerkt: "Lidwoord: het voor de 
Galileeërss welbekende bergland."39 i n zijn commentaar op de tekst voegt hij 
hieraann toe: "De tekst spreekt niet van een bepaalde berg, maar van het berg-
landd waar men intrekt om de eenzaamheid te zoeken. Onnodig dus te herinne-
renn aan de Sinaï met Godsverschijning, verbondssluiting en wet, wel echter aan 
dee verlatenheid van de woestijn."40 Ook Dodd meent dat de evangelist geen 
belangg hecht aan de berg.41 Barrett daarentegen merkt op: "There seems to be 
noo symbolic interest in the mountain, though it is not impossible that there is an 
allusionn to Moses and Mount Sinai."42 Ook M. de Jonge houdt de mogelijkheid 
openn dat de verhalen rond de berg Sinai hun invloed zouden kunnen hebben op 
dee vertelling van Johannes 6: "Jezus gaat met zijn leerlingen een berg op; 
waartoee wordt niet gezegd (in Mat. 5:1-2 is het om te onderwijzen), maar aan-
gezienn in dit hoofdstuk Jezus met Mozes vergeleken wordt, is er misschien een 
toespelingg op het feit dat Mozes zijn openbaring van Godswege op de Sinaï 
ontving."433 Traditionsgeschichtliche overwegingen brengen Schnackenburg er 
toee op te merken dat de vierde evangelist Jezus en Mozes wellicht met elkaar 
heeftt willen verbinden via het bestijgen van de berg.44 De door de evangelist 
opgeroepenn geografie speelt in het commentaar van J. Engelen een nadrukke-

399 Van den Bussche, Het boek der werken. Verklaring van Johannes 5-12, Tielt en Den Haag 
1960,, p. 101 noot 3. 

400 A.w. p. 101. 

411 Zie Dodd, The interpretation of the fourth gospel, Cambridge 1968, p. 333. Ook P.H.R van 
Houwelingenn hecht geen belang aan de berg: "Die berg heeft geen symbolische betekenis als 
herinneringg aan de berg van Mozes." (Johannes. Het evangelie van het Woord, Kampen 
1997,, p. 145) 

422 Barrett, The Gospel according to St. John. An introduction with commentary and notes on the 
Greekk text, Philadelphia 1978, p. 273. 

433 M. de Jonge, Johannes, Kampen 1996, p. 89. 

444 Zie Schnackenburg, Das Johannesevangelium II. Teil, Freiburg Basel Wien 1971, S. 17-18. 
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lijk ee rol. Reeds bij Johannes 6:1 merkt hij op: '"Naar de overzijde van de zee' -
will  hier ook de zo gemakkelijk Rood genoemde Zee, de Schelfzee in gedachten 
zijn?? (...) Het heeft er schijn van. Het decor is immers bekend. Onmiddellijk 
komtt nu een berg in het vizier. Op gaan de ogen naar de Sinai."45 

Eenn ander aspect uit onze opmerkingen bij het begin van Johannes 6, krijgt 
brederee aandacht in de diverse bijbelse commentatoren. Het betreft Johannes' 
vermeldingg van het op handen zijnde Pasen van de joden (Joh 6:4). Hoewel 
Bultmannn deze vermelding toeschrijft aan de redacteur die ook de verzen 51-59 
aann het hoofdstuk heeft toegevoegd,46 meent Brown dat de melding van het 
Paasfeestt past binnen de hele theologische visie van het hoofdstuk: "the 
Passoverr motif fits not only vss. 51-59, but also the mention of the manna in vs. 
31,, for manna is prominently mentioned in the liturgy of the Passover meal. 
Thiss liturgy also mentions the crossing of the Reed Sea which may be associa-
tedd with the walking on the water in vi 16-21."47 Schnackenburg merkt op dat 
Johanness in tegenstelling tot synoptische spijzigingsberichten de nabijheid van 
hett Pasen nadrukkelijk vermeldt, en dat deze vermelding niet beschouwd mag 
wordenn als latere invoeging in de tekst: "Joh allein jedoch nennt ausdrücklich 
diee Nahe des Paschafestes; das ist weder eine spatere Glosse noch eine bloBe 
kompositorischee Bemerkung des Evangelisten. Vielmehr ist sie ihm ftir die 
Brotredee wichtig, da sie das Thema vom Manna anspricht, das schon in den 
jüdischenn Lesungen der Paschazeit eine Rolle spielt."48 Beeldend beschrijft 
E.C.. Hoskyns de tijd van Pasen: "thepassover was at hand. And so, at that very 
time,, the priests were preparing to kil l the lambs, and the Jews were assembling 
theirr families to eat unleavened bread and the flesh of an unblemished lamb, to 
commemoratee their past deliverance from Egypt, to acknowledge the power 
andd the mercy of God, and to be reminded of their peculiarity as His chosen 
people.. (...) The movement from the miracle to the discourse, from Moses to 
Jesuss (vv. 32-5, cf. i. 17), and, above all, from bread to flesh, is almost unin-

455 J. Engelen, Johannes 1-6, Kampen 1983, p. 117. 

466 Bultmann meent dat de ingevoegde tijdsaanduiding slechts de compositorische eenheid dient 
doorr Johannes 5:1 voor te bereiden. In een voetnoot tekent hij hier bij aan: "Für die folgende 
Handlungg hat die Zeitangabe keine Bedeutung, wie denn solche Zeitangaben in den Ge-
schichtenn alter Tradition durchweg fehlen. Natürlich kann sie nicht den in V.2 bereits moti-
viertenn Zustrom des Volks noch einmal motivieren wollen, - etwa gar, daB es sich um eine 
Scharr von Pilgern handelt, die zum Fest nach Jerusalem wandern. Deren Weg fiihrte nicht an 
denn See; auch fuhrten Pilger Speisevorröte mit sich." (Das Evangelium des Johannes, Göttin-
genn 1957, S. 156, noot 5.) 

477 Brown, The gospel according to John Volume I, p. 245. 

488 Schnackenburg, Das Johannesevangelium II. Teil, S. 18-19. 
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telligiblee unless the reference in v. 4 to the passover picks up i. 29, 36, antici-
patess xix. 36 (Exod. xii . 46; Num. ix. 12), and governs the whole narrative."49 

Dee vertelling van Johannes 6 wordt vervolgd met Jezus' nachtelijke wandeling 
opp de zee (Joh 6:16-21 ).50 Waar we van de leerlingen nooit gehoord hebben dat 
zee de berg zijn opgegaan - Johannes schrijft enkel dat Jezus met zijn leerlingen 
opp de berg zit (Joh 6:3) -, horen we hier dat ze in de avond afdalen naar de zee. 
16.. «Toen het avond was geworden (lett.: geschied was) 

daaldenn zijn leerlingen af naar de zee. 
17.. En in het schip gegaan zijnde 

kwamenn zij naar de overzijde van de zee naar Kafarnaum. 
Enn duisternis was reeds geworden (lett.: geschied) 
enn nog niet was Jezus tot hen gekomen. 

18.. En de zee stond op 
aangezienn een grote wind waaide.» (Joh 6:16-18) 

Inn zijn commentaar wijst Engelen op het onheilspellende karakter van deze 
passage:: "Al s het Iaat geworden is dalen zijn leerlingen af, de zee op. Zee. Zee. 
Vierr keer noemt de tekst die plaats die geen plaats is. Zee. Geen land."51 Maar 
niett alleen de zee verleent dit tekstgedeelte zijn onheilspellend karakter. Ook 
Johannes'' woordkeuze doet de spanning in dit verhaal toenemen. Zo wordt het 
werkwoordd 'geschieden' (yivoutu - ginomaï) in deze passage frequenter aange-
troffenn dan in haar synoptische parallellen (Mat 14:22-33; Mar 6:45-52). Er 
komtt (lett.: geschiedt) niet alleen 'avond' - zoals bij Mattëus en Marcus (Mat 
14:23;; Mar 6:47; Joh 6:16), maar tevens komt er (lett.: geschiedt er) 'duisternis' 
(Johh 6:17). Het heeft er derhalve alle schijn van dat we hier een geschiedenis 
vann duisternis en donkerte tegemoet gaan. Bovendien schrijft Johannes dat de 

499 E.C. Hoskyns, The fourth gospel London 1954 (oorspr. 1911), p. 281. Ook Van den Bussche 
enn De Jonge laten de vermelding van het Pasen functioneren als herinnering aan de uittocht 
uitt Egypte. (Van den Bussche, Het boek der werken, p. 101; De Jonge, Johannes, p. 89) Dodd 
daarentegenn geeft een eucharistische interpretatie van de vermelding van het naderende Pa-
sen:: "But the Christian reader could hardly fail to remember that the Christian Passover was 
thee Eucharist, and it is probable that the evangelist intended at the outset to give a hint of the 
eucharistiee significance of the narrative which follows." {The interpretation of the fourth gos-
pel,pel, p. 333) 

500 Brown ziet hier een overeenkomst met de - uit latere tijd stammende - Pesach Haggada: "The 
Passoverr Haggadah, the liturgical narrative recited at the Passover meal, as it is preserved for 
uss from a slightly later period, closely associates the crossing of the sea and the gift of the 
manna.. Since the latter theme appears in vi 31, John may be making the same association." 
{The{The gospel according to John Volume I, p. 255) 

511 Engelen, Johannes 1-6, p. 122. 
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zeee opstaat (diegeireto)$2 Het hier gebruikte werkwoord 'opstaan' (diegeiro) 
komtt binnen de evangeliën enkel voor in de stormachtige verhalen van Marcus 
44 en Lucas 8, waar Jezus opstaat, de wind bestraft en de zee (respectievelijk het 
water)) het zwijgen oplegt (Mar 4:39; Luc 8:24). In Johannes 6 echter staat niet 
Jezus,, maar de zee op. Is dit de te verwachten opstanding? Wordt deze geschie-
deniss van duisternis in het vooruitzicht gesteld? Maar Johannes vervolgt: Jezus 
komtt (lett: geschiedt) nabij het schip (vs 19) en wanneer ze hem in het schip 
ontvangenn willen, «geschiedde terstond: het schip op het land naar hetwelk zij 
gingen»» (vs 21).53 Zo blijkt, nadat Jezus tweemaal naar de berg is gegaan en 
zodoendee de beweging gemaakt heeft die Mozes heeft moeten maken bij de 
gavee van de wet in de woestijn, dat déze geschiedenis betrouwbaar is. De wet 
diee door Mozes gegeven is, is op genaderijke en betrouwbare wijze door Jezus 
Christuss geschiedenis geworden (Joh 1:17).54 De dreiging van een duistere ge-
schiedeniss waarbij de zee opstaat, is hiermee afgewend. Van de 'zee - zee - de 
plaatss die geen plaats is - geen land' (Engelen) is met het optreden van Jezus in 
dezee perikoop dan ook geen sprake meer. De zee is niet meer; het schip kwam 
(lett.:: geschiedde) terstond op het land (Joh 6:21). 
Dee volgende dag zal de schare na een zoektocht Jezus vinden aan de overzijde 
vann de zee. Op onnavolgbare wijze komt Jezus van de overzijde (vs 1) in het 
landd (vs 21).55 Pas dan - en vanuit de 'Exodus-opnieuw' waarvan de verzen 1-
244 getuigen - kan het gesprek zich ontspinnen dat wij de broodrede noemen.56 

522 "Diëgeireto I 'door en door opgewekt'. (...) Hemel en aarde in stormachtige beweging." (En-
gelen,, a.w. p. 123.) 

533 Concordant vertalen is hier bijna niet mogelijk. 

544 Hemelsoet parafraseert Joh 1:17 als volgt: "Het onderricht is door Moses gegeven, - en wat 
doorr Moses gegeven is - dat is geschied als een geschenk van Gods genade, dat is: een gave 
vann Gods onwankelbare trouw." ('Trouw moet blijken', in: K. Schuurmans [red.], Is er nog 
nieuws?nieuws? Goede berichten uit het bisdom Haarlem, Haarlem 1996, p. 87) 

555 Vgl Engelen: "Jezus wandelend op zee, tussen leven en dood. Hij doet wat godsonmogelijk 
is,, zweeft boven de gapende afgrond van niets en nergens." (Johannes 1-6, p. 123) 

566 F.J. Moloney merkt hierbij op: "... 'the next day' brings the discourse and the events that are 
aboutt to be reported closer to the celebration of the feast." (Signs and shadows. Reading John 
5-12,, Minneapolis 1996, p. 42) 
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§2.33 IKBEN57 

Omm zijn hoogtepunten in Johannes 6 te kunnen duiden, voert M. Barth het be-
gripp beeldspraak in: "Der Abschnitt 6,51b-58 ist -nicht anders als auch der 
Hauptteill  der Brotrede (6,35-5la)- nicht wörtlich gemeint, sondern bedient sich 
bildlicherr oder symbolischer Sprache."58 Binnen het evangelie kan onderscheid 
gemaaktt worden tussen duistere gelijkenissen en vrijuit gesproken woorden. 
Hierbijj  is te denken aan Johannes 16:25: «Deze dingen heb ik door gelijkenis-
senn tot u gesproken; maar de ure komt, dat ik niet meer door gelijkenissen tot u 
sprekenn zal, maar u vrijuit van den vader zal verkondigen.»59 "Oft beginnt die 
dunklee Rede mit oder kulminiert in den Worten »Ich bin«. Da Jesus sich in 
solchenn Worten selbst vorstellt, spricht man von »Offenbarungsreden« (...) 
WennWenn Joh 6,51b-58 sogut wie 6,35-5la den Charakter einer Bildrede hat, dann 
handeltt der gröBere Teil der Rede nicht davon, dafi Jesus sich in ein Brot ver-
wandelt,, in einem Brote verbirgt oder ein Stuck Brot in seine Person verwan-
delt.. Auch die Bildreden von Jesus dem Hitten, der Tür, dem Weinstock be-
hauptenn ja nicht ein solche Verwandlung."60 Iedere uitleg dat Jezus' woorden 
«IKK BEN het levend brood» (vs 51) enkel betrekking zouden kunnen hebben op 
hett sacrament, wordt hiermee verworpen. 
Inn hun bespreking van de perikopen binnen het vierde evangelie waarin de 
woordenn «IK BEN» (eyo) euiL - ego eimï) voluit geschreven worden, onderschei-
denn exegeten verscheidene wijzen waarop «IK BEN» gebruikt wordt. De inde-
lingenn die hiermee ontstaan verschillen onderling, maar kennen allemaal één 
groepp ik-ben woorden waarin "Jesus speaks of himself figuratively" (Brown), 
off  waarin "der joh. Jesus (sich) bezeignet (...) als ..." (Schnackenburg), name-
lij kk de zinnen waarin «IK BEN» verbonden is met een zelfstandig naamwoord: 

IKK BEN het brood des levens (6:35.48) 
hett brood (6:41) 
hett levend brood (6:51) 

IKK BEN het licht der wereld (8:12) 
IKK BEN de deur der schapen (10:7) 

dee deur (10:9) 

577 In een andere vorm is deze thematiek reeds uiteengezet in Leijgraaf, 'Hij die is, was en komen 
zal.. Bijbels theologische noties bij de Johanneïsche "ik ben" woorden', in: Om het Levende 
WoordWoord 7 (1997), p. 41-47. 

588 M. Barth, Das Mahl des Herrn, S. 211. 

599 M. Barth noemt in dit verband behalve deze tekst Joh 10:6.24; 11:11.14; 16:29; 18:20. 

600 A.w. S. 211-12. Verder besteedt M. Barth nauwelijks aandacht aan de zogenaamde ik-ben 
woorden,, maar gaat door op drie beelden die zijns inziens de belangrijke beelden vormen om 
Johh 6:51b-58 correct te kunnen verstaan. 
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IKK BEN de goede herder (10:11.14) 
IKK BEN de opstanding en het leven (11:25) 
IKK BEN de weg, de waarheid en het leven (14:6) 
IKK BEN de ware wijnstok (15:1) 

dee wijnstok (15:5) 
Aann dit zevental wordt in de uitleg van het evangelie naar Johannes vaak bij-
zonderee waarde toegekend. S. van Tilborg classificeert de secundaire literatuur 
overr deze ik-ben woorden als "geschreven vanuit een theologisch-historische 
lezing",, waardoor men wordt "aangespoord Jezus' zelfuitspraken te lezen en 
verstaann als christologische zinnen, die een uitdrukking zijn van de theologi-
schee inbedding en ontwikkeling van het johanneïsche denken."61 

Bijbelss gesproken herinneren de woorden «IK BEN» aan het verhaal van het 
brandendee braambos achter de woestijn (Ex 3:1), waar we God Mozes horen 
verzekeren:: «Ik ben met jou» (Ex 3:12), «Ik ben zoals Ik ben!» (Ex 3:14). De 
Naamm van de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, die 
hett gekerm van de kinderen Israels dat tot Hem is opgegaan heeft gehoord (Ex 
2:23;; 3:7), en daarom afdaalt om de kinderen Israels te doen opgaan naar een 
goedd en ruim land (Ex 3:7-8), deze Naam draagt een daadwerkelijke belofte in 
zich.. Zo klinken in Exodus 6 woorden van bevrijding in een passage die om-
slotenn wordt door de Godsnaam (Ex 6:2-8). De Naam gaat hand in hand met 
Zijnn daden. 
Mett de woorden «IK BEN» bevinden we ons derhalve midden in de bijbelse 
spanningg van de verborgen Zich openbarende God. Dogmatisch is deze span-
ningg treffend verwoord door K. Barth.62 Het feit van de openbaring - aldus K. 
Barthh - leert dat deze God Zich van Zichzelf kan onderscheiden: Hij is in Zich-
zelff  en verborgen, en nu tegelijk gans anders, namelijk openbaar, dat betekent 
"inn Gestalt dessen, was nicht er selbst ist, n o ch e i n m al G ot t."63 Deze 
'nogg eens gans anders' zijnde JHWH, de Naam van JHWH, is de gestalte waarin 
JHWHH Zich tot Israël wendt, aan Israël handelt, aan Israël openbaar wordt. 
Daaromm is de beslissende act van de openbaring de openbaring van de Naam 

611 S. van Tilborg, 'De zelfpresentatie van Jezus in het Johannes-evangel ie', in: Tijdschrift voor 
TheologieTheologie 34 (1994), p. 133. Van Tilborg verwijt de schrijvers van deze secundaire literatuur 
eenn intentie van de auteur te veronderstellen, en geen of onvoldoende rekening te houden 
"mett de focalisatie van de tekst: dat Jezus zichzelf openbaart. Narratief gesproken kan men 
niett zeggen dat de auteur laat zien wie Jezus is -ofschoon dat uiteraard wel gebeurt-, maar dat 
dee auteur laat zien dat en op welke wijze Jezus laat zien wie hij zelf is. Narratief zijn de ik-
ben-zinnenn contextgebonden uitingen van het zich complex ontwikkelende zelfbewustzijn 
vann Jezus." (idem) 

622 KD 1,1, Zurich 1955, S. 334-336. Onderstaande wil hiervan een weergave zijn. 

633 A.w. S. 334. 
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Gods.. Dat deze naamsopenbaring (Ex 3:130 feitelijk een naamsweigering is 
mogee duidelijk zijn: de geopenbaarde Naam zelf zal door zijn bewoording her-
innerenn aan de verborgenheid van de geopenbaarde God. Juist onder deze 
Naam,, die zelf en als zodanig Zijn geheim uitdrukt, openbaart God zich aan 
Zijnn volk. Dit betekent dat Hij aan Israël begint te handelen door de aan Mozes 
gedanee aankondiging van de redding uit Egypte. "Man wird, gerade von hier 
auss gesehen, zum Begriff des Namens Gottes den auf eine ganz andere Ebene 
gehörendenn Begriff des B u n d e s hinzu nehmen mussen. (...) lm Bunde mit 
diesemm Volk - 'Ich wil l ihr Gott, sie sollen mein Volk sein', Jer. 31,33 - reali-
siertt sich der Name Gottes."64 

Dee spanning van de verborgen Zich openbarende God klinkt ook in de opmer-
kingg van Miskotte dat de naam JHWH uitdrukt dat deze God alleen God wil zijn 
"voorzoverr Hij zich in de wereld van de wereld onderscheidt."65 JHWH - zo be-
toogtt hij - is een nameloze naam; het is een werkwoordsvorm waarmee Israël 
wordtt verwezen naar Zijn daden, naar Zijn geschiedenis. Ontzag voor JHWH is 
geenn ontzag "voor het Wezen, maar voor de Presentie, en niet voor de Presentie 
alss zodanig (trouwens die bestaat niet) maar voor de Presentie in Zijn handelen, 
datt vrije baan zich voorbehoudt van verkiezing en verwerping, van oordeel en 
genade,, van glorie-voor-een-ander en misère-voor-zichzelf. Zo is Hij name-
loos..."666 Tegelijk moet gezegd worden dat JHWH (toch) een eigennaam is. 
JHWHH onderscheidt Zich in Zijn eigennaam van de goden en doet Zich aan Is-
raëll  voor als 'een' god. "Al s 'Naam' breeduit 'openbaring' is gaan betekenen, dan 
komtt dit principieel hieruit voort, dat déze naam JHVH meer is dan de godheid, 
omdatomdat hij minder dan de godheid geworden is. (...) De Naam, de openbaring is 
geconcentreerdd in een eigennaam."67 

Wanneerr in het evangelie naar Johannes «IK BEN» klinkt, mag gezegd worden 
datt hierin allereerst de Naam Gods klinkt, de Naam van de verborgen Zich 
openbarendee God, de Naam van God die een bevrijdende belofte in zich draagt 
enn bevrijdend handelen aan Zijn volk met zich meebrengt. Besloten in het ego 
eimieimi gaat de Naam voorop. Alvorens te spreken van "Selbstoffenbarungsreden 
dess joh. Jesus"6^ of van "uitdrukkingen van het zelfbewustzijn van Jezus",69 

mogenn we vanuit de Schrift eerst spreken van de Naam. Gezien de eenheid van 
dee Naam en zijn DABAR moet opgemerkt worden dat in deze lezing een uit-

644 A.w. S. 335. 

655 Miskotte, Als de goden zwijgen, p. 100. 

666 A.w. p. 101. 

677 A.w. p. 102. 

688 Schnackenburg, Das Johannesevangelium I. Teil, S. 69. 

699 Van Tilborg, 'De zelfpresentatie van Jezus in het Johannes-evangelie', p. 139. 
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drukkingg als 'zelfbewustzijn' een te statisch begrip is om de woorden «IK BEN» 
tee duiden. Breukelman wijst nadrukkelijk op deze eenheid van Naam en 
DABAR:: "Kenmerkend voor deze bijbelse geschiedenis is de eenheid van SHEM 
enn DABAR, van wat een wezen is en wat het doet, van 'persoon' en 'werk'."70 

Vann 'zelfbewustzijn' of van een van zijn daden geïsoleerde openbaring van zijn 
wezenn kan dan geen sprake zijn. 
Ookk aan het gevaar van letterlijke lezing is in deze interpretatie ontkomen, zon-
derr invoering van het begrip 'metafoor'.71 Dit is van bijbels-theologisch belang, 
aangezienaangezien het concreet-werkelijke karakter van hetgeen in de Schrift betuigd 
will  worden, exegetisch spreken van metaforen nauwelijks toelaat. Literair-we-
tenschappelijkk gezien is een metafoor net als een vergelijking een figuur waar-
bijj  "objecten of begrippen met elkaar vergeleken en semantisch aan elkaar ge-
lijkgesteld""  worden.̂  Gebeurt dit bij een vergelijking expliciet (bijvoorbeeld: 
«datt kind is zo dom als een ezel»), bij de metafoor moeten we de in de tekst 
niett aangegeven betekenissen zelf vaststellen (in ons voorbeeld: «dat kind is 
eenn ezel»; het kind wordt niet langer met een ezel vergeleken, maar daaraan 
gelijkgesteld.)) Lezen we de «IK BEN» woorden metaforisch, dan vatten we 
bijvoorbeeldd «IK BEN het brood» op als «dat kind is een ezel», en blijf t 'ik' 
(=Jezus)) net als 'dat kind' het onderwerp van de zin. Jezus zou dan gelijkgesteld 
wordenn aan 'het brood'; en de in de tekst niet aangegeven betekenis hiervan zou 
doorr de lezer zelf vastgesteld moeten worden. Binnen de bijbelse literatuur doet 
zichh echter een geheel andere mogelijkheid voor, waarbij niet 'ik' het onder-
werpp van de zin is, maar 'IK BEN', het 'IK BEN' van Exodus 3, de Naam van God. 
Hett 'brood' kan dan gelezen worden als concretisering of predikaat van de 
Naam.. De voor de JHWH van Israël kenmerkende eigenschappen (zoals gerech-
tigheid,, goedheid, trouw heerlijkheid, woord, geest, wijsheid, aangezicht, arm, 
hand)) worden in Tenach immers ter sprake gebracht "als waren sie nicht nur 
etwasetwas an oder in Jahve, sondern eben anders noch einmal J a h ve s e l bs t",73 

waarmeee ze predikaten van Zijn Naam genoemd mogen worden. Zo mogen ook 

700 Breukelman, Bijbelse Theologie IV,2. Theologische opstellen, Kampen 1999, p. 196. Dat de 
Naamm JHWH in Exodus onmiddellijk wordt gekoppeld aan zijn daden, is in deze paragraaf uit-
voerigg aan de orde gekomen. 

711 Niet alleen in eerder genoemde studies van M. Barth en Brown komt de beeldspraak naar 
voren:: M. de Groot zoekt in haar dissertatie naar "functie en betekenis van de beeldspraak in 
dee 'Ik ben'-woorden." (Messiaanse Ikonen. Een vrouwenstudie van het evangelie naar Johan-
nes,, Kampen 1988, p. 22) 

722 J. van Luxemburg, M. Bal, W.G. Weststeijn, Over Literatuur, Muiderberg 1990, p. 70. 

733 K. Barth, KD 1,1, S. 334. 
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'hett brood des levens', 'de betrouwbare wijnstok'74 en alle andere predikaten in 
dee zogenaamde «IK BEN» woorden als predikaten van de Naam gelezen wor-
den. . 
Overigenss wil met deze opmerkingen geenszins de indruk gewekt worden als 
zoudenn de «IK BEN» woorden geen enkele relatie met Jezus Christus hebben. 
Integendeel.. Ook in het Nieuwe Testament gaat het om het 'anders nog eens 
God',, maar nu veel directer, ondubbelzinniger, grijpbaarder dan in Tenach. Op 
dee plaats van de onzichtbare werkelijke gestalte van de Naam van de geopen-
baardee God is de eenmalige, contingente, somatische, menselijke existentie van 
Jezuss Christus getreden.75 Of om met Miskotte te spreken: de Naam heeft de 
gestaltee aangenomen in een mensenleven. Heel Gods openbaring is gericht op 
dee mens, en in de gestalte van een mens ingegaan. "Zo is de naam Jezus Chris-
tuss voor zijn gemeente de vervulling, bevestiging en bestendiging van de éne 
Godsnaamm JHVH."76 De woord-daden en daad-woorden waarin de God van Is-
raëll  zich openbaart "hebben exclusief betrekking op de bijzondere Naam, in het 
Oudee Testament aangeduid met het tetragrammaton JHVH, in het Nieuwe Tes-
tamentt met Jezus Christus."77 Let wel: dit geldt voor alle woord-daden en 
daad-woorden,, en niet alleen voor de «IK BEN» uitspraken van Jezus. Een te 
snellee en gemakkelijke kwalificering als 'zelfuitspraken' (Van Tilborg) loopt 
hett grote gevaar voorbij te gaan aan de wijze waarop de met Jezus Christus 
aangeduidee Naam ter sprake wordt gebracht. 

§2.44 EN HET WOORD WERD VLEES 

Inn de interpretatie van de eerste bergtop in Johannes 6 speelt bij M. Barth Jo-
hanness 1:14 een belangrijke rol. Naar aanleiding van het eerste door hem hier-
uitt opgelichte beeld, zegt hij dat vlees een naam kan zijn voor de door zonde 

744 De Griekse woorden alethes, alethinos en alethos vertalen wij met 'betrouwbaar', teneinde in 
dee vertaling tot uitdrukking te laten komen dat wij deze woorden niet in ideële, ontologische 
zinn opvatten, maar in de bijbelse betekenis van 'betrouwbaar handelend'. (Vgl Zuurmond, 'De 
loff  van Chalcedon. Over nut en noodzaak van de bijbelse theologie', in: Om het Levende 
WoordWoord 2 (1993), p. 40; en Hemelsoet, 'Trouw moet blijken') G. Quell noemt bij het woorden-
clusterr alethia, alethes, alethinos en aletheuo als oudtestamentisch equivalent het woord 
EMET,, dat afkomstig is van de Hebreeuwse radix 'MN ('AMIN) . (ThWNT I, Stuttgart 1957 S 
233) ) 

755 Vgl K. Barth, KD 1,1,S. 335-337. 

766 Miskotte, Bijbels ABC, Amsterdam 1966, p . 47. 

777 N.T. Bakker, Geschiedenis in Opspraak. Over de legitimatie van het concept geschiedenis. 
Eenn theologische verhandeling, Kampen 1996, p. 268. 
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verdorven,, ten dode vervallen mens. Hierbij noemt hij Johannes 1:13 als voor-
beeld.. In Johannes 6:51b-52 echter kan zijns inziens zulk vlees niet bedoeld 
zijn.. Hij richt zich derhalve tot Johannes 1:14, een tekst die naar zijn zeggen 
eenn andere betekenis van het woord 'vlees' in zich draagt. Zowel in Johannes 
1:144 als in Johannes 6:51b ligt het accent op de ware menselijkheid die het 
Woordd aangenomen heeft: "Jesus Christus selbst ist »im Fleisch«, er kann nach 
Johh 6,51b sein Fleisch anderen geben, weil er Mensch geworden ist."78 M. 
Barthh gaat in zijn verbinding van beide teksten zover, dat hij het gerechtvaar-
digdd acht Johannes 1:14 niet alleen te vertalen met «en het Woord werd vlees», 
maarr ook met «en het Woord werd offervlees». "Aus dieser Doppelthese folgt, 
dafii  es nach Johannes nur ein einziges Sakrament gibt: den menschgewordenen 
undd gekreuzigten lebendigen Herrn."79 

Mett de zoektocht die M. Barth onderneemt naar de bijbelse betekenis van het 
woordd 'vlees', komt het geheel van Johannes 1:14a enigszins in het gedrang. De 
suggestiee wordt zelfs gewekt dat het woord 'vlees' het subject van de hele zin 
zouu zijn. Terwijl 'het Woord' subject van de zin is. "Man darf das soeverane 
Übergewichtt der ersten über die zweite Seite dieser Gleichung nicht übersehen. 
Dass 'Wort' ist Subject, das 'Fleisch' ist Pradikat, und dabei bleibt es. (...) Das 
Wortt redet, das Wort handelt, das Wort offenbart, im Fleische, als Fleisch, aber 
dass Wort, nicht das Fleisch als solches."80 Met deze opmerking wordt recht 
gedaann aan de aan Johannes 1:14 voorafgaande verzen, waarin het Woord 
(Xoyocc - logos) als rede Gods centraal gesteld is. God heeft gesproken en 
spreektt nog. Hij spreekt een Woord dat daar gedacht is, waar God zelf is. Een 
Woordd dat Zijn Woord is. Het Woord dat het leven in zich draagt, en waarvan 
hett licht de mensen verlicht ook in hun duisternis. Hoewel het niet erkend is 
doorr de wereld, niet opgenomen is waar het thuis hoort, is het toch krachtig, 
scheptt het zichzelf hoorders, omdat het Gods Woord is. Tevens illustreert de 
opmerkingg van K. Barth hoezeer Johannes 1:14 tot het hart van het bijbels ge-
tuigeniss behoort. Immers, "hét voorval, hét incident, waar alle bijbelse verhalen 
meldingg van maken is het geschieden van de dabar, het geschieden van het 
Woord."811 Vanuit de eenheid van Tenach en Nieuwe Testament mag achter 
Johannes'' logos de DABAR uit Tenach gelezen worden.82 Zo mag ook in het bij-

788 M. Barth, Das Mahl des Herrn, S. 213. 

799 A.w. S. 264. 

800 K. Barth, 'Die Fleischwerdung des Wortes', in: K. Barth, Weihnacht, München (1926) 1934, 
S.. 9. 

811 Bakker, Geschiedenis in Opspraak, p. 68. 

822 Vgl bijvoorbeeld K. Barth, 'Die Fleischwerdung des Wortes', S. 5-7 of Miskotte, Bijbels 
ABC,ABC, p. 109. 
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belss Griekse ginomai het bijbels Hebreeuwse r\-r\  (HAJAH) gehoord worden.83 
"Hett Hebreeuwse werkwoord hajah betekent gebeuren, geschieden, en in meer 
verwijderdee zin worden of zijn. Een apart werkwoord voor zijn of worden kent 
dee Hebreeuwse bijbel niet. De werkelijkheid in de bijbel is door en door 'ge-
schichtlich'.. Op de vraag, wat er nu wezenlijk gebeurt of wat er nu fundamen-
teell  geschiedt, zal het bijbels getuigenis steevast antwoorden: het Woord, de 
DabarDabar geschiedt."84 Precies dit is hetgeen Johannes in zijn proloog laat horen: 
«enn het Woord werd (lett: geschiedde) vlees» (Joh 1:14). Een letterlijke verta-
lingg doet de Nederlandse taal geweld aan. Toch zal de letterlijke vertaling van 
hett Griekse ginomai gedurende deze studie tussen haken vermeld blijven. In het 
gevall  van Johannes 1:14 blijf t hierdoor het dynamische van het geschiedende 
Woordd hoorbaar. Bovendien is met de letterlijke vertaling van Johannes 1:14 
ontkomenn aan het gevaar in deze tekst een verandering van het Woord te lezen: 
Godss Woord blijf t Zijn Woord, en geschiedt. Zonder op te houden Gods Woord 
tee zijn is het Woord aanwezig in onze tijd: concreet, herkenbaar als tegenover 
vann de mensen. Vlees immers heeft binnen het evangelie naar Johannes te ma-
kenn met de mens, met het menselijke.85 Opmerkelijk is dat hierbij geen sprake 
iss van de menselijke natuur in het algemeen en idealiter. Het Woord treedt onze 
tijdd niet binnen als een held, als een engel, of in de gestalte van een ideale 
mens.. "Das Wort Gottes ist da, wo wir selbst sind: nicht, wo wir vielleicht 
gernee waren, nicht auf einer der Höhen, die wir bei einigem Glück und gutem 
Willenn gelegentlich wohl erklettern können, sondern da, wo wir uns, ob König 
oderr Bettier, tatsachlich vorfinden: in der Zerrissenheit, in der wir (dem Tode 
entgegen!)) erscheinen im 'Fleische'."86 

Dezee opmerkingen weerleggen de door M. Barth geponeerde discrepantie tus-
senn het vlees uit Johannes 1:13 - als naam voor de verdorven mens - en het 
vleess uit Johannes 1:14 - als naam voor de ware menselijkheid van het Woord. 
Juistt als verdorven, ten dode gevallen mens treedt het Woord de verdorven, ten 
dodee gevallen mensen tegemoet. En precies dat maakt het mogelijk te spreken 
vann de ware, betrouwbare mensheid van het Woord Gods. 

833 Vgl Zuurmond, die van het ginomai uit Johannes 1:3 opmerkt: "Dat 'geworden' (egeneto) kan 
hett bekende gegonen van Plato reflecteren, maar daarnaast en daar overheen moet men daarin 
tochh het oudtestamentische wajehi ('het geschiedde') horen." Zuurmond, 'De lof van Chalce-
don'' p. 35. 

844 Bakker, Geschiedenis in Opspraak, p. 67-68. 

855 Zie Johannes 1:13; 3:6; 8:15; 17:2. De wijze waarop in Johannes 6 sprake is van 'vlees', 
wordtt in de komende hoofdstukken aan de orde gesteld. Met name in paragraaf 3 van hoofd-
stukk 2 zullen we hier op terugkomen. 

866 K. Barth, 'Die Fleischwerdung des Wortes', S. 8. Zie ook zijn Erklarung des Johannes-Evan-
geliumsgeliums (Kapitel 1-8), Zurich 1976, S. 110-111. 
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Hoofdstukk 2 

«IKK  BEN het levend brood dat uit de hemel is afgedaald» 

§§ 1 AANVAN G VAN HET GESPREK 

Naa het verhaal van de wonderbaarlijke spijziging (Joh 6:1-15) en het verhaal 
vann Jezus' wandeling op de zee (Joh 16:21) schrijft Johannes dat de nog aan de 
overzijdee zijnde schare de volgende dag ziet dat Jezus niet met zijn leerlingen 
wass meegekomen naar het schip (Joh 6:22). Ziende dat Jezus daar niet was -
nochh zijn leerlingen - schepen ze in en komen ze naar Kafarnaum. Op zoek 
naarr Jezus (Joh 6:24). Wanneer de schare Jezus vindt aan de overzijde van de 
zeee (Joh 6:25), ontspint zich een gesprek dat in de literatuur veelal de brood-
redee is gaan heten. De toon wordt grimmiger naarmate het gesprek vordert; de 
jodenn zullen murmureren1 vanwege Jezus' woorden (Joh 6:41); ze zullen on-
derlingg strijd leveren om hetgeen hij zegt (Joh 6:52); en uiteindelijk zullen ve-
lenn van zijn leerlingen zich letterlijk van Jezus afkeren (Joh 6:66). In deze pa-
ragraaff  zal de aanvang van het gesprek aan de orde gesteld worden, om van 
daaruitt de passage te bespreken die door M. Barth is aangewezen als het eerste 
hoogtepuntt binnen Johannes 6 (zie paragraaf 3). De tussenliggende tweede 
paragraaff  zal gewijd zijn aan de wijze waarop in de Tora gesproken wordt van 
'brood'.. Vanwege de lengte van de tekst zal de broodrede in delen besproken 
worden.. Bij de deling van de tekst is zoveel mogelijk gerekend met de door de 
tekstt aangegeven wisselingen van sprekers.2 

Hett gesprek tussen Jezus en de schare wordt geopend door een vraag van de 
schare: : 
25.. «Toen zij hem gevonden hadden aan de overzijde van de zee 

zeidenn ze hem: 
Rabbi, , 

11 Vanwege de onmiddellijke reminiscenties aan het murmureren van het volk in de woestijn die 
ookk Van Dale toekent aan het Nederlandse werkwoord 'murmureren', wordt in deze vertaling 
niett gekozen voor het Nederlandse werkwoord 'morren', maar voor het wellicht ouderwets 
aandoendee 'murmureren'. 

22 Ook J. Beutier deelt de broodrede in naar 'interchange of speech' en komt daarmee tot de 
volgendee indeling: vs 22-27; 28-29; 30-33; 34-40; 41-51; 52-59. De broodrede ziet hij als het 
centrumm van Johannes 6, dat enerzijds verwijst naar de dubbele vertelling van vs 1-15 en 16-
21,, en anderzijds de twee laatste delen voorbereidt: vs 60-65 en 66-71. ('The structure of John 
6',, in: A. Culpepper (ed.), Critical readings of John 6, Leiden-New York-Köln 1997, p. 115-
127) ) 

45 5 



wanneerr ben ji j hier gekomen (lett.: geschied)? 
26.. Jezus antwoordde hun 

enn zei: 
Getrouw33 zeg ik jullie, 
julli ee zoeken mij, 
niett om de tekenen die julli e zagen, 
maarr omdat julli e aten van de broden 
enn verzadigd werden. 

27.. Werkt niet (om) de spijs die verloren gaat 
maarr (om) de spijs die blijf t tot eeuwig leven, 
diee de Zoon des Mensen julli e geven zal: 
wantt deze heeft de Vader God verzegeld.» (Joh 6:25—27) 

Johanness 6 zette in met een weggaande beweging van Jezus (Joh 6:1), waarbij 
hijj  gevolgd werd door een grote schare (Joh 6:2). Deze schare - zo merkt Jo-
hanness op - volgt Jezus vanwege de tekenen die zij hem heeft zien doen aan de 
zieken.44 Dan wordt de grote tot Jezus komende schare op wonderbaarlijke 
wijzee gespijzigd. Nadat de leerlingen de overgebleven brokken verzameld heb-
benn «opdat niets verloren gaat» (Joh 6:12), schrijft de evangelist dat de mensen 
hett teken dat Jezus gedaan heeft gezien hebben (Joh 6:14), waarop ze hem met 
geweldd koning willen maken (Joh 6:15). In antwoord op het teken dat Jezus 
doet,, meent de schare klaarblijkelijk zelf het koninkrijk Gods te kunnen, mogen 
dann wel moeten vestigen. "Man beachte was der ochlos tut und redet. Er er-
nimmtt dem Zeichen nach v 14, daB «dieser der Prophet ist, der kommen soil», 
undd beschlieBt nach v 15, Jesus gewaltsam {harpazein) zum König zu machen. 
Dass heiBt aber: ein Ausbruch chiliastischer Messiaserwartung, ein enthusiasti-
scherr Versuch, das Reich Gottes aufzurichten, ist die Antwort auf das Wun-
der."5 5 
Inn vers 25 komt de schare wederom aan het woord: «Rabbi, wanneer ipote) ben 
ji jj  hier gekomen (lett.: geschied)?». Het 'wanneer' ipote) uit deze vraag geeft 
opnieuww uiting aan een hooggespannen verwachting van de Messias en zijn 

33 De dubbele bekrachtigingsformule amen amen wordt in deze studie vertaald met 'getrouw', 
teneindee de verwantschap met de bijbelse woorden alethia, alethes en alethinos ook in de 
vertalingg tot uitdrukking te brengen. Zie ook noot 74 bij hoofdstuk 1. 

44 De zieken die we in het evangelie naar Johannes zijn tegengekomen zijn de stervende zieke 
zoonn van de koninklijke man (Joh 4:46) en de zieke(n) uit Johannes 5 (Joh 5:3.7). Ook in het 
verhaall  van Lazarus zullen we horen hoezeer ziekte en dood met elkaar verbonden zijn (Joh. 
11:1.2.3.6).. De tekenen die Jezus doet aan zieken zijn derhalve op te vatten als tekenen met 
betrekkingg tot het leven. 

55 K. Barth, Erklarung des Johannes-Evangeliums, S. 304. Engelen noemt deze reactie indirect 
afgoderij:: "De mensen willen meer dan eten alleen. Zij willen hem 'roven' (6:15), tot brood-
koningg maken, tot gouden kalf." (Johannes 1-6, p. 120) 
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rijk .. Enkel op het moment dat Jezus ten tijde van het feest van de vernieuwing 
vann de tempel van Jeruzalem wandelt in de (voorhof van de) tempel (Joh 
10:22-23),, klinkt namelijk ook dit 'wanneer*  in de vraag van de joden: «Tot 
wanneerr (heos pote) houd ji j onze ziel op? Indien je de Christus bent, zeg het 
onss vrijuit» (Joh 10:24). De vraag «Wanneer ben ji j hier gekomen (lett.: ge-
schied)?»» is derhalve niet op de eerste plaats een vraag naar de wijze waarop 
Jezuss de overzijde bereikt heeft, maar veeleer een vraag naar de messiaanse 
geschiedeniss die zij in Jezus te verwachten hebben. Dat deze vraag van de 
scharee zich zeer wel verstaan laat in het verlengde van haar reactie op het teken 
datt Jezus gedaan heeft (Joh 6:14-15), blijkt ook uit het antwoord van Jezus. 
Preciess de tekenen die de schare gezien heeft, brengt hij in dit antwoord ter 
sprake.. Niet het teken heeft haar doen zoeken naar Jezus, maar het (tot verzadi-
gingg toe) eten van het brood (Joh 6:26). "Ihr habt das semeion wohl gesehen, 
aberr nicht als semeion gesehen, ihr kommt nicht zu mir um deswillen, wovon 
dass Zeichen ja nur zeugen will. " (...) "Ihr begreift aber nicht, dafl diese Mög-
lichkeitenn als Zeichen über sich selbst hinaus zeigen, daB das Wunder an sich 
sowohll  wie das Wunder in seinem handgreiflichen Charakter als Hilf e in der 
Nott Glaubensforderung ist zugunsten des Wunders Gottes."6 

Jezuss roept de schare vervolgens op niet te werken om de spijs die verloren 
gaat,, maar om de spijs die blijf t tot eeuwig leven, die de Zoon des Mensen ge-
venn zal (Joh 6:27). Met deze woorden wordt vooruitgelopen op het zogenaamde 
eerstee hoogtepunt van de broodrede, waar opnieuw gesproken zal worden van 
'spijs'' (vs 55) en van de 'Zoon des Mensen' (vs 53, tevens vs 62). De woorden 
'eeuwigg leven' en 'geven' zullen op diverse plaatsen in de broodrede opduiken. 
Hett door Jezus ingevoerde werkwoord 'werken' daarentegen is geconcentreerd 
aanwezigg in de aanvangspassages van de broodrede. Dit 'werken' is aanleiding 
tott een misverstand: 
28.. «Zij dan zeiden tot hem: 

Watt moeten we doen 
opdatt wij werken de werken Gods? 

29.. Jezus antwoordde 
enn zei hun: 

Ditt is het werk Gods, 
datt julli e vertrouwen stellen7 in hem 
diee Hij gezonden heeft.» (Joh 6:28-29) 

66 K. Barth, Erklarung des Johannes-Evangeliums, S. 303-304. De betekenis van het bijbelse 
woordd 'teken' komt overigens in verband met de wijn uitgebreider aan de orde in paragraaf 7 
vann hoofdstuk 4 van deze studie ('Het begin der tekenen'). 

77 Het Griekse werkwoord pisteuo vertalen wij met 'vertrouwen (stellen)', teneinde de verwant-
schapp met het oudtestamentische werkwoord 'MN ('AMIN ) ook in de vertaling tot uitdrukking 
tee brengen. Vgi noot 74 uit hoofdstuk 1. 
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Dee schare wil weten wat ze doen moet, om de werken Gods te werken. Opmer-
kelijkk is dat de schare feitelijk geen antwoord krijgt op deze vraag. De schare 
vraagtt met nadruk om daden die zij kan verrichten: 'Wat moeten wij doen opdat 
wijj  werken de werken Gods?' In zijn antwoord echter gaat Jezus aan deze vraag 
voorbij.. In plaats van te spreken van concrete daden die de schare terwille van 
Godd zou kunnen verrichten, spreekt hij van het werk Gods. Hiermee brengt hij 
eenn correctie aan op de vraag van de schare. Om het gewicht van deze correctie 
opp het spoor te komen zal de vraag gesteld moeten worden naar het door Jezus 
terr sprake gebrachte 'werk Gods'. Is dit 'werk Gods' een werk dat God van ons 
eist8,, of gaat het hier om het werk dat Gód werkt; om de daad die God doet? 
Grammaticaall  gesproken: dient tou theou opgevat te worden als genitivus ob-
jectivuss of als genitivus subjectivus? Is God het object of het subject bij het 
werkk waarvan Jezus hier spreekt? Onder meer op grond van Johannes 9:3 - de 
enigee andere plaats waar Johannes spreekt van 'werk(en) Gods' - dient ons in-
zienss gekozen te worden voor een genitivus subjectivus. In Johannes 9:3 
spreektt Jezus namelijk van de werken Gods die in de blindgeborene geopen-
baardd zullen worden. In deze context is God nadrukkelijk subject bij de werken 
waarvann gesproken wordt: het zijn Zijn werken die geopenbaard zullen worden; 
dee daden die Hij doet zullen aan het licht gebracht worden. 
Preciess in deze genitivus subjectivus schuilt de grote correctie van Jezus op de 
vraagg van de schare. In haar spreken van 'werken Gods' was God object bij de 
werken.. In Jezus' spreken van 'het werk Gods' daarentegen is God subject bij 
hett werk. Het is niet de vraag wat wij doen moeten om de werken Gods te wer-
ken.. Het gaat om het werk Gods, dat bestaat uit het vertrouwen van de schare in 
degenee die God afgezonden heeft. Dit vertrouwen wordt niet door de schare 
zelff  bewerkstelligd, maar zal door God bewerkstelligd worden. Hoskyns ver-
wijstt hierbij naar Romeinen 12:3, waar Paulus zegt dat God Degene is die ieder 
dee mate van het geloof toebedeeld heeft. "There is but one work (contrast the 
singularr in v. 29 with the plural in v. 28): it is required of men that they would 
believee in Him whom God has sent (I John iii . 23). On this Act of faith every-
thingg depends. And yet, it would be to misunderstand what the Evangelist has 
heree said, if it were supposed that the Act of faith were an act grounded in an 
independent,, individual decision to believe. The Act of faith is itself the work 
off  God (v. 44, cf. Rom. xii . 3)."9 'Wij ' kunnen het 'werk van God' niet werken. 
Hett vertrouwen in degene die God afgezonden heeft, zal door God zelf bewerk-
stelligdd worden. 

88 Zoals bijvoorbeeld Barrett meent. {The Gospel according to St. John, p. 287) 

99 Hoskyns, The fourth gospel, p. 293. Te spreken van geloof dat van de mens vereist wordt, is 
m.i.. ongelukkig. 
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Dee radicaliteit die de genitivus subjectivus hier met zich meebrengt, lijk t de 
scharee te ontgaan. Ze vraagt Jezus om een teken op grond waarvan ze hem ver-
trouwenn kan. Het vertrouwen in hem wordt klaarblijkelijk opgevat als een door 
dee mens te verrichten activiteit. 
30.. «Zij zeiden hem dan: 

Welkk een teken doe ji j dan, 
opdatt wij zien 
enn jou vertrouwen? 
Welkk werk doe jij ? (lett.: Wat werk jij?) 

31.. Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, 
gelijkk geschreven is: 

BroodBrood uit de hemel gaf hij hun te eten. 
32.. Jezus dan zei hun 

Getrouww zeg ik jullie: 
Niett Mozes heeft julli e het brood uit de hemel gegeven, 
maarr mijn Vader geeft julli e het betrouwbare brood uit de hemel: 

33.. want het brood Gods is het (brood) dat afdaalt (ho katabainon) uit 
dee hemel 
enn leven geeft {didous) aan de wereld.» (Joh 6:30-33) 

Mett de vraag naar het werk dat Jezus doet, voert de schare de vaderen ten to-
nele,, die het manna in de woestijn aten. Tot tweemaal toe zal Jezus in zijn re-
devoeringg de vaderen expliciet noemen, waarbij hij beide malen ook het ster-
venn van de vaderen vermeldt (Joh 6:49.58). De manna etende vaderen vormen 
zoo een klein weerkerend refrein binnen de gehele broodrede. De eerder in deze 
studiee voorgestelde lezing waarbij de hoofdstukken 5 en 6 nadrukkelijk met 
elkaarr worden verbonden (zie §2.2 uit hoofdstuk 1), weet zich hierdoor extra 
geruggesteund.. Waar de vaderen in de zieke man uit Johannes 5 opnieuw deel-
genoott zijn gemaakt van Gods bevrijdende geschiedenis, en waar met deze op-
gewektee generatie opnieuw de feesten zullen worden ingescherpt, spelen de 
vaderenn in het gesprek van Johannes 6 expliciet een rol. 
Dee schare laat de manna etende vaderen vergezeld gaan van een schriftcitaat: 
«Onzee vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, gelijk geschreven is: 
BroodBrood uit de hemel gaf hij hun te eten» (Joh 6:31). Nestle-Aland tekent bij dit 
citaatt in margine drie Schriftplaatsen aan, waarvan de eerste cursief gedrukt is: 
PsalmPsalm 78:24; Exodus 16:4.15. M.J.J. Menken noemt in zijn studie betreffende 
dee tekstuele vorm van de oudtestamentische citaten in het vierde evangelie10 

100 M.J.J. Menken, Old Testament quotations in the fourth gospel. Studies in textual form, Kam-
penn 1996. Onder 'citaat' verstaat hij "a clause (or series of clauses) from Israel's Scriptures 
thatt is (or are) rendered verbatim (or anyhow recognizably) in the NT and that is (or are) 
markedd as such by an introducing or concluding formula (e.g., 'for so it is written by the 
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nogg een vierde tekst die als bron gediend zouden kunnen hebben voor het citaat 
inn Johannes 6:31, te weten Nehemia 9:15. De bron voor het citaat is betwist 
onderr exegeten. "Several possibilities are suggested, of which Exod. 16:4, 15; 
Neh.. 9:15; Ps. 78(77):24 - either according to the Hebrew text or according to 
thee LXX - are the most serious ones. It is often supposed that John quotes in a 
freee way or from a defective memory, or that he combines two or more OT 
passages;; in the opinion of others, it is impossible to trace the exact origin of 
thee quotation. Sometimes a Targum is considered as the source of the quota-
tion,, or a Johannine 'school' is made responsible for its peculiar form."11 Waar 
inn exegetisch onderzoek de meeste aandacht is uitgegaan naar de vraag van de 
bronn voor een citaat, slaat Menken een andere weg is. "The main contribution 
off  the present study lies in the combination of the questions of sources and of 
redaction:: the search for the sources of quotations can lead to sound results if 
wee take into account the factor of John's editing of them."12 Door de vraag naar 
dee bron voor het citaat te combineren met de vraag naar de johanneïsche redac-
tiee van een oudtestamentische passage, komt Menken tot de conclusie dat 
Psalmm 78(77):24 het meest in aanmerking komt als bron voor het citaat uit Jo-
hanness 6:31: "...we can conclude not only that Ps. 78(77):24 is closest to John 
6:311 among the possible sources of the quotation, but also that the two addi-
tionss [ek tou and fagein - ML] can be considered as legitimate from the point of 
vieww of early Jewish exegetical practice and necessary from the point of view 
off  John's redaction."13 De door Menken geconstateerde noodzaak van de twee 
toevoegingen,, is niet alleen interessant op het niveau van de tekstuele vorm 
(waarr Menken zich bevindt), maar ook op het niveau van de bijbelse theologie. 
Dee tekst van de Septuaginta schrijft in Psalm 77(78):24 kai arton ouranou edo-
kenken autois (vertaald: en brood van [de] hemel gaf hij hun). In Johannes 6 luidt 
hett Schriftcitaat arton ek tou ouranou edoken autois fagein (vertaald: brood uit 
dee hemel gaf hij hun te eten). De omissie van het kai acht Menken onbelang-
rijk ;; de toevoegingen ek tou (uit de) en fagein (te eten) daarentegen acht hij 
voorr de evangelist van noodzakelijk belang: "The addition of fagein is impor-
tantt to the evangelist in view of Jesus' monologue in 6:35-58", en "The inser-
tionn of ek tou, legitimized by Exod. 16:4, was necessary for the evangelist for 
christologicall  reasons."14 Menken houdt niet enkel rekening met redactionele 
toevoegingen,, maar geeft deze ook een plaats binnen het evangelie. Wanneer 

prophet',, Matt. 2:5; 'as the prophet Isaiah said\ John 1:23)." (a.w. p. 11) Ander aan het Oude 
Testamentt ontleend materiaal noemt hij 'allusies'. 

111 A.w. p. 47. 

122 A.w. p. 13-14. 

133 A.w. p. 53. 

144 A.w. p. 51-52 resp. 53. 
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Menkenss inzichten bijbels-theologisch geïnterpreteerd worden, mag gezegd 
wordenn dat de evangelist oudtestamentische teksten citeert en in zekere zin 
manipuleertt teneinde zijn getuigenis aangaande Messias Jezus zo nadrukkelijk 
enn getrouw mogelijk gestalte te geven. Deze gedachte sluit zeer wel aan bij de 
brederee en meer fundamentele uitspraak van Hemelsoet betreffende het Nieuwe 
Testament.. In zijn bij bels-theologische visie is het Nieuwe Testament het Oude 
Testament,, zó gelezen dat Messias Jezus ter sprake komen kan. 15 i n het geval 
vann Johannes 6:31 neemt de evangelist de Psalm-tekst op en vult deze aan met 
woordenn die in de broodrede een belangrijke rol zullen spelen. Vanaf Johannes 
6:333 namelijk zal Jezus diverse malen spreken van het brood dat uit de (ek tou) 
hemell  is afgedaald;16 en ook het eten zal diverse malen terugkeren in zijn 
woorden.. Psalm 78(77):24 wordt door Johannes op zulk een wijze gelezen, dat 
hijj  Messias Jezus ter sprake brengen kan. 
Inn Jezus' antwoord op de woorden van de schare, komt Johannes' toevoeging ek 
toutou nadrukkelijk naar voren: «Niet Mozes heeft julli e het brood uit de hemel 
gegeven,, maar mijn Vader geeft julli e het betrouwbare brood uit de hemel; 
wantt het brood Gods is het (brood) dat afdaalt (ho katabainon) uit de hemel en 
levenn geeft (didous) aan de wereld» (Joh 6:32-33). Er bestaat onenigheid over 
dee vraag waar het Griekse ho katabainon betrekking op heeft: op het brood, of 
opp Jezus zelf? Van den Bussche merkt hierover op: "Aangezien 'brood' in het 
Griekss (artos) mannelijk is, is er een dubbele vertaling mogelijk (cfr. 6,34): 
Godss brood is dat wat uit de hemel neerdaalt, ofwel: Gods brood is Hij die uit 
dee hemel neerdaalt. De tweede betekenis is bedoeld, want de rede wil precies 
overschakelenn van het manna en het brood naar de persoon van Jezus. "'7 De 
keuzee die Van den Bussche maakt om ho katabainon eenduidig te betrekken op 
Jezus,, is niet onomstreden. Bijvoorbeeld Schnackenburg en Engelen kiezen er 
voorr het afdalen te betrekken op het brood. 18 Ook wij betrekken in deze studie 
hoho katabainon op het brood, aangezien in Jezus' woorden uit de broodrede het 

155 "Daarom kan op de vraag 'wat is het zogenaamde Nieuwe Testament?' met grote stelligheid 
wordenn geantwoord: 'Het zogenaamde Nieuwe Testament is het zogenaamde Oude Testament 
zoo gelezen dat Jezus ter sprake komen kan'." (Hemelsoet, 'Wie zeggen de mensen dat de Zoon 
dess Mensen is? Jeremia als antwoord', in: Amsterdamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse 
TheologieTheologie 16 [1997], p. 118) 

166 In Joh 6:42 wordt het misverstand aangegeven doordat de joden niet volledig citeren. Zij 
sprekenn daar van 'afdalen uit de hemel' zonder te spreken van het brood. Waarom in Joh 6:58 
hett lidwoord voor 'hemel' ontbreekt is mij onduidelijk. De enige andere tekst binnen Johannes 
66 over 'afdalen van de hemel' waarin Jezus niet spreekt van 'brood', onderscheidt zich van de 
restt door gebruik te maken van het voorzetsel apo (Joh 6:38). 

177 Van den Bussche, Het boek der werken, p. 120. Ook Barrett kiest er voor ho katabainon te 
betrekkenn op Jezus. {The Gospel according to St. John, p. 290) 

188 Schnackenburg, Das Johannesevangelium II. Teil, S. 56; Engelen, Johannes 1-6, p. 128. 
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broodd steeds het subject is van de afdalende beweging uit de hemel (Joh 
6:41.50.51.58). . 
Waarr Jezus gesproken heeft van het leven gevende brood dat de Vader geeft, 
vestigtt de schare via het werkwoord 'geven' de aandacht op Jezus zelf: 
34.. «Zij dan zeiden tot hem: 

Heer, , 
geeff  ons altijd dit brood! 

35.. Jezus zei hun: 
IKK BEN het brood des levens; 
diee tot mij komt zal nooit hongeren 
enn die vertrouwen stelt in mij zal nooit meer dorsten. 

36.. Maar ik zei julli e 
datt julli e [mij] gezien hebben en niet vertrouwen. 

37.. Alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen, 
enn die tot mij komt zal ik nooit uitwerpen naar buiten 

38.. want ik ben afgedaald van de hemel, 
niett om mijn wil te doen 
maarr de wil van die mij gezonden heeft. 

39.. Dit is de wil van die mij gezonden heeft, 
datt ik van alles wat Hij mij gegeven heeft, 
daaruitt niet verlies, 
maarr het opwek op de jongste dag. 

40.. Want dit is de wil van mijn Vader, 
datt ieder die de zoon ziet en vertrouwen stelt in hem 
eeuwigg leven heeft, 
enn ik zal hem opwekken op de jongste dag.» (Joh 6:34-40) 

Wanneerr de schare Jezus oproept haar altijd dit brood te geven, roept Jezus 
allereerstt de Naam van de verborgen Zich openbarende God in herinnering: «IK 
BEN».199 Besloten in ego eimi gaat de Naam voorop, en vanuit de Naam spreekt 
Jezuss vervolgens van een predikaat hierbij: «brood des levens». Dit predikaat 
steltt - net als de andere predikaten bij de Naam - nogmaals de Naam zelf pre-
sent.. Dat dit present stellen van de Naam zijn hoogtepunt vindt in Jezus Chris-
tuss zelf, komt nadrukkelijk naar voren in de woorden die Jezus hier onmiddel-
lij kk op laat volgen: «die tot mij komt zal nooit hongeren, en die mij vertrouwt 
zall  nooit meer dorsten» (Joh 6:35). Hij is immers degene die aan de overzijde 
broodd gedeeld heeft opdat allen die tot hem gekomen waren (vs 5) geenszins 
zoudenn hongeren. Zo zal ook niemand die zijn vertrouwen op Jezus Christus 
durftt stellen ooit nog dorsten, maar hij zal komen en drinken in het hart van het 

199 Voor een bespreking van de zogenaamde «IK BEN» woorden zij verwezen naar §2.3 uit hoofd-
stukk 1. 
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land,, waar stromen van levend water uit zijn binnenste zullen vloeien (Joh 
7:37-38).. Zo komt in deze woorden aangaande het brood des levens als predi-
kaatt bij de Naam, uitdrukkelijk naar voren hoe Jezus Christus de vervulling, 
bevestigingg en bestendiging is van de Naam (Miskotte). 
Hett gemurmureer dat in de verzen 41-42 hoorbaar zal worden, richt zich niet op 
ditt eerste deel van Jezus' reactie op de vraag naar het brood (vs 35-37), maar op 
hett tweede gedeelte waarin Jezus zegt afgedaald te zijn van de hemel (vs 38-
40).. Centraal in dit tweede gedeelte staat de 'wil'. Binnen het evangelie naar 
Johanness is de 'wil ' niet de wil van het vlees, niet de wil van de man (1:13), 
maarr de wil van Degene die Jezus gezonden heeft (4:34; 6:38.39; 7:17), van de 
Vaderr (die hem gezonden heeft) (5:30; 6:40), van God (9:31). Om Zijn wil te 
doenn is Jezus afgedaald van de hemel. Binnen Tenach is een aantal malen 
sprakee van Gods afdalen: nadat Abraham is afgedaald naar Egypte (Gen 12:10), 
enn zijn zoon Izaak van Godswege het uitdrukkelijk verbod heeft gekregen af te 
dalenn naar Egypte (Gen 26:2), dalen de zonen van Jakob af naar Egypte en ver-
zekertt God Jakob: «Ikzelf daal af met jou naar Egypte, en Ikzelf doe je opgaan, 
jaa opgaan» (Gen 46:4).20 op de berg Gods hoort Mozes JHWH dan ook spre-
ken:: «Ik heb zeer wel gezien de verdrukking van Mijn volk dat in Egypte is, en 
Ikk heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, ja Ik heb hun smarten leren 
kennen.. Daarom daal Ik af, om het te redden uit de hand van de Egyptenaren, 
enn het te doen opgaan uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land 
vloeiendd van melk en honing ...» (Ex 3:7-8). Afdalen wordt in deze teksten na-
drukkelijkk verbonden met Gods daad van bevrijding uit de Egyptische slaver-
nij.211 In Johannes 6 horen we dat Jezus is afgedaald van de hemel met het oog 
opp de opwekking op de jongste dag (vs 39.40). 
41.. «De joden dan murmureerden over hem 

omdatt hij zei: 
IKK BEN het brood 
datt afgedaald is uit de hemel, 

42.. en zij zeiden: 

200 Vgl de vertaling van Buber/Rosenzweig «Ich selber ziehe mit dir nach Agypten hinab und ich 
selberr bringe dich wieder herauf, ja herauf.» 

211 Rond de torenbouw van Babel wordt bijbels gezien voor de eerste keer gesproken van Gods 
afdalenn (Gen 11:5.7). Vervolgens in het verhaal van de ongastvrijheid van Sodom, waar JHWH 
besluit:: «Laat ik toch afdalen en zien, of gelijk haar geroep komend tot mij zij alles gedaan 
hebben,, of niet: ik wil het weten!» (Gen 18:21). Na de reeds geciteerde passages uit Gen 46 
enn Ex 3 is een aantal malen sprake van het afdalen Gods rond de wetgeving (Ex 19:11.18.20; 
34:5).. In de woestijn daalt JHWH af om te spreken (Num 11:17.25; 12:5), in zijn lied bezingt 
Davidd JHWH die de hemel boog, en afdaalde (2Sam 22:10), en Profeten en Psalmen zien reik-
halzendd uit naar de tijd dat JHWH de hemelen zal scheuren en af zal dalen (Jes 63:19), dat Hij 
aff  zal dalen om te strijden voor de berg Sions en voor haar heuvel (Jes 31:4, vergelijkbaar: Mi 
1:3;; Ps 144:5) of roepen Gods afdalen in herinnering (Jes 64:2; Ps 18:10; zo ook Neh 9:13). 
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Iss deze niet Jezus, de zoon van Jozef, 
wienss vader en moeder we kennen? 
Hoee kan hij nu zeggen: 

Uitt de hemel ben ik afgedaald? 
43.. Jezus antwoordde 

enn zei hun: 
Murmureertt niet onder elkaar. 

44.. Niemand kan tot mij komen 
wanneerr de Vader die mij gezonden heeft hem niet trekt, 
enn ik zal hem opwekken op de jongste dag. 

45.. Er is geschreven in de profeten: 
Enn zij zullen zijn allen door God onderricht; 

iederr die van (de kant van) de Vader gehoord en geleerd heeft 
komtt tot mij. 

46.. Niet dat iemand de Vader gezien heeft 
behalvee hij die van (de kant van) God is (ho on); 
diee heeft de Vader gezien. 

47.. Getrouw zeg ik jullie, 
dee vertrouwende heeft eeuwig leven. 

48.. IK BEN het brood des levens. 
49.. Jullie vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten 

enn zijn gestorven: 
50.. Dit is het brood dat uit de hemel afdaalt, 

opdatt iemand daarvan eet 
enn niet sterft. 

51.. IK BEN het levend brood dat uit de hemel is afgedaald: 
wanneerr iemand eet van dit brood 
zall  hij leven in eeuwigheid 
enn het brood dat ik zal geven is mijn vlees 
voorr het leven van de wereld.» (Joh 6:41-51) 

Datt het murmureren waar deze passage mee inzet herinnert aan het murmure-
renn in de woestijn, wordt door diverse exegeten opgemerkt.22 Het uitermate 
onheilspellendee karakter dat het murmureren precies op deze plaats in de tekst 
mett zich meedraagt, wordt echter nauwelijks opgemerkt. Het herinnert inder-
daadd aan het murmureren in de woestijn, aan zowel Exodus 15-17 als aan het 

222 "With the 'murmuring' in vs. 41 (...) we return to the atmosphere of the Israelites in the desert 
andd the manna." (Brown, The gospel according to John Volume I, p. 276); "Dem Werben 
Jesuu urn Glauben setzen 'die Juden' ein Murren entgegen, ahnlich wie ihre Vater in der 
Wuste.""  (Schnackenburg, Das Johannesevangelium II . Teil, S. 75); "(...) 'ze morren over 
hem'' -, een woord dat de herinnering wil oproepen aan het volk in de woestijn dat tegenover 
Mozess in opstand komt en gaat 'morren' (...)." Van Tilborg, Johannes, Boxtel 1988, p. 80) 
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grotee murmureren in Numeri 14; aan de verhalen vlak na het Schelfzeelied en 
aann de verhalen op de drempel van het land, wanneer het volk bang is en het 
landd niet in durft gaan. In Numeri 14 klinkt de eed van JHWH in Zijn toorn: «zo 
zijj  het land, hetwelk Ik aan hun vaderen gezworen heb, zien zullen...» (Num 
14:23).. Deze tekst heeft in Johannes 5 een belangrijke rol gespeeld,23 en dreigt 
nuu wederom om de hoek te komen kijken. En dat in het hoofdstuk waarin met 
dee ten leven opgewekte generatie van de woestijn (Joh 5), opnieuw de Exodus 
gevierdd wordt! Jezus zal dan ook nadrukkelijk waarschuwen: «Murmureert niet 
onderr elkaar!», wat geparafraseerd kan worden met 'Gedraagt julli e niet gelijk 
dee vaderen in de woestijn, op de drempel van het land; roept de toorn van de 
Heerr niet over julli e af! De vaderen in de woestijn immers hebben de belofte 
vann het land versmaad; zij zijn gestorven; het land hebben zij niet gezien!' 
(Numm 14:29; Joh 6:49) 
All  murmurerend over Jezus' woord «IK BEN het brood dat afgedaald is uit de 
hemel»» (Joh 6:41) citeren de joden foutief: «Is deze niet Jezus, de zoon van 
Jozef,, van wie we de vader en moeder kennen? Hoe kan hij nu zeggen: Uit de 
(ek(ek tou) hemel ben ik afgedaald?» (Joh 6:42). Deze is inderdaad Jezus de zoon 
vann Jozef (vergelijk Joh 1:45); maar hij heeft niet gezegd uit de hemel afge-
daaldd te zijn. In dit hoofdstuk is het afdalen uit de (ek tou) hemel gereserveerd 
voorr het brood; wanneer Jezus van zijn eigen afdalen spreekt vermijdt hij hier 
hett voorzetsel ek: hij is afgedaald van {apó) de hemel (Joh 6:38). Een te onmid-
dellijkee identificatie van Jezus met het brood uit de hemel is hiermee zorgvul-
digg vermeden, maar door de gesprekspartners van Jezus niet opgemerkt. 
Inn Jezus' antwoord op de murmurerende joden klinkt opnieuw een expliciet 
Schriftcitaat:: «Er is geschreven in de profeten: En zij zullen zijn allen door 
GodGod onderricht» (Joh 6:45). Menken wijst eenduidig de Septuaginta-tekst van 
Jesajaa 54:13 aan als bron voor dit citaat: «en (ik zal maken, vs 12) al jouw zo-
nenn door God onderricht».24 Hoewel de formeel tekstuele overeenkomst aan-
zienlijkk minder groot is, mag wat betreft de inhoud wellicht ook aan Jeremia 
31:333 gedacht worden, waar JHWH zegt dat Hij de wet in hun binnenste zal 
gevenn en in hun hart schrijven zal.25 

233 In Johannes 5 klinkt in Jezus' woorden «het uur komt en nu is het dat de doden de stem van 
dee Zoon van God zullen horen en zij die horen zullen leven» (Joh 5:25) Psalm 95 mee: «He-
den,, zo gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet gelijk te Meriba, gelijk ten dage van 
Massaa in de woestijn, waar uw vaderen Mij verzochten, Mij beproefden...». Het horen naar 
zijnn stem staat dus tegenover het verhaal van Massa en Meriba, tegenover het verzoekende 
verhaall  uit Ex 17 én tegenover het verhaal waarin de kinderen Israels JHWH ten tweede maal 
verzoeken:: Num 14. De aan Num 14:23 verwante eed waar de Psalm op uitloopt wordt gepre-
senteerdd als gevolg van het niet horen naar zijn stem. 

244 Menken, Old testament quotations in the fourth gospel, p. 77. 

255 Vgl Van den Bussche: "Het citaat benadert, wat de terminologie betreft, het dichtst Is. 54,13 
LXX ,, en wat de inhoud betreft Jer. 31,31-34." {Het boek der werken, p. 130) 
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Dee onmiddellijke context van het oudtestamentisch citaat wordt gevormd door 
uitsprakenn over het komen tot Jezus. Van nauwgezette parallellie is geen sprake 
(vss 44 begint met «niemand kan tot mij komen... »; terwijl vs 45 eindigt met « 
...komtt tot mij»), maar dat betekent niet dat de verzen 44bc zich niet laten ver-
gelijkenn met vers 45c. De door de Vader getrokken mens is de mens die hoort 
enn leert van de Vader.26 Dit alles in Jezus Christus: het komen tot hem omsluit 
immerss deze versdelen. In hem zullen we worden tot daadwerkelijke 'theodi-
dacten',, bij wie de wet in het hart geschreven staat. 
Dee concentratie op Jezus wordt voortgezet in vers 46: «Niet dat iemand de Va-
derr gezien heeft behalve hij die van (de kant van) God is {ho on), die heeft de 
Vaderr gezien». Interessant in dit (didactisch) verband is te wijzen op Johannes 
1:18,, alwaar geschreven staat dat de degene die in de schoot van de Vader is 
{ho{ho on), exegese geven zal (exegesato): hij zal de uitleg geven. Wie zich (daar-
aann en aan hem) toevertrouwt, heeft eeuwig leven (Joh 6:47). 
Vanuitt het brood des levens als predikaat bij de Naam (vs 48), spreekt Jezus 
vervolgenss van de manna etende vaderen in de woestijn (vs 49). Hiermee ech-
terr komt ook de dood ter sprake. Waar Jezus gesproken heeft van de spijs die 
blijf tt tot eeuwig leven en die de Zoon des Mensen geven zal (Joh 6:27); van het 
afdalendee brood Gods dat leven geeft aan de wereld (Joh 6:33); van het brood 
dess levens (Joh 6:35.48); en van het eeuwig leven dat de vertrouwende heeft 
(Johh 6:40.47), doet hier de dood zijn intrede in de broodrede: «Jullie vaderen 
hebbenn in de woestijn het manna gegeten en zijn gestorven. Dit is het brood dat 
uitt de hemel afdaalt, opdat iemand daarvan eet en niet sterft» (Joh 6:49-50). 
Velee exegeten zien een nadrukkelijke tegenstelling tussen het manna en het 
broodd uit de hemel. Reeds bij vers 31 merkt Barrett op: "The bread given by 
Mosess was not the true bread, and the Law given by Moses was not the true 
Law,, though both were parables of the truth. True bread and true Law, that is 
eternall  life, are the Son of man whom God gives (vv. 35, 47-51, et al.)"27 In 
dezelfdee lijn becommentarieert hij de verzen 49-50: "Eating the manna was 
essentiall  for life, yet the life it fostered was not eternal life: the eaters, in the 
end,, died. The heavenly bread that Jesus gives, or rather is, is such that those 
whoo eat of it enjoy eternal life. Not dying is equivalent to hungering and 
thirstingg no more (in v. 35): those so provided have enough for every spirital 
needd and therefore never die."28 De invoering van het spirituele element ('spi-
ritall  need') wordt bij Bernard nadrukkelijker aangetroffen. Hij onderscheidt het 

266 Vgl Menken: "A comparison of 6:44 and 6:45b reveals that 'to be drawn by the Father' is 
explainedd as 'to hear and learn from the Father'. The OT quotation introduces the theme of 
God'ss teaching." (Old testament quotations in the fourth gospel, p. 67) 

277 Barrett, The Gospel according to St. John, p. 290. 

288 A.w. p. 297. 
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mannaa dat het lichaam voedt, van het brood des levens dat de menselijke geest 
voedt:: "The manna which nourished the bodily life of the Israelites in the de-
sert,, did not secure them from physical death at last (see on v. 58). In this it was 
likee ordinary bread, although divinely given. The Bread of Life, which Jesus 
offerss in His own Person, has not to do with the nourishment of the bodily life, 
norr does it secure those who believe in Him from the death of the body. But it 
iss the appropriate and divinely given nourishment of man's spirit, and he who 
continuallyy feeds on it - that is, he who continually keeps in spiritual touch with 
Jesuss - is secure against spiritual death; he shall live for ever, having assimila-
tedd the true Bread of Life."29 Hij gaat hierin zo ver dat hij het 'sterven' uit vers 
499 betrekt op de fysieke dood, en het 'niet sterven' op de spirituele dood. De 
tekstt geeft hiertoe echter geen enkele aanleiding: Johannes schrijft beide malen 
hetzelfdee werkwoord. Met interpretaties als deze - waarin onderscheid wordt 
gemaaktt tussen 'fysiek' en 'spiritueel' - kunnen wij dan ook beslist niet instem-
men. . 
Vann den Bussche betwist de hemelse afkomst van het manna: "Het manna kan 
niett hemels zijn omdat het niet vrijwaart voor de dood. Er is geen plaats voor 
dee dood in de hemel, en een hemelse werkelijkheid moet de dood verjagen. (...) 
Wiee hemels brood gegeten heeft, sterft nooit echt. Want ook al sterft hij schijn-
baarr toch, dan nog leeft hij en moet hij noodzakelijk verrijzen."30 Ook Bult-
mannn vindt dat het manna niet het ware brood uit de hemel is, aangezien de 
vaderenn die het aten gestorven zijn: "Wie V.30-33 im Dialog, so wird jetzt V.49-
5iaa in der Rede, anschlieliend an die VerheiBung des ewigen Lebens, das wahre 
Himmelsbrott dem Manna gegenübergestellt. Der Gegensatz wird zunachst all-
gemeinn formuliert: das Manna konnte kein Leben spenden; die Vater, die es ge-
gessen,, sind gestorben (V.49). Himmelsbrot ist nur das zu nennen, was unver-
ganglichess Leben spendet (V.so)."31 Problematisch in deze opvattingen is de 
reactiee van Jezus op het Schriftcitaat uit vers 31: nergens betwist hij dat de 
vaderenn daadwerkelijk brood uit de hemel te eten hebben gekregen. 
All  met al wil hier een andere interpretatie voorgesteld worden. «Jullie vaderen 
hebbenn in de woestijn het manna gegeten en zijn gestorven» (Joh 6:49). Wat 
niett uit het oog verloren dient te geraken, is dat ook deze woorden van Jezus 
onderr het beslag staan van het murmureren van de joden enerzijds en van Jezus' 
oproepp niet te murmureren anderzijds. Pas nu er gemurmureerd wordt, komt 
ookk de dood ter sprake. Dat is interessant. De vaderen in de woestijn zijn im-
merss gestorven vanwege hun grote murmureren (Num 14:2.22-23.27-35); van-

299 Bernard, A critical and exegetical commentary on the Gospel according to St. John, Edin-
burghh 1942, p. 206. 

300 Van den Bussche, Het boek der werken, p. 133. 

311 Bultmann, Das Evangelium des Johannes, S. 170. 
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wegee het versmaden van het land van belofte (Num 32:9-11)! Wanneer Jezus 
hadd willen zeggen dat het manna op een of andere wijze de oorzaak geweest 
zouu zijn van het sterven van de vaderen, zou het manna reeds in Johannes 5 -
waarr de gestorven woestijngeneratie tot leven wordt gewekt in de man die acht 
enn dertig jaar in zijn ziekte was - een rol gespeeld moeten hebben. Dat gebeurt 
echterr niet: pas in het hoofdstuk waarin met de opgewekte woestijngeneratie 
opnieuww de uittocht uit Egypte gevierd wordt, wordt gesproken van het manna 
datt de vaderen aten. Wellicht mag gezegd worden dat de vaderen ondanks (!) 
hett manna gestorven zijn in de woestijn. Het manna zouden ze eten totdat ze 
komenn zouden in het land waarnaar ze op weg gezet waren (vergelijk Ex 
16:35),, en desondanks zijn ze - vanwege hun gemurmureer - gestorven in de 
woestijnn en hebben ze het land niet gezien (Num 14; Joh 6:49). Maar allen die 
doorr God zullen zijn onderricht, die gehoor geven aan de Vader (Joh 6:45, ver-
gelijkk Ps 95), die zich toevertrouwen aan de belofte Gods en de concretisering 
daarvan,, die eten van het brood dat afdaalt uit de hemel, kortom: die niet mur-
murerenn (Joh 6:43), zij zullen niet sterven (Joh 6:50). 

§22 BROOD IN DE TORA 

Interessantt is in dit verband de wijze waarop van brood gesproken wordt in de 
Tora.. Hoewel het Hebreeuwse woord voor brood (crb - LECHEM) in Tenach in 
velee gevallen staat voor 'voedsel' in het algemeen,32 j s er met name in de Tora 
eenn interessante verbijzondering cq toespitsing waarneembaar, die onze inter-
pretatiee van het brood uit Johannes 6 verder helpen kan. Deze verbijzondering 
kann op het spoor gekomen worden wanneer bij het verlenen van betekenis aan 
hett woord LECHEM, de context waarbinnen dit woord functioneert in ogen-
schouww genomen wordt. Hiermee sluiten we ons aan bij het literaire standpunt 
datt de betekenis van een woord bepaald wordt door de context waarvan het deel 
uitmaakt.. De onmiddellijke literaire context is bepalend, en niet een buiten de 
tekstt staande werkelijkheid - ook niet de werkelijkheid van het woordenboek. 
"Vanuitt het woordenboek en dus vanuit de werkelijkheid buiten de tekst gezien 
zijnn de woorden schaduw van zichzelf geworden (...) Een woordenboek geeft 
allee betekenissen van een woord, maar niet de betekenissen die ze in een lite-
rairee tekst kunnen krijgen."33 De woorden maken deel uit van en geven vorm 
aann een werkelijkheid die de literaire tekst zelf schept. De gestolde betekenis-
senn van het woordenboek zijn niet bij machte uitdrukking te geven aan de bete-

322 Vgl Dommerhausen in Th WAT: "Icehcem kommt im AT ca. 300mal als 'Brot'. 'Nahrung' und 
'Brotkorn'' vor." (Band IV, S. 538) 

333 Fens, 'De relikwie van de werkelijkheid', in: De Volkskrant, 22 februari 1991. 
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kenissenn die de woorden kunnen krijgen binnen hun eigen literaire werkelijk-
heid. . 
Voorr bijbelse woorden geldt dit in verhevigde mate. Net als in andere literaire 
tekstenn kunnen ook in bijbelse teksten de woorden betekenissen krijgen die 
geenn woordenboek ze geven kan. Maar dit is bij bijbelse teksten niet enkel het 
gevall  op grond van louter literaire principen. Vanuit de bijbelse theologie na-
melijkk kan aan bovengenoemd literair standpunt worden toegevoegd dat bij-
belsee woorden zowel deel uitmaken van als vorm geven aan een werkelijkheid 
diee volstrekt uniek genoemd moet worden. De Naam straalt door dit verhaal! 
Preciess dat maakt de context van de bijbelse woorden beslissend anders dan de 
contextt van andere literaire teksten. De werkelijkheid die gevormd wordt bin-
nenn de bijbelse teksten is een gans andere werkelijkheid dan de werkelijkheden 
diee binnen of buiten andere literaire werken gevormd worden. Binnen de bij-
belsee context zijn de woorden in dienst genomen om op een of andere manier te 
getuigenn van de unieke daden Gods. Deze woorden zijn niet los te maken of los 
tee lezen van de context waarin ze thuishoren. Het woordenboek is hier een bui-
tenstaanderr in de volle zin van het woord: het haalt de woorden niet enkel uit 
eenn context, maar uit een volstrekt unieke context die zich met geen andere 
vergelijkenn laat. 

Wanneerr aan het woord LECHEM - dat in Tenach veelal staat voor 
brood/voedsell  in het algemeen - betekenis verleend wordt vanuit de onmiddel-
lijk ee context waarin het woord is opgenomen, zal met name in de Tora een ver-
bijzonderingg van de betekenis van dit woord oplichten. Deze verbijzondering 
kann tot uitdrukking gebracht worden in een drietal met elkaar samenhangende 
betekenisvelden:: (a) brood als ellendebrood; (b) brood uit de hemel; en (c) 
broodd in verband met gastvrijheid en broederschap. 

(a)) brood als ellendebrood 
Inn de ook uit de Haggada voor Pesach bekende formulering van Deuterono-
miumm 16 draagt het brood nadrukkelijk de last van de ellende met zich mee: 

«Bewaarr de maand Abib 
houdd Pasen voor JHWH jouw God; 
inn de maand Abib immers heeft JHWH jouw God je doen uittrekken uit 
Egypte,, 's nachts. 
Slachtt voor JHWH jouw God Pasen, kleinvee en runderen, 
opp de plaats die JHWH verkiest 
omm daar Zijn Naam te doen wonen. 
Jee zult daarbij niets gedesemds eten, 
zevenn dagen zal je matses daarbij eten, 
BROODD DER ELLENDE, 
wantt in haast ben je uitgetrokken uit het land Egypte: 
opdatt je gedenkt de dag van je uittrekken uit het land Egypte 
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allee dagen van je leven» (Deut 16:l-3).34 

Broodd is in deze tekst ellendebrood; brood uit het duistere, donkere Egypte. 
Vann Egypte staat geschreven dat het door middel van brood scheiding maakt 
tussenn slaaf en vrije, tussen Hebreër en Egyptenaar, «want de Egyptenaren kun-
nenn geen brood eten met de Hebreen, omdat dat voor de Egyptenaren een gru-
well  is» (Gen 43:32). Egyptenaren grijpen brood aan als middel om scheiding te 
makenn tussen het ene volk en het andere volk, tussen slaven en vrijen. Het 
broodd dat veelal uitdrukking geeft aan voedsel in het algemeen, krijgt in deze 
contextt de smaak van de Egyptische ellende. Ook op andere plaatsen in de Tora 
wordtt brood verbonden met Egypte. Toen de zeven jaren van honger begonnen 
wass er immers honger in alle landen, maar in het hele land Egypte was brood 
(Genn 41:54-55). De honger doet de zonen van Jakob afdalen naar Egypte, al-
waarr ze brood voorgeschoteld krijgen (Gen 43:25.31). Jozef doet vervolgens 
ookk zijn vader brood toekomen (Gen 45:23) en onderhoudt zijn vader, zijn 
broederss en het hele huis van zijn vader met brood, tot de mond der kinderkens 
toee (Gen 47:12). Dat dit Egyptisch brood geen brood der ellende is, zegt meer 
overr Jozef dan over Egypte. Jozef is degene die zijn vader en zijn broeders ver-
zorgtt met brood. Tegelijkertijd echter kondigt dit brood het ellendebrood aan: 
err komt immers een tijd waarin een koning zal opstaan over Egypte, die Jozef 
niett gekend heeft (Ex 1:8). 

Hoeveell  de Egyptenaren brood waard is, blijkt niet alleen uit de handelwijze 
vann Potifar - die Jozef alles in handen geeft, zich nergens om bekommert, be-
halvee om het brood dat hij at (Gen 39:6) -, maar ook uit het gedrag van de 
Egyptenarenn bij aanhoudende honger (Gen 47:13.15.17): ze verkopen uiteinde-
lij kk zichzelf en hun land in ruil voor brood (Gen 47:19). 

(b)) brood uit de hemel 
Datt brood in zijn toespitsing van 'brood der ellende' in de Tora uitdrukkelijk 
verbondenn is met het Egyptische slavenhuis, betekent niet dat de ellende die dit 
broodd in zich draagt onomkeerbaar zou zijn. Zo laat de tekst uit Deuterono-
miumm horen dat dit brood der ellende gegeten dient te worden «opdat je ge-
denktt de dag van je uittrekken uit het land Egypte» (Deut 16:3). Het volk wordt 
opgedragenn het brood der ellende te eten ter gedachtenis aan de uittocht uit 
Egypte.. Ook in Exodus komt nadrukkelijk naar voren dat het volk niet hoeft te 
levenn in de greep van het Egyptische ellendebrood. Wanneer het volk murmu-
reertt in de woestijn door terug te verlangen naar Egypte «waar wij tot verzadi-
gingg brood aten» (Ex 16:3), zegt JHWH brood van 's hemelswege toe: «Zie, Ik 
zall  voor julli e brood uit de hemel doen regenen» (Ex 16:4, vergelijk vs 

344 Vergelijk de Haggada voor Pasen: "Dit is het BROOD DER ELLENDE dat onze vaderen in 
Egyptelandd aten. Laat ieder die hongert, komen en eten. Laat ieder die geen seder heeft, ko-
menn en met ons Pasen vieren. Dit jaar hier, volgend jaar in het land Israël. Dit jaar slaven, 
volgendd jaar zonen van de vrijheid." 
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8.12.15).. Het murmurerende volk dat uitroept de slavernij van Egypte te ver-
kiezenn boven de vrijheid van het land van belofte waarnaar het op weg is gezet, 
wordtt op die weg gespijzigd met hemels brood. In feite wordt met dit brood 
voorkomenn dat de kinderen Israels vanwege gebrek aan brood opnieuw in de 
armenn van de Egyptenaren gedreven worden. Abraham immers is in Egypte 
terechtt gekomen vanwege de honger (Gen 12:10); wanneer er honger is in het 
landd krijgt Isaak van JHWH het nadrukkelijke verbod af te dalen naar Egypte 
(Genn 26:1-2); en de zonen van Israël komen naar Egypte wanneer er honger is 
inn het land (Gen 42:5, vgl ook Gen 43:1-2). Nu hier in Exodus het volk uitroept 
tee zullen sterven van de honger, is de lezer gewaarschuwd: waar in Genesis 
hongerr diverse malen geleid heeft tot een tocht richting Egypte (of in het ver-
haall  van Isaak precies tot een verhindering daarvan door JHWH), moet ook nu 
gevreesdd worden dat het bevrijde volk terug zal keren naar Egypte. Dit drei-
gendd afdalen terug naar de slavernij wordt echter voorkomen met het brood uit 
dee hemel. De weg naar het land van belofte blijf t voor het volk begaanbaar 
dankzijj  het brood dat JHWH voor hen uit de hemel doet regenen.35 Dat dit brood 
uitt de hemel in Exodus 16 de sabbat ter sprake brengt, versterkt deze gedach-
tengangg (Ex 16:22.29). De rust van de sabbat en de rust van het land van be-
loftee zijn immers niet tegen elkaar uit te spelen. Zo vangt het spreken van JHWH 
tott Mozes op de Sinai in Leviticus 25-26 aan met de woorden: «Wanneer julli e 
komenn in het land, dat Ik julli e zal geven, dan zal het land rusten/sabbat hou-
den,, een rust/sabbat voor JHWH» (Lev 25:2). Het land en de wijze van leven in 
datt land worden in deze hoofdstukken voor ogen gesteld, en in deze schildering 
treffenn we ook 'brood' aan: het volk zal tot verzadiging toe brood eten (Lev 
26:5).366 In het land van belofte garandeert JHWH brood voor het volk, zoals Hij 
inn brood voorziet op de weg door de woestijn naar het land. Door dat brood van 
JHWHH is Israël niet langer afhankelijk van Egyptisch ellendebrood, en keert het 
volkk het land van belofte de rug niet toe. 
Naastt Exodus 16:4 is er binnen Tenach nog twee maal sprake van 'brood uit 
(de)) hemel', te weten in Psalm 105:40 en Nehemia 9:15. Beide teksten herinne-
renn direct aan Exodus 16. 

(c)) brood in verband met gastvrijheid en broederschap 
Inn Deuteronomium 10 wordt het geven van brood beschreven als een concrete 
daadd van Gods liefde. JHWH is de God die «het recht van de weduwe en wees 

355 In Num 21 grijpt God op een geheel andere wijze in wanneer het volk de zin van de uittocht 
betwistt door vertwijfeld uit te roepen: «Geen brood, en geen water is hier, en onze ziel walgt 
vann dit lichte brood!» (Num 21:5) De door JHWH gezonden vurige slangen doen het volk be-
seffenn wat het gedaan heeft. 

366 Van brood in het land is ook sprake in Gen 14:18; Ex 23:25; Lev 26:26; Num 14:9; 15:19; 
Deutt 8:9. In het verhaal van de ADAM op de ADAMA horen we dat de mens in het zweet zijns 
aanschijnss brood zal eten (Gen 3:19). 
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doet;; en de vreemdeling liefheeft dat Hij hem brood en kleding geeft» (Deut 
10:18).. Onmiddellijk volgt hierop de oproep aan heel Israël de vreemdeling lief 
tee hebben, want Israël is zelf vreemdeling geweest in Egypte (Deut 10:19). 
Waarr Egyptisch ellendebrood mensen afhankelijk en onderworpen maakt, geeft 
JHWHH brood uit de hemel, en wordt Israël opgeroepen brood gastvrij en broe-
derlijkk te delen. De combinatie van brood enerzijds en gastvrijheid of broeder-
schapp anderzijds, treffen we dan ook een aantal malen aan in de Tora. Zo 
schoteltt Abraham in zijn gastvrijheid zijn hemelse gasten ondermeer brood 
voorr (Gen 18:5).37 De priester in Midian roept zijn dochters toe waarom zij de 
mann die haar verlost heeft, hebben laten gaan: «Roept hem, dat hij brood ete!» 
(Exx 2:20).38 in het verhaal van Jakob komt brood ter sprake in verband met de 
broederschap,, zowel bij het verbreken van de broederschap (Gen 25:34; 27:17), 
alss vlak voor de verzoening van Jakob met zijn broeder. Voordat Jakob Ezau 
tegemoett treedt, verzoent hij zich namelijk met Laban in een broodmaaltijd 
(Genn 31:54). Deze verzoening fungeert als opmaat voor de verzoening met zijn 
broeder.399 i n het verhaal van de zogenaamde Jakobsladder komen land, brood 
enn broederschap bij elkaar. Nadat JHWH Jakob belooft dit land te schenken aan 
hemm en zijn zaad, spreekt Jakob: «Wanneer God met mij zal zijn en mij bewa-
renn zal op deze weg die ik ga, en mij geven zal brood om te eten en kleren om 
aann te trekken, en ik in vrede zal omkeren naar het huis van mijn vader, zo zal 
JHWHH mij tot een God zijn» (Gen 28:20-21). Het brood is hier brood voor on-
derweg:: voor zijn weg naar het land dat JHWH hem geven zal (Gen 28:13) en 
naarr het huis van zijn vader. 

Datt brood gegeven behoort te worden komt ook naar voren in het woord van 
JHWHH dat de Ammonieten en Moabieten niet in Zijn vergadering komen zullen, 
«omdatt zij julli e niet tegemoetkwamen met brood en water, op de weg toen 
julli ee uittrokken uit Egypte ...» (Deut 23:5). De zonen van Ammon en Moab 
hebbenn kennelijk niet willen verhinderen dat de kinderen Israels van de honger 
terugg zouden vallen op het brood van Egypte.40 

377 In deze lijn zou gezegd kunnen worden dat Abraham met het brood dat hij Hagar meegeeft 
wanneerr hij haar wegzendt (Gen 21:14), er voor zorgt dat Hagar niet afhankelijk zal zijn van 
andermanss gastvrijheid. 

388 In Ex 18:12 komt Aaron met de oudsten van Israël om met de schoonvader van Mozes brood 
tee eten voor het aangezicht van God. 

399 Ook bij de zonen van Jakob worden broederschap en brood met elkaar verbonden: na het 
verbrekenn van hun broederschap met Jozef eten zij brood (Gen 37:25). 

400 Uiteraard zijn er in Tora diverse plaatsen aan te wijzen waarin het woord 'brood' niet de hier 
beschrevenn toegespitste betekenis heeft. Te denken valt aan de passages waarin van 'brood' 
gesprokenn wordt in verband met offers of rituelen (Ex 16:32; 25:30; 29:2.32.34; 35:13; 
39:36;; 40:23; Lev 3:11.16; 7:13; 8:26.31.32; 21:6.8.17.21.22; 22:7.11.13.25; 23:14.17.18.20; 
24:7;; Num 4:7; 28:2.24). Ook rond het vasten van Mozes wordt gesproken van 'brood': Mo-
zess eet op de berg veertig dagen en veertig nachten geen brood en drinkt geen water (Ex 

62 2 



Samenvattendd kan gezegd worden dat het woord 'brood' in de Tora een toege-
spitstee aanduiding kan zijn voor Egyptisch ellendebrood, dat de bittere smaak 
vann de slavernij en van het onderscheid tussen slaaf en vrije in zich draagt. 
Hongerendd zoekt Israël zijn toevlucht tot dit brood der ellende: gebrek aan 
broodd heeft het volk in Egypte doen belanden, en nademaal bevrijd op weg te 
zijnn gezet naar het land van belofte verlangt het volk terug naar Egypte waar 
broodd in overvloed was. Maar dan laat de Tora zien dat deze ellende niet onaf-
wendbaarr is. In Zijn liefde geeft JHWH Zijn volk brood uit de hemel, waarmee 
concreett de dreiging van verval in slavernij wordt afgewend. Zo zal ook het 
landd van belofte geen tekort aan brood kennen, waarmee van een eventueel 
noodzakelijkk afdalen naar het Egyptisch ellendebrood nimmer sprake zal zijn. 
Opp deze wijze behoort het geven van brood tot het liefhebben van de vreemde-
ling.. Bijbels wordt immers niemand - vriend noch vreemde - toegewenst af te 
moetenn dalen tot in de vernedering van de slavernij, waar enkel brood der el-
lendee gegeten kan worden. 

§33 B R O OD I N J O H A N N ES EN H ET E E R S TE H O O G T E P U NT 

Dee strijd die in vers 52 onder de joden zal ontstaan, haakt onmiddellijk in op 
Jezus'' laatste woorden in reactie op het murmureren van de joden: 
51.. «IK BEN het levend brood dat uit de hemel is afgedaald: 

wanneerr iemand eet van dit brood 
zall  hij leven in eeuwigheid 
enn het brood dat ik zal geven is mijn vlees 
voorr het leven van de wereld.» (Joh 6:51) 

Hett «IK BEN» woord dat hij hier spreekt, kan een combinatie genoemd worden 
vann de drie eerdere van een predikaat vergezelde «IK BEN» woorden uit Johan-
ness 6: na 

«IKK BEN het brood des levens» (Joh 6:35); 
«IKK BEN het brood dat afgedaald is uit de hemel» (Joh 6:41); en 
«IKK BEN het brood des levens» (Joh 6:48) 

schrijftt Johannes in vers 51: 

34:28;; Deut 9:9.18). Hiermee ziet hij af van dat wat aanleiding gegeven heeft tot het murmu-
rerenn in de woestijn, voordat JHWH het volk spijzigde «met man, dat je niet kende, noch je va-
derenn kenden, opdat Hij je te kennen zou geven: niet van het brood alleen leeft de mens, nee, 
vann alles wat uittrekt uit de mond van JHWH leeft de mens» (Deut 8:3). In deze zin kan ook 
Deutt 29:5 verstaan worden, waar van het volk dat veertig jaren door de woestijn gewandeld 
heeft,, gezegd wordt: «Brood hebben julli e niet gegeten, wijn en sterke drank hebben julli e 
niett gedronken, opdat julli e weten dat Ik JHWH julli e God ben». 
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«IKK BEN het levend brood dat uit de hemel is afgedaald» (Joh 6:51). 
Dee woorden 'brood', 'leven', 'uit de hemel' en 'afdalen' uit de eerdere «IK BEN» 
uitsprakenn van dit hoofdstuk, zijn in deze laatste uitspraak verenigd. In §2.3 
vann het eerste hoofdstuk van deze studie is voorgesteld de woorden «IK BEN» 
(ego(ego eimi) op de eerste plaats op te vatten als verwijzend naar de Naam van de 
bevrijdendee God van Israël. Besloten in Jezus' woorden «IK BEN» gaat de Naam 
voorop.. De zinsnede die volgt op dit ego eimi, wordt daarbij beschouwd als 
predikaatt bij de Naam. Een van deze predikaten wordt aangetroffen in Johannes 
6:51:: «IK BEN het levend brood dat uit de hemel is afgedaald». Een van de con-
cretee vormen waarin de Naam Zichzelf present stelt, is - getuige Johannes 6:51 
-- het levend brood dat uit de hemel is afgedaald. Krachtens de Naam van de 
Godd van Israël mag het volk klaarblijkelijk rekenen op brood van 's hemels-
wege,, op brood dat afdaalt uit de hemel met het oog op het leven. Ook zo wil 
dezee God Zich laten kennen; en laat Hij Zich daadwerkelijk kennen. Het ellen-
digee brood uit de duisternis en de dood van Egypte maakt Hij geheel en al 
overbodig.. De God van Abraham, Isaak en Jakob stelt Zich garant voor brood 
inn het land van Zijn Koninklijke heerschappij, voor brood dat leven in het land 
mogelijkk maakt: 

«Indienn iemand eet van dit brood 
zall  hij leven in eeuwigheid» (Joh 6:51b-c). 

Ookk hier wordt onderstreept dat de Naam de concrete gestalte heeft aangeno-
menn in het mensenleven van Jezus Christus (Miskotte): 

«enn het brood dat ik zal geven is mijn vlees 
voorr het leven van de wereld» (Joh 6:5 ld-e). 

Jezuss Christus is degene die brood geeft. Het brood dat hij geeft is zijn vlees 
voorr het leven van de wereld. In onze korte bespreking van Johannes 1:14 (zie: 
§2.44 van hoofdstuk 1) is reeds opgemerkt dat 'vlees' in het evangelie naar Jo-
hanness te maken heeft met het menselijke in al zijn kwetsbaarheid. Gods 
Woordd is concreet en voor mensen herkenbaar aanwezig in onze tijd. Herken-
baarr door onze tijd niet in de gestalte van de ideale mens binnen te treden, maar 
menselijk,, kwetsbaar, als vlees. "Es heiBt nicht: seinen Leib, sondern umfas-
sender:: sein Fleisch, und wir werden gut tun, den vollen, 1,14 gewonnenen 
Begrifff  dieses Wortes hier einzusetzen, also nicht nur an die historische Er-
scheinung,, an das Menschsein Christi am allgemeinen zu denken, sondern, wie 
wirr dort sahen, konkret an das Menschsein in der Erniedrigung des adamiti-
schenn Menschen, an das durch die Fleischwerdung eingetretene Beladensein 
derr sündlosen göttlichen Person mit der Sünde der Welt (1,29.36), an die Soli-
darityy Jesu als des fleischgewordenen Logos mit allen Menschen."41 Precies 
ditt menselijke, dit kwetsbare zal Jezus Christus geven voor het leven van de 
wereld. . 

411 K. Barth, Erklarung des Johannes-Evangeliums, S. 324. 
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Opp deze woorden van Jezus ontstaat nu strijd onder de joden. "Het 'morren' 
verandertt in 'vechten', zoals het volk in de woestijn na het gemor vanwege het 
ontbrekenn van eten Mozes gaat verwijten dat ze geen drinken hebben: het 
Massaa en Meriba uit Exodus 17 waar de Israëlieten God hebben uitgedaagd 
doorr zich af te vragen: 'is de Heer nu bij ons of niet?"*42 

52.. «De joden dan streden onder elkaar 
zeggend: : 

Hoee kan deze ons [zijn] vlees te eten geven? 
53.. Jezus dan zei tot hen: 

Getrouww zeg ik jullie, 
wanneerr julli e niet eten het vlees van de Zoon des Mensen 
enn drinken zijn bloed, 
hebbenn julli e het leven niet in julliezelf. 

54.. Die mijn vlees eet 
enn mijn bloed drinkt 
heeftt eeuwig leven, 
enn ik zal hem opwekken op de jongste dag.» (Joh 6:52-54) 

Mett de uit strijd voortgekomen vraag van de joden brengt Jezus de Zoon des 
Mensenn ter sprake. Zijn vlees waarvan hij sprak in vers 51 blijkt het vlees van 
dee Zoon des Mensen te zijn. Nu zou hieruit eenvoudigweg opgemaakt kunnen 
wordenn dat Jezus de Zoon des Mensen is, maar interessanter is de vraag wat het 
bijbelss theologisch beduiden kan dat Jezus de Zoon des Mensen is; dat zijn 
vleess het vlees van de Zoon des Mensen genoemd wordt.43 

EXCURSUSEXCURSUS - DE ZOON DES MENSEN: OP DE AARDE ONDER DE HEMEL 

Dee vraag naar de bijbels-theologische betekenis van (het vlees van) de Zoon de 
Mensen,, is een vraag die ver boven de mogelijkheden van een excursus als 
dezee uitgaat. Velen hebben zich vanuit diverse invalshoeken beziggehouden 
mett de vraag naar de betekenis en herkomst van de aanduiding, titel of frase 

422 Van Tilborg, Johannes, p. 80. Ook Schnackenburg wijst op de woestijntijd waarin behalve 
gemurmureerd,, ook gestreden werd: het volk streed met Mozes (Ex 17:2; Num 20:3) respec-
tievelijkk tegen de Heer (Num 20:13). (Schnackenburg, Das Johannesevangelium II. Teil, S. 
90) ) 

433 Deze vraag laat zich zeer wel vergelijken met de vragen die Hemelsoet stelt aan de tekst «Wie 
zeggenn de mensen dat de Zoon des Mensen is?» (Mat 16:13). Hemelsoet onderscheidt de 
vraagg uit Matteüs 16:3 nadrukkelijk van vragen als 'Wie is of was Jezus werkelijk?': "All e 
aandachtt bij Matteüs is allereerst gericht op het onderwerp 'Zoon des Mensen' (...), er wordt 
gevraagdd naar wie het predikaat wel mag zijn van de (die) Zoon des Mensen, hoe die Zoon 
dess Mensen moet worden geprediceerd...". ('Wie zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen 
is?',p.. 107) 
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'Zoonn des Mensen'. D.R.A. Hare bijvoorbeeld beschrijft in de inleiding op zijn 
historischh georiënteerde studie betreffende de 'Zoon des Mensen traditie' di-
versee hypothesen dienaangaande. Hij constateert daarbij een dominante opvat-
tingg binnen de diversiteit van studies naar de Zoon des Mensen: " ...the domi-
nantt view of critical scholarship for the past half-century has been that espou-
sedd by Bultmann, who insisted that Jesus announced the coming of a transcen-
dent,, heavenly judge called 'the Son of man,' a figure distinct from himself, and 
thatt only after the resurrection did Christian theology appropriate this apoca-
lypticc conception as a tool for interpreting the meaning of Jesus."44 Doel en 
bedoelingg van deze excursus is geenszins een volledige aanvulling te bieden op 
dee bestaande 'Zoon des Mensen studies'. Het gaat er hier niet om een omvattend 
beeldd te schetsen van de wijze waarop binnen de Schrift gesproken wordt van 
dee Zoon des Mensen, om van daaruit te komen tot een (nieuw) bijbels-theolo-
gischh concept dienaangaande. Veeleer zullen we ons hier beperken tot het sig-
nalerenn van enige aspecten die naar voren komen binnen Zoon des Mensen-
passagess uit Johannes, en die tevens van belang kunnen zijn voor onze inter-
pretatiee van Johannes 6. Mochten op het spoor gekomen aspecten ook elders in 
hett Nieuwe Testament waarneembaar zijn, dan zal daar in beperkte mate naar 
omgezienn worden. 

Dezee uiteenzetting heeft als titel meegekregen: 'De Zoon des Mensen: op de 
aardee onder de hemel'. Reeds in paragraaf 2 van de Inleiding op deze studie is 
gewezenn op het grondpatroon dat door de veelheid van aspecten in het bijbels 
getuigeniss oplicht. Een van de grondwoorden waarmee Breukelman dit grond-
patroonn tekende, is het grondwoord 'aarde onder de hemel'. Het toneel waarop 
dee verbondsgeschiedenis van God met zijn mensen zich al de dagen dialogisch 
afspeelt,, is de aarde onder de hemel. Niet enkel de aarde. Integendeel: de aarde 
onderr de hemel. Van den beginne af aan weet de aarde zich vergezeld van de 
hemel:: «In den beginne schiep God de hemel en de aarde» (Gen 1:1). Hemel en 
aardee horen bijeen, zonder overigens op een of andere wijze met elkaar samen 
tee vallen. De aarde is nadrukkelijk van de hemel onderscheiden, zonder ge-
scheidenn van de hemel te zijn. "De hemel is als de goddelijke sfeer de voor de 
menss op de aarde volstrekt ontoegankelijke en verborgen sfeer van de invisibi-
lia.. Met 'aarde' wordt daarentegen de voor de mens toegankelijke sfeer der visi-
bili aa aangeduid (vgl. Col. 1:16)."45 De mens hoort thuis op de aarde onder de 

444 D.R.A. Hare, The son of man tradition, Minneapolis 1990, p. 4. 

455 Breukelman, 'lm Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde', in: Om het levende woord 
seriee I nummer 2/3 (1968), S. 133. Overigens functioneert het gewelf dat God maakt op de 
tweedee dag als de voor de mens op aarde zichtbare onderkant van de hemel: het gewelf repre-
senteertt de hemel. Deze representatie maakt dat hij pars pro toto de hemel zelf is: «En God 
riepp tot het gewelf: hemel!» (Gen 1:8). 
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hemel;; de hemel is van JHWH: «De hemel, de hemel is van JHWH; de aarde/het 
landd gaf Hij aan de mensenkinderen» (Ps 115:16). 
Dezee plaatsbepaling (de hemel is van JHWH; de aarde gaf Hij aan de mens) is 
eenn voor de mens uiterst heilzame. De mens mag zich beveiligd weten. Te le-
venn als mens op de aarde onder de hemel betekent in het bijbels spraakgebruik 
datt de mens op de aarde zich vanuit de hemel beschermd mag weten. "Want 
Godd wil zijn mens op de aarde niet laten leven als een dakloze, die permanent 
wordtt bedreigd door stortbuien van boosaardig geweld, maar als een die bevei-
ligdd is onder de oersoliede overkoepeling van zijn machtige hemel. (...) Wij 
zijnn onder de hemel op de ERETS als 'mokum', als MAQOM, hetgeen wil zeggen: 
daarr waar God voor zijn mens 'plaats' heeft bereid om daar met hem te zijn; 
daarr waar God zijn mens wil verrassen, niet boosaardig: met het vernietigend 
oergeweldd van de chaos, maar met zijn heil; de mens is daar waar vanuit het 
verborgenee des hemels van Godswege heil is te verwachten, JESOEA BATSARA 
enn SALOM BAARETS, bevrijding in de benauwdheid en vrede op de aarde, be-
vrijdingg als beginnende vrede en vrede als voltooide bevrijding."46 Het verras-
sendee heil heeft de mens te verwachten niet vanuit zichzelf, maar vanuit de 
hemell  van JHWH. Het land van Gods belofte - en in dat land pars pro toto de 
gehelee aarde - zal een land zijn van bergen en van dalen; «het drinkt water van 
dee regen van de hemel» (Deut 11:11). In de profetische woorden van Jesaja 
speektt JHWH tot Cores zijn gezalfde: « Druppelt, gij hemelen, van boven af; dat 
dee wolken vloeien van gerechtigheid; dat de aarde zich opent; dat zij heil 
voortbrengen,, en dat gerechtigheid daarbij uitspruit; Ik JHWH heb ze gescha-
pen»» (Jes 45:8). In Jesaja 55 wordt de uit de hemel op de aarde afdalende regen 
eenn beeld voor het Woord Gods dat uit Zijn mond uitgaat en niet ledig weerke-
renn zal: 

«Ja,, gelijk de regen en de sneeuw afdaalt uit de hemel 
enn daarheen niet weerkeert: 
hijj  heeft dan de aarde bevochtigd, 
haarr laten voortbrengen en uitspruiten, 
dee zaaiende zaad gegeven, 
dee etende brood; 
zoo geschiedt het met Mijn woord (DABAR), dat uittrekt uit Mijn mond, 
ledigg keert het niet weer tot Mij : 
hett heeft dan gedaan wat Ik wilde, 
hett heeft laten gelukken waartoe Ik het zond» (Jes 55:10-11). 

Dee mens mag leven op de aarde onder de bescherming van de hemel; en heeft 
vann 's hemelswege ( e£ oupavou - ex ouranou) heil te verwachten. "Tekenend 
voorr de bijbel is de (...) aanduiding 'aarde-onder-de-hemel'. Daarmee is niet 

466 A.w. p. 151. 

67 7 



bedoeldd een hiërarchisch kosmisch-ruimtelijk wereldbeeld, zoals we dat kennen 
uitt de scholastiek en uit de middeleeuwen. Neen, het is de diacritische 'ge-
schichtliche'' sfeer van de Daden, van de Bevrijdingen, van de Ontmoetingen, 
diee vanuit de hemel geschieden op de aarde. De richting van de Bemoeienis 
gaat,, structureel bezien, van boven naar beneden, van de hemel naar de aarde, 
niett omgekeerd, al sluit dat de incidentele meldingen van een hemelvaart ge-
heell  niet uit."47 
Tochh meent de mens regelmatig mens op de aarde te kunnen zijn. Op de aarde -
niet:: op de aarde onder de hemel. Autonoom. De mens die meent de God in de 
hemell  niet van node te hebben. De mens die meent zelf als God te kunnen zijn 
(vergelijkk Gen 3); die denkt niet geschapen te zijn naar Gods beeld en gelijke-
nis,, maar die de heerlijkheid van de on verderfelijke God veranderd heeft in de 
gelijkeniss van een beeld van een verderfelijk mens (vergelijk Rom 1:23); de 
menss die op de aarde een toren wil bouwen reikend tot in de hemel (Gen 11:4). 
Watt we in deze excursus zien zullen is dat een van de aspecten die binnen de 
johanneïschee Zoon des Mensen-passages naar voren komen, zich precies af-
speeltt binnen deze spanning. Hier wil inzichtelijk gemaakt worden dat van de 
Zoonn des Mensen uit het evangelie naar Johannes gezegd kan worden dat hij de 
hemell  wederom in het vizier brengt; dat in deze Zoon des Mensen ons de ware 
menss als 'mens op de aarde onder de hemel' op verrassende wijze zichtbaar 
gemaaktt wordt. 
Dee eerste maal dat de Zoon des Mensen genoemd wordt in het evangelie naar 
Johannes,, is aan het eind van het eerste hoofdstuk. Nadat Nathanael beleden 
heeft:: «Rabbi, ji j bent de Zoon van God, Koning van Israël ben jij » (Joh 1:49), 
steltt Jezus grotere dingen voor ogen: «Getrouw zeg ik jullie: julli e zullen de 
hemell  geopend zien en de boden Gods opgaand en afdalend op de Zoon des 
Mensen»» (Joh 1:51). Van alle kanten herinnert deze tekst aan de hemel en aan 
dee aarde als aarde onder de hemel. Op de eerste plaats zullen we de hemel ge-
opendd zien: het beeld van de bewegende boden is klaarblijkelijk een beeld dat 
onss ex ouranou te zien gegeven worden zal. Op de tweede plaats is er sprake 
vann boden. Boden Gods behoren tot de voor de mens verborgen sfeer van de 
invisibilia.invisibilia. Ze representeren de hemelse wereld voor de mensenwereld; de he-
mell  voor de aarde.48 Ten derde herinnert de beweging die de boden maken er 

477 Bakker, Geschiedenis in opspraak, p. 86. 

488 Vgl Breukelman: "Al s de representanten van deze hemelse wereld, deze sfeer van God, zijn 
zijj  [nl Gods boden - ML] voor de mensenwereld slechts daar op het moment van hun functio-
neren,, dat betekent: op het moment van het handelen van God met zijn mens. (...) Precies zo-
alss Calvijn ze fraai en in bijbelse zakelijkheid in Inst. 1,14,3-12 beschrijft, horen de 'engelen' 
niett in de leer van het schepsel, waar wij ze bij Thomas vinden, maar in de leer van de Voor-
zienigheid,, die over 'de schepper en zijn schepsel' (de mens) spreekt, waar ze in de Kerkelijke 
Dogmatiekk [van K. Barth - ML] voorkomen." (Bijbelse Theologie IV,2, p. 16) 
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aann dat de aarde geen op zichzelf staand fenomeen is, maar aarde onder de he-
mell  is: de boden gaan op en dalen af. Hoewel de aarde en de hemel in deze 
bewegingg niet expliciet genoemd worden door Johannes, zijn ze impliciet na-
drukkelijkk aanwezig. Het beeld van de opgaande en afdalende boden is immers 
ontleendd aan het verhaal van de zogenaamde Jakobsladder: «Hij [Jakob] 
droomde,, en zie: een ladder gesteld op de aarde, en haar hoofd reikte aan de 
hemel.. En zie: boden Gods gingen op en daalden af daarop» (Gen 28:12).49 De 
bodenn bewegen zich derhalve tussen de aarde en de hemel. Ze gaan op (naar de 
hemel)) en dalen af (naar de aarde). 
Centraall  in dit beeld is de Zoon des Mensen (op de aarde): hij vormt het hart 
vann dit 'visioen'. De boden gaan op en dalen af op de Zoon des Mensen. Dat is 
hetgeenn ons ex ouranou te zien gegeven zal worden. Dat betekent dat de Zoon 
dess Mensen voor de mens de hemel weer in het vizier brengt. Hij laat ons zien 
datt de aarde geen los voorhanden 'grootheid' is, maar dat zij nadrukkelijk aarde 
onderr de hemel is. 
Ookk de Zoon des Mensen uit Johannes 3 weet zich omgeven door de hemel en 
dee aarde onder de hemel: «Indien ik julli e de aardse dingen gezegd heb, en jul-
liee vertrouwen niet, hoe zullen julli e vertrouwen wanneer ik julli e de hemelse 
dingenn zeggen zou? Niemand is opgegaan naar de hemel dan degene die uit de 
hemell  is afgedaald, de Zoon des Mensen» (Joh 3:12-13). Hetgeen in deze ver-
zenn geproblematiseerd wordt, is de menselijke kennis van aardse zowel als he-
melsee dingen. De aardse dingen waarvan Jezus spreekt, kunnen bijbels geen 
anderee dingen zijn dan zaken die de aarde onder de hemel betreffen. De he-
melsee dingen overstijgen deze aardse dingen royaal, hetgeen vanuit bovenge-
schetstt beeld van de bijbelse 'hemel en aarde' niet hoeft te verbazen. De dingen 
diee de hemel betreffen kunnen niet eigenmachtig door de mens gekend worden. 
Dee woorden die Jezus hier spreekt tot Nicodemus - een leraar van Israël (vs 10) 
-- betuigen precies deze grens tussen de aardse dingen en de hemelse dingen. De 
hemelsee dingen zijn van zulk een kwalitatieve verhevenheid ten opzichte van 
dee aardse, dat geen mens ze zich eigenhandig eigen zou kunnen maken: 
«Niemandd is opgegaan naar de hemel...». En dat hoeft ook niet. De mens hoeft 
dee hemel niet te bestormen. De bevrijdende Bemoeienis gaat van boven naar 
benedenn (Bakker): « ...dan degene die uit de hemel is afgedaald, de Zoon des 
Mensen».. Waar de Zoon des Mensen in Johannes 1:51 in herinnering roept dat 
dee aarde aarde onder de hemel is, betuigt Johannes hier dat de Zoon des Men-
senn de ware mens is op de aarde onder de hemel. De mens ex ouranou. Verras-

499 Johannes 1:51 is daarmee een schoolvoorbeeld ter ondersteuning van de opvatting van He-
melsoett dat in het Nieuwe Testament het Oude Testament hernomen wordt, op zulk een wijze 
datt Jezus ter sprake komen kan. (zie hiervoor paragraaf 1 van dit hoofdstuk) Overigens zal in 
paragraaff  3 van hoofdstuk 4 van deze studie nog worden teruggekomen op het einde van Jo-
hanness 1. 
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send.. De ware mens in wie God - die woont in de hemel - Zijn heil, Zijn bevrij-
dingg in de benauwdheid zichtbaar maakt en definitief doet doorbreken op aarde. 
Jezuss spreekt hier met een mens (vs 1), die vraagt naar de wijze waarop een 
menss geboren worden kan wanneer hij oud is (vs 4), en die tot zijn verwonde-
ringg te horen krijgt dat het om een geboorte van bovenaf/opnieuw (anothen) 
gaatt (vs 7). De Zoon des Mensen blijkt deze nieuw geboren mens te zijn; van 
bovenaf;; afgedaald uit de hemel; de ware mens op de aarde onder de hemel. 
Datt het verhaal van de Zoon des Mensen geen triomfalistisch verhaal is, wordt 
duidelijkk wanneer andere teksten aangaande de Zoon des Mensen beschouwd 
worden.. De geciteerde passage uit Jezus' gesprek met Nicodemus wordt onmid-
dellijkk gevolgd door het woord van Jezus: «Gelijk Mozes de slang in de woes-
tijnn verhoogde, zo moet verhoogd worden de Zoon des Mensen» (Joh 3:14). 
Ookk in Johannes 8:28; 12:34 is sprake van een verhoging van de Zoon des 
Mensen.. Deze verhoging blijkt in de teksten een verhoging aan het kruis te zijn. 
Onomwondenn laat Johannes dit horen in Johannes 12:32-33. Bij het woord van 
Jezuss dat hij van de aarde verhoogd zal worden - de enige tekst overigens in 
Johanness waar niet de Zoon des Mensen subject is bij het werkwoord 'verho-
gen'' {hupsoo) - tekent de evangelist aan: «Dit zei hij, betekenend welk een 
doodd hij sterven zou» (Joh 12:33). Naast deze verhoging aan het kruis, spreekt 
Jezuss tevens van de verheerlijking van de Zoon des Mensen: «Het uur is geko-
menn dat de Zoon des Mensen verheerlijkt wordt» (Joh 12:23); en «Nu wordt de 
Zoonn des Mensen verheerlijkt, en God wordt verheerlijkt in hem» (Joh 
13:31).5°° De Zoon des Mensen- de ware mens op de aarde onder de hemel - is 
zowell  de verhoogde mens aan het kruis als de verheerlijkte mens in wie ook 
Godd verheerlijkt wordt. 

Bijj  de andere evangelisten is een vergelijkbare spanning aangaande het lot van 
dee Zoon des Mensen waarneembaar: enerzijds zal hij worden overgeleverd, 
anderzijdss zal hij worden opgewekt.51 Interessant in dit verband is Matteüs 16, 
waarr niet alleen gesproken wordt van de Zoon des Mensen, maar eveneens van 
dee Zoon van God. Jezus vraagt daar zijn leerlingen: 

«Wiee zeggen de mensen dat de Zoon des Mensen is? 
Zijj  zeiden: 

Sommigen:: Johannes de Doper, anderen: Elia, anderen: 
Jeremiaa of één van de profeten. 

Hijj  zegt hun: 

500 De passages aangaande de Zoon des Mensen uit Johannes 6, worden in het lopend betoog ter 
sprakee gebracht. Naast genoemde teksten wordt de frase 'Zoon des Mensen' binnen Johannes 
nogg aangetroffen in de vraag van Jezus aan de genezen, en vervolgens uitgeworpen blindge-
borene:: «Stel ji j vertrouwen in de Zoon des Mensen?» (Joh 9:35). 

511 Duidelijke voorbeelden van deze spanning zijn aan te treffen in: Mat 17:22-23; 20:18-19; 
Marr 8:31; 10:33-34; Luc 9:22; 24:7. 
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Wiee zeggen julli e dat ik ben? 
Simonn Petrus antwoordend, zei: 

Jijj  bent de Christus de Zoon van de levende God. 
Enn Jezus antwoordend, zei hem: 

Zaligg ben jij , Simon Bar-Jona, 
wantt vlees en bloed openbaarde jou (dit) niet, 
maarr mijn Vader die in de hemel is.» (Mat 16:13b-17) 

Volgenss de mensen is het lot van de Zoon des Mensen verbonden met het lot 
vann Johannes de Doper - die in Mat 14:10 onthoofd is -; met het lot van Elia -
vann wie Jezus zegt: «men deed aan hem wat men wou, zo ook zal de Zoon des 
Mensenn lijden door hen» (Mat 17:12) -; met Jeremia - die binnen het evangelie 
vann Matteüs geciteerd wordt bij de kindermoord (Mat 2:17) en bij de bloedak-
kerr die van Judas' dertig zilverlingen gekocht wordt door de overpriesters (Mat 
27:9-10)) -;52 met het lot van de vervolgde (Mat 5:12), gedode (Mat 
23:31.34.37)) profeten. Hiermee wordt de Zoon des Mensen getekend als de 
doorr de mensen vernederde; als degene die immer het onderspit delven zal. Hij 
wordtt door de mensen geplaatst in de stroom van het rechtvaardig bloed dat 
vergotenn is op de aarde, van het bloed van de rechtvaardige Abel af (Mat 
23:35).533 Dit beeld van de Zoon des Mensen vertoont overeenkomsten met de 
aann het kruis verhoogde Zoon des Mensen bij Johannes. In beide gevallen is de 
Zoonn des Mensen het zichtbaar vernederde slachtoffer van de mens. Slachtoffer 
vann de mens - zo mogen we hieraan toevoegen vanuit de bijbelse grondwoor-
denn - die meent te leven op de aarde. Los en onafhankelijk van de hemel. De 
menss die meent zelf als God te zijn. En die vervolgens zijn broeder doodslaat, 
(vgll  Gen 3-4; Rom 5:12a) 
Wanneerr Jezus in Matteüs 16 aan zijn leerlingen vraagt wie zij zeggen dat hij 
is,, spreekt Petrus van de Christus, de Zoon van de levende God. Waar de men-
senn de Zoon des Mensen inkleuren als de vernederde mens, daar spreekt Petrus 
vann de Zoon van God. Maar dit heeft hij niet uit zichzelf, en ook anderen heb-
benn dit niet voor hem bedacht: «vlees en bloed openbaarde jou (dit) niet, maar 
mijnn Vader die in de hemel is» (Mat 16:17). Vanuit de hemel {ex ouranou) 
wordtt dus aangezegd dat in Jezus Christus de plaats van de Zoon des Mensen 
wordtt ingenomen door de Zoon van God: de Zoon des Mensen zal niet langer 

522 "... die naam van Jeremia (heeft) predikaat mogen zijn bij de Zoon des Mensen: zo broos, zo 
weerloos.. Vanwege die kleine martelaren van Matteüs 2 en vanwege de begrafenis van Jezus 
opp Goede Vrijdag heeft Jeremia zijn plaats gekregen in het evangelie." (Hemelsoet, 'Wie zeg-
genn de mensen dat de Zoon des Mensen is?', p. 117-118) 

533 Hiermee wil overigens geenszins gesuggereerd worden dat de aanduiding Zoon des Mensen 
beduidenn zou dat Jezus een profeet is: Jezus is degene van wie de profeten getuigen. De men-
senn echter hebben deze getuigende profeten vervolgd en gedood. Welk een gewelddadige re-
actiee van de mensen wacht dan degene van wie deze vermoorde profeten getuigen? 
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dee door de mensen vernederde zijn, maar de Zoon van God zal deze vernede-
ringg op zich nemen. De Zoon van God gaat staan op de plaats waar de Zoon des 
Mensenn stond. In die zin is er sprake van een ruil: vanuit de hemel wordt aan-
gezegdd dat (op de aarde onder de hemel) de Zoon van God het dramatische lot 
vann de Zoon des Mensen dragen zal. In zijn dogmatiek stelt K. Barth precies 
dezee ruil centraal: Jezus Christus, de Heer als knecht (Zoon van God) - de 
knechtt als Heer (Zoon des Mensen).54 "Es ist der Tausch, der auf Golgotha ge-
schenenn ist, wo Gott das Verbrecherkreuz zu seinem Thron erwahlte, wo der 
Gottessohnn erlitt, was der Menschensohn erleiden sollte."55 Daarom zal bij de 
doodd van Jezus aan het kruis de honderdman zeggen: Waarlijk, deze was Gods 
Zoonn (Mat 27:54, vergelijk Mar 15:39). 
Bijj  Johannes ontbreekt deze honderdman: waar bij Matteüs en Marcus de Zoon 
vann God aan het kruis hangt, laat Johannes met citaten uit het Oude Testament -
impliciett - het Paaslam sterven aan het kruis. Het woord 'lam' wordt hier niet 
aangewend,, maar net als van het Paaslam zal ook van Jezus geen been gebro-
kenn worden (Joh 19:33.36; vergelijk Ex 12:46; Num 9:12).56 Met woorden die 
inn het Oude Testament betrekking hebben op het lam dat met Pasen geslacht 
wordt,, schrijft Johannes van de kruisdood van Jezus. Aan het begin van het 
evangeliee heeft Johannes het lam expliciet aangewezen: «Zie het lam Gods (!), 
datt de zonde van de wereld draagt» (Joh 1:29). Het lam is het lam Gods\ Waar 
Mattheüss en Marcus de gestorven gekruisigde de Zoon van God noemen, be-
schrijftt Johannes hem als het lam van God. Het lam van God dat de zonde van 
dee wereld draagt. De woorden van K. Barth parafraserend mag derhalve gezegd 
wordenn dat bij Johannes aan het kruis op Golgota het lam van God het lijden 
draagt,, dat anders de Zoon des Mensen treffen zou. 

Aanleidingg voor bovenstaand (bijbels-theologisch) excursus was het vlees dat 
Jezuss geven zal voor het leven van de wereld (Joh 6:51); zijn vlees dat het vlees 
vann de Zoon des Mensen blijkt te zijn (Joh 6:53). Het vlees uit vers 51 wijst 

544 K. Barth, KD IV, 1 hoofdstuk 14 en KD IV,2 hoodstuk 15. In de Bach-cantate Dazu ist er-
schienenschienen der Sohn Gottes wordt het eerst genoemde aspect van deze ruil bezongen: "Bedenkt 
dochh diesen Tausch, wer nun bedenken kann; der König wird ein Untertan, der Herr erschei-
nett als ein Knecht." (BWV 40) Overigens geeft K. Barth met deze typeringen een geheel ei-
genn invulling aan het priesterlijk (de Heer als knecht) en koninklijk {de knecht als Heer) ambt 
vann Jezus Christus; zijn 16e hoofdstuk 'Jesus Christus, der wahrhafte Zeuge' (KD IV,3) is zijn 
invullingg van het profetisch ambt. 

555 K. Barth, KD 11,2, Zurich 1959, S. 182. 

566 Menken beschouwt het citaat een combinatie van Ps 34(33):21; Ex 12:10(LXX).46 en Num 
9:12,, waarbij de Psalm-tekst als basis gediend heeft. Het beeld van de lijdende rechtvaardige 
(Pss 34(33), en het beeld van het ware paaslam komen zo samen in de persoon van Jezus. (Zie: 
OldOld Testament quotations in the fourth gospel, p. 147-166) 
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reedss op het kwetsbare van de mens (vergelijk Joh 1:14). Dat dit vlees het vlees 
vann de Zoon des Mensen genoemd wordt, onderstreept deze broosheid in he-
vigee mate. Het roept 's mensen handelwijze aan de Zoon des Mensen in herin-
nering.. Dit vlees wacht het lot van de Zoon des Mensen: het zal door de men-
senn - die zich gedragen als mensen op de aarde zonder de hemel - verhoogd 
wordenn aan het kruis. Het vlees van de Zoon des Mensen is het vlees van de-
genee die naar menselijke maatstaven wel ondergaan moet in de bloederige 
stroomm die vloeit over de aarde. Tegelijkertijd echter moet bijbels-theologisch 
gezegdd worden dat in deze (on)menselijke verhoging verrassenderwijs, ex ou-
ranouranou zal worden ingegrepen. In Jezus Christus zal het dramatisch lot dat de 
Zoonn des Mensen op de aarde wacht, worden gekeerd. In hem zal niet langer de 
menss de vernedering van de verhoging aan het kruis ondergaan, maar zal de 
menss door God verhoogd worden tot de ware mens.57 Omdat en doordat hij, 
hett lam Gods, de vernedering (weg)dragen zal. Surely, surely, He hath borne 
ourour griefs, and carried our sorrows...5$ 
Ditt laatste aspect - dat in Jezus Christus God zelf onze vernedering dragen zal -
iss in de broodrede impliciet te ontwaren, en wel in het uit de hemel afdalende 
broodd en in Jezus' afdalen van de hemel. Jezus' «IK BEN» woorden uit de brood-
redee wijzen er op, dat een van de concrete vormen waarin JHWH Zichzelf pre-
sentt stelt, het levend brood is dat uit de hemel is afgedaald. De God van Israël 
maaktt Zich (ook) in deze afdaling van het brood des levens bekend. Ook in 
dezee vernederende, afdalende beweging laat de verborgen Zich openbarende 
Godd Zich zien. En dat ook deze beweging Gods de gestalte heeft aangenomen 
inn een mensenleven, wordt uitgedrukt in de woorden dat Jezus is afgedaald van 
dee hemel (Joh 6:38). De vernedering die God zal ondergaan («IK BEN het le-
vendd brood dat uit de hemel is afgedaald» - vs 51), ondergaat Hij in Messias 
Jezuss («want ik ben afgedaald van de hemel, niet om mijn wil te doen, maar de 
will  van die mij gezonden heeft» - vs 38). 
Dee vernedering die dit afdalen met zich meebrengt, wordt nadrukkelijk onder-
streeptt in de verzen die M. Barth getypeerd heeft als het eerste hoogtepunt (Joh 
6:51b-58).. In vers 51 identificeert Jezus het brood dat hij zal geven met zijn 
vlees,, en in vers 53 spreekt hij van het eten van het vlees van de Zoon des Men-
senn en van het drinken van zijn bloed. Met de van letterlijkheid getuigende 
vraagg van de joden («Hoe kan deze ons [zijn] vlees te eten geven?» [vs 52]) is 
eenn kannibalistische interpretatie van Jezus' woorden de pas af gesneden. Deze 
vraagg blijf t immers onbeantwoord. Jezus gaat niet in op de vraag op welke 
wijzee hij zijn vlees te eten geven zal, maar grijpt de vraag van de joden aan om 

577 In vers 62 zal expliciet gesproken worden over het opgaan, de verhoging van de Zoon des 
Mensen. . 

588 Uit Handel, Messiah. 
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tee spreken van het eten van het vlees van de Zoon des Mensen en het drinken 
vann zijn bloed met het oog op het leven. Om te laten zien dat de bijbelse bete-
keniss van de zinsnede 'iemands vlees eten' te omschrijven is als: "iemand kapot 
maken,, vernietigen, brutaal ombrengen",59 citeert Zuurmond uit Tenach onder 
meerr Psalm 27:2 ('Als mijn vijanden [...] tot mij naderen om mijn vlees te 
eten...),eten...), Micha 3:3 (van de slechte leiders: 'Zij eten het vlees van mijn volk') en 
Zachariaa 11:9 (de een zal het vlees eten van de ander). "Van iemand het bloed 
drinkenn heeft dezelfde betekenis: iemand om het leven brengen. Een goed 
voorbeeldd is Numeri 23:24 ('Het volk [...] zal zich niet neerleggen [...] totdat 
hett het bloed der verslagenen zal hebben gedronken'). In Jesaja 49:26, Ezechiêl 
39:17-199 en Henoch 98:11 vinden wij de combinatie: drinken van bloed en eten 
vann vlees, steeds in dezelfde betekenis: op meedogenloze wijze ombrengen. 
Hett zou heel goed passen bij de kruisdood van Jezus. Op Golgotha 'eet' men 
zijnn vlees en 'drinkt' men zijn bloed."60 Inderdaad laten Jezus' woorden betref-
fendee het eten van het vlees van de Zoon des Mensen en het drinken van zijn 
bloed,, zich goed verstaan tegen de achtergrond van de geciteerde oudtestamen-
tischee teksten. Doordat nu ook gesproken wordt van het bloed van de Zoon des 
Mensen,, dringt het beeld van de kruisdood van Jezus zich steeds nadrukkelijker 
aann de lezer op: zijn bloed zal immers na zijn dood uit zijn zijde stromen (Joh 
19:34).. Ook de werkwoorden voor 'eten' (estio in vs 53 en trogo in vs 54)61 
duidenn binnen het evangelie naar Johannes op de weg die hij zal gaan. In 
hoofdstukk 18 namelijk zal Johannes schrijven dat de joden het Pretorium niet 
willenn betreden, aangezien ze het Pasen willen eten (estio). Dat dit Pasen 
daadwerkelijkk gegeten wordt, schrijft Johannes niet. Wel wijst hij - zoals we in 
dee excursus gezien hebben - het lam dat met Pasen gegeten wordt, impliciet 
aan:: de gekruisigde Jezus, van wie geen been is gebroken.62 Het werkwoord 

599 Zuurmond, 'Vlees en bloed van de Mensenzoon. Opmerkingen bij Johannes 6:53', in: Amster-
damsedamse Cahiers voor Exegese en Bijbelse Theologie 13 (1994), p, 88. 

600 A.w. p. 89. Zuurmond noemt het merkwaardig dat vrijwel geen enkel commentaar op het 
evangeliee naar Johannes aan deze kwestie aandacht schenkt. 

611 M Barth vertaalde het werkwoord trogo met 'kauwen'. Zuurmond echter merkt bij Johannes 
6:53-544 op: "Het Grieks varieert: fagein (van esthiein) en trógein. Hoewel in het latere Grieks 
trógeintrógein (lett. 'kauwen', 'knabbelen') het normale woord wordt voor 'eten', is het in het Koine-
Griekss nog overwegend iets platter dan esthiein.'" (A.w. p. 88) Aangezien het Nederlands 
weinigg mogelijkheid biedt dit verschil in betekenis tot uitdrukking te brengen, vertalen wij 
beidee Griekse werkwoorden met hetzelfde Nederlandse werkwoord 'eten'. Het werkwoord es-
tiotio wordt in Johannes 6 aangetroffen in de verzen 5, 23, 26, 312, 49, 50, 51, 52, 53 en 58; het 
werkwoordd trogo in de verzen 54, 56, 57 en 58. 

622 Wanneer het eerste deel van Johannes 6 vergeleken wordt met de spijzigingsverhalen uit de 
synoptici,, valt op dat Jezus bij Johannes het brood niet breekt. Door het breken van het brood 
niett te laten plaatsvinden, wordt de verbinding van Johannes 6 met het lijdensverhaal ver-
groot:: gelijk het brood niet wordt gebroken (Joh 6), zal geen been van hem worden gebroken 
(Johh 19:33). 
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trogotrogo wordt bij Johannes alleen nog aangewend wanneer Jezus met behulp van 
eenn Psalm-citaat wijst op zijn op handen zijnde overlevering: «Die mijn brood 
eet,, heeft tegen mij zijn hiel opgetild» (Joh 13:18, vgl Ps 41:10). Zodoende 
hebbenn ook de tot de joden gerichte woorden aangaande het eten van het vlees 
vann de Zoon des Mensen en het drinken van zijn bloed, allereerst betrekking op 
Jezuss en op de weg die hij gaat.63 Hetgeen hier centraal gesteld wordt door 
Johannes,, is Jezus Christus zelf en de vernederende weg die hij gaan moet; de 
wegg van de door de mensen aan het kruis verhoogde; de weg waarop uiteinde-
lij kk het bloed uit zijn zijde stromen zal. 
Datt Jezus' weg van vernedering voor de mens niets anders dan heil betekent, is 
eenn kant van de zaak die gedurende de broodrede een aantal malen op een be-
scheidenn wijze aanwezig is gesteld,64 maar die nu een prominente rol krijgt 
toebedeeld.. De vernedering die Jezus met zijn kruisdood ondergaat, is een ver-
nederingg pro nobisl «Wanneer julli e niet eten het vlees van de Zoon des Men-
senn en drinken zijn bloed, hebben jullie het leven niet in julliezelf. Die mijn 
vleess eet en mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven, en ik zal hem opwekken op de 
jongstee dag» (Joh 6:53-54). Door te eten en te drinken zal de mens eeuwig le-
venn hebben; zal het de mens gegeven zijn te leven in de komende aeon;65 zal 
dee mens opgewekt worden op de jongste dag. 
Ditt bijbels theologisch kader laat geen ruimte voor een interpretatie die inzet 
bijj  degenen die eten en drinken. De verzen aangaande het eten en drinken ko-
menn immers voort uit Jezus' woord dat hij zijn vlees geeft voor het leven van 
dee wereld (vs 51). De gave van zijn vlees gaat voorop, en van daaruit wordt ge-
sprokenn van degenen die zijn vlees eten en zijn bloed drinken.66 Vanuit Jezus 
Christuss en hetgeen in hem geschiedt, klinkt een zeker appel aan de mensen. 
Hett appel namelijk mee te werken door zijn vlees te eten en zijn bloed te drin-
ken.. Dit klinkt ons wellicht gruwelijk in de oren. Van het vlees en bloed hebben 
wee immers gezien dat ze wijzen naar de vernederende dood van Jezus aan het 
kruis.. Wat echter niet uit het oog verloren mag worden is, dat in deze dood de 
vernederingg wordt weggedragen; dat het lam Gods pro nobis het bloedspoor 
wegdraagtt dat sinds Abel over de aarde stroomt. Deze koning van de joden aan 
hett kruis (Joh 19:19) is de Zoon van God, de koning van Israël (vergelijk Joh 
1:49)!!  "Wanneer de schandelijke dood van Jezus aan het kruis in feite zijn ko-

633 Vgl Zuurmond: "Johannes 6:53 heeft dus naar mijn mening allereerst betrekking op de sma-
delijkee dood van Jezus." (A.w. p. 95) 

644 Hierbij is te denken aan de verzen waarin gesproken is van het (eeuwig) leven en van de 
opwekkingg op de jongste dag. 

655 Zie voor het begrip 'eeuwigheid' paragraaf 2 van hoofdstuk 7: 'De komende aeon'. 

666 Waarbij wellicht ten overvloede ook hier onderstreept dient te worden dat dit eten en drinken 
opp de eerste plaats verwijst naar het lijden dat Jezus op zich nemen zal. 
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ningschapp inaugureert, dan is bewuste medewerking daaraan geen kwade, maar 
eenn goede zaak. Waar zijn koningschap wordt erkend, worden het eten van zijn 
vleess en het drinken van zijn bloed in plaats van een misdaad een heilsdaad."67 
Mett de oproep te eten en te drinken wordt de mens opgeroepen weet te (willen) 
hebbenn van de God die Zich hier in Jezus Christus op deze wijze manifesteert. 
Dee mens wordt opgeroepen te weten van deze God die Zich zo solidariseert en 
verbindtt met de mens, dat Hij de menselijke ellende en dood volledig op Zich 
neemtt terwille van het leven van de mens. Door zijn vlees te eten en zijn bloed 
tee drinken laat de mens blijken niet (langer) te rebelleren tegen de God die dit 
verbondd met hem is aangegaan. 
55.. «Want mijn vlees is betrouwbare spijs, 

enn mijn bloed is betrouwbare drank. 
56.. Die mijn vlees eet 

enn mijn bloed drinkt 
blijf tt in mij 
enn ik in hem.» (Joh 6:55-56) 

Nuu het vlees het vlees van de Zoon des Mensen is genoemd, hoeft het niet te 
verwonderenn dat hier van 'spijs' gesproken wordt. Het begin van de broodrede 
heeftt dit namelijk voorbereid. Daar heeft Jezus de schare gezegd te werken om 
dee spijs die blijf t tot eeuwig leven, die de Zoon des Mensen geven zal (Joh 
6:27).. Nu het einde van de broodrede nadert horen we dat het vlees van de 
Zoonn des Mensen betrouwbare spijs is. Scherper dan in vers 27 komt hier naar 
vorenn van welk een lijden daarbij sprake is: in vers 55 spreekt Jezus niet alleen 
vann spijs, maar ook van drank. Zijn vlees is betrouwbare spijs, en zijn bloed is 
betrouwbaree drank. 
Dezee woorden aangaande de betrouwbare spijs en drank staan tussen twee pa-
rallelee verzen. De verzen 54 en 56 openen immers met dezelfde woorden: 

«Diee mijn vlees eet «Die mijn vlees eet 
enn mijn bloed drinkt en mijn bloed drinkt 
heeftt eeuwig leven blijf t in mij 
enn ik zal hem opwekken op de jongste dag» en ik in hem» 
(Johh 6:54) (Joh 6:56) 

Dee parallele inzet van beide verzen verbindt het vervolg daarop met elkaar. De 
mett het eten en drinken verbonden opwekking ten leven staat op een lijn met de 
verbondenheidd met degene die zijn vlees te eten en zijn bloed te drinken geeft. 
Hett leven dat de mens geschonken wordt, wordt zo getekend als een leven in 
verbondenheidd en solidariteit met degene die zich tot in de dood verbindt en 
solidariseertt met de ten dode vervallen mens. 
57.. «Gelijk de levende Vader mij zond 

677 Zuurmond. 'Vlees en bloed van de Mensenzoon', p. 93. 

76 6 



enn ik leef door de Vader, 
zoo zal ook die mij eet, 
levenn door mij. 

58.. Dit is het brood dat uit (de) hemel is afgedaald, 
niett gelijk de vaderen hebben gegeten en zijn gestorven; 
diee dit brood eet zal leven in eeuwigheid. 

59.. Deze dingen zei hij in de synagoge lerend in Kafarnaum.» 
(Johh 6:57-59) 

Opnieuww staat in deze verzen het leven centraal: de levende Vader maakt het 
levenn voor Jezus mogelijk, en degene die hem eet, die weet heeft van deze Zich 
mett de mens solidariserende God, zal leven door hem. Dan klinkt voor de laat-
stee maal in dit hoofdstuk het woord 'brood': «Dit is het brood dat uit (de) hemel 
iss afgedaald» (vs 58). Hiermee grijpt Jezus terug op het uitgangspunt van zijn 
woordenn over zijn vlees; de verzen 53-57 komen immers voort uit vers 51: «IK 
BENN het levend brood dat uit de hemel is afgedaald; wanneer iemand eet van dit 
broodd zal hij leven in eeuwigheid, en het brood dat ik zal geven is mijn vlees 
voorr het leven van de wereld.» Nu eindigt Jezus zijn rede met het door God 
gegevenn brood, waarmee God voorkomt dat het volk zal afdalen naar Egypte. 
(Exx 16) Het brood uit de hemel wendt de dreiging van de Egyptische ellende af 
Zoo zal ook het land van belofte geen tekort aan brood kennen. Hier in Johannes 
66 wordt zichtbaar hoe en hoezeer vanuit de hemel de ellende voor de mensen 
wordtt afgewend. In Jezus Christus verkiest God voor Zichzelf deze ellende 
doorr af te dalen, opdat de mens in Jezus Christus verhoogd wordt. Definitief. 
Niett langer zal men gelijk de vaderen eten en toch sterven. Dit uit de hemel 
afdalendee brood brengt leven in de nieuwe aeon met zich mee. Met Jezus' af-
dalenn van de hemel geeft hij zijn vlees voor het leven van de wereld. Hij onder-
gaatt het lot van de Zoon des Mensen, waarmee voor de mens niet langer de 
doodd maar het leven in de komende aeon wenkt. 
M.. Barth heeft er in zijn studie op gewezen dat diverse kerkelijke tradities ge-
meendd hebben steun te kunnen ontlenen aan passages uit Johannes 6 wanneer 
hett gaat om sacramentalistische interpretaties van avondmaal en eucharistie. In 
hett geval van de Katechismus van de Katholieke Kerk bleek dit inderdaad het 
geval.. Ook een aantal commentatoren laat zich leiden door eucharistische ge-
dachtenn wanneer Johannes 6 aan de orde wordt gesteld. Zo geeft Brown zijn 
besprekingg van Joh 6:51-59 de volgende (sub)titel mee: 'Duplicate of the prece-
dingg discourse in which the Bread of Life is now the Eucharist'.68 De vraag 
naarr de wijze waarop passages uit het evangelie naar Johannes de kerkelijke 
interpretatiee van avondmaal en eucharistie zouden kunnen beïnvloeden, is in 
onzee studie uitgesteld, teneinde de bijbelse teksten zelf zo lang mogelijk aan 

688 Brown, The gospel according to John Volume I, p. 281. 
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hett woord te laten. Om toch vast een klein tipje van de sluier op te lichten, 
sluitenn we dit hoofdstuk af met een citaat van Zuurmond, die nadrukkelijk 
voorzichtigheidd betracht wanneer het gaat om het toekennen van eucharistische 
betekeniss aan Johannes 6: "Al s er een eucharistische neventoon meeklinkt in 
dezee teksten, dan legt deze de nadruk erop dat de maaltijd een teken is van onze 
deelnemingg aan Jezus' gewelddadige executie. En tegelijk een teken dat wat de 
mensheidd ten kwade had gedacht, in Hem voorgoed ten goede is gekeerd."69 

699 Zuurmond, 'Vlees en bloed van de Mensenzoon', p. 95-96. 
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Hoofdstukk 3 

«Dee Geest is de levendmaker; het vlees is niet van nut» 

§11 DE VERHOGING VAN DE ZOON DES MENSEN 

Nuu geschreven staat dat Jezus' rede aangaande het brood des levens zijn onder-
richtt in de synagoge vormt, heten zijn gesprekspartners niet langer 'joden' maar 
'leerlingen': : 
60.. «Velen dan uit zijn leerlingen gehoord hebbend 

zeiden: : 
Ditt woord is hard; 
wiee kan het horen?» (Joh 6:60) 

Vann een scheiding of afsplitsing onder Jezus' gesprekspartners is (nog) geen 
sprake.. De tekst geeft geen dwingende reden om met bijvoorbeeld Barrett een 
veranderingg van gesprekspartners te veronderstellen.1 Jezus heeft onderricht 
gegeven;; zijn gesprekspartners hebben gehoord en heten nu zijn leerlingen. Dat 
ditt leerlingschap geen onaangevochten zaak is, komt in dit vers nadrukkelijk tot 
uiting.. De leerlingen hebben gehoord, maar vragen zich op grond van de hard-
heidd van dit woord af wie het horen kan. De tekst lijk t zichzelf op te blazen. 
Verwarringg klinkt door in dit vers; verwarring die veroorzaakt wordt door het 
hardee woord dat gesproken is. Dit woord (logos) dat hard is, kan in de beteke-
niss van 'redevoering' betrokken worden op de broodrede in zijn geheel, en op 
hett laatste deel in het bijzonder.2 Jezus' woord aangaande het eten van zijn 
vleess en het drinken van zijn bloed is een hard woord: het wijst immers naar 
Jezus'' vernederende dood aan het kruis. En hierin is ook dit woord, deze rede-
voering,, deze logos verbonden met dé logos: de logos van den beginne; het 
woordd dat Gods Woord is; het Woord dat daar gedacht is waar God zelf is 
(vergelijkk Joh 1:1). Dit Woord, deze DABAR draagt het karakter "van een inci-
dent,, een storing, een onderbreking van het gangbare en algemeengeldige."3 En 

11 "The synagogue discourse comes to its close, and not 'the Jews' only, who have already made 
objection,, but also some of the disciples complain of what has been said." (The Gospel accor-
dingding to St. John, p. 301) 

22 "There has been some debate, linked to decision about the originality of vv. 51c-58, concer-
ningg the objection of the disciples. Is the 'hard word' (skleros estin ho logos houtos) an objec-
tionn to Jesus' words on the necessity to eat his flesh and drink his blood (vv. 53-55), or to the 
earlierr part of the discourse (vv. 25-5 lc)?" (Moloney, Signs and shadows, p. 60) Met Molo-
neyy laten we beide mogelijkheden open. 

33 Bakker, Geschiedenis in Opspraak, p. 68. 
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preciess deze storing, deze onderbreking van onze gangbare werkelijkheid tref-
fenn we aan in het woord dat Jezus in de broodrede gesproken heeft. In zijn 
woordd aangaande het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed, spreekt 
Jezuss van zijn vernederende dood. En deze vernederende dood is de grote ver-
storingg en onderbreking van alles wat wij voor werkelijk en mogelijk houden. 
Hett storende karakter van het woord dat Jezus gesproken heeft, maakt het leer-
lingschapp tot een aangevochten zaak: gehoord hebbend vragen velen van de 
leerlingenn zich af wie dit woord horen kan. 
61.. «Jezus, 

wetendd in zichzelf dat zijn leerlingen daarover murmureren, 
zeii  hun: 

Ergertt julli e dit? 
62.. Wanneer julli e dan de Zoon des Mensen zien opgaan 

(naar)) waar hij eerder was?» (Joh 6:61-62) 
Dee reactie van de leerlingen op het woord van Jezus wordt hier gepresenteerd 
alss een uit ergernis voortkomend murmureren. Jezus weet dat de leerlingen 
murmurerenn en zich ergeren vanwege hetgeen hij gesproken heeft in de brood-
rede.. De naar zijn dood wijzende woorden zijn niet enkel hard, maar tevens 
ergerniss wekkend. De leerlingen vinden het klaarblijkelijk een ergerlijke, wel-
lichtt dwaze zaak. Hiermee wordt opnieuw zichtbaar hoezeer Jezus' woord van 
dee broodrede verbonden is met het geschiedende Woord: ook van het geschie-
dendee Woord moet gezegd worden dat het bij de mensen reacties van ergernis 
enn zelfs verzet oproept. Zo zal ook Paulus aan de gemeente te Korinthe schrij-
ven:: «Wij verkondigen Christus, de gekruisigde, voor de joden weliswaar een 
ergerniss en voor de heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, 
jodenn zowel als Grieken, Christus, kracht Gods en wijsheid Gods» (lKor 1:23-
24). . 
Tegenoverr de ergernis van de leerlingen spreekt Jezus van de opgaande Zoon 
dess Mensen: «Wanneer julli e dan de Zoon des Mensen zien opgaan (naar) waar 
hijj  eerder was?» (Joh 6:62). Brown geeft in zijn commentaar op het evangelie 
naarr Johannes een overzicht van voorgestelde apodoses bij deze protasis: (a) de 
apodosiss wordt betrokken op de in vers 61 genoemde ergernis (- 'dan zal julli e 
ergerniss werkelijk groot zijn'); (b) de apodosis wordt betrokken op hetgeen 
gezegdd is in de verzen 48-50 (- 'dan zullen julli e het brood des levens begrij-
pen');; (c) de apodosis wordt betrokken op de verzen 51-58 (- 'dan zullen julli e 
mijnn vlees anders beoordelen').4 Ook wij willen Jezus' woorden lezen als reac-
tiee op de in vers 61 genoemde ergernis, zij het niet als versterkende reactie 
('dann zal julli e ergernis werkelijk groot zijn'), maar - omgekeerd - als reactie die 

44 Zie: The Gospel according to John Volume 1, p. 296. 
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hett wegnemen van de ergernis van de leerlingen beoogt.5 De leerlingen vinden 
hett woord van Jezus hard. De woorden uit de broodrede hebben verwezen naar 
Jezus'' vernederende dood aan het kruis; en deze vernederende gang naar het 
kruiss is de leerlingen een ergernis. Jezus nu benadrukt dat zijn dood aan het 
kruiss geen doel op zich zal zijn: zijn afdalen tot in de diepte van de dood zal 
tegelijkertijdtegelijkertijd zijn verhoging tot het ware menselijke leven zijn. De Zoon des 
Mensenn zal opgaan naar waar hij eerder was. In ons spreken aangaande de 
Zoonn des Mensen binnen het evangelie naar Johannes is hierop reeds geprelu-
deerdd (zie hoofdstuk 2 paragraaf 3). We hebben daar gezien dat de Zoon des 
Mensenn de ware mens ex ouranou is: de Zoon van de Mens die is afgedaald van 
dee hemel en die opgaat naar de hemel (Joh 3:13). Waar in de broodrede naar 
vorenn is gekomen dat het afdalen van de hemel een afdalen zal zijn tot in de 
vernederingg van de kruisdood, onderstreept Jezus nu met zijn woorden aan-
gaandee het opgaan van de Zoon des Mensen dat dit afdalen tegelijkertijd een 
grandiozee verhoging is: de mens zal worden verhoogd tot de ware mens. De 
mensenn zullen de Zoon des Mensen verhogen aan het kruis; vanuit de hemel 
echterr wordt deze door de mensen vernederde Zoon des Mensen verhoogd tot 
dee ware mens. De Zoon des Mensen zal opgaan naar waar hij eerder was. Op 
dagg één van de week zal de uit de doden opgewekte Jezus zeggen tot Maria 
Magdalenaa dat hij opgaat naar de Vader (Joh 20:17).6 Precies deze door God 
uitt de doden opgewekte Messias Jezus krijgen de geërgerde leerlingen in Jo-
hanness 6:62 voor ogen gesteld. De in de broodrede naar voren gekomen verne-
deringg is geen doel op zich. Integendeel: de door de mensen vernederde gekrui-
sigdee is tegelijkertijd de door God verhoogde.7 

§22 HET TWEEDE HOOGTEPUNT 

Onmiddellijkk na deze woorden aangaande de opgang van de Zoon des Mensen 
klinkenn Jezus' woorden die M. Barth het tweede hoogtepunt binnen de tekst 
genoemdd heeft: 
63.. «De Geest is de levendmaker, 

hett vlees is niet van nut: 
dee woorden, die ik tot julli e gesproken heb, 
zijnn Geest en zijn leven.» (Joh 6:63) 

55 Vgl Johannes 16:1: «Deze dingen heb ik julli e gezegd, opdat julli e niet geërgerd worden.» 

66 Johannes spreekt verder nog van het opgaan van Jezus rond de feesten: dan gaat het om zijn 
opgangg naar Jeruzalem (Joh 2:13; 5:1; 7:8.10.14). 

77 Vgl Fil 2:6-9. 
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Reedss in Johannes 3 heeft Jezus 'Geest' en 'vlees' tegenover elkaar gesteld: 
«Watt geboren is uit vlees is vlees, en wat geboren is uit Geest is Geest» (Joh 
3:6).. Van de Geest weten wij niet vanwaar hij komt en waar hij heengaat. Zo 
ookk is het met ieder die uit de Geest geboren is (Joh 3:8). Precies de vraag 
vanwaarr Jezus komt en waar hij heengaat, is in Johannes 6 aan de orde ge-
weest:: de joden hebben zich murmurerend afgevraagd hoe hij kan zeggen uit de 
hemell  te zijn afgedaald (Joh 6:42), en Jezus heeft gesproken van het opgaan 
vann de Zoon des Mensen naar waar hij eerder was (Joh 6:62). Wij weten niet 
vanwaarr hij komt en waarheen hij gaat. De gang van het geschiedende Woord 
iss door geen mens vanuit zichzelf te bedenken. 
Hett woord werd vlees (Joh 1:14), maar - zo blijkt hier in Johannes 6:63 - het 
vleess is niet van nut; het is de Geest die levend maakt. In en vanuit zichzelf is 
hett vlees niet daadkrachtig. De Geest daarentegen is in staat tot het stellen van 
daden.. De Geest maakt levend. Deze daadkracht komt ook naar voren in Jezus' 
gesprekk met de Samaritaanse vrouw. Wanneer Jezus God en Geest in één adem 
noemt,, zegt de vrouw: «Ik weet dat Messias komt» (Joh 4:25). De komst van 
Messias,, van degene die de messiaanse weg van vernedering en verhoging gaat, 
vloeitt klaarblijkelijk voort uit de onafscheidelijkheid van God en Geest. De 
Geestt maakt ons de daadkracht Gods zichtbaar. Ook op andere plaatsen binnen 
hett evangelie wordt gesproken van de Geest in verbinding met zijn daden: de 
Geestt zal troosten door ons alles te leren en ons indachtig te maken hetgeen 
Jezuss ons gezegd heeft (Joh 14:26), door van Jezus te getuigen (Joh 15:26); hij 
zall  ons de toekomende dingen verkondigen (Joh 16:13). Tegenover deze ons 
doorr de Geest zichtbaar gemaakte daadkracht Gods stelt Jezus het niet van nut 
zijndee vlees. Gezien vers 53 en volgende is dit vlees het vlees van de Zoon des 
Mensen;; het vlees van degene die naar menselijke maatstaven het onderspit 
delft,, maar die door God verhoogd zal worden; het is het vlees van Jezus zelf in 
wiee deze vernedering en verhoging geschiedt. Met zijn woord aangaande het 
nuttelozee vlees benadrukt Jezus dat de opgang, de verhoging van de Zoon des 
Mensenn geenszins bewerkstelligd kan worden door het vlees. Het vlees is in en 
vanuitt zichzelf niet bij machte dit te realiseren. Anderzijds kan de menselijke 
houdingg tegenover het vlees van de Zoon des Mensen zijn verhoging ook niet 
verhinderen.. Dat naar menselijke maatstaven het vlees van de Zoon des Men-
senn altijd vermoord vlees is, kan niet tegengaan dat God de verhoging van de 
Zoonn des Mensen voor ogen heeft. Zelfs de grootste menselijke rebellie kan de 
gangg van het geschiedende Woord niet breken. Dat maakt dat het vlees niet van 
nutt is. De Geest - en enerzijds niet het vlees zelf, en anderzijds ondanks de 
moordd op het vlees - maakt levend. Jezus' woorden zijn Geest en leven. De 
dodelijkee vernedering die centraal stond in de verzen 51-58 vindt hier expliciet 
zijnn contrapunt in de levendmakende verhoging. 
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§33 TENSLOTTE: ONTBREKEND VERTROUWEN EN DE DOEM VAN OVERLEVERING 

Onmiddellijkk op Jezus' woorden van Geest en leven klinkt een 'maar': 
64.. «Maar er zijn sommigen uit julli e die niet vertrouwen. 

Wantt Jezus wist vanaf het begin wie zij waren die niet vertrouwen 
enn wie hij was die hem zou overleveren. 

65.. En hij zei: 
Daaromm heb ik julli e gezegd 
datt niemand tot mij kan komen 
wanneerr (het) hem niet gegeven is door de Vader.» (Joh 6:64-65) 

Expliciett wordt hier de focus verlegd naar degenen met wie Jezus in gesprek is. 
Dezee gesprekspartners zijn zijn leerlingen die gehoord hebben, maar die het 
woordd te hard, te ergernis wekkend hebben bevonden om het te horen. Van 
dezee leerlingen nu zegt Jezus dat sommigen uit hen geen vertrouwen hebben. 
Viaa dit ontbrekend vertrouwen brengt de evangelist de doem van de overleve-
ringg over de tekst. 
Inn vers 65 refereert Jezus aan zijn eerdere woorden uit de broodrede, waarbij 
hijj  niet spreekt van het 'trekken' door de Vader (zoals in vs 44), maar van het 
'geven'' door de Vader. Wanneer de Vader '(het) niet geeft', zou het onmogelijk 
zijnn te komen tot Jezus Christus. 
66.. «Daarom gingen velen van zijn leerlingen weg naar het vorige 

enn wandelden niet meer met hem. 
67.. Jezus dan zei tot de twaalf: 

Willenn ook julli e niet gaan? 
68.. Simon Petrus antwoordde hem: 

Heer, , 
tott wie zouden wij weggaan? 
Woordenn van eeuwig leven heb jij , 

69.. en wij vertrouwen 
enn weten dat ji j de heilige Gods bent. 

70.. Jezus antwoordde hun: 
Hebb ik niet julli e twaalf uitverkozen? 
Enn één uit julli e is een duivel. 

71.. Hij sprak van Judas, (zoon) van Simon Iskariot; 
wantt hij was van plan hem over te leveren, 
éénn uit de twaalf.» (Joh 6:66-71) 

Waarr in vers 60 nog geen sprake was van een scheiding of afsplitsing, vallen de 
leerlingenn van Jezus hier uiteen. Velen van zijn leerlingen gaan weg naar het 
vorige.. Dit weggaan naar het vorige mag binnen het verhaal als letterlijke te-
rugvall  beschouwd worden. Johannes 6 zette namelijk in met de woorden dat 
Jezuss wegging naar de overzijde van de zee. Door te wandelen op de zee weet 
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Jezuss deze overzijde te verlaten (vs 19). De nog aan de overzijde verblijvende 
scharee moet constateren dat alleen Jezus' leerlingen waren weggegaan (vs 22), 
waaropp ze komt naar Kafarnaum. Nu, na de broodrede, schrijft de evangelist 
datt velen van Jezus' leerlingen weggaan naar het vorige. Ze gaan terug, terug 
naarr de overzijde van de zee, het land als het ware verlatend. Met Jezus - die de 
overzijdee verlaat door te wandelen over de zee - wandelen zij niet meer. Ze 
gaann weg naar het vorige; ze vallen terug op de overzijde van de zee. 
Naa dit weggaan van vele van zijn leerlingen spreekt Jezus voor de eerste maal 
binnenn dit evangelie tot de twaalf. Hij vraagt de twaalf- niemand uitgezonderd 
-- of ook zij niet willen gaan. Simon Petrus treedt op als woordvoerder van de 
twaalf-- opnieuw niemand uitgezonderd - en geeft ten antwoord: «Heer, tot wie 
zoudenn wij weggaan? Woorden van eeuwig leven heb jij , en wij vertrouwen en 
wetenn dat ji j de heilige Gods bent» (Joh 6:68-69). Zeer nadrukkelijk wordt naar 
vorenn gebracht dat ook Judas, ondanks zijn duivelse plan Jezus over te leveren, 
éénn van de twaalf is. Ook namens hem spreekt Petrus. Bovendien blijkt ook 
Judass een uitverkozene te zijn. De evangelist laat duidelijk horen dat het niet zo 
iss dat één van de leerlingen slechts een uitverkozene lijkt  te zijn, maar hij zegt 
datt één van de leerlingen, één van de uitverkozenen Jezus overleveren zal. In 
dezee laatste verzen van Johannes 6 staat centraal dat Jezus niet door iemand uit 
dee verre, vreemde, vijandige wereld wordt overgeleverd, maar door iemand uit 
dee zeer enge nabijheid van hemzelf. Eén van de uitverkozenen is een duivel, 
eenn mensenmoordenaar (Joh 8:44). Door hem zal Jezus Christus worden over-
geleverd;; door één uit de twaalf. 
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Hoofdstukk 4 

Dee bruilof t te Kana in Galilea 

§11 DIONYSIUS 

Menigg wetenschappelijk commentaar op Johannes' vertelling van de bruiloft te 
Kanaa in Galilea acht het noodzakelijk niet alleen te spreken van de God van 
Israël,, maar ook van andere, in heidense legenden optredende goden. Deze 
heidensee goden - in dit concrete geval: de wijngod Dionysius - functioneren 
binnenn deze bijbelse commentaren als (gedeeltelijk) antwoord op de vraag naar 
dee herkomst van de vertelling uit Johannes 2:1-12. Zo schrijft Bultmann: 
"Zweifelloss ist die Geschichte aus heidnischer Legende übernommen und auf 
Jesuss übertragen worden. In der Tat ist das Motiv der Geschichte, die Ver-
wandlungg des Wassers in Wein, ein typisches Motiv der Dionysos-Legende, in 
derr dieses Wunder eben das Wunder der Epiphanie des Gottes ist und deshalb 
auff  den Zeitpunkt des Dionysos-Festes, namlich die Nacht vom 5. auf den 6. 
Januar,, datiert wird. In der alten Kirche ist diese Verwandtschaft noch verstan-
denn worden, wenn man das Fest der Taufe Christi als seine Epiphanie auf den 
6.. Januar setzte, und ebenso, wenn man den 6. Januar fur den Tag der Hochzeit 
vonn Kana hielt."1 Ook Lindars vermeldt de cultus rond de Griekse wijngod 
Dionysius,, maar noemt het een vergissing te veronderstellen dat deze cultus 
directt op Jezus betrokken zou zijn: " (...) the motiv of changing water into wine 
iss found in the cult of the Greek wine-god Dionysus, which has left widespread 
tracess in the Greco-Roman world. It is referred to in Euripides, Bacchae, 704ff. 
Miraculouss springs of wine are attested by Diodorus Siculus at Teos, and by 
Pausaniass at Ellis. Pliny tells us of a similar spring which produced wine on the 
noness of January - i.e. the time of the Christian feast of Epiphany. The temple 
off  Dionysus at Corinth provides archaeological evidence for cultic 'miracles' of 
thiss kind; this is probably also the case with the church at Jerash (Gerasa), 
wheree a basin can be seen which was used precisely in this way in an Epiphany 
ceremony,, for it very likely is the Christianizing of the pagan cult. The cult was 
knownn to Philo, who applies it allegorically to the Logos under the guise of 
Melchizedek,, who 'brought wine instead of water' (Leg. All. Iii.82). It would be 
aa mistake to suppose that this was applied directly to Jesus, as one who is better 
thann the Greek god, for (as Dodd remarks) the age of this kind of apologetic has 

11 Bultmann, Das Evangelium des Johannes, S. 83. 
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nott yet been reached. But it is not difficult to see how a folk-legend of this type 
couldd be applied to Jesus in connection with this very memorable littl e para-
ble."22 Dodd acht het uit historisch oogpunt onwaarschijnlijk dat het beeld van 
Dionysiuss zou zijn toegepast op Jezus: "That a Christian evangelist should have 
consciouslyy taken over a Dionysiac legend and transferred it, with the implica-
tion,, 'a greater Bacchus is here' (as has been suggested), seems contrary to the 
wholee ethos of the primitive preaching and gospel writing. The time was not 
yett when apologists could safely draw parallels between Christ and the figures 
off  pagan mythology."3 Dat een heidense Dionysius-legende van invloed zou 
zijnn geweest op het verhaal van de bruiloft te Kana is voor R. Aus niet uitge-
sloten,, zij het dat hij deze optie onderschikt maakt aan de door hem naar voren 
geschovenn beïnvloeding van het verhaal uit Johannes 2 door de joodse Haggada 
opp het boek Ester: "The narrative is also not taken over from a pagan Dionysos 
winee epiphany legend, as R. Bultmann claimed. Rather, the author created it on 
thee basis of Judaic haggadah on Esther l."4 Na te hebben laten zien hoe Ahas-
verus'' (bruilofts)feest in de rabbijnse traditie vergeleken wordt met het messi-
aansee feestmaal, onderzoekt Aus het verband tussen Johannes 2:1-11 en joodse 
interpretatiess van Ester 1. Gelijk het messiaanse feestmaal in de rabbijnse tra-
ditiee het (bruilofts)maal van Ahasverus zal overtreffen,̂ wordt in het vierde 
evangeliee Ahasverus overtroffen door Jezus: "when Jesus changed a tremen-
douss amount of water into wine at Cana, he showed that he was greater than 
Ahasuerus,, thought to be the wealthiest non-Jew of all."6 Om indruk te maken 
opp niet-joodse bekeerlingen, heeft de evangelist misschien ook een contrast 
willenn maken tussen Jezus' wijnwonder en Dionysius, de wijngod. Zo zou de 
evangelistt voor zes stenen waterkruiken gekozen kunnen hebben om te bena-
drukkenn dat we met eens zoveel wijn te maken hebben als in de Dionysius le-
gende,, waar drie kruiken op wonderbaarlijke wijze met wijn gevuld worden. Zo 
overtreftt Jezus niet alleen Ahasverus - gelijk hij overigens in het hele evangelie 

22 Lindars, The Gospel of John, p. 127. 

33 Dodd, Historical tradition in the fourth gospel Cambridge 1963, p. 225. 

44 R. Aus, Water into Wine and the Beheading of John the Baptist, Atlanta 1988, p. 29. Overi-
genss verwijt Aus Bultmann in zekere zin plagiaat: "Over a century ago P. Cassel in his spe-
ciall  study of John 2:1-11 drew attention to Hellenistic sources dealing with the miraculous 
floww of wine at the festival of this Greek God. Without referring to him, R. Bultmann later 
proposedd that the Dionysos legend was the origin of the miracle." (A.w. p. 35) 

55 "According to Est. Rab. 2/5 on Esther 1:5, Ahasuerus himself asks the Jews participating in 
hiss magnificent feast: 'Can your God do more for you than this?' They also answer with Isa 
64:3,, adding: 'If He provides for us nothing better than this feast (in the time to come), we 
wouldd say to Him, We have already enjoyed the like of this at the table of Ahasuerus.'" {A.w. 
p.. 8) 

66 A.w. p. 33. 
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vereerdee figuren uit het jodendom overtreft - maar ook de meest populaire hei-
densee God. Aldus Aus. 
Hoewell  het mogelijk is dat Johannes in zijn vertelling van de bruiloft te Kana 
formelee elementen gebruikt heeft uit de Dionysius legende, zullen vragen naar 
dee eventuele herkomst van hetgeen geschreven staat in Johannes 2:1-12 in onze 
studiee verder buiten beschouwing blijven. We willen de tekst van Johannes 
lezenn binnen de context van de Schrift, en niet binnen de context van verhalen 
aangaandee Dionysius. De aandacht zal - zoals in de eerdere hoofdstukken be-
treffendee Johannes 6 - geheel en al uitgaan naar hetgeen de tekst zelf binnen 
zijnn bijbelse context te zeggen heeft, en naar eventuele bijbels-theologische 
consequentiess daarvan. 

§22 VA N DAG TOT DAG 

Dee bruiloft te Kana in Galilea maakt deel uit van het grote tekstgedeelte Johan-
ness 1:19-4:54. Van dit tekstgedeelte is in §2.2 van hoofdstuk 1 van deze studie 
reedss gezegd dat het uiteenvalt in drie perikopen: Johannes 1:19-2:12 dat ge-
ritmeerdd is op de dagen en uitloopt op het begin van de tekenen; Johannes 2:13-
3:211 dat als hart van het gehele tekstgedeelte onder het beslag staat van de na-
bijheidd van het Pasen van de joden; en Johannes 3:22-4:54 dat geritmeerd is op 
ruimtelijkee bepalingen en uitloopt op het tweede teken. Met de bruiloft te Kana 
hebbenn we derhalve van doen met het laatste gedeelte van de eerste perikoop. 
Dezee eerste perikoop zet onmiddellijk na de proloog in: «En dit is het getuige-
niss van Johannes, toen de joden uit Jeruzalem priesters en Levieten naar hem 
afzonden,, om hem te vragen: Wie ben je?» (Joh 1:19) Zo worden de eerste 
dagenn van deze perikoop gevuld met het getuigenis van Johannes aangaande 
Messiass (Joh 1:19-34). Vanuit dit getuigenis brengt de evangelist de volgende 
dagg het volgen van Jezus door twee leerlingen van Johannes en het vinden van 
Simonn door zijn broeder Andreas ter sprake (Joh 1:35-43), om de volgende dag 
tee kunnen vertellen van het vinden van Filippus, via wie Natanaël ten tonele 
gevoerdd kan worden (Joh 1:43-51). Filippus wendt zich tot Natanaël: «Degene 
diee Mozes heeft beschreven in de wet en de profeten, hebben wij gevonden, 
Jezus,, zoon van Jozef van Nazaret» (Joh 1:45). Op dit 'Nazaret' haakt Natanaël 
in:: «Kan uit Nazaret iets goeds zijn?» (Joh 1:46) waarmee hij 'het goede* ter 
sprakee brengt. "De schrijver wil het goede onder de aandacht brengen en Je-
sus/Josuaa in verband met dat goede; (...) Natanaël stelt de vraag naar aanleiding 
vann het goede: iets goeds èn nog wel iets goeds uit Nazaret."7 Natanaël wordt 
dann uitgenodigd te komen en te zien, en «Jezus zag Natanaël tot zich komen ...» 

77 Hemelsoet, Onder de vijgeboom, p. 11. 
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(Johh 1:47). De rollen worden omgedraaid: niet Natanaël ziet, maar Jezus ziet. 
Vanuitt deze omkering klinken Jezus' woorden over de betrouwbare Israëliet, de 
betrouwbaree afstammeling van de listige aartsvader Jakob/Israël, in wie géén 
list,, géén bedrog is. Natanaël opzijn beurt vraagt vanwaar hij hem kent, waarop 
Jezuss hem ten antwoord geeft: «Eer Filippus je riep, toen je was onder de vij -
geboom,, zag ik je» (Joh 1:48). Natanaël - die de gave Gods in zijn naam 
draagt88 - is door Jezus gezien onder de vijgeboom, onder de boom die garant 
staatt voor de betrouwbaarheid van Gods gave van het land. Van de dagen van 
Salomoo staat immers geschreven: «Juda en Israël woonden zeker, ieder onder 
zijnn wijnstok en onder zijn vijgeboom, van Dan tot Ber-seba, al de dagen van 
Salomo»» (I Kon 5:5 [4:25]). Of van de dag waarop JHWH de ongerechtigheid 
vann dit land wegnemen zal: «Op die dag, spreekt JHWH der heerscharen, roepen 
julli ee ieder zijn naaste tot onder de wijnstok en onder de vijgeboom» (Zach 
3:10)9 9 
Opp deze woorden van Jezus klinkt de belijdenis van Natanaël: «Rabbi, ji j bent 
dee Zoon van God, Koning van Israël ben jij » (Joh 1:49). Met deze belijdenis 
eindigtt deze dag echter niet. "Om dit verhaal open te houden, en verder te kun-
nenn lezen om te weten hetgeen wij nu nog niet weten, mogen we lezen: omdat 
Ikk je gezien heb, verslonden in de schriften, daarom heb je vertrouwen? Grotere 
dingenn zul ji j zien. (...) Jullie zullen zien de hemel geopend, en de boden Gods 
opstijgenn en neerdalen op de Zoon des Mensen."10 In Natanaël worden wij 
allenn aangesproken met woorden die ontleend zijn aan de droom van Jakob 
wanneerr Jakob op de vlucht is voor zijn broeder (Gen 28:10-15). De boden 
Godss bewegen zich hier echter niet opwaarts en neerwaarts op Jakob, of op 
Israël,, maar op de Zoon des Mensen. Zo wordt de hemel geopend,11 zo worden 

88 De naam Natanaël betekent: God heeft gegeven / moge God geven. 

99 Uit Genesis 3:7 valt op te maken dat de vijgeboom een plaats heeft in de tuin. Op diverse 
plaatsenn in Tenach wordt (het lot van) de vijgeboom - al dan niet met de wijnstok - verbon-
denn met (het lot van) het land (of het volk). Men denke hierbij aan Num 13:23; 20:5; Deut 
8:8;; 2Kon 18:31 (waar de koning van Assyrië met behulp van de wijnstok en de vijgeboom 
eenn vergelijking maakt tussen zijn land en het land van Israël); Jes 36:16; Jer 5:17; 
8:13:24:1.2.3.5.88 (over de vrucht van de vijgeboom); Joel 1:7.12; 2:.22; Mi 4:4; Ps 105:33. 
Inn het boek der Makkabeeën wordt in deze rust onder de vijgeboom uit Tora gelezen: «En het 
landd rustte al de dagen van Simon, en hij zocht het goede voor zijn volk (...) Hij maakte de 
vredee in het land, en Israël verblijdde zich met grote blijdschap. Eenieder zetelde onder zijn 
wijnstokk en zijn vijgeboom. en er was niemand die hen verschrikte (...) Hij onderzocht de 
wet»» (I Makk 14:4a. 11-12.14b). 

100 Hemelsoet, Onder de vijgeboom. p. 18. 

111 Wordt in de synoptische evangeliën de hemel direct met de doop van Jezus geopend (Mat 
3:16;; Mar 1:10; Luc 3:21), bewaart Johannes de zich openende hemel tot Johannes 1:51. 
Misschienn dat Johannes daarom de doop van Jezus bijna terloops vermeldt: van Jezus' doop 
inn de Jordaan is bij Johannes immers slechts indirect sprake (Joh 1:32-34). Door niet expliciet 
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groteree dingen te zien gegeven. In het perspectief van deze grotere dingen die 
tee zien gegeven zullen worden, mag Johannes 2:1 gelezen worden. «Grotere 
dingenn zal ji j zien, (...) julli e zullen de hemel geopend zien ...» (Joh 1:50.51): 
«Opp de derde dag was (lett: geschiedde) er bruiloft te Kana in Galilea... » (Joh 
2:1).. Deze bruiloft op de derde dag zou gezien mogen worden als een 
voorsmaakk (teken) van de vervulling van de grotere dingen die ex ouranou te 
zienn gegeven zullen worden; van de hemel die geopend gezien zal worden.12 

§33 OP DE DERDE DAG 

1.. «En op de derde dag was (lett.: geschiedde) er bruiloft te Kana in 
Galilea, , 
enn de moeder van Jezus was daar; 

2.. Ook Jezus werd genodigd (lett.: geroepen) en zijn leerlingen naar de 
bruiloft.»» (Joh 2:1-2) 

Dee dag van de bruiloft te Kana verschilt van al de dagen die Johannes tot nu toe 
geschilderdd heeft: de evangelist schrijft hier niet van 'de volgende [dag]', gelijk 
hijj  geschreven heeft in Johannes 1:29.35.43, maar uitdrukkelijk van de derde 
dag.. Zo brengt Johannes onderscheid aan tussen de dagen uit hoofdstuk 1 en 
dezee bruiloftsdag. Bovendien horen we hier van de derde dag, van de dag die 
bijbelss anders is dan alle andere dagen. De derde dag is in de Schrift immers de 
dagg waarop de beslissing vallen zal: wanneer Abraham opgedragen wordt zijn 
zoonn hoog te houden, 13 slaat hij op de derde dag zijn ogen op en beziet hij de 
plaatss van verre (Gen 22:4); de gave van Tora op de berg Sinai vindt plaats op 
dee derde dag (Ex 19:11.16); op de derde dag zal Hij ons doen opstaan en zullen 
wijj  leven voor Zijn aangezicht (Hos 6:2); Jezus moet opgaan naar Jeruzalem, 
veell  lijden, sterven en op de derde dag zal hij opgewekt worden (Mat 16:21; 
vgll  Mat 17:23; 20:19; Luc 9:22; 18:33; 24:7.46); de Emmaüsgangers hadden 
gehooptt dat hij het zou zijn die Israël verlossen zou, maar het is «de derde dag, 

tee verhalen van de doop van Jezus, is het - gezien de synoptische doopberichten - bij Johan-
ness mogelijk de geopende hemel te bewaren tot het eind van Jezus' gesprek met Natanaël. 

122 Vanuit deze lezing moge duidelijk zijn dat het eerste hoofdstuk van Johannes niet eindigt in 
Johanness 1:51, maar pas in Johannes 2:12. De bruiloft te Kana die geschiedt op de derde dag 
iss (mede) gezien het ritme der dagen onlosmakelijk verbonden met Johannes 1:19-51. Vgl 
Barrett:: "In spite of the chapter division there is no break with what precedes, and this note of 
timee is the last of the series 1.29,35,43." (The Gospel according to St. John, p. 189) 

133 Vgl de vertaling van Buber/Rosenzweig bij Gen 22:2: "Er aber sprach: Nimm doch deinen 
Sohn,, deinen Einzigen, den du liebst, Jizchak, und geh vor dich hin in das Land von Morija, 
undd höhe ihn dort zur Darhohung auf einetn der Berge, den ich dir zusprechen werde." 
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vann dat deze dingen geschiedden» (Luc 24:21);14 en in de Handelingen van de 
apostelenn belijdt Petrus dat Jezus door God opgewekt is op de derde dag (Hand 
10:40).155 Johannes wijkt met zijn eerste woorden van hoofdstuk 2 dus niet al-
leenn af van zijn tot dan toe gebruikelijke wijze van spreken, maar laat de elkaar 
volgendee dagen uit hoofdstuk 1 uitlopen op de derde, de beslissende dag. K. 
Barthh doet nadrukkelijk de suggestie deze derde, beslissende dag te zien als een 
verwijzingg naar de beslissende dag van de opwekking van Jezus Christus: "Der 
«drittee Tag» (v 1) ist wohl von dem epaurion 1,43 aus zu zahlen. Es könnte 
sichh aber auch fragen - man vergleiche das Wort des Nathanael 1,49 mit der 
Stellee 19,19-22 -, ob wir in den Versen 1,45-51 nicht auBer dem, was sie in 
ihremm Zusammenhang besagen, einen indirekten Hinweis auf die Passion 
Christii  vor uns haben, dem nun die Erzahlung von der «am drittenTag» ge-
schehenenn Hochzeit zu Kana als Hinweis auf die Auferstehung (man beachte v 
11!)) gegenübertreten würde."16 

Dezee beslissende dag wordt gevuld door een bruiloft die 'geschiedt'. Opnieuw 
staatt hier het Griekse werkwoord ginomai geschreven; het werkwoord dat bij-
belss onlosmakelijk verbonden is met het Woord (zie ook hoofdstuk 1 §2.4):17 

«Inn den beginne was het Woord 
enn het Woord was bij God 
enn God was het Woord. 
Hett was in den beginne bij God. 
Doorr het [Woord] werd (geschiedde) alles, 

144 Een vergelijkbare teleurstelling treffen we aan in Johannes 11:39, waar Martha, de zuster van 
dee gestorvene, op de opdracht van Jezus de steen weg te nemen, antwoordt dat Lazarus reeds 
riekt,, want het is de vierde [dag]. De derde dag is derhalve voorbij; de dag waarop de beslis-
sendee wending van dood naar leven vallen kan, is niet meer: het is al de vierde dag! 

155 In het spoor van deze nieuwtestamentische teksten belijdt de christelijke kerk dan ook: "de 
derdee dag verrezen uit de doden." Vgl H. Jagersma, '"...Ten derden dage..."', in: Jagersma, 
TekstTekst en Interpretatie. Studies over getallen, teksten, verhalen en geschiedenis is het Oude 
Testament,, Nijkerk 1990, p. 31-47. 

166 K. Barth, Erklarung des Johannes-Evangeliums, S. 189-190. Van Houwelingen laat een 
geheell  ander geluid horen. Hij hecht geen bijzondere betekenis aan de derde dag, maar ziet de 
derdee dag als completering van Jezus' eerste werkweek. "Zo bereikt de eerste werkweek zijn 
hoogtepuntt tijdens een vrolijke bruiloft op een dorp ergens in het noorden des lands." {Jo-
hannes,hannes, p. 78) 

177 Ook W. Lütgehetmann wijst in zijn bespreking van de bruiloft te Kana op het gebruik van het 
werkwoordd ginomai in Johannes 1; in de plaatsen waar het werkwoord ginomai gehanteerd 
wordtt gaat het "um den Logos bzw. um Jesus und urn deren heilsgeschichtliche Bedeutung." 
{Die{Die Hochzeit von Kana [Joh 2,1-11]. Zur Ursprung und Deutung einer Wundererzahlung im 
Rahmenn johanneischer Redaktionsgeschichte, Regensburg 1990, S. 306) Doordat Johannes 
2:11 zich door het werkwoord ginomai met deze plaatsen verbindt, "stellt es die folgende Er-
zahlungg in den Rahmen jener christologisch zentrierten heilsgeschichtlichen Aussagen." 
(A.w.. S. 307) 
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enn zonder het werd (geschiedde) niets 
watt geworden (geschied) is.» (Joh 1:1-3) 

All  wat geschiedt - zo betuigt Johannes in zijn proloog - geschiedt door het 
Woordd van God. Alles. Door hoofdstuk 2 te openen met de zinsnede dat een 
bruiloftt geschiedt, mag de lezer bedacht zijn op een zeer bijzondere, eigen-aar-
digee bruiloft. Alles wat geschied is (in dit geval: bruiloft) is immers geschied 
doorr het Woord. De bruiloft behoort klaarblijkelijk tot het 'alles' dat door het 
Woordd Gods geschiedt - zo mogen we parafraseren wanneer Johannes 2:1 gele-
zenn wordt in het verlengde van Johannes 1:3. De bruiloft te Kana wordt met 
behulpp van het werkwoord 'geschieden' opgenomen in de gang van het geschie-
dendee Woord Gods; deze brui lof wordt door Johannes gepresenteerd als een 
manifestatiee van het geschiedende Woord. 
Dee locatie van de bruiloft als manifestatie van het geschiedende Woord zou 
enigszinss kunnen teleurstellen: bruiloft te Kana in Galilea. Veel bruiloften kent 
Tenachh niet: alleen in het Hooglied is sprake van de bruiloft van koning Sa-
lomo,, waarbij de dochters van Sion opgeroepen worden te zien naar zijn kroon 
(Hoogll  3:11). Het zijn de dochters van Sion, de dochters van Jeruzalem die in 
hett lied der liederen aangesproken worden. Ook de bruidegom18 - die in Te-
nachh enkele malen naar voren komt - wordt nergens verbonden met Galilea: 
wanneerr een locatie een rol speelt is het Juda, Jeruzalem, Sion (Jes 62:5; Jer 
7:34;; 25:10; 33:11; Joel 2:16).19 Dat in Johannes 2 sprake is van een bruiloft te 
Kanaa in Galilea - en niet van een bruiloft in Jeruzalem - zou derhalve als enigs-
zinss teleurstellend beschouwd mogen worden, zeker gezien het feit dat deze 
bruiloftt plaats heeft op de derde dag! Kennelijk is dit ondanks de veelbelo-
vendee inzet van het verhaal, de uiteindelijke bruiloft nog niet. De tweede ver-
meldingg van Kana in Galilea bevestigt deze indruk: «Dit begin der tekenen 
deedd Jezus te Kana in Galilea, en hij openbaarde zijn heerlijkheid ...» (Joh 
2:11).. Deze bruiloft zal als begin der tekenen geboekstaafd worden. Gelijk 
vanuitt het begin dat God hemel en aarde schept verlangend uitgekeken kan, 
magg en moet worden naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die God schep-
penn zal, wekt ook dit begin der tekenen het verlangen naar de uiteindelijke 

188 Er wordt hier op de eerste plaats gekeken naar de bruidegom, en niet naar de bruid vanwege 
dee stamverwantschap tussen de woorden bruiloft (CHATOENA) en bruidegom (CHATAN), ter-
wij ll  het Hebreeuwse woord voor bruid van een andere stam afkomstig is: KALA . Bovendien 
kentt Johannes' bruiloft te Kana een bruidegom maar geen bruid. Overigens komen in Tenach 
bruidd en bruidegom vaak hand in hand voor (Jes 61:10; 62:5; Jer 7:34; 16:9; 25:10; 33:11). In 
Jess 49:18; Jer 2:32 en Hoogl 4:8.9.10.11.12; 5:1 komt de bruid zonder bruidegom voor. 

199 Op de andere plaatsen waar sprake is van de bruidegom - te weten Jes 61:10; Jer 16:9; Ps 
19:66 - is de verbinding met een plaats minder onmiddellijk. Ook de zogenaamde bloed-brui-
degomm uit Ex 4:25.26, waarbij het verbond centraal staat, is hier verder buiten beschouwing 
gelaten. . 
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bruiloftt die geschieden zal, naar het uiteindelijke teken dat Jezus doen zal.20 Zo 
gaatt Kana in Galilea het Johannesevangelie in als de plaats waar bruiloft is op 
dee derde dag (Joh 2:1), als de plaats waar Jezus het begin der tekenen doet en 
zijnn heerlijkheid openbaart (Joh 2:11). Wanneer hij opnieuw te Kana in Galilea 
komt,, vermeldt de evangelist nadrukkelijk dat dat de plaats is waar hij water tot 
wijnn gemaakt had (Joh 4:46). Het zal dan de plaats zijn waar hij het tweede 
tekenn doet (Joh 4:54): hij zal daar de dood een halt toe roepen; de zoon van de 
koninklijkee mens (tis basilikos) leeft. Aan het eind van het evangelie ten slotte 
blijk tt Kana in Galilea de plaats te zijn waar Natanaêl - die door Jezus onder de 
vijgeboomm gezien is - vandaan komt (Joh 21:2). 

§44 WATER WORDT WIJN 

Dee verzen 3-10 vormen het grote middenstuk van het verhaal van de bruiloft te 
Kana.. In deze verzen speelt zich het eigenlijke verhaal af. Opmerkelijk is dat 
mett het neerzetten van de dramatis personae in de eerste twee verzen iedere 
vermeldingg van bruid en bruidegom achterwege is gebleven: de moeder van 
Jezuss is daar (vs 1) en ook Jezus is genodigd (lett: geroepen) met zijn leer-
lingenn (vs 2). Andere dramatis personae zijn door Johannes (nog) niet ten to-
nelee gevoerd.21 De bruidegom wordt slechts aan het eind van het verhaal aan-
gesprokenn (Joh 2:9-10), en van een bruid wordt helemaal geen melding ge-
maakt.. In de geschiedenis van deze bruiloft staan niet bruid en bruidegom, 
maarr de moeder van Jezus en Jezus zelf centraal, omringd door Jezus' leer-
lingen.222 Het ontbreken van de wijn (OLVOC; - oinos) en de opmerking van de 
moederr van Jezus dat ze geen wijn hebben, maakt deze bruiloft des te merk-
waardiger:: een bruiloft zonder bruidspaar dat in het midden staat, en zonder 
wijn! ! 

200 In de proloog wordt het 'in den beginne' niet verbonden met een handeling en een handelend 
subjectt zoals in Gen 1:1. Door te schrijven «In den beginne was het Woord» wordt veeleer de 
vraagg accuut naar het geschieden van dat woord: het Woord dient immers te geschieden {vgl 
Deutt 18:22). Joh 1:1 wekt derhalve geen verwachtingen met betrekking tot een nieuw woord, 
maarr wel met betrekking tot het geschieden van dit Woord. 

211 Het ontbreken van een vermelding van bruid en bruidegom verdient ons inziens meer aan-
dachtt dan exegetische uitweidingen over de vraag waarom en hoe Jezus en zijn moeder als 
gastenn op deze bruiloft aanwezig zijn. Een voorbeeld van zulk een uitvoerige uitweiding kan 
gevondenn worden in het artikel van J.D.M. Derrett. 'Water into Wine', in: Biblische 
ZeitschriftZeitschrift NF 7 (1963) p. 80-97. 

222 Zo merkt ook J. Breuss op: "Bei einer Hochzeit stehen die Brautleute im Mittelpunkt des 
Geschehens.. Nicht so in unserer Geschichte. Der Evangelist lenkt den Bliek auf die Mutter 
Jesu,, die 'auch dort war', und auf Jesus mit den Jüngern." (Das Kanawunder. Hermeneutische 
undd pastorale Überlegungen aufgrund einer phanomenologischen Analyse von Joh 2, 1-12, 
Fribourgg 1976. S. 23) 
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3.. «En terwijl de wijn ontbrak 
zegtt de moeder van Jezus tot hem: 

Zee hebben geen wijn. 
4.. [En] Jezus zegt haar: 

Watt (is er) tussen mij en jou, vrouw? 
Nogg niet is mijn uur gekomen. 

5.. Zijn moeder zegt de dienaren: 
Watt hij julli e ook maar zegt 
moetenn julli e doen.» (Joh 2:3-5) 

Mett het ontbreken van de wijn zet de moeder van Jezus haar gesprek met Jezus 
in:: «Ze hebben geen wijn» (Joh 2:3). Opnieuw blijven bruid en bruidegom on-
genoemd:: het onbepaalde 'ze' wordt aangewend om de afwezigheid van wijn ter 
sprakee te brengen. Op deze manier blijven de moeder van Jezus en Jezus zelf 
dee hoofdpersonen van het verhaal. Bovendien wordt het verhaal op deze wijze 
uitgetildd boven het niveau van een al dan niet romantisch verhaal over twee 
individuelee geliefden. Door niet expliciet te bepalen wie degenen zijn die geen 
wijnn hebben worden niet alleen bruid en bruidegom maar misschien wij alle-
maall  wel aangesproken: «Ze hebben geen wijn». 
Dee afwezigheid van wijn brengt de spanning in het verhaal. In deze spanning 
wendtt de moeder van Jezus zich tot Jezus. Jezus' antwoord op de opmerking 
vann zijn moeder heeft vele exegeten evenzovele hoofdbrekens bezorgd: hoe kan 
Jezuss zo bars reageren op zijn moeder; en hoe valt dit afwijzende antwoord te 
rijmenrijmen met zijn daadwerkelijke handelen?2^ Maar Jezus' antwoord beperkt zich 
niett tot de woorden «Wat [is er] tussen mij en jou, vrouw?»; tot zijn antwoord 
behorenn ook de woorden «Nog niet is mijn uur gekomen». Het is de enige keer 
datt Jezus binnen het evangelie naar Johannes expliciet spreekt van 'mijn uur'. 
Behalvee in de twee passages waarin niemand de hand aan Jezus slaat of hem 
grijpt,, «want nog niet was zijn uur gekomen» (Joh 7:30; 8:20), komt 'zijn uur' 
nogg één maal voor in het evangelie naar Johannes: «Vóór het feest van Pasen, 
Jezuss wetend dat zijn uur kwam om over te gaan uit deze wereld naar de Va-
der...»» (Joh 13:1). Wanneer Jezus op de bruiloft te Kana zijn moeder antwoordt 
datt zijn uur nog niet gekomen is, verwijst hij derhalve naar dat uur, naar het uur 
waaropp hij zal overgaan uit deze wereld naar de Vader.24 Kennelijk houdt dit 

233 A.H. Maynard verwoordt deze exegetische hoofdbrekens als volgt: "... but as the expression 
standss in the story, most commentators have felt that there was a bluntness in Jesus' statement 
too his mother, which was not in harmony with his character or with the fact that he immedia-
telyy proceeds to act favourably on the problem she has mentioned." (TI EMOI KAI SOI', in: 
NewNew Testament Studies 21 (1985) p. 582) Zie voor een uitvoeriger bespreking bijlage 5: 'Ma-
ria,, of: de moeder van Jezus op de bruiloft te Kana'. 

244 Vgl bijvoorbeeld Bultmann: "Für den Evglisten ist diese 'Stunde' die Stunde der Passion." 
(Das(Das Evangelium des Johannes, S. 85) Of Moloney: "The 'hour' will be the moment of Jesus' 
violentviolent end (see 7:4, 30; 8:20; 12:27) but, strangely, also the moment of his glorification (see 
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overgaann uit deze wereld naar de Vader (Joh 13) verband met de (overvloed 
van)) wijn in Johannes 2; anders had Jezus zijn uur niet ter sprake gebracht in 
antwoordd op de opmerking van zijn moeder dat ze geen wijn hebben. Hier zul-
lenn we later op terugkomen. In ieder geval wordt van hieruit het eerste deel van 
Jezus'' antwoord «Wat [is er] tussen mij en jou, vrouw» beter te begrijpen: het 
komenn van Jezus1 uur is onafhankelijk van hetgeen zich tussen Jezus en zijn 
moederr afspeelt. Wanneer het gaat om zijn uur, zijn Jezus en de Vader in het 
geding!25 5 

Dee moeder van Jezus gaat dan ook niet verder op Jezus' woorden in, maar richt 
zichh vanuit Jezus tot de dienaren, die ze de opdracht geeft te doen wat Jezus 
zegt.. Deze dienaren spelen een niet onbelangrijke rol binnen het verhaal. Zij 
doenn hetgeen gezegd wordt. Het zijn zulke dienaren waarvan Jezus in hoofd-
stukk 12 - wanneer het uur gekomen is dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal 
wordenn (Joh 12:23) - zegt: «Wanneer iemand mij dient moet hij mij volgen, en 
waarr ik ben daar zal ook mijn dienaar zijn; wanneer iemand mij dient zal de 
Vaderr hem eren» (Joh 12:26).26 

6.. «Daar stonden zes stenen waterkruiken naar de reiniging der joden 
diee elk twee of drie metreten konden bevatten. 

7.. Jezus zegt hun: 
Vultt de waterkruiken met water. 

Enn zij vulden ze tot boven (aan toe). 
8.. En hij zegt hun: 

Scheptt nu 
enn draagt (het) naar de ceremoniemeester. 

Zijj  droegen (het).» (Joh 2:6-8) 

12:23;; 13:31), through which he will return to his Father (see 13:1,32; 17:5). (...) The events 
off  Cana set in motion a tension between the 'now' and the 'not yet' which marks a public mi-
nistryy moving toward the coming of'the hour' (see 12:23, 27-28, 31-33)". {Belief in the word, 
Readingg John 1-4, Minneapolis 1993, p. 82) 

255 Vgl P. Ellis: "The meaning of the question may well be that no one, not even Jesus' mother, 
hass any control over his purposeful advance to the 'hour' of his destiny." (The Genius of John. 
AA composition-critical commentary on the Fourth Gospel, Collegeville, Minnesota 1984, p. 
43)) Derhalve pleit ook G. Lohfink er voor de spanning tussen Jezus' afwijzende woord tot 
zijnn moeder en zijn daadwerkelijk handelen te laten staan, en niet op te lossen door bijvoor-
beeldd de laatste woorden van Johannes 2:4 te vertalen met 'Is mijn uur dan nog niet geko-
men?'' "Der Satz 'Meine Stunde ist noch nicht gekommen' drückt in höchst pregnanter Weise 
aus.. daB sich Jesus in seinem Handeln nicht von Menschen, sondern allein vom Willen seines 
himmlischenn Vaters bestimmen laBt." ('Das Weinwunder von Kana', in: Geist und Leben 57 
(1984),, S. 175) 

266 Andere dienaren komen in het evangelie naar Johannes niet voor; Martha is de enige die 
verderr nog dient wanneer voor Jezus een maaltijd bereid is in Bethanië (Joh 12:2). 
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Inn deze passage die zich afspeelt tussen Jezus en de dienaren, wordt opnieuw 
hett woord 'daar' uit vers 1 opgenomen: «Daar stonden zes stenen waterkruiken 
...»» (Joh 2:6). In de inleidende eerste verzen van Johannes 2, werd het 'daar' 
bepaaldd door de bruiloft: 

«Enn op de derde dag was (lett: geschiedde) er bruiloft te Kana in Ga-
lilea, , 
enn de moeder van Jezus was daar; 
Ookk Jezus werd genodigd (lett.: geroepen) en zijn leerlingen naar de 
bruiloft.»» (Joh 2:1-2) 

Nuu blijkt de plaats van de bruiloft samen te vallen met de plaats waar de moe-
derr van Jezus de dienaren zegt te doen wat Jezus zegt, en met de plaats waar de 
zess stenen waterkruiken staan. Op deze wijze wordt de bruiloft wederom niet 
gekleurdgekleurd door bruid en bruidegom, maar door de moeder van Jezus en Jezus 
zelf,, en met hen verbonden de dienaren en de zes stenen waterkruiken. 
Dee waterkruiken zelf lichten - indirect - een tipje van de sluier op waarom de 
evangelistt zo weinig belangstelling toont voor de bruid en de bruidegom. De 
waterkruikenn staan er immers «naar de reiniging der joden» (Joh 2:6). Van de 
reinigingg is nog maar één keer sprake in het evangelie naar Johannes: «Er was 
nuu een vraag uit de leerlingen van Johannes met joden aangaande reiniging» 
(Johh 3:25). In het antwoord van Johannes op deze vraag aangaande de reiniging 
klinkenn zijn woorden over bruid en bruidegom: 

«Hijj  die de bruid heeft is de bruidegom; 
enn de vriend van de bruidegom, 
diee staat en hem hoort, 
verblijdtt zich met blijdschap vanwege de stem van de bruidegom.» 

(Johh 3:29)27 
Zoo blijkt Jezus de bruidegom te zijn; hij is degene die in het evangelie in het 
middenn staat! "At this stage of the Gospel (2:9-10), the reader can only wonder 
att the sudden introduction of a new character, a bridegroom who does nothing 
butt is only spoken to by the steward. A gap has been created for the reader. (...) 
Onn the way, the reader wil l discover that Jesus is the bridegroom (3:29)..."28 
Dee bruid en bruidegom van de bruiloft te Kana in Galilea, die - zoals gezegd -
niett de uiteindelijke bruiloft is, zijn in het evangelie daarom van secundair be-
lang:: Jezus blijkt de bruidegom te zijn!29 

277 Ook De Jonge citeert dit vers in verband met Johannes 2, zij het enkel om te beweren dat 
tussenn beide teksten geen verband te leggen is: "In Joh. 3:29 vergelijkt Johannes de Doper 
zichzelff  met de vriend van de bruidegom en Jezus met de bruidegom, maar hier is Jezus al-
leenn maar gast op het bruiloftsfeest van een ongenoemde." (Johannes, p. 47) 

288 Moloney, Belief in the word, p. 87. 

299 Engelen stelt de vraag naar de bruid voor wie Jezus de bruidegom zal zijn, en concludeert dat 
Johanness geen huwbare meisjes kent dan die ene dochter uit Johannes 12:15: 'Vrees niet, 
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Dee dienaren die door de moeder van Jezus aangesproken zijn, gedragen zich 
voorbeeldig.. Voorbeeldiger dan menig leerling zich in de loop van het evange-
liee gedragen zal. De dienaren doen namelijk precies hetgeen hun gezegd wordt. 
Datt wat Jezus zegt, wordt door deze dienaren daadwerkelijk gedaan.30 Daarbij 
gaatt het op de eerste plaats om het vullen van de waterkruiken: «Jezus zegt 
hun:: Vult de waterkruiken met water. En zij vulden ze tot boven (aan toe)» (Joh 
2:7).. Met dit eerste woord van Jezus tot de dienaren wordt de ernst van de zaak 
duidelijk.. In Johannes 6 namelijk worden twaalf korven met de overgebleven 
brokkenn van de vijf gerstebroden gevuld, vanwege Jezus' woord: «Verzamelt de 
overgeblevenn brokken, opdat niets verloren gaat» (Joh 6:12). In zijn rede in de 
synagogee van Kafarnaum verduidelijkt Jezus wat 'verloren gaan' beduidt: 

«Werktt niet (om) de spijs die verloren gaat, 
maarr (om) de spijs die blijf t tot eeuwig leven... » (Joh 6:27) 
(...) ) 
«Ditt is de wil van die mij gezonden heeft, 
datt ik, van alles wat Hij mij gegeven heeft, 
daaruitt niet verlies, 
maarr het opwek op de jongste dag.» (Joh 6:39) 

'Verlorenn (laten) gaan' wordt in deze passages geplaatst tegenover leven in de 
komendee aeon (eeuwig leven),31 en tegenover de opwekking op de jongste 
dag.322 Opdat leven in de komende aeon mogelijk zijn zal, vanwege de opwek-
kingg op de jongste dag, vraagt Jezus de leerlingen de overgebleven brokken te 
verzamelen.. Terwille van deze verzameling worden in Johannes 6 de manden 
gevuld:gevuld: opdat niets verloren gaat, met het oog op leven in de komende wereld, 
mett het oog op de opwekking op de jongste dag. Het verzamelen en vullen wil 

dochterr Sion. Zie, je koning komt, zittend op het jong van een ezelin'. "Zech 9,9 is dan geci-
teerd,, een koningschap voor Israel en de volkeren komt er aan. Jezus is de bruidegom en (Je-
ruzalemm met haar meisjesnaam) Sion is de bruid." (Johannes 1-6, p. 47) 

300 De dienaren met L. Dequeker te typeren als "gedweeë figuranten" is derhalve geenszins op 
z'nn plaats. ('De bruiloft te Kana [Jo., II, 1-11]', in : Collectanea Mechliniensa 52 [1967] p. 
178)) Ook met E.L. Smelik kunnen wij beslist niet instemmen: " ...de dienaren, de gewonen, 
dee indifferenten, gereed om zich te voegen al naar het valt bij de klagers of de lachers, de 
meewerkerss en de tegenwerkers, de spotters en de gelovigen; zij weten waar de wijn, die de 
ceremoniemeesterr proeft, vandaan komt, maar met deze wetenschap doen zij niets, het gebeu-
renn wordt voor hen niet tot een teken... " (Het evangelie naar Johannes. De weg van het 
woord,, Nijkerk 1977, p. 63) 

311 Op dezelfde wijze komt 'verloren (laten) gaan' voor in Joh 3:16; 10:28; 12:25. 

322 Verder komt dit werkwoord uit Jezus' mond nog voor in Joh 10:10, alwaar hij het tegenover 
'levenn hebben' stelt, en in Joh 17:12; 18:9. 
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eenn waarborg zijn voor dat leven in de komende aeon, voor de opwekking op 
dee jongste dag.33 

Inn Johannes 2 is geen sprake van het verzamelen van overgebleven wijn; van 
eenn verzamelen «opdat niets verloren gaat» (Joh 6:12). Wel spreekt Johannes in 
zijnn tweede hoofdstuk van het vullen: het vullen van de waterkruiken. En pre-
ciess dit vullen maakt dat ook in Johannes 2 de waarborg voor het leven in de 
komendee aeon, voor de opwekking op de jongste dag geenszins in het gedrang 
komt:: ook hier zal niets verloren gaan, want de waterkruiken zijn al gevuld, en 
well  tot bovenaan toe. 
Dee vermelding dat de waterkruiken «tot boven (aan toe)» gevuld worden, ge-
tuigtt niet alleen van een royaal, koninklijk gebaar dat hier door Jezus gesteld 
wordt.. Déze zinsnede valt niet samen met de ruimtelijke woordenboek-beteke-
niss van het Griekse ano ('up to the brim' - Bernard), maar verwijst veeleer naar 
hett bijzondere van deze gebeurtenis. Het 'vullen tot boven' wil meer zeggen dan 
datt de waterkruiken tot op de rand toe gevuld worden: in het woord 'boven' 
schuiltt namelijk een verwijzing naar een andere dan de door ons gekende we-
reld.. In het gesprek tussen Jezus en de joden op (of bij gelegenheid van, dan 
well  terwille van) het Loofhuttenfeest, wordt 'boven' namelijk gelijkgesteld aan 
'niett van deze wereld': 

«Enn hij zei hun: 
Julliee zijn uit (de dingen van) beneden, 
ikk ben uit (de dingen van) boven; 
julli ee zijn uit deze wereld, 
ikk ben niet uit deze wereld.» (Joh 8:23) 

Inn paragraaf 1 van hoofdstuk 5 zullen we spreken van Jezus' woord tot Pilatus 
datt zijn koninkrijk niet uit deze wereld is (Joh 18:36): Jezus' koninkrijk is wel 
in,, maar niet van deze wereld; het is het totaal nieuwe rijk dat zich met geen 
koninkrijkk uit deze wereld vergelijken laat. In Johannes 8:23 horen we dat Je-
zuss zelf niet uit deze wereld is. Hiermee wordt niet gezegd dat Jezus niet in 
dezee wereld zou zijn, maar precies dat hij in deze wereld geheel anders dan 
dezee wereld is. Hij is niet - zoals wij - uit (de dingen van) beneden, maar (ver-
rassenderwijs,, ex ouranoü) uit (de dingen van) boven. Dat op de bruiloft te 
Kanaa de waterkruiken tot boven toe gevuld worden, heeft derhalve eerder kwa-
litatievee dan kwantitatieve betekenis: de waterkruiken worden gevuld op een 
wijzee die niet beperken laat door de (onmogelijkheden van deze wereld. De 
waterkruikenn worden gevuld op een geheel nieuwe wijze.34 Zo worden grote 

333 Van 'vullen' is binnen Johannes alleen sprake op deze twee plaatsen (Joh 2:7; 6:13). 

344 Behalve in de hier met elkaar verbonden passages (Joh 2:7; 8:23) komt 'boven' nog voor in 
Johh 11:41 waar Jezus - voordat hij Lazarus het graf uit roept - zijn ogen naar 'boven' heft, 
waarmeee hij de aandacht van deze wereld verlegt en de geschiedenis die het geschiedende 
Woordd maakt voor ogen stelt. 
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verwachtingenn gewekt: met het oog op de komende nieuwe wereld in onze 
wereldd worden waterkruiken gevuld op een wijze als nooit tevoren. 

Doddd stelt in zijn commentaar de vraag wat nu precies het water is waarvan 
hierr gesproken wordt: "What then is the water which is replaced by this wine of 
God?? The evangelist has given us a hint when he says that the waterpots were 
theree kata ton katharismon ton loudaion. They stand for the entire system of 
Jewishh ceremonial observance - and by implication for religion upon the level, 
whereverr it is found, as distinguished from religion upon the level of aletheia 
(cf.. iv. 23-4). Thus the first of signs already symbolizes the doctrine that ho 
nomosnomos dia Mouseos edothe 'he charis kai he aletheia dia Iesou Christou ege-
netoneto (i. 17)."35 in een voetnoot citeert hij hierbij Origines - zich overigens na-
drukkelijkk distantiërend van Origines' spirituele interpretatie(s) van de Schrift: 
"Andd truly before Jesus the Scripture was water, but from the time of Jesus it 
hass become wine to us." De wijze waarop Dodd het water met de Tora verbindt 
achtenn wij problematisch; de suggestie op zich echter niet. Deze zal hier der-
halvee op een andere wijze kort uitgewerkt worden. Problematisch is de wijze 
waaropp Dodd Mozes en de Tora (en daarmee het water uit Johannes 2) uitspeelt 
tegenn Jezus, zich daarbij baserend op Johannes 1:17. "The evangelist affirms 
thatt the Torah did not, in the full sense, bring grace and truth, but Christ does. 
Thee Torah therefore is but a shadow of the true Word of God, which came in its 
fulll  reality in Jesus Christ."36 Deze door Dodd ontvouwde 'doctrine' staat op 
gespannenn voet met onze oriëntatie op de eenheid van de Schrift; met de bij-
bels-theologischee uitspraak dat de Naam door het hele verhaal van de Schrift 
straaltt (Miskotte) - zowel door Mozes en de profeten als door het Nieuwe Tes-
tament.. Johannes 1:17 laat ook een andere leeswijze dan de door Dodd voorge-
steldee toe. Een leeswijze waarbij dit vers er uitdrukking aan geeft dat de door 
Mozess gegeven wet op een genaderijke en betrouwbare wijze geschied is in 
Messiass Jezus. Dat in hem de Tora met hart en ziel is gedaan; dat hetgeen ge-
schrevenn is bij Mozes (en de profeten) in Jezus Christus daadwerkelijk ge-

Tevenss mag hieruit duidelijk zijn geworden dat de opmerking van Bernard over deze passage 
tekortschiet:: "'up to the brim' (...) This is mentioned to show that no room was left for adding 
anythingg to the water in the jars." {A critical and exegetical commentary on the Gospel ac-
cordingcording to St. John, p. 77) Zo ook S.D. Toussaint: "to the brim. This was important because it 
leftt no room for the addition of any solutions." (The Significance of the First Sign in John's 
Gospel',, in: Bibliotheca Sacra 134 [1977], p. 49) Alsmede K..T. Cooper: "The emphasis on 
thee fullness of the pots is surely to the effect that Jesus had only water at his disposal; nothing 
elsee could have been slipped in unnoticed." ('The best wine: John 2:1-11', in: Westminster 
TheologicalTheological Journal 41 [ 1978], p. 372) 

355 Dodd, The interpretation of the fourth gospel, p. 299. 

366 A.w. p. 295. 
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schiedeniss is geworden op de aarde onder de hemel - ex ouranou  ̂ Wanneer 
tegenn de achtergrond van deze verhouding het water uit Johannes 2 op een of 
anderee wijze vergeleken wordt met Tora, ontstaat een andere lezing. Een lezing 
waarbijj  het water cq de wet van Mozes tot zijn volle recht komt in de wijn cq in 
Jezuss Christus. Daarbij zij met klem opgemerkt dat het water dan wel de wet 
vann Mozes met de komst van de wijn geenszins opgeheven of verdwenen zou-
denn zijn. Integendeel. Naar aanleiding van Johannes 1:14 «en het Woord werd 
(lett:: geschiedde) vlees» is in §2.4 van hoofdstuk 1 van deze studie reeds op-
gemerktt dat het Woord met de vleeswording niet verandert, maar als Gods 
Woordd (dat wil zeggen: Gods Woord blijvend) in ons midden geschiedt. Niet 
ophoudendd Gods Woord te zijn is het Woord aanwezig in onze tijd. Zonder de 
suggestiee te willen wekken dat het Woord Gods en het water (of de wet) met 
elkaarr samen zouden vallen, wil hier toch een bescheiden vergelijking gemaakt 
worden.. Een vergelijking die loopt via het werkwoord 'geschieden'. Waar in 
Johanness 1:14 het geschiedende Woord niet ophoudt Woord te zijn, houdt in 
Johanness 2:9 het water (de wet) niet op water (wet) te zijn. Op genaderijke en 
betrouwbaree wijze gaat de wet van Mozes (het water) in Jezus Christus de ge-
schiedeniss van Gods Woord in. De wijn van de bruiloft te Kana is daar het te-
kenn van.3 8 
Nadatt de waterkruiken tot boven gevuld zijn, klinken opnieuw Jezus' woorden, 
enn worden deze woorden opnieuw door de dienaren gedaan: «Schept nu en 
draagtt (het) naar de ceremoniemeester. Zij droegen (het)» (Joh 2:8). In tegen-
stellingg tot het dragen, klinkt van het scheppen niet onmiddellijk dat de diena-
renn dit woord van Jezus doen. Uit vers 9 wordt in een bijzin echter duidelijk dat 
ookk aan Jezus' woord het water te scheppen, gehoor is gegeven: «... maar de 
dienarenn die het water geschept hadden, wisten (het)... » (Joh 2:9). Op deze 
wijzee wordt via het scheppen van het water een verbinding tot stand gebracht 
tussenn de passage die zich afspeelt tussen Jezus en de dienaren enerzijds, en de 
passagee waarin de ceremoniemeester de bruidegom aanspreekt anderzijds. 
9.. «Toen de ceremoniemeester geproefd had het water dat wijn 

gewordenn (lett.: geschied) was, 
-- en hij wist niet vanwaar het is, 

377 Zie ook voetnoot 54 op p. 37 van deze studie. 

388 Vanuit deze leeswijze is ook in andere teksten uit Johannes het water te verbinden met de 
Tora.. Zo spreekt Jezus bij de bron van Jakob met de Samaritaanse vrouw over het levend 
waterr (Joh 4:10); over - zo mogen we nu parafraseren - de levende wet van Mozes die in Je-
zuss worden zal tot een fontein van eeuwig leven (Joh 4:14). In Johannes 5 ligt een man onder 
dee vijf zuilen van 'Beth-Chesed' (Delitzsch - Joh 5:2) te wachten op een mogelijke afdaling in 
hett water (Joh 5:7); hij verwacht - zo zou gezegd mogen worden - zijn genezing van de Tora. 
Opp de grote dag van het Loofhuttenfeest spreekt Jezus in de tempel van de stromen van le-
vendd water (Joh 7:38). Ook hier laat het water zich zeer wel verbinden met de Tora. 
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maarr de dienaren die het water geschept hadden, wisten (het) -
roeptt de ceremoniemeester de bruidegom 

10.. en zegt hem: 
Iederr mens zet eerst de goede wijn (voor) 

enn wanneer ze dronken zijn geworden de mindere; 
ji jj  hebt de goede wijn bewaard tot nu.» (Joh 2:9-10) 

Mett deze woorden wordt de climax in het verhaal bereikt: het water blijkt wijn 
gewordenn (geschied) te zijn! Net als in vers 1 wordt hier het Griekse werk-
woordd ginomai gebruikt. De diverse aanwijzingen in de tekst, dat we in dit 
verhaall  te maken hebben met een bijzondere, echte geschiedenis, vinden hier 
hunn hoogtepunt: water wordt (geschiedt) wijn. Hier wordt kleur gegeven aan de 
wijzee waarop van de bruiloft te Kana gesproken mag worden als van een mani-
festatiee van het geschiedende Woord. Het geschiedende Woord manifesteert 
zichh hier in een overvloed van wijn. Op deze wijze maakt Gods beloftevol 
sprekenn hier een geschiedenis als nooit tevoren zichtbaar. Zo laat de God van 
Israëll  Zich kennen in het Woord dat geschiedt, in het Woord dat echte geschie-
deniss mogelijk maakt en realiseert.39 

Dee ceremoniemeester proeft van dit water dat wijn geworden (geschied) was, 
zonderr te weten vanwaar het is. Het 'niet weten vanwaar het is' veronderstelt 
datt deze wijn aan een plaats gebonden is. De indirect gestelde vraag vanwaar 
hett is, zou anders immers zinloos zijn. Het water dat (door het Woord) wijn 
wordtt (geschiedt), hangt kennelijk niet in de lucht; het geschiedende Woord 
verbindtt zich aan een plaats, schept zich een plaats. De dienaren - die zoals 
gezegdd in Johannes 12:26 getekend worden als degenen die Jezus zullen volgen 
enn die zullen zijn waar hij is - hebben hier weet van. In tegenstelling tot de ce-
remoniemeesterr hebben zij kennis van de plaats waar zowel de wijn als de ge-
schiedeniss die deze kostelijke wijn voortbrengt, thuis hoort. Dat de wijn koste-
lij kk is - en derhalve behalve in kwantitatieve zin overvloedig ook in kwalita-
tievee zin kostelijk is - is de ceremoniemeester geenszins ontgaan. Met het proe-
venn en niet weten vanwaar het is, laat hij de bruidegom weten dat hetgeen hier 
geschiedd is, niet overeenkomt met hetgeen naar menselijke maatstaven ('ieder 
mens')) te verwachten zou zijn: «Ieder mens zet eerst de goede wijn (voor) en 
wanneerr zij dronken zijn geworden de mindere; ji j hebt de goede wijn bewaard 
tott nu» (Joh 2:10). De woordkeus zelf geeft al uiting aan de verwarring: met het 
werkwoordd 'zetten' dat Johannes de ceremoniemeester in de mond legt, zullen 
wee in de loop van het evangelie vertrouwd raken wanneer het gaat om het af-

399 Dequeker beschouwt de zin "het water dat wijn geworden (geschied) was" - die hij met de 
KBSS vertaling uit 1966 vertaalt met "het water dat in wijn veranderd was" - als nevenzin, als 
terloopsee vermelding. Het feit dat deze zogenaamde nevenzin beheerst wordt door het werk-
woordd "geschieden", maakt deze zin echter alles behalve terloops. (De bruiloft te Kana [Jo., 
II .. 1-11], p. 179). 
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leggenn van het leven,40 of om het (in het graf) leggen van een dode.41 De taal 
vann 'ieder mens' schiet hier derhalve tekort: niet de goede wijn zal in het evan-
geliee afgelegd worden, maar het leven zal worden afgelegd opdat het weer op-
genomenn zal worden. 
Dee goede wijn is bewaard tot nu. Hiermee komt opnieuw een passage uit het 
Loofhuttenfeestt in het vizier. Daar worden Jezus' woorden dat degene die zijn 
woordd bewaart de dood niet zal zien in de eeuwigheid, door de joden veranderd 
in: : 

«.... en ji j zegt: 
Indienn iemand mijn woord bewaart 
zall  hij de dood niet proeven tot in de eeuwigheid?» 

(Johh 8:52) 42 
Hett proeven van de wijn van de bruiloft te Kana brengt de ceremoniemeester 
tott de uitspraak dat de goede wijn tot nu bewaard is. Welk een perspectief 
wordtt hiermee gegeven; zal de dood niet geproefd worden in deze geschiede-
nis?? Zal deze wijn voor een geschiedenis staan waarin de dood niet meer zal 
zijn?? Interessant hierbij is het tweede teken dat Jezus na dit begin der tekenen 
doenn zal. Bij dat tweede teken zal de zoon van een koninklijke mens daadwer-
kelijkk de dood niet proeven: hij leeft! (Joh 4:43-54) 

§55 WIJN IN TEN ACH 

Dee wijn binnen Johannes 2 heeft een bijzondere, zelfs eminente plaats toebe-
deeldd gekregen in deze manifestatie van het geschiedende Woord. Zo heeft het 
ontbrekenn van wijn het uur ter sprake gebracht waarin Jezus zal overgaan uit 
dezee wereld naar de Vader, en blijkt de door de ceremoniemeester geproefde 
wijnn het vermoeden in zich te dragen dat met het proeven van deze wijn de 
doodd niet geproefd zal worden tot in eeuwigheid. Verder hebben we aangaande 
dezee wijn vernomen dat hij aan een plaats gebonden is. Teneinde onze inter-
pretatiee van Johannes 2:1-12 verder te helpen, zal in deze paragraaf gezocht 
wordenn naar een mogelijke oudtestamentische equivalent van deze wijn. 

400 Johannes 10:11.15.17.18; 13:37.38; 15:13. In deze lijn kan het afleggen en weer opnemen 
vann de kleren door Jezus bij de voetwassing verstaan worden: hij legt zij kleren af (Joh 13:4) 
enn neemt ze weer op (Joh 13:12) gelijk hij zijn leven zal afleggen en weer opnemen (Joh 
10:17.18). . 

411 Johannes 11:34; 19:41.42; 20:2.13.15. Alleen Johannes 15:16 en 19:19 vormen hier - met 
Johanness 2:10 - een uitzondering op. 

422 Proeven klinkt binnen Johannes alleen in Johannes 2:9 en 8:52. 
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(a)) TIROS ((rn-Ti) 
Opmerkelijkk is dat bovengenoemde kenmerken van de oinos uit Johannes 2, 
ookk worden aangetroffen in het oudtestamentische begrip TIROS (door de Sta-
tenvertalerss vertaald met 'most'). Met name de plaatsgebondenheid springt 
hierbijj  onmiddellijk in het oog. In Tenach wordt TIROS namelijk veelvuldig 
verbondenn met het door God beloofde land: 

«Wanneerr JHWH jouw God je doet komen in het land, waarheen ji j 
komt,, om dat te beèerven (...) Zo zal het geschieden, omdat ji j deze 
verordeningenn hoort en bewaart en ze doet, zal JHWH jouw God voor 
jouu het verbond en de genade bewaren, die Hij jouw vaderen gezwo-
renn heeft. En Hij zal je liefhebben en je zegenen en je doen vermenig-
vuldigen,, en Hij zal zegenen de vrucht van je buik en de vrucht van je 
akker,, je koren en je most en je olie, de worp van je koeien en de toe-
namee van je kleinvee, op de akker die Hij aan je vaderen gezworen 
heeftt jou te geven.» (Deut 7: la. 12-13); 
«Geschiedenn zal het, wanneer julli e werkelijk zullen horen naar Mijn 
geboden,, die Ik julli e heden gebiede, om JHWH julli e God lief te heb-
benn en Hem te dienen met julli e ganse hart en julli e ganse ziel, zo zal 
Ikk de regen van julli e land geven te zijner tijd, vroege regen en late 
regen,, opdat je je koren en je most en je olie inzamelt.» (Deut 11:13-
14) ) 

Inn de zegening van Mozes klinken de woorden dat Israël zeker zal wonen, en 
datt Jakobs bron in een land van koren en most zal zijn (Deut 33:28). Ook in 
profetischee teksten keert de verbinding tussen TIROS en het land van belofte 
weer: : 

«Hett zal op die dag geschieden dat Ik verhoren zal, spreekt JHWH, dat 
Ikk verhoren zal de hemel en die zal de aarde/het land verhoren. En de 
aarde/hett land zal het koren verhoren, en de most en de olie; en die 
zullenn Jizreel verhoren.» (Hos 2:23-24); 
«Zoo ijverde JHWH voor Zijn land, en kreeg Hij medelijden met Zijn 
volk.. JHWH antwoordde en zei tot Zijn volk: Ziet, Ik zend julli e het 
korenn en de most en de olie, dat julli e daarvan verzadigd worden; en 
Ikk zal julli e niet meer geven tot een smaad onder de heidenen.» (Joel 
2:18-19)43 3 

Inn Jesaja 62 zweert JHWH tot Jeruzalem dat vreemden niet zullen drinken van 
haarr most (Jes 62:8); en wanneer in Jeremia 31 het nieuwe verbond voor ogen 
gesteldd wordt klinken koren en most in een adem met de hoogte van Sion en 

433 In vers 24 van datzelfde hoofdstuk horen we dat de dorsvloeren vol koren zullen zijn en de 
perskuipenn van most en olie zullen overlopen. In Spreuken zullen de schuren van de zoon 
mett overvloed vervuld worden, en zullen zijn perskuipen van most overlopen (Spr 3:10). 
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dess Heren goed (Jer 31:12). In zijn ophitsende woorden tegen Hiskia beschrijft 
dee koning van Assyrië het land als een land van koren en most (2Kon 18:32, 
vergelijkk Jes 36:17).44 Niet alleen in vreugde, maar ook in verdriet delen het 
landd en de most: 

«Daaromm vreet een vloek het land, boeten moeten degenen die daarin 
wonen;; daarom verbranden de inwoners van het land en weinig men-
senn blijven over. De most treurt, de wijnstok kweelt, allen die blijhar-
tigg waren zuchten.» (Jes 24:6-7)45 

Inn Haggai roept JHWH droogte over het land, over de bergen, over het koren en 
overr de most en over de olie (Hag 1:11); en in Micha wordt vanwege haar zon-
denn over de stad gezegd dat ze olijven zal treden maar zich niet met olie zal 
zalven,, en most (treden) maar geen wijn drinken (Mi 6:15). 
Ookk misbruik van most wordt in Tenach aan de orde gesteld. Zo klaagt Nehe-
miaa in zijn pleidooi voor de verarmden het misbruik van onder meer most aan: 

«Geeftt hun dan nog heden hun akkers, hun wijngaarden, hun olijf -
gaardenn en hun huizen terug, de rente46 van het geld, ook het koren, 
dee most en de olie die gij (namelijk de edelen en overheden) hun te 
leenn gegeven hebt.» (Neh 5:11) 

Interessantt is in dit verband de wijze waarop in het boek Hosea van most ge-
sprokenn wordt. Allereerst komt daar de most uitdrukkelijk naar voren als gave 
Gods:: JHWH verzucht dat het ontrouwe Israël niet bekent dat Hij het is die het 
koren,, most en olie gegeven heeft. Hij zal daarom komen om zijn koren en zijn 
mostt weg te nemen op zijn tijd (Hos 2:10.11). Maar - zo vervolgt de tekst -
JHWHH zal de ontrouwe vrouw geven haar wijngaarden, zij zal zingen als in de 
dagenn van haar jeugd, en als ten dage van haar optrekken uit Egypte (Hos 
2:17);; JHWH zal verhoren, Hij zal de hemel verhoren en die zal de aarde/het 

444 J. Patsch citeert in zijn bespreking van de bruiloft te Kana het hieraan voorafgaande vers: 
"Mariaa konnte mit Recht erwarten, ihr so kluger Sohn werde Mittel und Wege finden, der Not 
abzuhelfen.. Unter seinen ersten Jüngern war Nathanael (Joh 21,2), der leicht bei Verwandten 
oderr Freunden im Auftrage Jesu Wein beschaffen konnte, wenn nötig selbst auf Kredit. Die 
übrigee Begleitung Jesu wird auch nicht ganz mittellos gewesen sein. Der Wein war ja billi g 
imm Lande, wo 'jeder unter seinem Weinstocke und seinem Feigenbaume safi' (vgl. 1 Reg 4,25; 
22 Reg 18,31; Mich 4,4)." ('Das Wort Jesu auf der Hochzeit zu Kana', in: Theologisch-prakti-
schesche Quartalschrift 104 [1956], S. 286) Naar aanleiding van Natanaèl is reeds opgemerkt dat 
mett het zitten onder de wijnstok en de vijgeboom bijbels gesproken wordt van de betrouw-
baarheidd van het land dat God geeft. Uit deze tekst de prijs van de wijn te destileren, is op z'n 
zachtstt gezegd te berekenend. 

455 In Joel 1:10 treurt het land omdat het koren is verwoest, de most is verdroogd, en de olie 
flauww is. 

466 J.M. Myers vertaalt hier 'the claim', en tekent daarbij aan: "the claim. Reading ms't for m't 
'hundrethh part.'" (Ezra - Nehemiah, introduction, translation, and notes, New York 1965, p. 
129) ) 
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landd verhoren, en het land zal de most verhoren (Hos 2:23-24). De met het land 
verbondenn most - zo benadrukt Hosea - is niet los te zien van de God van Is-
raël.. Ook elders in dit profeten-boek wordt deze gedachte aangetroffen: 

«Weee hen, dat zij van Mij wegvluchten; verwoesting over hen, omdat 
zijj  tegen Mij rebelleren! Ik verlos hen, maar zij spreken leugens tegen 
Mij .. Niet tot Mij schreeuwen zij met hun hart wanneer zij huilen op 
hunn legers; om koren en most verminken zij zich,47 zij keren zich af 
vanMij.»(Hos7:13-14);48 8 
«Verblijdd je niet, Israël, tot jubel toe, gelijk de volken; want je bent 
vann je God 'afgehoereerd'; je hebt hoerenloon liefgehad, op alle dors-
vloerenn van het koren. De dorsvloer en de wijnkuip zal hen niet voe-
den;; en de most zal hen verloochenen. Zij zullen in het land van JHWH 
niett blijven: Efraim zal omkeren naar Egypte en zij zullen in Assyrie 
hett onreine eten.» (Hos 9:1-3). 

Niett alleen in Hosea treffen we TIROS als gave Gods aan. Reeds de eerste maal 
datt dit woord in Tenach aangewend wordt, draagt het de betekenis van een 
gavee Gods in zich. Tot de zegening van Jakob door zijn vader Isaak behoren 
immerss de woorden: 

«Mogee God u ... menigte van koren en most geven.» (Gen 
27:28)49 9 

Inn het boek Numeri spreekt JHWH tot Aaron dat al het beste van de olie, al het 
bestee van most en van koren, hun eerstelingen die de kinderen Israels aan JHWH 
gevenn zullen, door JHWH gegeven is (Num 18:12).50 Op een zeer bijzondere 
wijzee komt het verband tussen de God van Israël, het land van Zijn belofte en 
dee most tot uitdrukking in Jesaja 65: 

«Zoo zegt JHWH: gelijk wanneer men nog most in een (druiven)tros 
vindt,, men zegt: Verderf ze niet, want er is een zegen in; alzo zal Ik 
doenn omwille van Mijn knechten, dat Ik niet alles verderve. En Ik zal 
zaadd uit Jakob voortbrengen, en uit Juda een erfbezitter van Mijn ber-
gen;; en Mijn uitverkorenen zullen het erven, en Mijn knechten zullen 
aldaarr wonen.» (Jes 65:8-9) 

477 F.I. Andersen en D.N. Freedman vertalen hier 'lacerated' en tekenen daarbij aan: "lacerated. 
Emendd MT's ytgxvrrw to ytgwddw." (Hosea. A new translation with introduction and com-
mentary,, New York 1980, p. 475) 

488 Het hart is dan ook weggenomen door hoererij, wijn en most (Hos 4:11). 

499 Ook in Isaaks woorden tot Ezau keert de most terug (Gen 27:37). 

500 In het verlengde hiervan of in navolging hierop kan Deut 18:4 gelezen worden, waarin be-
paaldd wordt dat de eersteling van het koren en van de most aan de priester gegeven zal wor-
den. . 
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Ondankss de etymologische omstredenheid van de verbinding tussen TIROS 
(most)) en het werkwoord JARAS (beërven),51 merkt W. Beuken bij dit vers op 
datt in 'als erfdeel bezitten' (JARAS) het woord 'sap/most' (TIROS) doorklinkt.52 
Dee band tussen de most en het land dat erfelijk in bezit gegeven zal worden 
doorr JHWH wordt in deze interpretatie nadrukkelijk onderstreept.53 
Samenvattendd kan gezegd worden dat TIROS binnen Tenach in zeer vele geval-
lenn verbonden wordt met het land van belofte. Ook komen we het enkele malen 
tegenn als gave Gods.54 Bijbels gesproken vindt TIROS zijn thuis in het land dat 
Godd geven zal: dat het het land goed gaat is af te lezen aan de perskuipen die 
overlopenn van TIROS; wanneer het land treurt, treurt TIROS; in het land van Zijn 
beloftee stelt JHWH Zich garant voor de regen opdat het volk koren, TIROS en 
oliee verzamelen kan. 

(b)) JAJIN (7') 
Hett bijbels Hebreeuws kent naast TIROS meerdere woorden voor wijn, maar 
geenn van deze woorden draagt de voor de TIROS kenmerkende specifieke 
plaatsgebondenheidd in zich. Om te beginnen met het bijbelse woord JAJIN. Dit 
woordd komt veel vaker voor in Tenach dan de andere woorden voor wijn. In de 
Septuagintaa wordt dit woord bijna altijd vertaald met het Griekse oinos.55 On-
dankss deze voornamelijk kwantitatieve argumenten lijk t JAJIN ons een minder 

511 Deze omstredenheid komt bijvoorbeeld tot uiting in het Theologisch Wörterbuch zum Alten 
Testament,Testament, waar Dommershausen onder het trefwoord JAJIN onomwonden schrijft dat de Se-
mitischee wortel van TIROS WRT 'uitpersen' is (ThWAT III S. 616), hetgeen door Lohfink in 
zijnn artikel over JARAS ten stelligste betwijfeld wordt. (ThWAT III S. 957 en 965-6) Ook 
Fleischerr merkt in zijn artikel bij TIROS op dat de etymologie van dit woord in de wetenschap 
eenn levendige discussie zonder eensluidende oplossing heeft opgeleverd. (ThWAT VIII , S. 
644) ) 

522 W. Beuken, Jesaja deel IIIB , Nijkerk 1989, p. 72. 

533 Verder is in Tenach sprake van TIROS in: Deut 12:17; 14:23 (waar de most verbonden wordt 
mett de plaats die JHWH verkiezen zal), Deut 28:51 (waar als een van de vervloekingen wan-
neerr het volk niet hoort naar de stem van JHWH, het ontbreken van most genoemd wordt), Ri 
9:133 (waar in de zogenaamde Jothamfabel de wijnstok zegt: Zou ik mijn most verlaten, die 
Godd en mensen vrolijk maakt?), Zach 9:17 (waar in verband met de dag waarop JHWH Zijn 
volkk zal behouden gezegd wordt dat het koren de jongelingen, en de most de jonkvrouwen 
sprekendd zal maken), Ps 4:8 (Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven meer dan ter tijd, als hun 
korenn en most vermenigvuldigd zijn), Neh 10:38.40; 13:5.12 (in verband met offers), 2Kron 
31:55 (de eerstelingen van koren, most, olie en honing) en 32:28 (waar Jehiskia schathuizen 
maaktt voor de inkomsten van koren, most en olie). 

544 Vgl Fleischer in ThWAT: "Naherin gehort tlrös zu den Gaben des Landes, die als sichtbares 
undd zu genieBendes Zeigen des Segens- und Heilswillens JHWHs gelten und damit auch ent-
zogenn werden können." (ThWAT VIII , S. 647) 

555 "Die LXX übersetzt jajin fast ausschlieBlich mit oinos (144mal)". Dommershausen in: 
ThWAT,, Band III , S. 615. Delitzsch vertaalt het Griekse oinos uit Johannes 2 met het He-
breeuwsee woord JAJIN. 
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geschiktee equivalent van de oinos uit Johannes 2. Hiermee wil niet betoogd zijn 
datt binnen Tenach geen enkele plek aan te wijzen zou zijn waar JAJIN een met 
TIROSS vergelijkbare plaatsgebondenheid in zich draagt. In Amos' getuigenis 
aangaandee de dag waarop JHWH de gevangschap van Israël zal wenden bijvoor-
beeldd is JAJIN wel degelijk gebonden aan een plaats: 

«Ikk zal de gevangenschap van Mijn volk Israël keren, dat zij de ver-
woestee steden herbouwen en bewonen, wijngaarden planten en wijn 
(JAJIN)) daarvan drinken, hoven maken en vrucht daarvan eten. Ik zal 
zee planten in hun akker (ADAMA) ; en zij zullen niet meer worden uit-
geruktt uit hun akker (ADAMA) die Ik hun gegeven heb, zegt JHWH 
jouww God.» (Am 9:14-15)56 

Ookk zijn er teksten aan te wijzen waarbij JAJIN deelt in het lot van het land. Zo 
vervolgtt de eerder geciteerde passage uit Jesaja 24: 

«Dee vreugde der trommelen rust; het rumoer der uitgelatenen houdt 
op,, de vreugde der harp rust. Zij zullen geen wijn (JAJIN) drinken met 
gezang;; de sterke drank zal bitter zijn voor de drinkers.» (Jes 24:8-
9)57 7 

Naastt deze teksten - waarin JAJIN een zekere mate van plaatsgebondenheid kent 
-- zijn er echter vele teksten aan te wijzen waarin plaatsgebondenheid geen en-
kelee rol speelt. In sommige van deze teksten wordt op uitgesproken positieve 
wijzee van JAJIN gesproken. Zo wordt Abraham tegemoet getreden door Melchi-
zedek,, die brood en wijn voortbrengt (Gen 14:18); betoont de oude man in Gi-
beaa - zelf vreemdeling - gastvrijheid aan de reizende man door hem brood en 
wijnn aan te bieden (Ri 19:19); worden de dorstigen uitgenodigd zonder geld en 
zonderr prijs wijn en melk te kopen (Jes 55:1); wordt de liefde van de geliefden 
inn het lied der liederen vergeleken met wijn (Hoogl 1:2.4; 4:10); en moedigt 
Predikerr aan te gaan, uw brood met vreugde te eten, uw wijn van goeder harte 
tee drinken, want God heeft airede behagen in uw werken (Pr 9:7); en is het de 
wijnn die de levenden verheugt (Pr 10:19). Misschien mogen in dit (de wijn 
gunstigg gestemde) licht ook de passages gezien worden waarbij JAJIN een rol 
speeltt in de cultus.58 

Naastt deze teksten is er in Tenach tal van teksten aan te wijzen waarin JAJIN 
uitgesprokenn negatief gewaardeerd wordt. Behalve passages waarin JAJIN ex-

566 In Zach 10:7 wordt de vreugde van het hart van het huis van Juda en van het huis van Jozef 
vergelekenn met de vreugde van de wijn (JAJIN). 

577 In deze vergelijkbaar: Deut 28:39; Jes 16:10; Am 5:11; Mi 6:15; Sef 1:13. 

588 Men denke hierbij aan Ex 29:40; Lev 10:9; 23:13; Num 15:5.7.10; 28:14; Deut 32:38. Er zijn 
echterr ook teksten rond de cultus aan te wijzen waarin JAJIN negatief beoordeeld wordt: Num 
6:3.4.20;; Ez 44:21: Hos 9:4. 
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pliciett als oorzaak wordt genoemd van dronkenschap, dwaling of verhitting,59 

iss hierbij te denken aan teksten als Jesaja 22: 
«Maarr zie, er is vreugde en blijdschap, het doden van runderen en het 
kelenn van schapen, het eten van vlees en het drinken van wijn (JAJIN) 
[enn het zeggen:] Laat ons eten en drinken, want morgen zullen wij 
sterven.. Geopenbaard heeft zich in mijn oren JHWH der heerscharen 
[zeggende:]]  Indien julli e deze misdaad verzoend wordt, voordat julli e 
sterven.... ! zegt de Heer, JHWH der heerscharen.» (Jes 22:13-14)60 

All  met al doet zich een zeer gevarieerd beeld aan de lezer voor wanneer het 
gaatt om het gebruik van het woord JAJIN in Tenach.61 Van JAJIN kan niet ge-
zegdd worden dat het in Tenach verbonden wordt met een bijzondere plaats, 
zoalss we dat van TIROS wel hebben kunnen zeggen. 

(c)) andere mogelijkheden 
Ookk de andere in Tenach voorkomende woorden voor wijn lijken ons minder 
geschikt.. Het woord CHEMER (-san) komt in Tenach slechts eenmaal voor: in het 
zogenaamdee lied van Mozes is sprake van reine wijn (CHEMER) die gedronken 
iss (Deut 32:14). Ook zeldzaam is het woord SOBE (N=C): in Jesaja klinken de 
onheilspellendee woorden dat het zilver geworden is tot schuim en de wijn 
(SOBE)) vermengd is met water (Jes 1:22); en in Hosea komt het woord voor in 
dee betekenis van 'zuiperij' (StV - Hos 4:18). Andere weinig voorkomende 
woordenn voor wijn zijn ASIS (rsu) en SEMER (^ r ). In Jesaja wordt het bloed 
vann de verdrukkers waarvan ze zelf dronken zullen worden vergeleken met 
zoetee wijn (ASIS) (Jes 49:26); in Joel klinkt de oproep te wenen om de nieuwe 
wijnn (ASIS) omdat hij van de mond is afgesneden (Joel 1:5); en zowel bij Joel 
alss bij Amos horen we van de dag waarop het zal geschieden dat de bergen van 
zoetee wijn zullen druipen (Joel 4:18; Am 9:13). In het Hooglied wordt ASIS 

599 Met name Gen 9:21.24; 19:32.33.34.35; ISam 1:14.15; Jes 5:11.12.22; 28:1.7;Jer 51:7; Hos 
7:5;; Am 2:8. 

600 In deze vergelijkbaar: Jes 24:11; Spr 23:20.29-30. Op minder directe wijze wordt negatief 
overr het drinken van JAJIN gesproken in Deut 29:5; Ri 13:4.7.14; Dan 1:8 (vgl Dan 10:3); 
NehNeh 5:15.18. Verder is er binnen Tenach nog sprake van JAJIN in Gen 27:25; 49:11.12; Deut 
14:26;; 32:33; Joz 9:4.13; ISam 1:24; 10:3; 16:20; 25:18.37; 2Sam 13:28; 16:1.2; Jes 29:9; 
51:21;; 56:12; Jer 13:12; 23:9; 25:15; 35:2.5.6.8.14; 40:10.12; 48:33; Ez 27:18; Hos 4:11; 
14:8;; Jl 1:5; 4:3; Am 2:12; 6:6; Mi 2:11; Hab 2:5; Hag 2:12; Zach 9:15; Ps 60:5; 75:9; 78:65; 
104:15;; Job 1:13.18; 32:19; Spr 4:17; 9:2.5; 20:1; 21:17; 23:31; 31:4.6; Hoogl 2:4; 5:1; 7:10; 
8:2;; Pr 2:3; Klaagl 2:12; Est 1:7.10; 5:6; 7:2.7.8; Dan 1:5.16; Neh 2:1; 13:15; lKron 9:29; 
12:41;; 27:27; 2Kron 2:9.14; 11:11. 

611 In zijn studie naar de bruiloft van Kana beperkt Lütgehetmann zich in zijn bespreking van 
wijnn in Tenach tot een bespreking van het bijbelse woord JAJIN, en constateert - terecht - dat 
hett gebruik van het begrip 'wijn' zich in het Oude Testament niet onder één noemer laat bren-
gen.. Mogelijke equivalenten voor het woord 'wijn' casu quo 'oinos' betrekt hij echter niet in 
zijnn bespreking. (Zie: Die Hochzeit von Kana [Joh 2,1-11], S. 149-151) 
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aangetroffenn als specerijwijn (Hoogl 8:2). Het woord SEMER klinkt in Tenach 
voorr het eerst in Jesaja 25, alwaar de reine wijn (SEMER) onderdeel uitmaakt 
vann de maaltijd die JHWH bereiden zal op deze berg (Jes 25:6). Bij Jeremia is 
sprakee van SEMER wanneer door JHWH gesproken wordt over Moab (Jer 48:11). 
Dee laatste twee malen dat in Tenach sprake is van SEMER, kan dit woord met 
hett Nederlandse woord 'droesem' vertaald worden: Het zal geschieden dat 
JHWHH Jeruzalem zal doorzoeken naar mannen stijf van droesem (SEMER) (Sef 
1:12);; JHWH schenkt uit de beker wijn (JAJIN) tot de droesem (SEMER) toe, en 
allee goddelozen van de aarde aarde moeten hem slorpende drinken (Ps 75:9). 
Hett is zeer wel mogelijk een verband aan te wijzen tussen de wijze waarop in 
sommigee van boven geciteerde passages van wijn gesproken wordt, en de wijze 
waaropp in Johannes 2 wijn ter sprake wordt gebracht. In Jesaja 25:6 (JHWH der 
heerscharenn zal op deze berg voor alle volken een vette maaltijd maken, een 
maaltijdd van reine wijn ...), Joel 4:18 en Amos 9:13 (het zal geschieden dat de 
bergenn van zoete wijn zullen druipen) krijgt de wijn net als in Johannes 2 een 
bijzonderee rol toebedeeld in de geschiedenis van JHWH. In deze passages uit 
Tenachh klinken echter verschillende Hebreeuwse woorden voor wijn (SEMER en 
ASIS)) in een geheel andere context. Deze woorden achten we derhalve minder 
geschiktt als mogelijke equivalenten voor de oinos uit Johannes 2. 

(d)) oinos en TIROS 
Teneindee onze interpretatie van Johannes 2 verder te helpen, zijn we in deze 
paragraaff  op zoek gegaan naar teksten in Tenach waarin gesproken wordt van 
wijnn die dezelfde aspecten in zich draagt als de oinos uit Johannes 2. Onze 
gangg langs de diverse oudtestamentische woorden voor wijn heeft geleerd dat 
dee 'atmosfeer' (Buber) van de oinos uit Johannes en van de oudtestamentische 
TIROSS het meest aan elkaar verwant zijn. Van TIROS is gebleken dat dit woord 
inn Tenach een aantal malen voorkomt als gave Gods en veelvuldig in verband 
mett het land van Gods belofte. Gezien deze bijzondere betekenis van TIROS -
eenn betekenis die aan het gebruik van het woord TIROS in Tenach zelf ontleend 
iss - mag gezegd worden dat dit woord in aanmerking komt om achter het 
Grieksee woord oinos uit het evangelie naar Johannes vermoed te worden. 

§66 WIJN IN JOHANNES 

Dee keuze om achter het Griekse oinos uit Johannes 2 het Hebreeuwse TIROS te 
vermoeden,, vergroot het aantal mogelijkheden de evangelie-tekst te interprete-
ren.. Op de eerste plaats verduidelijkt het de aan het eind van paragraaf 2 ge-
danee suggestie om Johannes 2 in het verlengde van het eind van Johannes 1 te 
lezen.. In de laatste passage van Johannes 1 hebben we immers kennis gemaakt 
mett Natanaël, die de gave Gods in zijn naam draagt, en die gezeten blijkt te zijn 
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onderr de vijgeboom, onder de boom die garant staat voor de betrouwbaarheid 
vann Gods gave van het land. Via deze Natanaël worden wij allen toegesproken 
aangaandee de grotere dingen die te zien gegeven zullen worden. Dit einde van 
Johanness 1 raakt eng betrokken op Johannes 2:1-12 wanneer de wijn van de 
bruiloftt te Kana gezien mag worden in verband met het land dat God geven zal: 
dee bruiloft die op de derde dag geschiedenis maakt met een overvloed van wijn 
kann dan inderdaad beschouwd worden als voorsmaak van de vervulling van de 
groteree dingen die te zien gegeven zullen worden.62 

Wanneerr achter de oinos uit Johannes 2 het Hebreeuwse woord TIROS vermoed 
wordt,, zijn meer interpretaties mogelijk. Zoals gezegd veronderstellen de 
woordenn dat de ceremoniemeester niet weet vanwaar de wijn is, dat de bijzon-
deree wijn uit Johannes 2 aan een plaats gebonden is. Van TIROS hebben we 
gezienn dat ook deze wijn grond onder de voeten heeft: in Tenach wordt deze 
wijnn veelvuldig verbonden met het land dat God geven zal. Deze plaatsgebon-
denheidd hebben de oinos uit Johannes 2 en de TIROS uit Tenach met elkaar ge-
meen,, zij het dat de plaats waar TIROS thuishoort evidenter is. Wanneer aan de 
oinosoinos uit Johannes dezelfde betekenis wordt toegekend als aan de oudtesta-
mentischee TIROS, komt de plaats waar de wijn uit Johannes 2 thuishoort con-
creterr in het vizier. De wonderbaarlijke wijn uit Johannes 2 mag zich dan nauw 
verbondenn weten met het land van belofte. Het land is zo de plaats vanwaar 
dezee wijn is. Uiteraard geldt dit ook voor de plaats waaraan de geschiedenis die 
dezee wijn mogelijk maakt, zich verbinden wil . De overvloed van wijn die deze 
geschiedeniss met zich meebrengt, kan zo als voorsmaak gezien worden van de 
overvloedd van het beloftevolle land dat God geven zal. 
Ditt land van belofte wordt bijbels bepaald door Gods koninklijke heerschappij. 
Zijnn Koningschap maakt dit land tot hét land van belofte. Voor de mens bete-
kentt dit een leven van ongekende kwaliteit. Het proeven van de wijn door de 
ceremoniemeesterr en zijn daarop volgende woorden aangaande het bewaren 
vann de goede wijn tot nu, hebben ons gebracht bij Johannes 8 waar 'Jezus' 
woordd bewaren' en 'de dood niet proeven' parallel voorkomen (Joh 8:52). Wan-
neerr het water wijn {oinos, TIROS) wordt, wanneer het geschiedende Woord een 
mett leven in het land verbonden wijn voortbrengt, worden de door de tekst 
aangereiktee vermoedens dat in deze geschiedenis de dood niet meer zal zijn, 
versterkt.. De suggestie in oinos TIROS te lezen leidt tot een lezing waarin het 
geschiedendee Woord wijn met zich meebrengt die de voorsmaak in zich draagt 
vann het leven in het land waar God Koning zal zijn. Deze wijn, geproefd en tot 
nuu bewaard, staat garant voor hét leven. Ze maakt deel uit van een geschiedenis 
alss nooit tevoren, een geschiedenis waarin de dood niet meer zal zijn. Zo zal 

622 Dat Kana uiteindelijk de plaats blijkt te zijn waar Natanaël vandaan komt (Joh 21:2), onder-
steuntt deze interpretatie. 
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ookk het tweede teken dat Jezus doet vanuit Kana in Galilea «waar hij het water 
wijnn gemaakt had» geheel en al voorbijgaan aan de dood en gericht zijn op het 
levenn (Joh 4:43-54). 
Ookk de interpretatie van een eerder gedeelte van het verhaal kan verduidelijkt 
wordenn wanneer in oinos TIROS gelezen wordt, te weten de uitleg van de korte 
woordenwisselingg tussen Jezus en zijn moeder. Met het spreken van zijn uur 
datt nog niet gekomen is, laat de evangelist Jezus vooruitlopen op hoofdstuk 13, 
waarr Jezus weet dat zijn uur gekomen is. Daar blijkt Jezus' komend uur het uur 
tee zijn waarin hij uit deze wereld zal overgaan naar de Vader (Joh 13:1). Met 
hett werkwoord 'overgaan van ... naar ..." heeft Johannes reeds de overgang van 
dee dood naar het leven getekend (Joh 5:24).63 Wanneer deze teksten met elkaar 
vergelekenn worden, staan 'deze wereld' en 'de dood' net als 'de Vader' en 'het 
leven'' parallel ten opzichte van elkaar. Jezus' uur dat komen zal wordt zo gete-
kendd als het uur waarin hij zal overgaan vanuit deze ongeordende wereld van 
dee dood naar het leven dat de Vader garandeert. Naar aanleiding van Jezus' 
woordenn tot zijn moeder dat zijn uur nog niet gekomen is, is reeds opgemerkt 
datt Jezus' uur (waarin hij zal overgaan naar de Vader) enerzijds, en de (over-
vloedd van) wijn anderzijds met elkaar in verband staan. Ware dit niet zo, dan 
zouu Jezus zijn uur niet ter sprake hebben gebracht in antwoord op de opmer-
kingg van zijn moeder dat ze geen wijn hebben. Wanneer de door de moeder van 
Jezuss ter sprake gebrachte wijn gelezen wordt als vertaling van het Hebreeuwse 
TIROS,, is het minder verbazingwekkend dat Jezus' overgaan naar de Vader en 
dee wijn met elkaar in verband worden gebracht. Zowel bij het overgaan naar de 
Vader,, als bij de wijn die dankzij het geschiedende Woord overvloedig aanwe-
zigg is, gaat het immers om het leven, om het leven in het land waar - ex oura-
nounou - betrouwbaar leven mogelijk gemaakt wordt voor de mens. Afwezigheid 
vann TIROS, en het overgaan van de dood naar het leven, sluiten elkaar uit. Wan-
neerr Jezus' uur in Johannes 2 reeds gekomen was, had van het ontbreken van 
wijnn geen sprake kunnen zijn. Jezus' uur is op dit punt van het evangelie nog 
niett gekomen. Dit betekent echter niet dat de overvloedigheid zoals deze op ons 
toekomtt in de vertelling van Johannes 2, onvolledig zou zijn. Als teken is deze 
overvloedigheidd reeds volledig. De wijn van de bruiloft te Kana is door Johan-
ness betuigd als een volwaardige manifestatie van de ware geschiedenis die de 
levendee God in Jezus op de aarde onder de hemel werkelijk en mogelijk maakt. 

633 Waarom het overgaan naar in Johannes 13 met het voorzetsel pros en in Johannes 5 met het 
voorzetsell  eis gepaard gaat, is mij niet duidelijk. Overigens komt metabaino (overgaan) nog 
éénn keer voor in Johannes, te weten in Johannes 7:3. Dit 'overgaan' wordt echter niet verge-
zeldd door een 'van' of 'naar', op grond waarvan deze tekst hier buiten beschouwing gelaten 
wordt. . 
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§77 HET BEGIN DER TEKENEN 

Mett het aan elkaar gelijkstellen van Johannes' oinos en de oudtestamentische 
TIROSS zijn interpretaties mogelijk geworden die de bijzondere status van de 
wijnn uit Johannes ondersteunen. Van hieruit kan overgegaan worden tot het 
besprekenn van de afsluiting van het verhaal van de bruiloft te Kana: 
11.. «Dit begin der tekenen deed Jezus te Kana in Galilea 

enn openbaarde zijn heerlijkheid 
enn zijn leerlingen stelden vertrouwen in hem. 

12.. Na deze dingen daalde hij af naar Kafarnaum, 
hijj  en zijn moeder en [zijn] broeders en zijn leerlingen 
enn daar bleven zij niet vele dagen.» (Joh 2:11-12) 

Mett de woorden van de ceremoniemeester is het verhaal van de bruiloft te 
Kanaa nog niet afgelopen. De geschiedenis die zich daar manifesteert wordt 
gekenmerktt als het begin der tekenen dat Jezus doet. Zo principieel als Gods 
Woordd is {en archei en ho logos - Joh 1:1), is kennelijk ook dit teken te Kana in 
Galileaa (archen ton semeion - Joh 2:11). 
Mett opzet is ervoor gekozen het Griekse semeion niet te vertalen met 'wonder' 
maarr met 'teken'. In het Nederlands wordt een wonder namelijk als opzichzelf-
staandd beschouwd; zo definieert M.J. Koenen een wonder als een "handeling 
diee de natuurkrachten te boven gaat en dus alleen door God, met bijzondere 
hulpp van God, kan verricht worden."64 In deze definitie komt het wonder naar 
vorenn als zelfstandige zaak; het wordt in zich beschouwd. In het bijbels spraak-
gebruikk daarentegen is niet zozeer het wonder zelf van belang, als wel de God 
diee in dat wonder werkzaam is en openbaar wordt. Een bijbels wonder verwijst, 
wijstt van zichzelf af naar de God van Israël die Zichzelf in dat wonder laat 
kennen.. Zo geldt dat ook voor de daden van Jezus. Ook zijn wonderbaarlijke 
dadenn wijzen van zichzelf af, en wijzen naar de Naam die Zich hier manifes-
teert. . 
Mett het wonderbaarlijke teken van een overvloed van wijn openbaart Jezus zijn 
heerlijkheid;; en zijn leerlingen stellen vertrouwen in hem. En dit wonderbaar-
lijk ee teken staat aan de basis van de andere wonderen die Jezus doen zal in het 
evangelie:: op de eerste plaats het teken waarbij de zoon van een koninklijke 
menss niet dood is maar leeft (Joh 4:54); tekenen aan de zieken (Joh 6:2); het 
tekenn van de wonderbare spijziging (Joh 6:14); tekenen als de genezing van de 
blindgeborenee (Joh 9:16); het teken waarbij hij Lazarus uit zijn graf roept (Joh 

644 M.J. Koenen en J. Endepols, Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal, Groningen 
1977.. Vgl de derde betekenis die Van Dale toekent aan het woord 'wonder': "mirakel, ge-
beurtenis,, tegen de natuur der dingen, die aan de directe tussenkomst van God of aan godde-
lijk ee machten wordt toegeschreven." (Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, 
Utrecht/Antwerpenn 1984) 
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12:17-18);; al de tekenen die niet gespecificeerd zijn (Joh 2:23; 3:2; 7:31; 10:41; 
12:37);; alsmede de tekenen die niet geschreven staan in dit boek (Joh 20:30). 
Naa deze dingen maakt Jezus uiteindelijk de beweging die de Geest gemaakt 
heeftt (Joh 1:32.33) en die de engelen Gods gemaakt hebben (Joh 1:51): hij 
daaltt af, en wel naar Kafarnaum, om na niet vele dagen bij gelegenheid van de 
nabijheidd van het Pasen der joden op te trekken naar Jeruzalem. Niet alleen hij, 
maarr ook zijn moeder, broeders en leerlingen dalen in zijn gevolg af.65 Wan-
neerr Jezus opnieuw in Kafarnaum komen zal, zal Kafarnaum de synagoge blij -
kenn te zijn die gevuld is met het onderricht aangaande het betrouwbaar afda-
lendee brood (Joh 6:59). 

655 Let wel: in Johannes 2:13 zal Jezus echter de enige zijn die opgaat naar Jeruzalem! 
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Hoofdstukk 5 

Dee betrouwbare wijnstok 

§§ 1 «STAAT OP, LAA T ONS GAAN VAN HIER» 

Ookk van Johannes 13-17 - waar Johannes 15:1-8 deel van uitmaakt - geldt dat 
uitleggerss van het vierde evangelie gemeend hebben de volgorde van deze 
hoofdstukkenn drastisch te moeten wijzigen. Zo schept Bultmann een nieuwe 
ordee in deze hoofdstukken, die de structuur van dit complex inzichtelijker 
maakt:: "Die Gliederung des ganzen Komplexes ist - die Neuordnung vorausge-
setztt - sehr einfach. 131 -30 erzahlt das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern; 17i-
266 bringt das Abschiedsgebet; 1331-35 15-1633 1336-1441 enthalten die Ab-
schiedsredenn und Gesprache."1 Teneinde de tekst zelf zo lang mogelijk aan het 
woordd te laten, zullen wij nieuwe ordeningen in de tekst ook hier niet overne-
men.. Johannes 15:1-8 zal hier gelezen worden vanuit hoofdstuk 14 - in de 
volgordee derhalve die de overgeleverde tekst aangeeft. 
Dee perikoop aangaande de betrouwbare wijnstok (Joh 15:1-8) maakt deel uit 
vann en geeft mede vorm aan wat genoemd zou mogen worden het grote slotac-
coordd van het evangelie naar Johannes. Dit slotaccoord is ingezet met de nabij-
heidd van het Pasen der joden (Joh 11:55); de opwekking van Lazarus mag be-
schouwdd worden als opmaat hiervoor. In dit slotaccoord wordt de hoorder 
steedss meer in de nabijheid van dit uiteindelijk Pasen van de joden gebracht: 

«Jezuss nu kwam zes dagen voor het Pasen naar Bethanië, waar Laza-
russ was, dien Jezus had doen opstaan uit de doden» (Joh 12:1); 
«Voorr het feest van Pasen, Jezus wetend dat zijn uur gekomen was 
datt hij zou overgaan uit deze wereld naar de Vader, liefgehad heb-
bendd de zijnen die in de wereld zijn, heeft hen liefgehad tot het einde» 
(Johh 13:1); 
«Zijj  leiden Jezus nu van Kajafas naar het pretorium; het was vroeg; 
enn zij gingen niet in in het pretorium opdat zij niet verontreinigd zou-
denn worden, maar opdat zij het Pasen zouden eten» (Joh 18:28); 
«Hett is julli e gewoonte dat ik één voor julli e losmaak op het Pasen; 
willenn julli e nu dat ik voor julli e los zal maken de koning der joden?» 
(Johh 18:39) 

11 Bultmann, Das Evangelium des Johannes, S. 351. 
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«Enn het was de voorbereiding van het Pasen; omtrent het zesde uur. 
Hijj  zegt tot de joden: Zie julli e koning» (Joh 19:14). 

Daarnaa wordt niet meer gesproken van het Pasen. De tekst laat de koning van 
dee paasvierende joden zien: Jezus de Nazarener, de koning van de joden (Joh 
19:19).. Gelijk het paaslam zal van hem geen been gebroken worden (Joh 
19:33.36,, vergelijk Ex 12:46). 
Dee tijd waarin Jezus' woorden aangaande de betrouwbare wijnstok klinken, 
wordtt derhalve gekleurd door het naderend feest van Pasen. Wanneer de ruimte 
waarinn gesproken wordt in ogenschouw genomen wordt, valt op dat de ruimte 
vann de voetwassing (Joh 13) in Johannes 15 is verlaten. In de onmiddellijk aan 
onzee perikoop voorafgaande verzen horen we Jezus namelijk zeggen: «Staat 
op,, laat ons gaan van hier» (Joh 14:31).2 Deze woorden dragen de klank van de 
opstandingg in zich. Op diverse plaatsen binnen het evangelie naar Johannes is 
'opstaan'' immers zeer nadrukkelijk een 'opstaan uit de doden' (Joh 2:22; 5:21; 
12:1.9.17;; 21:14). Hier spreekt Jezus niet van een opstaan uit de doden, maar 
vann een opstaan van hier {enteuthen). Het woord enteuthen kan gebruikt wor-
denn wanneer een richting aangegeven wil worden. Zo gebruikt Johannes dit 
bijwoordd ook: in Jezus' woord dat de duiven van hier moeten worden wegge-
nomenn (Joh 2:16 - bij de tempelreiniging), en wanneer Jezus' broeders hem 
aanradenn weg te gaan van hier, en naar Judea te gaan (Joh 7:3). Staande voor 
Pilatuss echter gebruikt Jezus het woord enteuthen op een geheel andere wijze: 

«Mijnn koninkrijk is niet uit deze wereld; 
wanneerr mijn koninkrijk uit deze wereld zou zijn, 
zoudenn mijn knechten gestreden hebben, 
opdatt ik niet overgeleverd zou worden aan de joden; 
mijnn koninkrijk nu is niet van hier.» (Joh 18:36)3 

Hett 'van hier' staat in dit vers op dezelfde lijn als 'uit deze wereld': Jezus' ko-
ninkrijkk is niet uit deze wereld, is niet van hier. Het is niet gelijk aan de konink-
rijkenn die de wereld kent. Het is ook geen koninkrijk dat deze wereld zelf voor 
hett grijpen heeft; of dat deze wereld zelf vestigen kan. In Johannes 6 heeft de 
gespijzigdee schare gemeend Jezus met geweld koning te kunnen maken. Jezus 
echterr heeft zich daaraan onttrokken. Om met Bultmanns woorden bij Johannes 

22 Overigens stuiten we hier op een zeer merkwaardige overgang binnen het evangelie naar 
Johannes:: hoewel Jezus hier oproept de ruimte van de voetwassing te verlaten, gaat hij pas in 
Johh 18:1 daadwerkelijk uit. Van de tussenliggende hoofdstukken 15-17 wordt derhalve veelal 
aangenomenn dat ze later ingevoegd zijn. Zo merkt J. Ashton op: "Wellhausen (1910) has won 
increasingg support for his opinion that the farewell discourse originally terminated at the end 
off  chapter 14." {Understanding the fourth gospel, Oxford 1991, p. 199) Desondanks zullen 
wijj  de tekst in zijn overgeleverde compositie lezen. 

33 Het bijwoord enteuthen komt bij Johannes ook nog voor in 19:18, om uit te drukken dat de 
tweee anderen die met Jezus gekruisigd werden aan weerszijden van Jezus gekruisigd werden. 
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6:144 te spreken: "Wie die Menge nach V.26.34 die Erfüllung der natürlichen 
Lebenswünschee vom Heilbringer erwartet, so sieht sie ihn nach V.i4f. als einen 
KÖnigg an, dessen Reich 'von dieser Welt' ist (1836); sie wil l ihn ja selbst zum 
Königg 'machen'. Solchem Zugriff entzieht sich Jesus."4 Het koninkrijk van 
Jezuss is niet uit deze wereld; het is niet van hier. Dit betekent overigens geens-
zinss dat het koninkrijk van Jezus niet in deze wereld zijn zou; dat het een ko-
ninkrijkk zou zijn dat niets met onze wereld te maken zou hebben. Zijn konink-
rijkk is hier, maar niet van hier; wel in maar niet uit deze wereld. Vergeleken 
mett de koninkrijken uit deze wereld is het rijk van Jezus' koningschap een ge-
heell  ander rijk. Jezus' koninkrijk dat niet uit deze wereld, dat niet van hier is, 
laatt zich als iets totaal nieuws verstaan, als de nieuwe wereld die inbreekt in 
onzee wereld.5 En precies dit totaal nieuwe, dit novum, deze nieuwe wereld in 
onzee oude wereld kleurt de ruimte waarin Jezus' woorden aangaande de be-
trouwbaree wijnstok klinken: «Staat op, laat ons gaan van hier» (Joh 14:31), en 
onmiddellijkk daarop volgend « IK BEN de betrouwbare wijnstok» (Joh 15:1). 

§22 «IK BEN DE BETROUWBARE WIJNSTOK, EN MIJN VADER IS DE LANDMAN » 

Hett 'wel in maar niet van deze wereld' waar Jezus' woorden «Staat op, laat ons 
gaann van hier» (Joh 14:31) aan refereren, komt uitdrukkelijk naar voren in Je-
zuss woord «IK BEN de betrouwbare wijnstok» (Joh 15:1). In onze bespreking 
vann de «IK BEN» woorden in paragraaf 2.3 van hoofdstuk 1 hebben we immers 
voorgesteldd deze woorden te beschouwen als verwijzend naar de Naam van de 
verborgenn Zich openbarende God, die Zich in de wereld van de wereld onder-
scheidtt (Miskotte). De 'betrouwbare wijnstok' mag in dit verband gelezen wor-
denn als een predikaat van de Naam. Net als van 'het brood des levens' geldt ook 
vann dit predikaat dat het nogmaals de Naam zelf present stelt (K. Barth). 
Dee wijnstok (]s: - GEFEN) wordt in Tenach regelmatig verbonden met het land 
vann belofte.6 

"Derr Weinstock und seine Frucht sowie die aus ihr hergestellten Ge-
nuBmittell  wie Most, Wein (...), Traubenhonig und Traubenkuchen 
werdenn im AT oft zusammen mit anderen typischen Erzeugnissen des 
Ackerbauss als sichtbare Zeichen des Segens JHWHs und der durch 
ihnn bewirkten Fruchtbarkeit des von Israel bewohnten Landes theolo-

44 Bultmann, Das Evangelium des Johannes, S. 158. 

55 Vgl K. Barth, 'Die neue Welt in der Bibel', in: Das Wort Gottes und die Theologie, München 
1929,, S. 18-32. Van het novum komen we te spreken in hoofdstuk 7 'Het volstrekte novum'. 

66 Overigens laat Bultmann de wijnstok niet teruggaan op Tenach, maar op de mythe van de 
levensboom.. (Zie: Evangelium des Johannes, S. 407) 
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gischh positiv bewertet. Die höchsten Tone schlagt in dieser Beziehung 
Genn 49,11 f. an, wo der Weinüberflufi, mit dem das Land des Stam-
mess Juda gesegnet ist, neben seiner Kriegstüchtigkeit als Unterpfand 
seinerr Erwahlung zur Herrschaft über die israelitischen Stamme ange-
sehenn wird. Hier reprasentiert der Weinstock den Wohlstand des Lan-
dess überhaupt."7 

Eenn ander voorbeeld hiervan treffen we aan in de profetische woorden: 
«Judaa en Israël woonden zeker, ieder onder zijn wijnstok en onder 
zijnn vijgeboom, van Dan tot Ber-seba, al de dagen van Salomo» (I 
Konn 5:5 [4:25]) en 
«zijj  zullen zitten, ieder onder zijn wijnstok en onder zijn vijgeboom, 
enn niemand zal (ze) verschrikken; want de mond van de Heer der 
heerscharenn heeft gesproken.» (Mi 4:4)8 

Naa de uittocht uit Egypte verwacht het volk naar een plaats geleid te worden 
waarr zaad, vijgen, wijnstokken, granaatappelen en water aanwezig zijn (Num 
20:5).. Wanneer in Deuteronomium het land geschetst wordt, waarin de Heer 
hett volk brengen zal, wordt dit land getekend als een land «van tarwe en gerst, 
enn wijnstokken en vijgebomen en granaatappelen; een land van olierijke olijf -
bomenn en van honing» (Deut 8:8). In Joel klinkt de profetie dat de verwoeste 
(Joell  1:7) en verdorde (Joel 1:12) wijnstok door toedoen van JHWH toch zijn 
vermogenn zal geven (Joel 2:22). En Haggai laat het woord van de Heer klinken 
datt zelfs de wijnstok, de vijgeboom, de granaatappelenboom en de olijfboom 
diee niet gedragen hebben, door Hem gezegend zullen worden van deze dag af 
aann (Hag 2:19). Niet alleen hier, maar ook in andere teksten maakt de wijnstok 
deell  uit van beloftevol spreken: 

«Wantt het zaad zal voorspoedig zijn, de wijnstok zal zijn vrucht ge-
ven,, en de aarde/het land zal zijn gewas geven, en de hemel zal zijn 
dauww geven; en Ik zal het overblijfsel van dit volk dit alles doen er-
ven»» (Zach 8:12); 
«.... en de wijnstok op het veld zal julli e niet onvruchtbaar zijn, zegt 
JHWHH der heerscharen» (Mal 3:11).9 

Gelijkk van de most gezegd is moet ook van de wijnstok gezegd worden dat ze 
deeltt in het lot van het land. Net als de most treurt ook de wijnstok met het land 

77 Hentschke in ThWAT II, S. 62-63. 

88 Vgl Zach 3:10: «Op die dag, spreekt JHWH der heerscharen, zullen julli e ieder zijn naaste 
roepenn tot onder de wijnstok en tot onder de vijgeboom.» De koning van Assyrië doet een 
pogingg dit beeld te misbruiken teneinde het volk op te zetten tegen Hiskia (zie 2Kon 18:31, 
vglJes36:16). . 

99 Ook in het gebed van Habakuk komt de wijnstok voor: «Hoewel de vijgeboom niet bloeien 
zal,, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal... toch zal ik in JHWH uitgelaten opspringen ...» 
{Habb 3:17-18). 
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wanneerr JHWH het land woest en leeg maakt (Jes 24:7); het zal geschieden dat 
iederee plaats waar duizend wijnstokken zijn geweest van duizend zilverlingen, 
tott doornen en distel zal zijn (Jes 7:23); «... men zal rouwklagen over de 
vruchtbaree wijnstok; over het land van mijn volk waaruit doorn en distel op-
gaat.... »(Jes 32:12-13). 
Ookk met het volk dat dit land toegezegd is wordt de wijnstok regelmatig ver-
bonden:: «Ik had je geplant, een edele wijnstok, een geheel getrouw zaad; hoe 
hebb je je dan veranderd in een wilde,10 in een vreemde wijnstok?» (Jer 2:21);11 
err zullen geen druiven aan de wijnstok zijn wanneer JHWH het volk dat Zijn 
woordd verworpen heeft wegrapen zal (Jer 8:13); het volk zal verteerd worden 
doordatt JHWH een vreemd volk sturen zal dat Israels wijnstok en vijgeboom 
opetenn zal (Jer 5:17); dat volk zal Israels overblijfsel vlijti g nalezen gelijk een 
wijnstokk (Jer 6:9); in Ezechiel worden de bewoners van Jeruzalem vergeleken 
mett het hout van de wijnstok (Ez 15:2.6); in Hosea klinken de onheilspellende 
woordenn dat de God van Israël haar wijnstok en vijgeboom zal verwoesten 
(Hoss 2:14). Israël is een uitgeledigde wijnstok, die vrucht brengt voor zichzelf 
enn naar de veelheid van zijn vrucht altaren vermenigvuldigt (Hos 10:1). Maar 
ookk wordt in Hosea gehoord dat Israël zal omkeren en bloeien als een wijnstok 
(Hoss 14:8).12 Uiteraard mag in dit verband Psalm 80 niet ongenoemd blijven: 

«Gijj  hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, 
hebtt heidenen verdreven, 
enn hebt hem geplant; 
Gijj  hebt voor hem bereid, 
enn zijn wortelen doen inwortelen, 
zodatt hij het land vervuld heeft. 
Bergenn werden door zijn schaduw bedekt 
enn door zijn ranken waren de cederbomen Gods.» (Ps 80:9-11)13 

100 We lezen niet —nï "b maar rms1?; 'Een wilde' dient als vertaling van "rr-ns, 'stinker', 'rogue 
vine',, (...) a hypothetical form of which there is no attestation, and if it is adopted, the sense 
off  the Hebrew becomes, 'How is it that you have turned into a rogue vine, a vine of unknown 
strain?'""  (W. McKane, Jeremiah Volume I, Edinburgh 1986, p. 42) 

111 Het woord 'edele wijnstok' is hier een vertaling van het Hebreeuwse SOREQ, dat in Tenach 
ookk nog voorkomt in Gen 49:11 - samen met de wijnstok - en Jes 5:2. 

122 In Ez 19:10 wordt de moeder van Israel vergeleken met een wijnstok. 

133 Ook Dodd hecht waarde aan deze Psalm wanneer het gaat om een interpretatie van de wijn-
stokk uit Johannes: "Here we must start from the frequent use of the vine-figure in the Old 
Testamentt for the people of Israel, especially perhaps, in Ps. lxxix (lxxx) (...)." (The inter-
pretationpretation of the fourth gospel, p. 411) Van den Bussche betrekt bij zijn interpretatie van Jo-
hanness 15 het lied van de wijngaard uit Jes 5. (Zie: Jezus' woorden bij het afscheidsmaal. 
Verkaringg van Johannes 13-17, Tielt en Den Haag 1960, p. 109 vlg.) Het woord 'wijngaard' 
echterr wordt door Johannes niet gebezigd. En de 'wijnstok', de 'ranken', en de 'vruchten' die in 
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Dee wijnstok maakt dezelfde beweging die door het volk gemaakt wordt: uit 
Egyptee naar het land; en het land zal vervuld worden. Hierop doet de psalmist 
beroepp wanneer hij enkele verzen later uitroept: «O God der heerscharen! Keer 
tochh weer; aanschouw uit de hemel en zie, en bezoek deze wijnstok, en de stam 
diee uw rechterhand geplant heeft, om de zoon die Gij u gesterkt hebt!» (Ps 
80:15-16).14 4 

Dezee wijnstok die thuishoort in het land van belofte, wordt ons in het evangelie 
naarr Johannes gepresenteerd als een predikaat van de Naam; in zijn woorden 
maaktt Jezus duidelijk dat de wijnstok de Naam zelf present stelt (Joh 15:1.5). 
Inn het eerste van de twee «IK BEN» woorden in Johannes 15 wordt de wijnstok 
gekwalificeerdd als betrouwbaar: 
1.. «IK BEN de betrouwbare wijnstok, 

enn mijn Vader is de landman.» (Joh 15:1) 
Waarr de kwaliteit van de wijnstok in Tenach nogal eens aan de kaak gesteld 
wordt,, is hier sprake van een betrouwbare wijnstok. Deze betrouwbaarheid - zo 
maaktt het vervolg van dit vers duidelijk - is niet te danken aan de ranken, maar 
aann Degene die deze wijnstok tot het werk van Zijn handen rekent: de Vader 
diee Zich laat kennen als de landman. 15 Binnen de Schrift is dit uniek: hoewel 
vann de God van Israël in zekere zin gezegd mag worden dat Hij Zich bezig 
houdtt met de wijnbouw (Ps 80:9-11 - zie ook Jes 5:1-7; 27:2-5), wordt Hij bin-
nenn de Schrift nooit expliciet 'landman' genoemd.16 Hier echter treedt de Vader 

zijnn tekst een belangrijke rol spelen, komen in het lied van de wijngaard uit Jesaja niet voor. 
Derhalvee zal Jes 5:1-7 in onze interpretatie buiten beschouwing gelaten worden. 

144 In de gelijkenis van de twee arenden en de wijnstok wordt de koning van Israël vergeleken 
mett de wijnstok (Ez 17:6.7.8). In Deut 32:32 wordt van de heidenen gezegd dat hun wijnstok 
iss uit de wijnstok van Sodom en uit de velden van Gomorra. 
Inn Psalm 128 ontmoeten we de wijnstok als een zegening van JHWH: «UW vrouw zal zijn als 
eenn vruchtbare wijnstok» (Ps 128:3). Verder is sprake van een wijnstok in de droom van de 
schenkerr (Gen 40:9.10); wordt er niet van de voortkomst van de wijnstok gedronken door de 
Nazireërr (Num 6:4) en door de aanstaande moeder van Simson (Ri 13:14); wordt de wijnstok 
gevondenn in de Jotham fabel waar de wijnstok niet koning wil zijn omdat hij de most niet wil 
verlatenn die God en mensen vrolijk maakt (Ri 9:12-13); vindt Elisa een wilde wijnstok (2Kon 
4:39);; wordt de wijnstok van Sibma beweend (Jes 16:8.9; Jer 48:32); zullen de heidenen af-
vallenn gelijk een blad van de wijnstok afvalt (Jes 34:4); doodt of slaat JHWH de wijnstok van 
dee Egyptenaren (Ps 78:47; 105:33); wordt over Job gezegd dat men zijn onrijpe druiven zal 
afrukkenn als van een wijnstok (Job 15:33); en speelt de wijnstok een rol in het Hooglied 
(Hoogll  2:13; 6:11; 7:9.13). 

155 In het tweede «nc BEN» woord uit Johannes 15 ontbreekt de kwalificatie 'betrouwbaar': «IK 
BENN de wijnstok» (Joh 15:5). Het vers vervolgt dan ook met woorden aangaande de ranken: 
«julliee (zijn) de ranken». 

166 In Tenach komen we landmannen tegen in 2Kon 25:12; Jes 61:5; Jer 52:16; Joel 1:11; 2Kron 
26:10.. In de evangelische gelijkenis is het de heer des huizes die de wijngaard bezit, en zijn 
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naarr voren als de landman, die zorg draagt voor de wijnstok die betrouwbaar 
genoemdd worden mag. Om Zijn daden gaat het dan ook in het tweede vers: 
2.. «Elke rank die in mij geen vrucht draagt, 

diee neemt Hij weg, 
enn elke (rank) die vrucht draagt, 

diee reinigt Hij, 

opdatt hij meer vrucht draagt.» (Joh 15:2) 
Zijnn daden als landman bestaan hier uit het wegnemen van elke rank die geen 
vruchtt draagt in Jezus Christus, en uit het reinigen van elke die vrucht draagt. 
Inn dit verband zal Numeri 13 aan de orde moeten komen. Alleen daar is binnen 
Tenachh immers sprake van een rank (mar - ZEMORA) die vrucht kent; bij de 
overigee ranken die Tenach rijk is (Jes 17:10; Ez 8:17; 15:2; Nah 2:3) ontbreekt 
iederee vermelding van eventuele vruchten. De rank uit Numeri 13 vormt hierop 
eenn uitzondering. Met Numeri 13 staat het volk op de drempel van het land van 
belofte.. Hier zendt Mozes de twaalf verspieders om het land te bezien. Zij krij -
genn de uitdrukkelijke opdracht te nemen van de vrucht van het land (Num 
13:20).. «Zij kwamen tot het dal Eskol ('tros' - Buber/Rosenzweig: Traubental'), 
enn sneden daar een rank af en een enige tros druiven, die zij droegen met 
tweeënn op een draagstok; ook van de granaatappelen en van de vijgen» (Num 
13:23).. Deze vrucht van het land wordt de kinderen Israels getoond, met de 
woordenn «Wij zijn gekomen in het land waarheen ji j ons zond. Wel, het is van 
melkk en honing vloeiende, en dit is zijn vrucht» (Num 13:27). De vrucht van de 
rankk staat zo garant voor de vrucht van het land. De in Jezus Christus geen 
vruchtt dragende rank uit het evangelie naar Johannes is daarmee te verstaan als 
aantijgingg tegen het land van belofte; als rebellie tegen Gods belofte. Deze in-
terpretatiee wordt versterkt door de daad die de landman tegenover deze moge-
lijkheidd stelt: Hij zal deze rank - zonder uitzondering - wegnemen. Hoewel het 
Grieksee werkwoord dat hier geschreven staat (airo) in verbinding met het ob-
jectt Vanken' vertaald mag worden met 'afsnijden', wil hier vastgehouden wor-
denn aan de vertaling 'wegnemen' teneinde de woordherhalingen in de tekst zo 
langg mogelijk in de vertaling door te laten klinken. De landman neemt de 
vruchtelozee rank weg (Joh 15:2), gelijk het Lam Gods de zonde van de wereld 
wegneemtwegneemt (Joh 1:29). Naast al het menselijk wegnemen in het evangelie naar 
Johanness spreekt de evangelist over het wegnemen van de zonde door het Lam 
Godss (Joh 1:29); van het wegnemen van de vruchteloze ranken door de land-

hett de landmannen die de zoon buiten werpen en doden (Mat 21:33.34.35.38.40.41; Mar 
12:1.2.7.9;; Luc 20:9.10.14.16). Enkel in 2Tim 2:6 en Jak 5:7 komt - naast Joh 15:1 - het 
woordd 'landman' in enkelvoud voor, maar van een expliciete verbinding met de Vader is in 
dezee teksten geen sprake. 
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mann (Joh 15:2); en van de steen die weggenomen is (Joh 20:1). 17 Wanneer hier 
dee daden van de landman beschreven worden, wordt dus geenszins geschreven 
overr naar buiten werpen, verdorren of verbranden van ranken. Integendeel. De 
landmann neemt elke rank die in Jezus Christus geen vrucht draagt, weg: Hij 
heftt deze mogelijkheid op, ruimt haar uit de weg.'8 De in Jezus Christus 
vruchtelozee ranken en de rebellie die zij weergeven, worden door de landman 
resoluutt en definitief opgeheven, weggedragen, afgeschaft. Elke vrucht dra-
gendee rank daarentegen wordt door de landman gereinigd,19 opdat hij meer 
vruchtt dragen zal. De overvloedigheid van de vruchtdragende rank kan de 
landmann kennelijk niet overvloedig genoeg zijn! Zo weergaloos goed is het 
landd van Zijn belofte klaarblijkelijk: dat de vrucht dragende rank door zijn rei-
nigingg nog meer vrucht dragen zal. 
Vanuitt deze reiniging door de landman komen Jezus' leerlingen in beeld: 
3.. «Jullie nu zijn rein 

vanwegee het Woord dat ik julli e gesproken heb.» (Joh 15:3) 
Hett «jullie nu zijn rein» waar dit vers mee inzet, is een pijnlijke herinnering 
aann Jezus' woorden bij de voetwassing: «Jullie zijn rein, maar niet allen. Want 
hijj  wist wie hem overleveren zou; daarom zei hij: Niet allen zijn julli e rein» 
(Johh 13:10.11). Behalve een pijnlijke herinnering mag het ook een hoopvolle 
tegenstemm genoemd worden van het «Niet allen zijn julli e rein». De leerlingen 
zijnn nu immers niet rein doordat Judas - die hem overleveren zou (Joh 6:71; 
12:4;; 13:2; 18:2.5) - is uitgegaan, maar doordat de landman/de Vader hen rein 
gemaaktt heeft. 
Hett tweede deel van vers 3 laat zien op welke wijze de landman reinigt: Hij 
reinigtt door het Woord (logos) dat Jezus tot hen gesproken heeft. Hiermee ko-
menn (opnieuw) de eerste woorden van de proloog in het vizier. Het Woord 

177 Onder menselijk wegnemen wordt verstaan het wegnemen door de kooplieden (Joh 2:16); het 
wegnemenn van zijn bed door de verlamde (Joh 5:8.9.10.11.12); het wegnemen van stenen 
doorr de joden (Joh 8:59); de onmogelijkheid dat iemand Jezus' ziel zou kunnen wegnemen 
(Johh 10:18); de vraag hoelang Jezus onze ziel nog wegneemt (Joh 10:24); het wegnemen van 
dee steen van Lazarus' graf op Jezus' woord (Joh 11:39.41); het gevreesde wegnemen door de 
Romeinenn van plaats en volk (Joh 11:48); de onmogelijkheid dat iemand onze vreugde weg 
zall  nemen (Joh 16:22); het gebed van Jezus hen niet weg te nemen uit de wereld (Joh 17:15); 
hett «Neem weg, neem weg, kruisig hem!» (Joh 19:15); het wegnemen van het gedode li-
chaamm (Joh 19:31.38); en tenslotte de verwarring en angst rond de weggenomen Heer (Joh 
20:2.13.15). . 

188 Wanneer K. Barth in zijn dogmatiek spreekt over het uit de weg ruimen van de tussen God en 
mensenn opgetreden storing, van de menselijke vijandschap tegen God in Jezus Christus, ci-
teertt hij Johannes 1:29: "Er is «Gottes Lamm, das die Sünde der Welt - 'tragt', is für airon zu 
schwach!!  - aufhebt, wegtragt, beseitigt»." KD IV, 1, Zurich 1953, S. 281. 

199 Schnackenburg wijst op de 'klangahnlichen Verben' airei en katairei (paronomasia). (Das 
JohannesevangeliumJohannesevangelium III . Teil, Freiburg - Basel - Wien 1979, S. 110) Deze paronomasia kan 
inn de Nederlandse vertaling helaas niet doorgevoerd worden. 
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waarmeee de landman reinigt is immers het Woord van in den beginne; het 
Woordd dat bij de God is Die zelf een en al Woord, toezegging, belofte is. Dit 
concretee daad-woord (DABAR in Tenach, logos bij Johannes), dat in Jezus 
Christuss op vleselijke wijze een geschiedenis als nooit te voren mogelijk maakt 
enn realiseert (vgl Joh 1:14), manifesteert zich hier: de reinigende daad van de 
Vaderr voltrekt zich in het Woord dat Jezus spreekt. Terecht merkt Bultmann op 
datt deze reinigende daad een daad Gods is: "Nicht auf sich selbst und das schon 
Erreichtee wird der Glaubende verwiesen, auf seine 'Bekehrung' oder Leistung. 
Derr Grund seiner Reinheit liegt aulierhalb seiner; freilich nicht in kirchlichen 
Institutionenn und Heilsmitteln, sondern allein im Wort des Offenbarers. (...) 
Derr Mensch kann sich nicht selbst in Bewegung bringen; aber er soil sich in 
Bewegungg bringen lassen. "20 

Dee rein geworden leerlingen zijn vervolgens degenen die door Jezus aange-
spoordd worden: 
4.. «Blijf t in mij, 

enn ik in jullie. 
Gelijkk de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, 
wanneerr hij niet blijf t in de wijnstok, 
zoo ook julli e niet 
wanneerr julli e niet in mij blijven.» (Joh 15:4) 

Nadatt allereerst de daden van de landman/de Vader ter sprake zijn gebracht, 
klinktt nu een oproep aan de leerlingen: «Blijf t in mij, en ik in jullie». Binnen 
hett evangelie naar Johannes is alleen in de zogenaamde broodrede en in Jezus' 
woordenn aangaande de betrouwbare wijnstok sprake van dit wederkerig blijven. 
Beidee teksten zijn niet exact hetzelfde: waar Jezus in Johannes 6 zowel in de 
indicatievee vorm als in - een tot de joden gericht - enkelvoud spreekt, spreekt 
hijj  in Johannes 15 zowel in de imperatieve vorm als in meervoud: 

«Diee mijn vlees eet 
enn mijn bloed drinkt 
Blijf tt in mij «Blijf t in mij, 
enn ik in hem» (Joh 6:56) en ik in jullie» (Joh 15:4) 

Hett verschil in beide teksten tussen enkelvoud en meervoud is van onderge-
schiktt belang te noemen: in het enkelvoud van Johannes 6 wordt niet een indi-
vidu,, maar een hele groep - de joden - aangesproken. Het verschil tussen indi-
catieff  en imperatief komt waarschijnlijk voort uit de context van beide verzen. 
Inn Johannes 6:53-58 gaat het op de eerste plaats om Jezus als de Zoon des 

200 Bultmann, Das Evangelium des Johannes, S. 410. 
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Mensenn en niet om de joden - een oproep aan de joden zou dit centrum van 
sprekenn verleggen; in Johannes 15:4-5 worden de leerlingen aangesproken 
waarmeee een oproep in de vorm van een imperatief minder hoeft te verbazen. 
Vann Johannes 6:56 is reeds gezegd dat het een parallel vers kent in Johannes 
6:54.. «Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en ik zal 
hemm opwekken op de jongste dag» (Joh 6:54). Het «blijft in mij en ik in hem» 
staatt zo op één lij n met het eeuwig leven en de opwekking op de jongste dag. 
Dee verbondenheid met Jezus Christus zal het nieuwe leven, het leven in de 
nieuwee aeon mogelijk maken en met zich meebrengen. Verzen waarin het 'blij -
ven'' in Johannes 15 terugkeert, kunnen beschouwd worden als een inkleuring 
vann dit leven in de nieuwe aeon. Allereerst wordt dan duidelijk dat de Schrift in 
haarr spreken van de nieuwe aeon, termen van het land van belofte aanwendt. 
Hett «Blijf t in mij en ik in jullie» wordt immers gevolgd door een gelijkenis met 
dee van de wijnstok afhankelijke rank (Joh 15:4): geen rank kan vrucht dragen 
uitt zichzelf, i.e. zonder te blijven in de wijnstok. Woorden die ontleend zijn aan 
beeldenn van het land van belofte worden hier - alsmede in vers 5 - aangewend 
omm het leven in de nieuwe aeon nader in te kleuren. Ook de liefde geeft mede 
kleurr aan dit nieuwe leven: «Gelijk de Vader mij heeft liefgehad heb ook ik 
julli ee liefgehad; blijf t in mijn liefde. Wanneer julli e mijn geboden bewaren 
zullenn julli e in mijn liefde blijven; gelijk ik de geboden van mijn Vader heb 
bewaardd en blij f in Zijn liefde. (...) Dit is mijn gebod, dat julli e elkaar liefheb-
benn gelijk ik julli e heb liefgehad» (Joh 15:9-10.12). Het leven in de nieuwe 
aeon,, waarvan de Schrift verhaalt in haar tekening van het land van belofte, zal 
bepaaldd worden door de liefde. Evenmin als het 'vruchtdragen van de rank' is 
hett 'liefhebben' te beschouwen als een daad die de mens vanuit zichzelf ver-
richtenn kan. Het liefhebben laat zich bij Johannes nadrukkelijk verstaan als een 
gavee van God. God is Degene die de wereld zozeer heeft liefgehad, dat Hij Zijn 
eniggeborenn Zoon gegeven heeft (Joh 3:16). In schril contrast hiermee staat de 
liefdee van de mensen: de mensen hebben de duisternis meer lief dan het licht 
(Johh 3:19). De Vader echter heeft de Zoon lief (Joh 3:35 ea), en gelijk Hij de 
Zoonn heeft liefgehad heeft de Zoon ons lief (Joh 15:9). Vanuit deze liefde - en 
inn antwoord op deze liefde - zullen ook wij elkaar lief te hebben (Joh 15:12).21 

211 Zuurmond heeft er op gewezen dat bij Johannes 'vertrouwen' en 'liefhebben' niet van elkaar te 
scheidenn zijn. Net als 'liefhebben' is ook 'vertrouwen' allereerst een daad van God. In die zin 
noemtt hij 'liefde' en 'vertrouwen' twee kanten van dezelfde medaille. (College aantekeningen) 
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§33 «IK BEN DE WIJNSTOK, JULLIE DE RANKEN» 

Gelijkk het eerste «IK BEN» woord uit dit hoofdstuk vervolgde met woorden 
aangaandee de landman, volgen op het tweede «IK BEN» woord woorden aan-
gaandee de ranken: 
5.. «IK BEN de wijnstok, 

julli ee de ranken. 
Diee in mij blijf t 
enn ik in hem 
diee draagt veel vrucht, 
wantt zonder mij kunnen julli e niets doen.» (Joh 15:5) 

Hoewell  de verzen 3 en 4 dit reeds gesuggereerd hebben, klinkt nu pas expliciet 
datt de door de landman/de Vader in het Woord gereinigde leerlingen de ranken 
vann de wijnstok genoemd mogen worden. Dat de wijnstok hier niet opnieuw 
'betrouwbaar'' wordt genoemd, toont - zoals gezegd - dat de betrouwbaarheid 
vann de wijnstok te danken is aan de landman en niet aan de ranken; aan de Va-
derr en niet aan Jezus' leerlingen - hoe gereinigd ze ook mogen zijn. In dit 
tweedee «IK BEN» woord concentreert Jezus' spreken zich op de ranken; de door 
dee landman gegarandeerde betrouwbaarheid van de wijnstok ligt aan dit spre-
kenn ten grondslag. 
Ookk de in vers 4 verwoorde verbondenheid met Jezus Christus komt hier ter 
sprakee in termen van de vruchtdragende ranken: de rank die blijf t in de wijn-
stokk - als predikaat van de Naam die gestalte heeft aangenomen in het mensen-
levenn van Jezus Christus - zal veel vrucht dragen. Van 'veel vrucht dragen' is 
nogg slechts éénmaal sprake in Johannes: 

«Wanneerr de tarwekorrel in de aarde vallend niet sterft, 
blijf tt hij alleen/op zichzelf; 
wanneerr hij sterft, 
draagtt hij veel vrucht» (Joh 12:24). 

Inn deze woorden gaat het om Jezus zelf; hij tekent hier hoedanige dood hij ster-
venn zal (vgl Joh 12:33). Hij zal als in de aarde vallende tarwekorrel sterven én 
daarmeee veel vrucht dragen. Tot de ranken wordt nu in Johannes 15 gezegd dat 
(ook)) zij veel vrucht dragen zullen, maar dan niet - zoals in Johannes 12 van 
Jezuss gezegd wordt - in hun dood, maar in Jezus Christus! Jezus zal sterven en 
veell  vrucht dragen; de ranken zullen in hem (dat wil zeggen: in de dood en 
opwekkingg van Jezus Christus) veel vrucht te dragen. De dood sterft hij voor 
hen;; zij zullen veel vrucht dragen. Maar dan wel in hem, «want zonder mij 
kunnenn julli e niets doen» (Joh 15:5). 
Hoee weinig zonder hem te doen is, laat zich illustreren aan de hand van de 
proloog:: «Alles werd (lett.: geschiedde) door het [Woord], en zonder het werd 
(lett.:: geschiedde) niets dat geworden is (lett.: geschied is)» (Joh 1:3). Ook 
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Bultmannn merkt dit op: "So entspricht das choris emou ... ouden dem choris 
autouautou egeneto oude hen: der Mensch ist Geschöpf und verdankt sein Sein dem 
Wortee Gottes. Er hat sich nicht selbst in der Hand und kann sich keinen Anfang 
setzen."222 Opmerkelijk aan Johannes 1:3 is de interne (logische) inconsequen-
tiee die dit vers lijk t te bevatten: hoe kan van iets dat geworden is, gezegd wor-
denn dat het niet werd? Deze 'inconsequentie' zou verhelderd kunnen worden 
mett behulp van de eerste verzen uit het scheppingsverhaal. Na het opschrift van 
hett verhaal «In den beginne schiep God de hemel en de aarde» wordt daar in 
driee nominale zinnen de chaotische toestand van de aarde geschetst. "...In drie 
beschrijvendee zinnen (wordt) het centrale thema van het verhaal wel aangekon-
digd,, maar tegelijk getekend in een toestand die God door zijn woord bestrijdt 
enn beëindigt. In drie zinnen is dat van meet af aan reeds begonnen. 

DeDe aarde nu was wirwar en wanorde 
duisternisduisternis over het aangezicht van de oer kolk 
enen Gods geest zwevend over het aangezicht van de wateren. 

Tohoee wa-bohoe, wirwar en wanorde wordt uitgelegd met duisternis over de 
('mytische')) oerkolk."23 Nog voordat we God horen spreken, presenteert de 
tekstt in de vorm van achtergrond-informatie een schildering van de aarde die 
beheerstt wordt door chaos en wanorde. Onmiddellijk daarop volgend zet de 
vertellingg zelf in. In verbale zinnen - waarin niet de suffix-vorm van het werk-
woordd HAJA maar de door de imperatief tevoorschijn geroepen prefix-vorm van 
ditt werkwoord regeert - horen we hoe en hoezeer God voorbijgaat aan de duis-
tere,, bedreigende wanorde: «En God sprak: er zij/geschiede licht! En er 
was/geschieddee licht» (Gen 1:3). In Zijn Woord gaat God voorbij aan de chaos; 
Hijj  maakt de duistere wereld tot principieel verleden. De 'wirwar en wanorde' 
(Deurloo)) wordt hier daadwerkelijk naar de achtergrond verdrongen en zelfs 
verbannen.. De wanordelijke wereld die buiten God zou bestaan, blijkt in het 
scheppingsverhaall  de door God verworpen en ontkende mogelijkheid te zijn. 
Vergelijkbaarr hiermee zijn Johannes' woorden dat zonder het Woord niets ge-
schieddee dat geschied is. Hetgeen buiten Gods Woord geschied is, laat zich 
zeerr wel vergelijken met de chaotische wanorde waaraan God in Zijn schep-
pendd Woord principieel voorbij is gegaan; de wanorde die in Gods Woord de 
verworpenn en ontkende mogelijkheid blijkt te zijn. Alles geschiedt door het 
Woord;; zonder Zijn Woord geschiedt niets; en hetgeen zonder het Woord 
meentt te hebben kunnen geschieden, wordt ontmaskerd als onecht. En evenzo 
kunnenn de ranken zonder de wijnstok niets doen; een werkelijkheid zonder hem 
zall  nichtig zijn, slechts een schaduw van de werkelijke geschiedenis. Daden 
zonderr Jezus Christus blijken niet meer dan niets te betekenen. 

222 Bultmann, Das Evangelium des Johannes, S. 413. 

233 Deurloo, Genesis, Kampen 1998. p. 18. 
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Scherperr en daarmee nog onmogelijker komt dit aan de orde in vers 6: 
6.. «Wanneer iemand niet blijf t in mij, 

wordtt hij buiten geworpen als de rank 
enn wordt hij verdord 
enn men neemt ze samen 
enn in het vuur werpt men 
enn ze worden verbrand.» (Joh 15:6) 

Dee onmogelijkheid van deze werkelijkheid komt naar voren in de uitzonder-
lijkheidd van de hier beschreven daden, en in de anonimiteit van degenen die 
dezee daden stellen. Nergens is binnen het evangelie naar Johannes sprake van 
iemandd naar buiten werpen, verdord laten worden en/of samengebonden in het 
vuurr verbrand laten worden. Ook is volslagen onduidelijk wie deze handelin-
genn verricht. Waar bij het wegnemen en reinigen van de ranken in vers 2 dui-
delijkk was dat we met daden van de landman van doen hadden, blijven de na-
menn van degenen die in staat zijn tot het verrichten van de hier beschreven 
chaotische,, verwoestende gruweldaden, ongenoemd. Het onmiddellijk aan el-
kaarr gelijkstellen van het wegnemen door de landman (v 2) en het buiten wer-
pen,, laten verdorren en verbranden (v 6) wordt binnen de tekst bovendien on-
mogelijkk gemaakt, doordat in vers 2 gehandeld wordt aan ranken die in Jezus 
Christuss geen vrucht dragen, terwijl hier in vers 6 iemand die niet in Jezus 
Christuss blijf t slachtoffer is van genoemde gruweldaden.24 Waar de vruchte-
lozee ranken uit vers 2 vruchteloos zijn in Jezus Christus, spreekt vers 6 van 
iemandd die niet in Jezus Christus blijft . De rebellie van vers 2 is daarmee van 
eenn geheel andere orde dan hetgeen in vers 6 beschreven wordt. De rebellie van 
verss 2 is een weliswaar nutteloze, vruchteloze, maar daarmee niet minder reële 
'werkelijkheid'.. De mens rebelleert daadwerkelijk! Vers 6 daarentegen kan niet 
anderss dan als absolute irrealis beschouwd worden. Geen mens is bij machte 
onafhankelijkk en los van Jezus Christus te verkeren. Bijbels is de mens altijd al 
opgenomenn in het verbond. Het is de mens niet mogelijk eigenhandig achter dit 
verbondverbond om de confrontatie met de chaos van Genesis 1:2 aan te gaan. Aan de 
chaoss is door God principieel voorbijgegaan. De mens met wie Hij Zich ver-
bondenn heeft kan derhalve niet buiten het verbond teruggrijpen op, laat staan 
kiezenn voor deze chaos. En dat maakt het de evangelist mogelijk Jezus' woor-
denn te vervolgen als ware vers 6 niet geschreven: 

244 Tegen Barrett (The Gospel according to St. John, p. 473 en 475), Brown (The gospel accor-
dingding to John Volume II, London 1984, p. 678), Bultmann (Das Evangelium des Johannes, S. 
409-410),, Hoskyns (The fourth gospel, p. 475), Schnackenburg (Das Johannesevangelium 
III .. Teil, S. 114), F. Segovia ('The Theology and Provenance of John 15:1-17', in: JBL 101 
[1982],, p. 128), Van Tilborg (Johannes, p. 174) en Van den Bussche (Jezus' woorden bij het 
afscheidsmaal,afscheidsmaal, p. 115), die het wegnemen uit vers 2 en de gruweldaden uit vers 6 met elkaar 
verbinden. . 
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«Wanneerr julli e in mij blijven 
enn mijn woorden in julli e blijven, 
verlangtt wat julli e ook maar willen, 
enn het zal julli e geschieden.» (Joh 15:7) 

Hett blijven van de leerlingen in Jezus wordt hier verbonden met het blijven van 
dee woorden {remata) in de leerlingen. Deze woorden zijn allereerst woorden 
Godss (Joh 3:34); woorden die onlosmakelijk verbonden zijn met de Schriften 
(Johh 5:47); woorden van Geest en leven (Joh 6:63), van eeuwig leven (Joh 
6:68);; woorden die Jezus niet uit zichzelf spreekt (Joh 14:10); woorden door de 
Vaderr aan Jezus gegeven, en door Jezus aan ons gegeven (Joh 17:8). Vanuit dit 
blijvenn in Jezus en zijn woorden worden de leerlingen opgeroepen te verlangen 
watt ze ook maar willen. 'Verlangen' en 'willen' fungeren in het evangelie naar 
Johanness niet als synoniemen. Met de menselijke wil kan het namelijk alle 
kantenn op: een mens kan de wil van God willen doen (Joh 7:17), maar het kan 
ookk zijn dat de mens hem wil grijpen (Joh 7:44) en de begeerte van de men-
senmoordenaarr van den beginne wil doen (Joh 8:44). Menselijk verlangen 
daarentegenn is bij Johannes een verlangen in de Naam: «Wat julli e verlangen in 
mijnn Naam zal ik doen opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Wanneer 
julli ee iets verlangen in mijn Naam, ik zal het doen» (Joh 14:13.14); «Niet julli e 
hebbenn mij uitverkoren, maar ik heb julli e uitverkoren en ik heb julli e gesteld, 
opdatt julli e zullen heengaan en vrucht dragen en de vrucht in julli e blijven zal; 
opdatt wat julli e van de Vader verlangen in mijn Naam, Hij julli e geven zal» 
(Johh 15:16); «Wat julli e van de Vader verlangen in mijn Naam, zal Hij julli e 
geven.. Tot nu hebben julli e niets in mijn Naam verlangd; verlangt en julli e 
zullenn ontvangen opdat julli e blijdschap vervuld zij» (Joh 16:23-24); «Op die 
dagg zullen julli e in mijn Naam verlangen» (Joh 16:26). Wanneer de leerlingen 
inn Jezus Christus blijven en zijn woorden in hen, zal de wil van de leerlingen 
wordenn tot een verlangen in Zijn Naam; en dat verlangen in zijn Naam zal ge-
schieden,, zal tot een voor onmogelijk gehouden geschiedenis gemaakt worden. 
Eenn geschiedenis die geheel en al verbonden is met de Naam. De Naam is Heer 
enn Koning over deze geschiedenis; Hem komt alle eer toe: 
8.. «Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, 

datt julli e veel vrucht dragen 
enn mijn leerlingen worden (lett.: geschieden).» (Joh 15:8) 

Hett 'veel vrucht dragen' uit vers 5 wordt hier weer opgenomen. De Vader wordt 
verheerlijktt doordat de ranken veel vrucht dragen in de dood en opwekking van 
Jezuss Christus. In zijn dood en opwekking zullen de ranken immers veel vrucht 
dragen.. Dan is het kennelijk ook pas mogelijk over werkelijk leerlingen te 
spreken;; over leerlingen die als leerlingen opgenomen zullen zijn in de door de 
Naamm mogelijk gemaakte geschiedenis. Let wel: dit 'leerling worden' wordt net 
alss het 'veel vruchten dragen' gepresenteerd als een daad Gods in Jezus Chris-
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tus.. Het «zonder mij kunnen julli e niets doen» (Joh 15:5) blijf t ook hier onver-
minderdd van kracht. Het is niet mogelijk om uit onszelf vrucht te dragen. 
Evenminn is het mogelijk onze eigen geschiedenis eigenhandig om te buigen tot 
Godss geschiedenis. Alleen in hem, in zijn dood en opwekking zal dit voor ons 
mogelijkk gemaakt worden. Zo wordt de Vader verheerlijkt in de Zoon (vgl Joh 
14:13). . 
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DEELL  II I 

DEE VERKIEZIN G 





Hoofdstukk 6 

Hett  Ja en Nee dat God spreekt 

§§ 1 INLEIDIN G 

Waarr in de vorige delen Johannes' verhalen met betrekking tot brood, wijn en 
dee wijnstok centraal hebben gestaan, zal in dit deel de aandacht expliciet uit-
gaann naar theologische implicaties hierbij. Gezocht zal worden naar de theolo-
gischee betekenis van de exegetische mogelijkheden die in de voorafgaande 
delenn geboden zijn. In de Inleiding op deze hele studie is reeds opgemerkt dat 
binnenn de theologie "de theoloog als dogmaticus naar de exegetische grondsla-
genn van zijn dogmatiek vraagt en dat hij als biblicus zich rekenschap geeft van 
dee dogmatische consequenties van zijn exegese."' Hier willen we ons reken-
schapp geven van de dogmatische consequenties van onze exegese rond brood, 
wijnn en wijnstok in het evangelie naar Johannes. 
Vann het brood (LECHEM) hebben we gezien dat dit woord - dat in Tenach veelal 
staatt voor voedsel in het algemeen - met name in de Tora de toegespitste bete-
keniss van Egyptisch ellendebrood kent: brood als brood der ellende (Deut 
16:3);; brood waarmee in Egypte onderscheid gemaakt wordt tussen slaaf en 
vrijee (Gen 43:32); brood dat in Egypte overvloedig aanwezig is (Gen 41:54 en 
andere).. Maar tegelijkertijd hebben we moeten zeggen dat deze ellende niet 
onomkeerbaarr en definitief is: het brood der ellende wordt gegeten «opdat je 
gedenktt de dag van je uittrekken uit het land Egypte» (Deut 16:3). In het boek 
Exoduss wordt van 's hemelswege aangezegd dat het volk niet hoeft te leven in 
dee greep van het Egyptisch ellendebrood. Het verlangen naar Egypte - «waar 
wijj  tot verzadiging brood aten» (Ex 16:3) - wordt op een volslagen onver-
wachtee wijze in de kiem gesmoord: het volk wordt door JHWH gespijzigd met 
broodd uit de hemel (Ex 16:4). De door het volk vermeende afhankelijkheid van 
Egyptischh ellendebrood en dus de macht van het brood der ellende, wordt met 
dee gave van dit brood uit de hemel drastisch gerelativeerd. 
Hett is precies dit brood uit de hemel waarvan Jezus spreekt in Johannes 6: «IK 
BENN het levend brood dat uit de hemel is afgedaald» (Joh 6:51a). Het brood 
wordtt hier gepresenteerd als een predikaat bij de Naam van God; als concrete 
vormm waarin de Naam Zichzelf present stelt (IK BEN). Deze God wil Zich laten 
kennenn als Degene die brood doet afdalen vanuit de hemel met het oog op het 

11 Breukelman, Bijbelse Theologie 1,1, p. 22. 
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levenn van de mens: «wanneer iemand eet van dit brood zal hij leven in eeuwig-
heid»» (Joh 6:51b-c). De concrete gestalte waarin de Naam Zich laat kennen, is 
handelendd subject in het laatste deel van vers 51: «en het brood dat ik zal geven 
iss mijn vlees voor het leven van de wereld» (Joh 6:51d-e). Jezus Christus is 
degenee die brood geeft: hij geeft zijn vlees voor het leven van de wereld. In de 
tekstt wordt vervolgens duidelijk gemaakt dat dit vlees het vlees van de Zoon 
dess Mensen is (Joh 6:53); het vlees van degene die naar menselijke maatstaven 
immerr de vernedering zal ondergaan. Deze vernedering echter blijkt - overeen-
komstigg de Egyptische ellende - geenszins samen te vallen met een onont-
koombaarr noodlot, of voort te komen uit een op zichzelf staande en onomkeer-
baree macht. Vanuit de hemel immers zal precies deze door de mensen verne-
derdee Zoon des Mensen verhoogd worden, doordat en omdat zijn vernedering 
gedragenn zal worden door het lam Gods. Dat is hetgeen geschiedt in Jezus 
Christus:: met zijn afdalen van de hemel geeft hij zijn vlees, ondergaat hij het 
lott van de Zoon des Mensen terwille van het leven van de mens. Deze voor de 
menss heilzame beweging wordt beschreven daar waar het gaat om het brood 
datt Jezus geven zal. In het brood uit de hemel wordt deze beweging reeds aan-
gezegd;; in Jezus Christus breekt deze beweging definitief door. Niet aan de 
Egyptischee ellende, aan de vernedering, aan de dood zal het laatste woord zijn, 
maarr aan het land van belofte (waar gebrek aan brood ongekend is), aan de 
verhogingg en aan het leven. 

Waarr in de besproken teksten rond het brood dit 'niet de Egyptische vernede-
ringg en dood, maar de verhoging tot het leven in het land' naar voren is geko-
men,, zetten Johannes' verhalen rond de wijn en de wijnstok uitdrukkelijk in met 
dee verhoging tot het leven in het land. Het land van belofte speelt een belang-
rijkee rol in het verhaal van de bruiloft te Kana. De wijn die daar geproefd 
wordt,, hoort blijkens de woorden van de ceremoniemeester thuis op een be-
paaldee plaats. Hij roept immers uit niet te weten vanwaar deze wijn is. Deze 
plaatsgebondenheidd wordt ook aangetroffen in de oudtestamentische TIROS: in 
Tenachh wordt TIROS veelvuldig verbonden met het land dat God geven zal. 
Wanneerr achter de oinos uit Johannes 2 de uit Tenach bekende TIROS gelezen 
wordt,, blijkt het land van Gods koninklijke heerschappij de plaats te zijn van-
waarr deze wijn is. De overvloed van wijn in Johannes 2 kan dan gezien worden 
alss voorsmaak van de overvloed van dit door God beloofde land. Deze wijn, 
geproefdd en tot nu bewaard, waarborgt het leven. Dat daarbij de dood niet ge-
proefdd zal worden, kan enkel via Johannes 8 opgemerkt worden. In Johannes 2 
iss geen ruimte voor woorden aangaande de dood: de onttroonde dood moet hier 
volledigg plaats maken voor het geschonken leven dat - gelijk de wijn - van een 
naarr menselijke maatstaven ongekende kwaliteit is. 
Ookk de wijnstok wordt in Tenach regelmatig verbonden met het land van be-
lofte.. In Johannes 15 wordt deze wijnstok gepresenteerd als predikaat van de 
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Naam:: «IK BEN de (betrouwbare) wijnstok» (Joh 15:1.5). Vanuit de Vader die 
alss landman zorg draagt voor de wijnstok, komt de rebellie tegen Gods belofte 
aann het licht in de woorden aangaande de ranken die in Jezus Christus geen 
vruchtt dragen. Binnen Tenach staat in Numeri 13 de rank die vrucht draagt, 
garantt voor de vrucht van het land. Een rank die in Jezus Christus geen vrucht 
draagtt is derhalve te beschouwen als een aantijging en rebellie tegen het land 
vann belofte. Deze rebellie wordt als mogelijkheid door de landman echter on-
middellijkk opgeheven: elke rank die in Jezus Christus geen vrucht draagt wordt 
doorr de landman zelf (weg)gedragen, en elke rank die vrucht draagt reinigt Hij . 
Lett wel: de rebellie komt enkel ter sprake vanuit de landman en Zijn land van 
belofte.. Op zichzelf staand heeft het kennelijk geen kracht. Van de vruchtdra-
gendee ranken moet blijkens de tekst gezegd worden dat ze - door de landman 
gereinigdd - meer vrucht zullen dragen. De overvloed aan vruchten van het land 
kann de landman klaarblijkelijk niet overvloedig genoeg zijn! Tevens moet van 
dezee ranken gezegd worden dat ze uit zichzelf geenszins vrucht kunnen dragen. 
Inn verbondenheid met Jezus Christus zullen zij vrucht dragen; enkel in Jezus 
Christuss wenkt het perspectief van het overvloedig leven in het land van be-
lofte.. Alles wat buiten hem en zijn Woord meent te hebben kunnen geschieden, 
wordtt ontmaskerd als onecht. Zonder de wijnstok kunnen de ranken niets doen. 
Eenn werkelijkheid los van hem zal in haar chaos slechts als onmogelijke, gru-
welijkee schaduw op de werkelijke geschiedenis in Jezus Christus kunnen liggen 
(Johh 15:5). Maar ook van deze schaduw moet gezegd worden dat ze geen op 
zichzelff  staande waarde heeft. Enkel in het licht van de overvloed van het land 
komtt ze - als ontmaskerde onmogelijkheid - ter sprake. 
Samenvattendd kan gezegd worden dat het brood in Johannes uitdrukking geeft 
aann het halt dat in Jezus Christus van 's hemelswege definitief wordt toegeroe-
penn aan de Egyptische ellende en dood, terwille van het leven in het land van 
belofte.. Zo geven de wijn en wijnstok in het evangelie naar Johannes stem aan 
dee enorme overvloed waardoor dit leven in het land gekenmerkt wordt. Rebel-
liee en chaos worden hiermee ontmaskerd als onecht, onmogelijk en onwerke-
lijk .. Met zijn land van belofte is God daaraan immers voorbijgegaan. 

Dee - via brood en wijn op het spoor gekomen - bijbelse spanning tussen het-
geenn waaraan God voorbij is gegaan (Egypte, zijn ellende, chaos en dood) en 
hetgeenn God wil voor de mens (overvloedig leven in het land van belofte) 
wordtt ook aangetroffen in de verkiezingsleer van K. Barth. Binnen de verkie-
zingsleerr komt Barth te spreken van hetgeen God positief wil en hetgeen Hij 
niett wil ; van het Ja en het Nee dat God spreekt. Deze leer van de verkiezing 
maaktt bij Barth deel uit van de Godsleer. Dit brengt met zich mee dat onze 
bijbels-theologischee opmerkingen bij het brood en de wijn betrokken zullen 
wordenn op de leer aangaande God zelf. Over de onvanzelfsprekendheid hiervan 
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willenn wij geen misverstand laten bestaan. Zo bespreekt Thomas van Aquino in 
zijnn Summa Theologiae de sacramenten - waaronder het sacrament van brood 
enn wijn - 'm pars III . In de proloog op dit deel maakt hij duidelijk het nodig te 
achtenn het gehele theologisch werk af te sluiten met een beschouwing aan-
gaandee de Redder zelf en zijn weldaden. Hiertoe spreekt hij in pars III eerst 
aangaandee de Redder zelf, vervolgens over zijn sacramenten waardoor wij heil 
verwerven,, en tenslotte over het onsterfelijk leven. Ook Calvijn brengt in het 
laatstee deel van zijn Institutie de sacramenten ter sprake. In de daaraan vooraf-
gaandee delen zijn de kennis van God de Schepper (deel I), de kennis van God 
dee Verlosser in Christus (deel II) en de wijze waarop Christus' genade wordt 
verkregenn (deel III ) aan de orde gesteld. Het afsluitende deel IV handelt over 
dee uiterlijke middelen waardoor God ons nodigt tot gemeenschap met Christus. 
Dee sacramenten zijn zo in de context van de kerk geplaatst. 
Barthh had het sacrament van brood en wijn willen bespreken in het ethische 
hoofdstukk bij zijn leer van de verzoening (band IV). Zijn kerkelijke dogmatiek 
valtt uiteen in 5 delen: de leer van het Woord Gods (band I); de leer van God 
(bandd II) ; de leer van de schepping (band III) ; de leer van de verzoening (band 
IV) ;; en de leer van de verlossing (band V; nooit verschenen). De Godsleer, de 
scheppingsleer,, de verzoeningsleer en - indien deze zou zijn verschenen - de 
verlossingsleerr kennen alle een laatste hoofdstuk waarin de vraag naar de 
ethiekk gesteld wordt. In het ethische hoofdstuk van de verzoeningsleer ("Sieb-
zehntess Kapitel: Das Gebot Gottes des Versöhners")2 had Barth het sacrament 
vann brood en wijn ter sprake willen brengen. Dit betekent niet dat het a priori 
illegitiemm zou zijn om genoemd sacrament expliciet te verbinden met Barths 
leerr van Gods verkiezing. In de dogmatiek van Barth is de leer van de verzoe-
ningg namelijk gegrondvest in de leer van de verkiezing Gods. De verkiezings-
leerr plaatst hij binnen de leer van God, en zet deze als integrerend bestanddeel 
aann de spits van alle overige leren. Slechts als de verkiezende God kan en wil 
Godd als Schepper, Verzoener en Verlosser gekend worden. 

"DaBB Gott den Menschen wahlt, ihn fur sich bestimmt, nachdem er 
zuerstt sich selbst fïir ihn bestimmt hat, wie es in dem Weg der bibli-
schenn Geschichte von Israel über Jesus Christus zur Kirche sichtbar 
wird,, das ist offenbar nicht ein Moment des prophetisch-apostoli-
schenn Zeugnisses neben anderen, sondern das ist, eingeschlossen in 
dass Zeugnis von Gott selbst, die Substanz und die Basis aller anderen 
Momentee dieses Zeugnisses."3 

22 Onvoltooide fragmenten van dit hoofdstuk uit de nalatenschap van Barth zijn gepubliceerd in 
'Dass christliche Leben', Gesamtausgabe II Akademische Werke 1959-1961, Zurich 1976. 

33 Barth, KD 11,2, S. 98. 
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Ookk in de ethische hoofdstukken waarmee Barth de Godsleer, de scheppings-
leer,, en de verzoeningsleer afsluit komt deze verhouding tot uitdrukking. Waar 
dee Godsleer besloten wordt met een hoofdstuk betreffende ethiek die in zekere 
zinn algemeen genoemd zou mogen worden, spreekt Barth in de scheppingsleer 
enn verzoeningsleer van een speciale ethiek. Ook hier geldt dat deze speciale 
ethiekk niet los verstaan kan worden van de zogenaamde algemene ethiek. Nu is 
hett begrip ethiek - en zeker het begrip algemene ethiek - voor vele misverstan-
denn vatbaar. Uitdrukkelijk verwerpt Barth iedere vorm van ethiek die de indruk 
wektt dat de mens ook maar bij machte zou zijn vanuit zichzelf een antwoord te 
kunnenn geven op de vraag naar goed en kwaad: 

"Vonn einer theologischen Ethik, die das ethische Problem in diesem 
Sinn,, als freie Frage nach Gut und Böse aufnehmen wollte, könnten 
wirr sagen, dafl sie eben damit ihr eigenes Thema, ihr eigenes Problem 
schonn bei dem ersten Schritt harte fallen lassen. (...) Denn die Frage 
nachh Gut und Böse ist im RatschluB Gottes, sie ist durch das Kreuz 
undd die Auferstehung Jesu Christi entschieden und erledigt ein fur 
allemal.. Theologische Ethik kann auf diese gefallene Entscheidung 
nichtt zurückkommen. Sie kann sie nur annehmen als tatsachlich und 
wirksamm gefallene Entscheidung. Sie kann sie nur bezeugen, feststel-
lenn und nachzeichnen."4 

Hett ethisch probleem van de kerkelijke dogmatiek kan er daarom enkel in be-
staann of en in hoeverre de menselijke daad een lofprijzing is op hetgeen God 
verkiestt in Jezus Christus. Precies vanwege het getuigende karakter van de 
theologischee ethiek laat Barth het sacrament van brood en wijn - net als de 
doopp - behoren tot de in het bijzondere licht van Gods verzoenende handelen te 
ontvouwenn ethiek.5 

Eenn en ander leert dat binnen de dogmatiek van Barth de leer van de verzoe-
ningg haar grond vindt in de leer van de verkiezing, en dat derhalve ook het bin-
nenn de verzoeningsleer te bespreken sacrament van brood en wijn niet los ge-
zienn kan, mag en wil worden van Gods verkiezing. Derhalve zal de eerder in 
dezee studie beschreven bijbelse spanning tussen hetgeen waaraan God is voor-
bijj  gegaan en hetgeen God wil voor de mens, verbonden worden met het in de 
verkiezingsleerr klinkende Ja en Nee dat God spreekt. Op deze wijze zal het 
sacramentt van brood en wijn expliciet betrokken worden op de tot de Godsleer 
behorendee leer van de verkiezing. Daarbij zal vanuit de verkiezingsleer tevens 
aandachtt geschonken worden aan het uitdrukkelijk Ja dat God de Schepper 
spreekt,, en aan Gods Ja en Nee dat binnen de voorzienigheidsleer stem geeft 
aann de zorg die God heeft voor het geschapene dat Hij van eeuwigheid af ge-

44 A.w. S. 594-595. 

55 Vgl. Barth, 'Das christliche Leben', S. 71-72. 
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wildd heeft. Alvorens te komen tot een expliciete verbinding van de geformu-
leerdee bijbelse spanning met dogmatische begrippen, zal in onderstaande para-
grafenn onder het oogpunt van het Ja en Nee dat God spreekt, een overzicht ge-
schetstt worden van betreffende paragrafen uit de Kirchliche Dogmatik. 

§22 DE VERKIEZINGSLEER EN HET JA EN NEE DAT GOD SPREEKT 

Allereerstt dient nogmaals opgemerkt te worden dat de verkiezingsleer bij Barth 
deell  uitmaakt van de Godsleer. In en krachtens de eeuwige verkiezing wil God 
niett zonder het volk van Zijn mensen zijn. God wil geen ander zijn en is dus 
geenn andere God dan deze verkiezende Verbondsgod. Door de mens te kiezen 
bestemtt Hij niet alleen de mens ertoe mens voor God te zijn, maar bestemt Hij 
Zichzelff  ertoe God voor de mens te zijn. Daarom behoort de verkiezingsleer tot 
dee leer aangaande God zelf. 
Inn de Leitsatz boven §32 noemt Barth de verkiezingsleer het summa van het 
evangelie,, omdat deze het beste is wat ooit gezegd en gehoord kan worden: 
namelijkk dat God de mens kiest en dus ook voor hem de in vrijheid liefheb-
bendee is. Omdat Jezus Christus de verkiezende God en de verkozen mens in 
éénn is, zet de verkiezingsleer van Barth in met de verkiezing van Jezus Christus 
(§33).. Vanuit de verkiezing van Jezus Christus brengt hij in §34 de verkiezing 
vann de ene gemeente Gods als omgeving van de Naam ter sprake, en zal pas op 
dee derde plaats de verkiezing van de enkeling aan de orde gesteld worden 
(§35). . 

DeDe verkiezing van Jezus Christus 
Hett dogma van de predestinatie is in één zin samen te vatten: de goddelijke 
predestinatiee is de verkiezing van Jezus Christus. In de verkiezing van Jezus 
Christuss wil God Zichzelf geven ten gunste van de door Hem geschapen en van 
Hemm afgevallen mens. Deze wil Gods bevat een Ja en een Nee; verkiezing én 
verwerping;; leven én dood. Om met de negatieve zijde te beginnen: door de 
gemeenschapp met de mens te kiezen koos God voor Zichzelf onze verwerping. 
Hijj  droeg en verdroeg deze tot de meest bittere consequentie. En willen we 
omgekeerdd weten wat de verwerping is dan moeten we onze blik richten op 
hetgeenn God voor Zichzelf verkoos door in Zijn zoon voor Zichzelf de gemeen-
schapp met de mensen te verkiezen. Precies in hetgeen God van eeuwigheid af 
voorr ons wilde lijden, hebben we de negatieve zijde van de goddelijke voorbe-
stemmingg te aanschouwen. De predestinatie is zo, inzoverre daarin ook een Nee 
iss uitgesproken, in geen geval een Nee dat de mensen treft. De verwerping en 
doodd laat Hij de Zijne zijn. 
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Dee andere zijde van deze werkelijkheid wordt gevormd door het Ja dat God 
spreekt.. In de verkiezing van Jezus Christus koos God niet alleen voor Zichzelf 
dee gemeenschap met de mens, maar koos Hij ook voor de mens de gemeen-
schapp met Hemzelf. Hij koos dus niet alleen Zijn eigen prijsgave tot verwer-
ping,, maar ook de wonderbaarlijke verhoging van de mens tot partner in Zijn 
verbond.. Zo is de mens de uiterlijke aanleiding en Gegenstand 6 van het over-
stromenn van de goddelijke heerlijkheid. Gods goedheid en weldaad is gericht 
opp de mens. Hier hebben we dus te maken met de positieve inhoud van de pre-
destinatieleer,, met haar Ja, met haar zin en doel. God predestineerde de mens 
tott getuige van Zijn heerlijkheid, en dus tot zaligheid en eeuwig leven.7 Voor 
Godd brengt dit echter een gevaar met zich mee. Doordat God besluit tot het 
overstromenn van Zijn heerlijkheid, besluit Hij er noodwendig ook toe dat Zijn 
heerlijkheidd - die in Hemzelf niet onderhevig is aan aanvechting en verstoring -
nuu in het bereik van de tegenstelling treedt: in het bereik waar licht en duister-
niss zich scheiden; waar dat wat God wil , zich onderscheidt van hetgeen Hij niet 
wil ;; waar voor hetgeen Hij niet wil , precies door de existentie van hetgeen Hij 
wil ,, een zekere mogelijkheid en werkelijkheid tot existeren wordt ingeruimd en 
verschaft;; waar hetgeen Hij niet wil als een op zijn manier zelfstandige macht 
tenn tonele verschijnen kan en verschijnt. Het zal echter alleen de bestaansmo-
gelijkheidd van het onmogelijke kunnen hebben; slechts de bestaanswerkelijk-
heidd van het onwerkelijke; de zelfstandige macht van de onmacht. Maar dit zal 
hett hebben. Hoe zou God ertoe kunnen besluiten de mensen te kiezen tot getui-
genn van Zijn overstromende heerlijkheid zonder ook hun schaduw te kiezen? 
Godss heerlijkheid en de verduistering daarvan zijn echter op geheel verschil-
lendd niveau en in een gans verscheiden zin Gods wil . Wat God positief wil en 
kiestt is alléén het overstromen van Zijn heerlijkheid. Ook met het 'toelaten' van 
hett boze wil Hij niets anders. Het goddelijk willen van het boze heeft dus geen 
eigen,, zelfstandige grond in God. Het is niet iets als een zelfstandig licht in 
God.. God wil het boze alleen maar omdat Hij het ene licht van Zijn heerlijk-
heidd niet voor Zichzelf wil houden, maar ook buiten Zichzelf wil laten schij-
nen,, omdat Hij juist de mens tot getuige daarvan bestemmen wil . De enige zelf-
standigheidd en waarde die het boze toegedacht kan worden is de zelfstandig-
heidd en de waarde van het Nichtige, dat het zijn in de ruimte van de schepping 
noodzakelijkk tegenwerkt, maar dat in zijn tegenwerking geen zin heeft. Kan de 
werkelijkee voorbestemming van de mens - namelijk die tot getuige van de god-
delijkee heerlijkheid en dus tot zaligheid en eeuwig leven - niet anders gereali-
seerdd worden dan aan de rand van de afgrond van zijn voorbestemming ten 

66 Met Miskotte laten we het Duitse woord 'Gegenstand' onvertaald: "wie vindt een evenwaar-
digee vervanger voor het prachtige woord 'Gegenstand'?" (Als de goden zwijgen, p. 95) 

77 Eeuwig leven is voor Barth een kwalitatief begrip: "Denn das ist das ewige Leben des Men-
schen:: sein Leben als Zeuge der überströmenden Herrlichkeit Gottes." (K.D 11,2, S. 185) 
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boze,, dan kan deze laatste werkelijk de afgrond van het Nee zijn dat door het Ja 
vann de goddelijke predestinatie stellig zichtbaar en in zoverre tot een eigen 
vreselijkk leven gewekt wordt, om toch precies door dit Ja direct weerlegd en 
overwonnenn te worden. God bestemt niet op gelijke wijze, symmetrisch, het 
goedee en het boze, het leven en de dood, Zijn eigen heerlijkheid en de verduis-
teringg daarvan tot het doel van de mens. De dubbelheid is geen tweeheid waar-
bijj  leven en dood van gelijk gewicht zijn. In Jezus Christus kunnen we het boze 
slechtss als overwonnen, als wijkend en vluchtend, als opgeheven in de posi-
tievee wil van de overstromende heerlijkheid aanschouwen en erkennen. Precies 
dat,, wat het in Jezus Christus is, is het in den beginne bij God. God heeft de 
uiteenzettingg met het boze voor Zichzelf voorbehouden; voor de mens blijf t 
slechtss de mogelijkheid Gods heerlijkheid aan te nemen. Ondubbelzinnig, zon-
derr voorbehoud heeft God de mens verkozen om drager van de afglans van Zijn 
heerlijkheidd te zijn. Dat is hetgeen in Jezus Christus erkenbaar en aanschouwe-
lij kk is met betrekking tot de mens. 

DeDe verkiezing van de gemeente 
Inn de verkiezing van Jezus Christus bestaat ook een 'andere' verkiezing: de ver-
kiezingg van de gemeente. Aangezien de verkiezing van de gemeente ingesloten 
iss in de verkiezing van Jezus Christus, zullen we ook in haar verkiezing op een 
dubbelee (en precies in haar dubbelheid ene!) richting van de eeuwige wil Gods 
stoten.. Jezus Christus is de gekruisigde Messias van Israël én de opgestane 
Heerr der kerk. Aan deze eenheid en dubbelheid van Jezus Christus zelf beant-
woordtt nu de gemeente Gods en haar verkiezing. Zij existeert naar Gods eeu-
wigee besluit als het volk Israël en tegelijkertijd als de kerk uit joden en heide-
nen.. Precies in haar dubbele bestaansvorm spiegelt en herhaalt zich deze dub-
belee bestemming van Jezus Christus zelf. Ook de gemeente is als Israël en kerk 
onoplosbaarr één. Ook de gemeente is als de ene onophefbaar beide: Israël en 
kerk.. Precies als kerk is ze Israël, en precies als Israël is ze kerk. Van belang is 
hierbijj  op te merken dat de begrippen Israël en kerk bij Barth allereerst theolo-
gischee begrippen zijn. Uitvoerig Iaat L. Lagendijk in zijn dissertatie zien tot 
welkee misverstanden en beschuldigingen het komen kan wanneer beide begrip-
penn op de eerste plaats als historische grootheden geïnterpreteerd worden.8 

Binnenn de ene gemeente Gods weerspiegelt Israël het Nee dat God spreekt, en 
weerspiegeltt de kerk het Ja dat God spreekt. In een drietal punten werkt Barth 
ditt uit, zich hierbij baserend op Romeinen 9-11. Dat Israël Gods Nee weerspie-

88 L. Lagendijk. De weerglans van de verkiezing. Over Karl Barths Kirchliche Dogmatik 11,2 
§344 «De Verkiezing van de Gemeente», Gorinchem 1994, Reeds in zijn inleiding waarschuwt 
Lagendijkk uitdrukkelijk voor deze valkuil, door van Barth te schrijven: "bij hem valt de iden-
titeitt van Israël niet samen met zijn volksbestaan. (...) Hij interpreteert 'Israël' en 'kerk' vooral 
alss theologische begrippen en verbindt er meestal geen historische consequenties aan." (p. 16) 

140 0 



geltt betekent op de eerste plaats dat Israels bijzondere dienst binnen de ene 
gemeentee erin bestaat de spiegel van het gericht te zijn waaraan God de mens 
onttrokkenn heeft en dat Hij in Jezus Christus zelf ondergaat. Zo maakt de israè-
Htischee gestalte van de gemeente Gods zichtbaar wat God voor Zichzelf ver-
kiestt door de gemeenschap met de mens te kiezen. De dienst waartoe binnen de 
enee gemeente de kerk bestemd is, bestaat er in de spiegel te zijn van het erbar-
menn waarin God Zijn heerlijkheid tot de mensen richt. Zo maakt de kerkelijke 
gestaltee zichtbaar wat God voor de mens verkiest. De kerk is de drager van de 
positievee boodschap van God aan de wereld, waarin de negatieve ondergeschikt 
inbegrepenn is. 
Dee kerkelijke gestalte van de gemeente verhoudt zich tot haar israëlitische ge-
staltee gelijk Jezus' opwekking tot zijn kruisiging; gelijk Gods erbarmen tot 
Godss gericht. Dit betekent dat de kerk ouder is dan haar met Pinksteren begin-
nendee verzameling uit joden en heidenen. Ze wordt daar openbaar, nadat ze 
verborgenn reeds in Israël geleefd had. In dit verband spreekt Barth van de pre-
existentiee van de kerk in Israël. In de kleine letters maakt hij met behulp van 
Romeinenn 9:6ff duidelijk dat God, getuige de Schrift, van den beginne af aan 
heeftt gekozen, heeft onderscheiden en gescheiden binnen Israël: tussen Isaak 
enn Ismaël, Ezau en Jakob. Hiermee heeft God de kerk en Israël gescheiden. In 
hett kader van deze studie is hierbij de passage interessant waarin Barth in na-
volgingg van Paulus komt te spreken van het weerspannige Israël. In Romeinen 
9:177 verschijnt namelijk de farao als representant van dit weerspannig Israël 
tenn tonele: het weerspannige Israël blijkt zo te staan waar farao staat! En farao 
wordtt hier geplaatst aan de zijde van het gericht, op de plek van hetgeen God 
niett gewild heeft. Hij functioneert derhalve als spiegel van het Nee dat God 
spreekt.. Ook hier geldt dat dit Nee niet te verabsoluteren en uit te spelen is 
tegenn het goddelijk Ja: farao wordt geroepen door Mozes en kan enkel functio-
nerenn ten dienste van het door Mozes betuigde erbarmen. 
Datt Israël Gods Nee weerspiegelt betekent op de tweede plaats dat Israels bij-
zonderee dienst binnen de ene gemeente bestaat in het horen van de goddelijke 
belofte.. Binnen de ene gemeente bestaat de dienst van de kerk erin aan de ge-
hoordee belofte geloof te schenken. De kerk is daar waar de belofte - onder jo-
denn en heidenen - geloof vindt doordat ze zichzelf geloof verschaft. 
Datt Israël Gods Nee weerspiegelt betekent tenslotte dat Israels bijzondere 
dienstt binnen de ene gemeente bestaat in de lofprijzing op Gods erbarmen in 
hett voorbijgaan, in de dood, in het uit de weg ruimen van het oude: van de God 
wederstrevendee mens. Israël herinnert er dan kritisch aan dat - in en met het 
voorbijgaann waaraan God Zichzelf in Zijn zoon onderworpen heeft - de tegen 
Godd rebellerende mens is voorbijgegaan. Zo maakt de gemeente Gods in haar 
israëlitischee gestalte zichtbaar wat God voor Zichzelf verkiest door de gemeen-
schapp met de mens te kiezen. In het lot van dit volk, in haar steeds opnieuw 
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herhaaldee prijsgave, uitroeiing en verwoesting, in de onmacht, plaag en ziekte 
vann deze zeldzame Godsknecht onder de volkeren, spiegelt zich het radicalisme 
waarinn God zelf Zijn erbarmen met de mensen waar maakt. De dienst van de 
kerkk als de volkomen gestalte van de ene gemeente Gods bestaat erin, om in 
gelooff  in het gehoorde Woord, om in het aannemen van het goddelijk erbarmen 
dee komende nieuwe mens en zijn eeuwig leven te betuigen. De kerkelijke ge-
staltee van de ene gemeente maakt de draagwijdte zichtbaar van hetgeen God 
voorr de mens wil , door de mens in Zijn eeuwige genadekeus te verkiezen tot 
gemeenschapp met Hemzelf.9 

DeDe verkiezing van de enkeling 
Vanuitt en in uitdrukkelijke samenhang met de verkiezing van Jezus Christus en 
dee verkiezing van de gemeente stelt Barth in §35 tenslotte de verkiezing van de 
enkelingg aan de orde. Van eeuwigheid af heeft God besloten de mens niet in 
afzonderingg van Hem, maar in gemeenschap met Hem te zien. De mens kan 
dezee beslissing met geen mogelijkheid teniet doen of ombuigen, maar hij kan 
hiertegenn wel rebelleren. Deze zich van God afzonderende mens is de mens die 
kiestt voor het in zich Nichtige. Hij begeert en onderneemt het in het lege te 
treden.. Deze keuze voor het Nichtige is echter weerlegd en genegeerd door 
hetgeenn God in de verkiezing van Jezus Christus van eeuwigheid over de mens 
beslotenn heeft. Tot deze rebellerende mens richt zich het getuigenis van de ge-
meente.. De gemeente zegt hem dat hij rebelleert, en dat hij vergeefs rebelleert. 
Dee gemeente erkent en betuigt de door Jezus Christus buiten werking gestelde 
dreigingg van de menselijke verwerping en de in werking gestelde belofte van de 
menselijkee verkiezing. 

Omdatt Jezus Christus dé verworpene en dé verkozene is, staan verworpenen en 
verkozenenn niet tegenover elkaar maar met elkaar. Steeds zijn de verkozenen 
degenenn die het positieve te betuigen hebben: het telos van de goddelijke wil, 
Godss barmhartigheid. En steeds moeten de verworpenen aan hun zijde gaan om 
hett negatieve te betuigen: dat wat God niet wil . Maar steeds is het de ene wil 
vann God waarvan ze beiden getuigen: steeds betuigen beiden het verbond dat 
beidenn omspant; het verbond dat door de trouw van de verkozenen niet ge-
grondvestt wordt en dat door de ontrouw van de verworpenen niet te vernietigen 
is.io o 

99 In de kleine letters bij dit punt komt opnieuw de farao ter sprake, als een van de verstokten op 
wiee het indirecte licht van de genade valt. 

100 Als klassiek voorbeeld dat hierbij immer voor ogen gehouden dient te worden noemt Barth 
hett verhaal van Kain en Abel (Gen 4), waarin God wel kijkt naar het offer van Abel, maar 
niett naar het offer van Kain. Het verschil tussen de offers van de beide broers bestaat kenne-
lij kk in een onderscheiding van God uit tegenover beiden. Kain is niet verkozen, maar is niet 
vann God verlaten. Hij staat onder de bescherming ten leven! 
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Alleenn de verkozene kent de verworpene, en wel in zijn oerbeeld Jezus Chris-
tus:: in de persoon van degene die - zelf niet verwerpelijk - precies daarin zijn 
verkiezingg voltrok, dat hij op de plaats van deze verwerpelijke is getreden en 
zijnn verwerping gedragen heeft. Exact zo zal de verkozene de verworpene voor 
alless in zichzelf herkennen; in zijn eigen goddeloosheid zoals die achter hem 
ligt,, tegenwoordig is en ook altijd toekomstig is. Hij is zelf de mens op wiens 
plaatss Jezus Christus is getreden. Sterker nog: hij is zelf de mens die steeds 
weerr bezig is deze plaats van de verworpene in te nemen - alsof Jezus Christus 
voorr niets gestorven was. 
Dee bestemming van de verkozene bestaat er in zich door God te laten liefheb-
ben.. Hij mag en zal leven als partner in het verbond. De verkozene wordt door 
Godd in dienst genomen en laat zich in dienst nemen. Deze dienst bestaat in 
dankk voor Gods zelfweggave; in getuigenis van Zijn genadekeus. De verkozen 
menss is er toe verkozen dat de kring van de verkiezing - dit is de kring van 
Jezuss Christus (er)kennende mensen - niet star blijft , maar groter wordt. De 
gavee die hij met zijn verkiezing en roeping ontvangen heeft, is de opgave geen 
Neee maar Ja te zeggen in de hem omgevende mensenwereld, omdat hij zelf 
iemandd is tot wie Ja gezegd is: het Ja van Gods genade en liefde. Uit en in dit 
Jaa heeft hij te leven temidden van anderen. Door hen dit Ja te laten horen zal hij 
dee genadige God en Jezus Christus en Zijn volk representeren en afbeelden. 
Inn een drietal punten ontvouwt Barth de bestemming van de verworpene. Op de 
eerstee plaats is hij ertoe bestemd de geadresseerden zichtbaar te maken van het 
evangelie,, waarvan de bekendmaking de bestemming van de verkozene is. Op 
dee tweede plaats is hij ertoe bestemd zichtbaar te maken en te houden wat door 
hett evangelie genegeerd en overwonnen wordt. Op de derde plaats heeft hij de 
bestemmingg het oogmerk van het evangelie zichtbaar te maken. De verworpene 
heeftt geen toekomst. Hij kan als de mens die zijn eigen meester wil zijn, enkel 
aann zichzelf ten gronde gaan. Precies dat is het oogmerk van Gods genadekeus: 
dee in en uit zichzelf toekomstloze mens in het verbond met Hem een toekomst 
tee geven. De schaduw maakt het licht, de dood maakt het leven indirect zicht-
baar.. Vanuit Golgotha weet de verkozene wat God met de verworpene wil . Hij 
will  hem niet als verworpene. Alleen in Zijn niet-willen wil Hij hem als zoda-
nig,, maar Zijn niet-willen is volgens hetgeen Hij in de verkiezing van Jezus 
Christuss besloten heeft achterhaald en overstraald door, en dienstbaar gemaakt 
aann hetgeen Hij positief wil : Zijn barmhartigheid - de barmhartigheid van Zijn 
verkiezen.. De existentie van de verworpene kan derhalve niet anders verstaan 
wordenn dan die van een wijkende, vluchtende, voorbijgaande schaduwgestalte. 
Dezee schaduwgestalte is op zich bedreigend; maar zij is dit slechts binnen de 
doorr God vastgestelde grens. De verworpen mens existeert in Jezus Christus 
slechtss zo dat hij door hem als verworpene gedood wordt en als verkozene op-
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gewektt wordt. Met Jezus Christus kan de verworpen mens als verworpene 
slechtss voorbij zijn. 

§33 HET JA VAN GOD DE SCHEPPER 

Dee scheppingsleer wordt bij Barth ingezet met een paragraaf aangaande het 
gelooff  in God de Schepper (§40). Hiermee benadrukt hij dat de leer van de 
scheppingg net als de overige inhoud van de christelijke belijdenis, geloofsleer 
is.. De schepping zelf ziet hij uitdrukkelijk in verband met het verbond: in §41 
("Schöpfungg und Bund") spreekt hij ten eerste van schepping, geschiedenis, 
scheppingsgeschiedenis;; ten tweede van de schepping als uiterlijke grond van 
hett verbond; en tenslotte van het verbond als innerlijke grond van de schep-
ping.. De hier op volgende paragraaf is geheel gewijd aan het Ja van God de 
Schepper,, en valt uiteen in drie delen: schepping als weldaad; schepping als 
verwerkelijking;; en schepping als rechtvaardiging. 

ScheppingSchepping als weldaad 
Alss Schepper heeft God niet Nee en ook niet Ja en Nee, maar uitdrukkelijk Ja 
gezegdd tot hetgeen Hij geschapen heeft. Dit betekent niet dat er geen goddelijk 
Neee zou bestaan. Integendeel. Dit goddelijk Nee behelst de noodzakelijke ver-
werpingg van alles wat God overeenkomstig Zijn wezen niet wil , niet kan en dus 
niett is - en dienovereenkomstig de noodzakelijke verwerping van alles wat Hij 
overeenkomstigg Zijn wezen niet kon willen en scheppen, wat Hij ook als van 
Hemm verscheiden werkelijkheid niet dulden kon. De kracht van dit Nee is enkel 
dee terugwerkende kracht van Zijn evenzo dubbele Ja: van Zijn Ja tot Zichzelf 
enn Zijn Ja tot de met Hem niet identieke, maar door Hem gewilde en geschapen 
werkelijkheid.. Dit laatste is het Ja van de schepping. Schepping is dus geen 
verwerping,, maar verkiezing en aanname. Ze is plaatsing - overeenkomstig 
Godss wezen - van de van God verscheiden maar door Hem gewilde werkelijk-
heid.. Doordat God in de schepping Zijn innerlijk wezen naar buiten bewijst, 
doordatt Hij - niet in ontrouw, maar in hoogste trouw ten opzichte van Zichzelf-
niett alleen tot Zichzelf, maar ook tot een ander Ja zegt, is ze goddelijke wel-
daad.. Wat God geschapen heeft, dat is op zich welgedaan. Wat Hij niet gescha-
penn heeft - het ganse bereik van het niet-gewilde en niet-werkelijke - dat is met 
zekerheidd daaraan herkenbaar, dat het niet welgedaan is; en wanneer iets niet 
welgedaann is, dan is daaraan beslist herkenbaar dat het niet door God gescha-
penn is, maar toebehoort aan het bereik van het niet-werkelijke. Hetgeen God 
geschapenn heeft en dus het werkelijke buiten God is Gegenstand van het god-
delijkee behagen en dus van de goddelijke weldaad, gelijk dat wat God niet ge-
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schapenn heeft en wat dus niet werkelijk is, Gegenstand van de goddelijke toorn 
enn het goddelijk gericht zijn moet. 

ScheppingSchepping als verwerkelijking 
Datt God als Schepper niet Nee en ook niet Ja en Nee, maar Ja heeft gezegd tot 
hetgeenn Hij geschapen heeft, dat betekent op de eerste plaats dat Hij het ver-
werkelijktt heeft. De weldaad van de schepping bestaat er in dat het geschapene 
doorr zijn Schepper er mag zijn en derhalve is - en niet niet is, en niet enkel 
schijnt,, niet enkel voorgespiegeld of gedroomd is. In Gods schepping bestaat 
geenn loutere schijn, geen gegenstcmdslose dromen, geen gestalte die enkel de 
gestaltee van het niets zou zijn. God heeft geen schepsel geschapen waartegen 
Hijj  wegens zijn niet-werkelijkheid enkel Nee zou kunnen zeggen. Gods schep-
sell  is door Hem bevestigd (bejahf) omdat het werkelijk is, en daarom werkelijk 
omdatt het door Hem bevestigd (bejahf) is. Schepping is verwerkelijking. En zo 
iss het geschapene werkelijkheid. Niet in zichzelf gegrondveste maar door God 
gewilde,, gestelde, gegarandeerde en bewaarde werkelijkheid. 

ScheppingSchepping als rechtvaardiging 
Datt God de Schepper tot Zijn schepsel Ja zegt betekent op de tweede plaats dat 
Hijj  het gerechtvaardigd heeft. Het zijn van het geschapene is niet neutraal; het 
iss niet slecht maar gerechtvaardigd. Doordat het door God zijn mag, mag het 
goedd zijn. Zijn schepping door God sluit gelijk zijn verwerkelijking ook zijn 
rechtvaardigingg in. 
Hett geschapen zijn heeft zoiets als een lichtzijde. De rechtvaardiging van het 
geschapenn zijn door de zelfproclamatie van de Schepper is echter niet gebon-
denn aan deze lichtzijde. Ze valt er niet mee samen dat de zon schijnt. De recht-
vaardigingg van het creatuur is niet identiek met het Ja van de jubel waartoe het 
creatuurr - inclusief de mens zelf - zonder twijfel ook in staat is. Dit wil niet 
zeggenn dat ze de ontkenning van dit Ja is. Ze bekrachtigt het veeleer. Wat hier 
gezegdd wil worden is dat Gods zelfproclamatie allereerst en voor alles in haar 
eigenn licht schittert. Wanneer ook de geschapen wereld schittert, dan doet ze 
hett in afglans van haar licht. Haar licht schittert echter ook daar waar het de 
geschapenn wereld op zich haar licht ontbreekt. Immers: dezelfde God die het 
haarr hier geeft, weigert het haar daar; dezelfde God die Zich hier in haar open-
barenn wil , wil daar in haar verborgen blijven. God is vrij . Waar het de gescha-
penn wereld Zijn licht ontbreekt is ze Zijn zwijgende getuige: tot Zijn Woord 
behoortt ook Zijn zwijgen; tot wat Hij zegt ook wat Hij niet zegt; tot Zijn Ja ook 
Zijnn Nee; tot Zijn genade ook Zijn gericht. Het kan derhalve niet verwonderlijk 
genoemdd worden dat Gods zelfproclamatie niet identiek is met het Ja dat ons in 
dee geschapen wereld ontmoet. 
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Vann de ander kant bezien: de rechtvaardiging van het geschapen zijn door de 
zelfproclamatiee van de Schepper is zeker ook niet gebonden aan de schaduw-
zijdee van het bestaan. Het oordeel over het geschapene is er niet op aangewezen 
datt de hemel zich verduistert. De openbaring van de rechtvaardiging valt niet 
samenn met de verkondiging van de verwoesting van dat wat is, en derhalve niet 
mett de weerlegging van de menselijke levenswil, en dus ook niet met het votum 
vann de dood. Ze is niet identiek met het Nee dat de geschapen wereld ongetwij-
feldd ook kent. Ook hier moet gezegd worden: ze ontkent dit Nee niet, maar haar 
Jaa herhaalt en onderstreept ook dit Nee. Haar Ja is het zelfs dat dit Nee kracht 
geeft.. Maar Gods zelfproclamatie is aan het grenzende duister van het bestaan 
nett zo weinig gebonden als aan zijn licht. Gods zelfproclamatie overtreft de 
licht-- en schaduwzijde. Deze overtreffing bestaat er in dat in Gods zelfprocla-
matiee de Schepper zelf schepsel is geworden. De vernedering en verhoging van 
Godss zoon is de zelfproclamatie van God de Schepper. Het is duidelijk dat het 
Jaa en Nee dat hier hoorbaar wordt van al het overig waarneembare Ja en Nee zo 
verscheidenn is als de hemel van de aarde. 
Godss zelfproclamatie spreekt echter geenszins van een dualisme. Ze spreekt 
vann een dubbel bepaalde, maar niet van een dubbele werkelijkheid. God ziet het 
hopelozee gevaar dat de door Hem aan het niets onttrokken en toch nog zo dicht 
bijj  het niets verkerende schepping, loopt. Hij ziet dat deze wereld zichzelf niet 
aann de rand van deze afgrond houden kan en zal. En precies in deze wereld wil 
Hijj  Zijn heerlijkheid openbaren. Precies de mens, die haar midden vormt, moet 
mett Hem tegenover het niets staan, moet met Hem Ja en daarom ook met Hem 
Neee zeggen, en zo waarachtig met Hem in het verbond staan. Hier wordt niet 
omwillee van het Nee, maar omwille van het Ja Nee gezegd. Hier, in het lijden, 
stervenn en begraven van Jezus Christus kan er geen vertoeven en blijven zijn, 
kann een laatste woord niet gezegd zijn. Hier volgt op het kruis de opwekking; 
opp de vernedering de verhoging. Dit is het Ja terwille waarvan eerder Nee ge-
zegdd is. Doordat God de geschapen existentie met Zijn heerlijkheid bekleedt, 
doordatt Hij de onmachtige mens in de persoon van Zijn zoon er toe verheft en 
dee macht geeft met Hem Ja te zeggen, verlaat Hij het eerder noodzakelijk ge-
sprokenn Nee; werpt Hij de nederigheid en ellende van de mens achter Zich; is 
Zijnn deelname aan dit negatieve aspect van het bestaan tot een loutere doorgang 
geworden.. Het was de zaak van een ogenblik. Dit ogenblik is voorbij. Hij sterft 
voortaann niet meer. Hij leeft nu eeuwig: niet alleen als de Zoon van God maar 
ookk als de Zoon des Mensen. Hier is het laatste woord gesproken. 
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§44 DE VOORZIENIGHEIDSLEER EN HET JA EN NEE DAT GOD SPREEKT 

Dee voorzienigheidsleer hoort bij Barth tot de scheppingsleer: God draagt zorg 
voorr hetgeen Hij als Schepper in beweging heeft gezet (§48). Hij bewaart, be-
geleidtt en regeert hetgeen Hij geschapen heeft (§49). In tegenstelling tot de 
verkiezingsleerr behoort de voorzienigheidsleer in deze dogmatiek dus niet tot 
dee Godsleer. In de verkiezingsleer gaat het om Gods eeuwig raadsbesluit, dat 
dee vooronderstelling is van zowel de scheppingsdaad als de existentie van het 
geschapene.. Tegelijkertijd gaat het hierbij om het eeuwig raadsbesluit zonder 
hetwelkk God niet God zou zijn. Net als en samen met de scheppingsleer be-
schrijftt de voorzienigheidsleer daarentegen een uiterlijk werk Gods. En net als 
dee scheppingsleer berust ze op het opus Dei internum: Gods eeuwige genade-
keus.. De voorzienigheidsleer wil een verwoording zijn van de trouw van God 
tenn opzichte van hetgeen Hij geschapen heeft. Hij coëxisteert met Zijn schep-
sel.. Deze coëxistentie bestaat er in dat Hij nimmer passief, immer actief is; 
nooitt dood, altijd levend; nooit slapend, immer wakend. De Schepper heeft als 
Heerr Zijn schepsel tot deelgenoot gemaakt, om hem in alles wat hij doet en wat 
hett overkomt bewarend, begeleidend en regerend vooruit te gaan, ter zijde te 
staann en achterna te gaan. 
Wanneerr Barth in §49.1 het probleem aan de orde stelt dat het geschapene het 
goddelijkk bewaren nodig heeft, komt opnieuw de spanning tussen hetgeen God 
well  en niet gewild heeft ter sprake. In de schepping heeft God het schepsel 
geschapenn door onderscheid te maken tussen hetgeen Hij wilde en hetgeen Hij 
niett wilde. Dat het schepsel is, dankt het aan deze goddelijke scheiding. Door-
datt nu God deze scheiding in stand houdt, bewaart Hij het schepsel. Bij het 
goddelijkk bewaren gaat het namelijk om een bewaren voor de overweldiging 
vann het Nichtige. Onder het Nichtige verstaat Barth dat wat God als Schepper 
niett wilde; waaraan Hij voorbijging; wat Hij naar de beschrijving van Genesis 
1:22 als chaos achter Zich liet zonder het wezen en existentie te geven. Het is de 
mogelijkheidd die God in Zijn eeuwig raadsbesluit verworpen heeft en die enkel 
onderr dit machtige Nee van God werkelijkheid heeft. Ook hierover is God 
machtig;; zonder Zijn daad van de schepping had het Nichtige deze negatieve 
werkelijkheidd niet eens kunnen hebben. Door God is ook het oordeel hierover 
vann eeuwigheid af reeds uitgesproken, en zelfs voltrokken. De creatuurlijke 
werkelijkheidd is hiertoe vanuit zichzelf geenszins in staat. Integendeel: de cre-
atuurlijkee werkelijkheid is op zich veeleer bedreigd door deze negatieve wer-
kelijkheidd van het Nichtige. Ze heeft zich niet zelf van het Nichtige onderschei-
den.. Ze kan zich derhalve ook niet zelf voor het Nichtige bewaren. Het creatuur 
iss niet God: het is de van God verscheiden werkelijkheid, en neemt derhalve 
geenn deel aan Zijn keuze. Wanneer God het niet redden en bewaren zou, zou 
hett creatuur ten prooi vallen aan de absolute Nichtigkeit. Wanneer God Zich 
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ookk maar een ogenblik zou afwenden van Zijn schepsel, dan zou de chaos met 
dodelijkee kracht toeslaan. Want ten opzichte van God is de chaos niet anders 
dann een inferieure factor te noemen; ten opzichte van het schepsel daarentegen 
iss het een superieure factor. Het grote gevaar dat het voor het schepsel vormt, 
schuiltt erin dat het Nichtige het schepsel volledig vreemd is en zelfs de ontken-
ningg van zijn wezen en existentie is. Precies door aan de grens van het gescha-
penee te staan lijk t het Nichtige op God te gelijken, en lijk t het misschien wel 
eenn tweede God te zijn. Dit is echter geenszins zo. Het Nichtige zelf had zonder 
Godd nooit ten tonele kunnen verschijnen. Doordat God in de schepping Zijn Ja 
sprak,, heeft Hij ook een Nee gesproken; heeft Hij de positieve werkelijkheid 
vann Zijn schepsel afgegrensd van hetgeen Hij niet wilde en dus niet schiep. En 
daarmeee heeft Hij dit door Hem ontkende het wezen van een niet-wezen en de 
existentiee van de niet-existerende toegeroepen. Het is voor God geen tegen-
speler,, maar de door Zijn toorn zowel ontstane als reeds verjaagde schaduw van 
Zijnn werk. Voor het schepsel daarentegen is het een tegenover. God wilde ech-
terr enkel en alleen het ene. Het door Hem niet gewilde Nichtige is de door God 
niett gewilde en niet gerealiseerde mogelijkheid: de afgrond waarin het ene dat 
Hijj  heeft geschapen zou wegzinken wanneer Hij het niet behouden zou. Maar 
Godd wil hetgeen Hij geschapen heeft behouden: Hij laat Zijn Ja tot de gescha-
penn werkelijkheid - hoewel en doordat Zijn Nee Zijn Ja ter zijde staat - Zijn Ja 
zijnn en blijven. Het door Hem ontkende geeft Hij niet de macht te komen tot 
eenn daadwerkelijke ontkenning van hetgeen waartegen Hij Ja heeft gezegd. Van 
eeuwigheidd af immers - namelijk in het eeuwig raadsbesluit van Zijn genade 
zoalss dat in Jezus Christus werkzaam en openbaar geworden is - is dit Gods 
wil :: de zaak van Zijn schepsel tegen het niets tot Zijn eigen zaak te maken. Zelf 
heeftt Hij de ganse macht van het Nichtige tegen Zijn schepsel op Zich geno-
men,, gedragen en weggedragen. Hij liet Zichzelf ontkennen om daarmee de 
ontkenningg op te heffen. Zo bewaart Hij hetgeen Hij geschapen heeft tegen het 
NichtigeNichtige waaraan het ongetwijfeld verloren zou gaan, ware het niet dat Hij zorg 
voorr Zijn schepsel dragen zou. 

§55 BROOD EN WIJN ALS SPIEGEL VAN GODS VERKIEZING 

Inn boven beschreven dogmatiek keert onder diverse gezichtspunten steeds weer 
hett goddelijk Ja en Nee terug; een goddelijk willen en niet-willen; goddelijke 
verkiezingg en verwerping; goddelijke verhoging en vernedering; goddelijk er-
barmenn en gericht. Hierbij is geen sprake van een balans die nauwgezet in 
evenwichtt gehouden wordt. Integendeel: alleen het Ja dat God spreekt 
(over)heerst.. Alles laat zich terugvoeren op hetgeen Hij positief wil . En van het 
Neee dat klinkt, van dat wat God niet wil , van dat wat Hij verwerpt, van de ver-
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nederingg en het gericht is enkel sprake omwille van hetgeen Hij wil en verkiest. 
Niett omwille van het Nee, maar omwille van het Ja wordt ook Nee gezegd. 
Hetgeenn Hij niet wil is geenszins bij machte als zelfstandige macht ten tonele te 
verschijnen.. De enige zelfstandigheid en waarde die aan dat wat God niet wil 
kann worden toegedacht, is de zelfstandigheid en waarde van het Nichtige. Hij 
heeftt het immers niet gewild en derhalve niet geschapen. Het Nee wordt enkel 
zichtbaarr gemaakt door het Ja, waarbij aangetekend dient te worden dat het ook 
onmiddellijkk door dit Ja weerlegd en overwonnen wordt. Dit betekent overi-
genss geenszins dat het Nichtige - als dat wat God niet wil - voor de mens geen 
enkelee bedreiging zou betekenen. Ten opzichte van God is de chaos van het 
NichtigeNichtige een inferieure factor; ten opzichte van de mens daarentegen een supe-
rieuree factor. Zonder de zorg van God zou de mens volledig ten prooi vallen en 
verlorenn gaan aan deze chaos. Maar God heeft de uiteenzetting met het Nich-
tigetige tot Zijn eigen zaak gemaakt. Hij heeft Zichzelf laten ontkennen om daar-
meee de ontkenning op te heffen. En zo treft het Nee dat God spreekt ten princi-
palee niet de mens, maar enkel en alleen Hemzelf. 
Terugkerendd naar de bespeurde bijbelse spanning tussen Egypte en het land van 
belofte,, wil hier betoogd worden dat het bijbelse Egypte theologisch gezien 
magg worden als spiegel van het Nee dat God spreekt, terwijl het land van be-
loftee Gods Ja weerspiegelt. Aan de hand van onze exegetische bemerkingen 
rondd brood en wijn zal dit nader toegelicht worden. 
Inn zijn toegespitste betekenis van Egyptisch ellendebrood laat 'brood' (LECHEM) 
zichh zeer wel vergelijken met hetgeen God niet wil . Het wordt in de Tora gety-
peerdd als dragend de smaak van niet onomkeerbare ellende. Maar dat deze el-
lendee niet onomkeerbaar en absoluut is, moet van 's hemelswege bekend ge-
maaktt worden. Dat het volk dit brood eten zal ter gedachtenis aan het uittrek-
kenn uit Egypte, en dat het Egyptisch ellendebrood in de woestijn overbodig 
wordtt gemaakt door brood uit de hemel, toont aan hoezeer de door het volk 
vermeendee afhankelijkheid van Egyptische ellendebrood van 's hemelswege 
wordtt ontmaskerd als onecht en onmachtig. Farao en zijn heerschappij kunnen 
bijbelss beschouwd worden als de spiegel van de duisternis die indirect het licht 
zichtbaarr maakt. En tegelijk als spiegel van de duisternis die enkel en alleen 
doorr het licht 'zichtbaar' gemaakt wordt. Egypte functioneert als weerklank van 
hett goddelijk Nee, ten dienste van het betuigde goddelijk Ja. Aan de hand van 
hett brood wordt zichtbaar gemaakt hoe ondergeschikt zijn positie is. Met geen 
mogelijkheidd zal het zelfstandig kunnen opereren, laat staan overheersen. Het 
broodd der Egyptische ellende maakt en houdt zichtbaar wat genegeerd en 
overwonnenn wordt door het brood uit de hemel. 
Hett brood uit Johannes 6 betuigt hoe deze negatie en overwinning definitief 
doorbreekt.. De ontmaskerende kracht van dit brood uit de hemel is gelegen in 
dee vernedering, in de ontkenning die deze God in Jezus Christus zelf ondergaat, 
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opdatt de vernedering en ontkenning definitief ontkend wordt. Het Nee dat door 
hett Egyptisch ellendebrood weerspiegeld wordt, blijkt Hem zelf te treffen. Het 
broodd dat Jezus geven zal is zijn vlees voor het leven van de wereld. Hijzelf 
ondergaatt de vernedering, de ellende, de dood, terwille van de verhoging en het 
levenn van de mensen. Johannes' brood uit de hemel mag zo gelezen worden als 
dee definitief doorbrekende, voor de mensen heilzame beweging waarbij niet 
Godss Nee maar precies Zijn Ja de mensen treft. 
Dee goede wijn van de bruiloft te Kana (Joh 2:1-12) kan beschouwd worden als 
spiegell  van de positieve zijde van deze zelfde werkelijkheid. De tekst sugge-
reertt immers dat deze wijn thuishoort in het land van Gods koninklijke heer-
schappij,, en daar zelfs de voorsmaak van genoemd mag worden. Deze wijn, 
geproefdd en tot nu bewaard, staat garant voor het leven in dat Koninkrijk. In het 
verhaall  gaat alle aandacht uit naar het geschonken leven dat - gelijk de wijn -
eenn naar menselijke maatstaven ongekende kwaliteit kent. Precies deze wijn en 
hett leven in het land dat hij in zich draagt, mag gezien worden als spiegel van 
hetgeenn God positief wil voor de mens; als spiegel van het Ja dat God spreekt. 
Dee overvloed van wijn weerspiegelt dan Gods overstromende heerlijkheid. 
Waarr van deze wijn gezegd is dat hij instaat voor een leven van ongekende 
kwaliteit,, hebben we in de dogmatiek van Barth mogen vernemen dat het over-
stromenn van Gods heerlijkheid voor de mens zaligheid en eeuwig leven bete-
kent.. Het bijbelse leven in het land van belofte vindt op deze wijze zijn equi-
valentt in de theologische begrippen zaligheid en eeuwig leven, en vice versa. 
Hett verhaal van de bruiloft te Kana maakt zo zichtbaar wat het betekent dat de 
menss door God verkozen is: de mens wordt wonderbaarlijk verhoogd tot part-
nerr in het verbond van Zijn liefde. Dat is hetgeen in deze overvloed van wijn 
aanschouwelijkk wordt gemaakt. Zo openbaart hij zijn heerlijkheid. 
Ookk van Jezus' woorden aangaande de wijnstok mag gezegd worden dat ze 
theologischh gezien mogen worden als spiegel van het Ja dat God spreekt. De 
accentenn liggen anders dan in het verhaal van de bruiloft te Kana. Waar de 
overvloedd van wijn Gods overstromende heerlijkheid weerspiegelt, klinkt in 
Johanness 15:1-8 uitdrukkelijk ook het gevaar dat dit voor God met zich mee-
brengt.. Barth heeft er op gewezen dat Gods heerlijkheid - door over te stromen 
-- nu ook binnen het bereik van de tegenstelling, de aanvechting en verstoring 
treedt.. Precies dit aspect van de menselijke rebellie hebben we aangetroffen in 
onzee lezing van Jezus' woorden aangaande de ranken die in Jezus Christus geen 
vruchtt dragen. Deze ranken verzetten zich tegen het door God beloofde land, 
tegenn hetgeen God positief wil voor de mens. Maar ook blijkt uit Jezus' woor-
denn dat deze rebellie als mogelijkheid door de landman onmiddellijk opgehe-
venn wordt. De rebellie blijkt enkel de bestaansmogelijkheid van het onmoge-
lijk ee te kunnen hebben; slechts de bestaanswerkelijkheid van het onwerkelijke; 
dee macht van de onmacht. Enkel in het licht van de wijnstok, van de landman, 
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vann de overvloed van het land, van Gods Ja, komt deze schaduw als ontmas-
kerdee onmogelijkheid ter sprake. Deze afhankelijkheid van God hebben de 
vruchtdragendee ranken gemeen met de vruchteloze; de God lovenden met de 
tegenn God rebellerenden; de van Hem getuigenden met de zich van Hem afke-
renden.. Vanuit zichzelf kan geen enkele rank vrucht dragen. Alles wat meent te 
kunnenn geschieden buiten Gods Woord, wordt ontmaskerd als chaos. Deze 
afhankelijkheidd is theologisch uitdrukkelijk ter sprake gekomen in het kader 
vann de voorzienigheidsleer. Daar is in theologische begrippen verwoord wat 
hierr in bijbelse taal gevat is. God bewaart hetgeen Hij geschapen heeft tegen de 
afgrondd van het Nichtige waaraan het ongetwijfeld verloren zou gaan, ware het 
niett dat Hij zorg dragen zou voor Zijn schepsel. De mens heeft deze zorg nodig. 
Dee mens is in zichzelf niet bij machte zichzelf te redden van en te beschermen 
tegenn de chaos. De dodelijke greep van de chaos waaraan de mens zonder de 
zorgg van God ten prooi zou vallen, treffen we bijbels aan in Jezus' beschrijving 
vann de onmogelijke mogelijkheid waarin anonieme figuren de meest chaotische 
enn verwoestende gruweldaden stellen aan degene die niet in Jezus Christus 
blijf tt (Joh 15:6). Enkel in verbondenheid met Jezus Christus zullen de ranken 
vruchtt kunnen dragen. De verkozen mens kan alleen maar Ja zeggen in de hem 
omgevendee wereld, omdat hij zelf iemand is tot wie Ja gezegd is. 
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Hoofdstukk 7 

Hett  volstrekte novum 

§§ 1 ONHISTORISCHE GESCHIEDENIS 

Ditt laatste hoofdstuk wil in twee paragrafen enige theologische verheldering 
biedenn met betrekking tot de wijze waarop in de exegetische delen van deze 
studiee gesproken is van de begrippen 'geschiedenis' en 'eeuwig leven'. Vanwege 
dee proloog is het begrip 'geschiedenis' allereerst geplaatst onder het beslag van 
hett Woord: «Door het [Woord] werd (lett.: geschiedde) alles, en zonder het 
werdd (lett.: geschiedde) niets dat geworden (lett.: geschied) is» (Joh 1:3). Van 
daaruitt is gesproken van de wonderlijke geschiedenis van de bruiloft te Kana 
waaropp water wijn wordt (lett.: geschiedt - Joh 2); van de gedode vaderen in de 
woestijnn die weer deelgenoot gemaakt worden van Gods bevrijdende geschie-
deniss (Joh 5); en van de vernedering en verhoging die geschiedt in Jezus 
Christuss (zie hoofdstuk 2 en 3). In deze paragraaf wordt expliciet de vraag ge-
steldd naar de aard van deze geschiedenis onder het beslag van het Woord: met 
welkk een geschiedenis hebben we hier te maken? Hoe wil deze geschiedenis 
gedachtt worden? Als een geschiedenis als vele andere geschiedenissen? Een 
geschiedeniss die zich vergelijken laat met onze vaak zo lege geschiedenis? 
Dee leegheid van onze geschiedenis wordt treffend geschilderd door Miskotte: 

"Watt wij als 'geschiedenis' aanschouwen, dat schijnt een breken van 
golvenreven,, een waaien van vrije passaten zonder doel, een schrijven 
vann de geweldigste dingen in het zand, ja, met bloedsporen, die niet-
teminn alle worden uitgewist. En na een beetje echtheid komt een zee 
vann leugen, na een schemer van recht een chaos van ongerechtigheid, 
nana alle leven en cultuur en droom de dood (...) En daarbij zijn we dan 
zozo gruwelijk alleen! want wij hebben alleen geschiedenis, niet de die-
renn en niet de engelen."1 

Maar,, zo vervolgt Miskotte, Gód heeft een geschiedenis! Niet de dieren en niet 
dee engelen, maar God heeft een geschiedenis. Om deze geschiedenis aan te 
duidenn spreekt de bijbel van de Weg. Dit bijbelse grondwoord geeft uitdruk-
kingg aan de dynamische eenheid van Gods daad-als-woord en van Gods woord-
als-daad.. Het is Gods woorddaad en daadwoord dat geschiedenis maakt. De 
geschiedeniss wordt zo opgevat als de ruimte waarin Gods Woord geschiedt, als 

11 Miskotte, Bijbels ABC, p. 122. 
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dee plaats waar de DABAR uitbreekt in vele DEBARIM. Dit verleent de geschiede-
niss een huiveringwekkende realiteit: "Het wordt spannend als in de Weg de 
woordenn bindend blijken en de beloften hun reële vervulling tegemoet gaan."2 

Tevenss verleent het de geschiedenis een verrukkelijke realiteit: "De verrukke-
lijkelijke realiteit der geschiedenis wordt openbaar in het Rijk Gods, dat opwast op 
dee velden van de geschiedenis of over de velden der geschiedenis zich komt 
uitstortenn en verbreiden."3 De geschiedenis die Gods daadwoord en woorddaad 
maaktt is geen geschiedenis buiten ons en onze geschiedenis om, maar midden 
inn onze geschiedenis. "God, JHVH, heeft een weg, en schept zich ruimte en 
maakt,, zelf mede-reizende naar de eeuwige stad, zijn mensen tot mede-reizi-
gerss met Hem, tot trekker, maar geen avonturier, niet honkvast, wél trouw, 
trouww aan het doel, gehoorzaam aan het woord, schouwende op de daden des 
Heren."4 4 
Hett is veelzeggend dat het Bijbels ABC geen apart hoofdstuk aangaande Gods 
geschiedeniss kent. Hiermee geeft Miskotte impliciet te kennen dat het begrip 
'geschiedenis'' geen bijbels woord - laat staan grondwoord - is. Bij Breukelman 
treffenn we deze gedachte expliciet aan: "Van het werkwoord HAJAH 'geschie-
den',, is niet een nomen derivatum 'geschiedenis' afgeleid. Zoals de Tenakh geen 
woordd heeft voor fusis - natura, heeft hij ook niet een woord voor 'geschiede-
nis'."55 De bijbelse getuigen doen ons keer op keer horen van het geschieden van 
eenn DABAR, en dan met name van een DABAR zoals deze geschiedt van Gods-
wege.. Het geschieden van Gods Woord vormt de inhoud van de Schrift. Het 
uiterstt dynamische karakter van dit Woord maakt het zelfstandig naamwoord 
'geschiedenis'' ongeschikt te functioneren als vertolking van hetgeen hier ge-
hoordd wil worden. Het woord historia wordt in de Septuaginta dan ook niet 
aangetroffen. . 
Ookk Bakker begeeft zich in zijn boek Geschiedenis in Opspraak op deze door 
Miskottee en Breukelman ingeslagen weg: 

"Maarr er is iets in de bijbel, dat met alle geweld aan het woord wil 
komen,, dat gehoord wil worden in zijn oorspronkelijke imperatieve 
kracht,, iets dat uit de woordwereld van de bijbel losbreekt en oprijst -
enn zie, het gaat spreken... heel persoonlijk, heel beslist en onherroe-
pelijk,, in een analogieloze vanzelfsprekendheid. Dat 'iets1 waarop de 
helee woordwereld van de bijbel gericht staat, waarvan het doordrenkt 

22 Bakker, Geschiedenis in Opspraak, p. 78. 

33 Miskotte, Bijbels ABC, p. 125. 

44 A.w. p. 124. 

55 Breukelman, Bijbelse Theologie 1,2. De Theologie van het boek Genesis. Het eerstelingschap 
vann Israël temidden van de volkeren op de aarde als thema van "het boek van de verwekkin-
genn van Adam, de mens", Kampen 1992, p. 67. 
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iss en waardoor het gestempeld is tot in de kleinste details, tot in de 
kommaa en de ademstoot toe, het is... - nee, het geschiedt*. - de Stem, 
eenn Spreken gelijk 'het suizen van een zachte stilte'! (1 Kon. 19:12) 
Hett Woord geschiedt! Deus dixit! De tijgersprong! Dit spreken is het 
gebeuren,, het midden dat alle Schriftwoorden omspoelt: het éne spre-
kenn en handelen, in verschillende gestalten en toonaarden, van de le-
vendee God in zijn geschiedenis van het genadeverbond met de mens, 
Immanuel,, God-met-ons, de onuitsprekelijke NAAM." 6 

Omm deze geschiedenis van God-met-ons te karakteriseren wijst Bakker op het 
doorr Barth aangewende begrip 'onhistorische geschiedenis'. In dit begrip wil 
uitgedruktt zijn dat Gods geschiedenis plaatsheeft in onze geschiedenis, zonder 
daarmeee samen te vallen. Het gaat om concreet-feitelijke, in ruimte en tijd 
plaatsvindendee geschiedenis, die niettemin enig is in haar soort. 

"Dee term onhistorische geschiedenis, door Barth gesmeed om het ge-
heimeniss van deze toedracht te omschrijven, houden wij voor een 
vondst.. De term biedt het voordeel enerzijds recht te doen aan het 
concreet-werkelijkk gehalte van de bijbelse openbaring, anderzijds 
rechtt te doen aan haar onophefbare andersheid. In al zijn concreetheid 
blijf tt de HEER onvergelijkbaar, anders, heilig, d.i. onderscheiden, al-
hoewell  niet gescheiden van al het werkelijke."7 

Vanwegee dit 'onderscheiden maar niet gescheiden' karakter van deze geschie-
denis,, vat Bakker de notie 'onhistorische geschiedenis' op als articulatie van het 
tertiumtertium dat in de bijbel aan het woord wil komen. De dogmatische notie van het 
tertiumtertium wil namelijk uitdrukking zijn van Gods geheel unieke verbondswerke-
lijkheid,, die niet met onze gangbare werkelijkheid samenvalt (primum), maar 
ookk niet als een abstracte werkelijkheid achter de onze beschouwd worden kan 
(secundum):(secundum): tertium daturl 

"Beimm 'tertium' geht es urn die besondere Offenbarung Gottes, als Ge-
schichtee sui generis, die als Wort-Tat Gottes nicht aus 'unserer' Wirk-
lichkeitt hervorgeht und nicht in ihr untergeht. Sie ist eine besondere 
undd das bleibt sie."8 

Wanneerr dit betrokken wordt op de geschiedenis van JHWH, moet gezegd 
wordenn dat deze geschiedenis te onderscheiden is van onze geschiedenis en 
derhalvee niet samenvalt met onze geschiedenis (primum), zonder gescheiden te 

66 Bakker, Geschiedenis in Opspraak, p. 193. 

77 A.w. p. 195. 

88 W. Klouwen, Die Wirklichkeit der Geschichte. Ein Vergleich zwischen K. Barth und G.W.F. 
Hegel,, Zoetermeer 1998, S. 17. Zie voor het begrip 'tertium' Breukelman, 'Het tertium: Bult-
mannn en Barth, Buber en Barth', in: Om het Levende Woord 2 (1993), p. 8-17; Bakker, Ge-
schiedenisschiedenis in Opspraak, mn hoofdstuk 4; Klouwen, Die Wirklichkeit der Geschichte. Zie in 
onzee studie vooral bijlage 2: 'Kritiek op de historische kritiek'. 
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zijnn van onze geschiedenis {secundum). Gods onhistorische geschiedenis is niet 
aff  te leiden uit onze geschiedenis, maar is ook niet op te vatten als een geschie-
deniss achter, boven of na onze geschiedenis. Tertium daturl9 Een gans andere, 
totaall  nieuwe geschiedenis breekt in in onze oude, vertrouwde, maar lege ge-
schiedenis.. Volstrekt uniek. Een weergaloos novum. En precies deze geschie-
deniss blijkt dé geschiedenis te zijn: «Door het [Woord] werd (lett: geschiedde) 
alles,, en zonder het werd (lett.: geschiedde) niets dat geworden (lett.: geschied) 
is»» (Joh 1:3). Alles wat buiten deze geschiedenis van het Woord aanspraak 
maaktt op 'geschiedenis', wordt ontmaskerd als onmogelijkheid, als onechte 
geschiedenis.. Dit is het kritische moment van Gods openbaring. 10 Ook onze 
geschiedeniss wordt in het licht van de geschiedenis die hier doorbreekt, ont-
maskerdd als lege geschiedenis. Gods geschiedend Woord maakt de leegheid 
vann onze zogenaamde geschiedenis pijnlij k zichtbaar. Maar tegelijkertijd mag 
enn moet van onze geschiedenis gezegd worden dat deze boven zichzelf wordt 
uitgetild,, en wordt opgenomen in de gang van het geschiedende Woord. In dit 
verbandd spreekt Bakker van Gods geschiedenis als contra-geschiedenis, waarbij 
inn dit contra een geweldig pro besloten ligt: de geschiedenis van Gods Woord 
gaatt dwars tegen de strekking van de wereldgeschiedenis in, zonder dat de we-
reldd wordt afgeschreven. Integendeel: de wereld wordt opgenomen in de ver-
schijningg van het Rijk Gods. 

Dee overvloed van wijn op de bruiloft te Kana alsmede de gezond de geschiede-
niss ingaande woestijngeneratie, getuigen van deze wonderbaarlijke geschiede-
nis.. Wat deze geschiedenis onderscheidt van alle andere denkbare en ondenk-
baree geschiedenissen, is dat het Gods geschiedenis is. "Het eigenlijke subject 
derr geschiedenis is de God van Israel, die - in het geschieden van zijn dabhar 
(diee uitbreekt in een menigte van debharim) - zich daarin van alle goden en 
machtenn onderscheidt, dat Hij met zijn waarachtig God-zijn zich garant heeft 
gesteldd en zich inzet voor het waarachtig mens-zijn van zijn mens."11 Deze 

99 In de bijbel zijn we deze spanning reeds op het spoor gekomen in het woord van Jezus dat hij 
niett uit deze wereld is (zie paragraaf 4 van hoofdstuk 4) en in Jezus' woord tot Pilatus dat zijn 
koninkrijkk niet uit deze wereld is (zie paragraaf 1 van hoofdstuk 5). Vgl Barth: "Sein Reich 
istt eben, wie er es nach Joh. 18.36 dem Pilatus bezeugt hat, wohl in, aber nicht von dieser 
Welt:: weil nicht ek tou kosmou, darum im Kosmos ein unansehnliches, nach menschlichem 
Mafistabb bedeutungsloses, ein verborgenes Reich."(KD IV,2, Zurich 1955, S. 187) 

100 Precies als uitdrukking van het kritische van Gods openbaring, van Zijn ene geschiedenis met 
ons,, is het tertium als novum te verstaan. Het tertium als novum wijst op de 'Tatigkeit', op de 
beweging,, op 'das Geschehen'. "Immer wenn in der Schrift vom Neuen gesprochen wird, wird 
diee besondere Tatigkeit, die Dynamik, das Nicht-seöhaft-werden-Können zum Ausdruck ge-
bracht.bracht. (...) 'Siehe, ich tue ein Neues' (Jes. 43,19) - es weist auf seine standige Initiative hin, 
auff  seine fortwahrende Treue, die nicht abstrakt, sondern auCerst konkret in den einzelnen 
undd besonderen 'debharim' immer au/s neue wirk-lich ist." (Klouwen, Die Wirklichkeit der 
Geschichte,Geschichte, S. 163) 

111 Breukelman, '"Geschiedenis" als theologisch begrip', p. 12. 
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geschiedeniss is een geschiedenis pro nobis. De God van Israël zet Zich in voor 
Zijnn partner in het verbond: de mens. Zijn geschiedenis is daarmee een ge-
schiedeniss van ongekende humaniteit. In ons spreken aangaande de vernedering 
vann God en de verhoging van de mens, zijn we dit reeds op het spoor gekomen. 
Daarr hebben we gezien dat God het lijden van de mens draagt, opdat de mens 
verhoogdd wordt. Dat is hetgeen geschiedt in Jezus Christus. Het is deze uiterst 
merkwaardigee geschiedenis van deze uiterst merkwaardige God die inbreekt in 
onzee zogenaamde geschiedenis. Precies deze onhistorische geschiedenis wil 
aann het woord komen in het getuigenis van profeten en apostelen. 

"'' Und es geschah...!', so horen wir es immer wieder die ganze Bibel 
hindurch.. Und was geschieht, das sind die 'debharim', das ist all das-
jenige,, was die konkreten im Geschichtsdrama mitspielenden Figuren 
inn der Begegnung miteinander reden und tun. Diese ihre konkreten 
'debharim'' bilden die 'Wirklichkeit' der 'Geschichte'. Mit Betonung 
muBB nun aber gesagt werden, da8 wir in diesen ihren konkreten 'de-
bharim'' konfrontiert sind mit der einen 'Wirklichkeit' der einen 'Ge-
schichte',, neben der es nicht auch noch allerlei andere 'Wirklichkei-
ten'' anderer  'Geschichten' gibt. Es gibt nichts, was wirklicher ist, als 
diee eine 'Wirklichkeit' dieser  'Geschichte'; denn alles was im Himmel 
auff  Erden 'geschieht' spielt im Rahmen dieser einen Geschichte mit. 
Siee ist dam it die Geschichte: die von Gott inaugurierte und kontinui-
ertee Geschichte seines Bundes mit dem Menschen. Als solche ist 
diesee Geschichte mit dem Geschehen seines 'dabhar' identisch. Es ist 
alsoo die Geschichte all dessen, was er als dieser Bundesgott redet und 
tut."l2 2 

§22 D E KOMENDE AEON 

Hett begrip 'eeuwigheid' dat we zijn tegengekomen in onze bespreking van Jo-
hanness 6 (met name in vers 51), is een voor misverstand uiterst vatbaar begrip. 
Dee definitie waarin de eeuwigheid wordt opgevat als een leven dat geen begin-
off  eindpunt hebben kan, is nog steeds gangbaar. Zo verklaart het woordenboek 
derr Nederlandse taal het begrip 'eeuwigheid' op de eerste plaats als duur zonder 
aanvangg of einde. Het eeuwige wordt hiermee de tegenpool van het tijdelijke. 
Reedss Augustinus beschrijft de eeuwigheid als tijdloze tijd. Dat God eeuwig is 
betekentt zijns inziens niet dat God in de tijd aan de tijden vooraf zou gaan: dan 
zouu Hij immers niet aan alle tijden voorafgaan. "Maar Gij gaat door de verhe-

122 Breukelman, Biblische Theologie II . Debharim. Der biblische Wirklichkeitsbegriff des Seins 
inn der Tat, Kampen 1998, S. 301. 
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venheidd van de immertegenwoordige eeuwigheid aan al het verledene vooraf en 
Gijj  zijt verheven boven al het toekomstige, want dat is toekomstig en wanneer 
hett gekomen zal zijn, zal het verleden zijn; maar Gij zijt dezelfde en Uw jaren 
zullenn niet geëindigd worden (Ps 102:28). Uw jaren gaan niet en komen niet: de 
onzee echter gaan en komen, opdat ze alle komen. (...) All e tijden hebt Gij ge-
maaktt en Gij zijt vóór alle tijden, en te geener tijd was er geen tijd."13 De eeu-
wigheidd is zo de tegenpool van alle tijden: de eeuwigheid is geen tijd. 
Hett bijbels idioom geeft echter een geheel andere invulling aan het begrip 
'eeuwigheid'.. Bij de aanvang van deze studie hebben we kort gesproken van de 
bijbelsee grondwoorden die het grondpatroon van de in de Schrift betuigde ge-
schiedeniss tekenen: 'namen', 'DEBARIM', 'dagen' en 'aarde onder de hemel'. Be-
halvee de plaats ('aarde onder de hemel'), de partners ('namen') en de daad-
woorden/woorddadenn die geschieden ('DEBARIM') kent dit grondpatroon ook 
eenn zeer bepaalde aanduiding van de tijd: 'dagen'. De geschiedenis van God-
met-onss geschiedt niet in een tijdeloosheid, maar zeer concreet in dagen. De 
dagg wordt zo de tijd waarin Gods Woord geschiedt; het is gekwalificeerde ver-
bondstijd.. De 'tijd' is hiermee afhankelijk van de DABAR die geschiedt. Ab-
stracte,, oneindige tijd komt in de bijbel niet voor. Met het grondwoord 'dagen' 
wetenn we ons derhalve gewaarschuwd tegen het binnenbrengen van begrippen 
diee de betekenis van tijdeloosheid in zich dragen. Om deze reden hebben we 
'levenn in eeuwigheid' opgevat als 'leven in de komende aeon'. Om dit te verhel-
derenn zal hier eerst een aantal opmerkingen gemaakt worden over de tijdsleer 
vann Barth.14 
Dee tijdsleer is bij Barth geen leer aangaande de tijd op zichzelf. Integendeel: zij 
iss volledig ingebed in de leer aangaande het Woord van God. Enkel en alleen in 
ditt kader wordt de tijd ter sprake gebracht. Dat God Zich openbaart betekent 
namelijkk dat God tijd heeft, en wel tijd voor ons. Hier wordt dus afgerekend 
mett het misverstand dat alleen de mens tijd zou hebben. God heeft tijd voor 
ons,, en wel de tijd van Zijn openbaring. Deze tijd van de openbaring weet zich 
betrokkenn op onze tijd, maar valt daarmee niet samen. Gods openbaring heeft 
zijnn eigen tijd: werkelijke, beheerste tijd. 

"Theologischee tijd is openbaringstijd. Openbaring geschiedt welis-
waarr in de tijd, maar valt in genen dele samen met onze tijd. Openba-
ring,, in bijbelse zin, is een volstrekt contingent novum, een gebeuren, 
waarinn de epifanie, de zelfmededeling, de zelfonthulling, geschiedt 
vann de naar zijn wezen ononthulbare, principieel verborgen God."15 

133 Augustinus, Belijdenissen XI,16. In vertaling van A. Sizoo,Delft 1948, achtste druk, p. 257. 

144 KD 1,2 §14. Zie ook J. Wissink, De inzet van de theologie. Een onderzoek naar de motieven 
enn de geldigheid van Karl Barths strijd tegen de natuurlijke theologie, Amersfoort 1983, p. 
297-299. . 

155 Bakker, De nieuwe tijd. Over de praktische zin van de theologische tijd, Kampen 1981, p. 8. 
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Dee openbaring heeft en behoudt haar eigen tijd niettegenstaande het feit, dat zij 
ingaatt in en deel uitmaakt van onze verloren tijd. Het bijzondere van de tijd van 
dee openbaring is, dat het de tijd van de Heer van de tijd is. In tegenstelling tot 
onzee tijd is het beheerste, en precies daarin werkelijke, vervulde tijd. Het is 
daadwerkelijkk tijd: tegenwoordigheid met toekomst en verleden. Tijd met een 
echtt heden, met een echt verleden en met een echte toekomst. Het Woord van 
Godd is. Het is niet 'nog niet' of 'niet meer'. Midden in de tijd die wij menen te 
hebben,, breekt de nieuwe tijd van Gods openbaring in. Onze tijd verbleekt 
hierbijj  tot lege, zinloze, wegstromende tijd. Maar tegelijkertijd mag en moet 
gezegdd worden dat onze tot vergaan veroordeelde verloren tijd wordt verhoogd 
tott een andere, nieuwe, door God beheerste tijd. Onze tijd wordt tot werkelijke 
tijdd doordat hij deelgenoot gemaakt wordt van de wending der tijden, die vol-
trokkenn is in Jezus Christus. «Het oude is voorbijgegaan» (2Kor 5:17). Dit be-
tekentt niet dat het verleden verdwijnt; het blijf t in zijn voorbijgaan 'tegenwoor-
dig'.. Zo is het in de dood van Jezus Christus tot werkelijk verleden gemaakt. 
Opp gelijke wijze is ook de toekomst geen nog-niet-zijnde; het is als toekomst 
reedss tegenwoordig. «Zie, het is alles nieuw geworden» (2Kor 5:17) - precies 
omdatt het in de opwekking van Jezus Christus tot toekomst, tot het aanbreken 
vann de nieuwe wereld erkend wordt. De tijd waarvan hier gesproken wordt, is 
duss tijd met een Midden, met een beheersend centrum. Het is de tijd waarin het 
Woordd geschiedt. 
Jesajaa 40:8 en Johannes 1:14 brengen Barth tot de uitspraak dat de eeuwigheid 
bijbelss gesproken niet zonder tijd is. Wanneer het Woord van God eeuwig blijf t 
(Jess 40:8) en wanneer dit Woord vlees wordt (Joh 1:14) en volgens het gans 
nieuwtestamentischee getuigenis blijft , dan kan de eeuwigheid niet zonder tijd 
zijn.. Door vlees te worden bekleedt het eeuwige Woord zich ook met tijd. De 
tijdd van God is dan als eeuwige tijd te verstaan. Eeuwigheid is voorwaarde van 
echte,, beheerste tijd. God heeft tijd, omdat Hij eeuwigheid heeft. "Eeuwigheid 
iss de kwaliteit die het handelen bekleedt met reële geschiedenismacht. Eeuwig-
heidd schept eerst recht echte, beheerste geschiedenis."16 De tijd die God voor 
onss heeft is - in tegenstelling tot onze lege tijd - als eeuwige tijd te verstaan. 
Openbaringg in de zin van de Schrift is wel een eeuwige, maar daarom geen 
tijdlozee werkelijkheid. Openbaring schept haar eigen tijd: nieuwe, beheerste, 
werkelijke,, eeuwige tijd. Zo kan het begrip 'eeuwigheid' bijbels-theologisch 
geenszinss als tegenpool van het begrip 'tijd' verstaan worden. Het is veeleer te 
verstaann als gans andere tijd. Als tijd met een echt heden. Een beheerst en 
duurzaamm heden. Een heden dat niet ten onder gaat in het verleden, en dat niet 
verdamptt in de toekomst. Het is een eeuwig heden, maar daarom geen tijdloos 
heden.. Eeuwigheid is niet de negatie van tijd, maar precies de negatie van tijd-

166 Bakker, Geschiedenis in Opspraak, p. 298. 
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loosheid.. Als bron van de tijd is ze de eminente tijd; de onmiddellijke eenheid 
van n 

hedenn verleden en toekomst; van 
nuu toen en dan; van 
middenn aanvang en einde; van 
bewegingg oorsprong en doel. 

Onzee verloren tijd daarentegen is de eenzijdig gerichte reeks, en dus het uit-
elkaarr vallen van 

verledenn heden en toekomst; van 
toenn nu en dan; van 
aanvangg midden en einde; van 
oorsprongg beweging en doel.17 

Godss eeuwige, nieuwe tijd is dus een tijd die niet bepaald wordt door een line-
air-historischee gang van zaken, maar door het beslissend Midden van de op-
wekkingg van Jezus Christus uit de doden. 
Onss leven van alledag speelt zich af in de wending der tijden, in de wending 
vann het oude dat is voorbij gegaan en het nieuwe dat komt. "Wir stehen in der 
Wendee der Zeiten, in der Umkehrung von der Ungerechtigkeit der Menschen 
zurr Gerechtigkeit Gottes, vom Tode zum Leben, von der alten zur neuen Krea-
tur."188 ïn deze wending der aeonen ligt de dood van de mens als verleden ach-
terr ons. Enkel als de door Jezus Christus voor ons weggedragen last mag het 
verledenn nog heden zijn. Evenzo ligt in de wending der aeonen het leven van de 
menss als toekomst voor ons. Als werk en triomf van Jezus Christus is het ook 
reedss heden. Leven in de wending der tijden betekent: in en met Jezus Christus 
krachtenss de deelname aan zijn heden op weg zijn uit dit verleden naar deze 
toekomst.. Het is een op weg zijn uit een gisteren waarin God Nee zei tot de 
dood,, naar een morgen waarin God Ja zal zeggen tot het leven. 
Wanneerr in de Schrift gesproken wordt van 'leven in eeuwigheid' of van 'eeu-
wigg leven' dient de lezer zich te realiseren dat het hierbij niet gaat om een tijd-
looss leven zonder begin en einde. Ook niet - zoals de derde betekenis van Koe-
nenss woordenboek der Nederlandse taal doet vermoeden - om een leven in het 
hiernamaals.. Bijbels theologisch heeft 'eeuwig leven' betrekking op een leven 
inn de nieuwe, beheerste tijd. Precies dit leven in de nieuwe aeon blijkt nadruk-
kelijkk hét leven te zijn. Het leven in de nieuwe tijd, in Gods eeuwige tijd is een 
levenn van een voor ons ongekende humaniteit. Niet zozeer een voor ons on-
denkbaree kwantiteit van leven, dan wel een onvoorstelbare kwaliteit van leven 

177 VglBarth, KDIII.1 , Zurich 1957, S. 72-73. 

188 Barth. 'Der Christ in der Gesel 1 schaft', in: Anfange der dialektischen Theologie. Teil 1, Mün-
chenn 1977, S. 19. 
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komtt tot uitdrukking in het begrip 'eeuwig leven'. Het is het ware, betrouwbare, 
doorr God gegarandeerde leven. 

§33 GODS VERKIEZING ALS HET VOLSTREKTE NOVUM 

Dee in bovenstaande paragrafen ter sprake gebrachte noties 'onhistorische ge-
schiedenis'' en 'de komende aeon' karakteriseren niet enkel de bijbelse woorden 
'geschieden'' en 'eeuwig leven'. Genoemde karakteristieken reiken aanzienlijk 
veell  verder. De gehele thematiek van 'brood en wijn als spiegel van Gods ver-
kiezing'' waar deze studie op is uitgelopen, is doordrenkt van het volstrekte 
novumnovum dat ten grondslag ligt aan beide noties. De wijze waarop binnen het 
evangeliee naar Johannes gesproken wordt van brood, wijn en wijnstok, heeft 
onss op het spoor gebracht van de bijbelse spanning tussen Egypte en het land 
vann belofte waar God Koning zal zijn. Van het bijbelse Egypte hebben we ver-
volgenss gezegd dat het theologisch gezien mag worden als spiegel van Gods 
Nee,, terwijl het bijbelse land van belofte theologisch gesproken Gods Ja weer-
spiegelt.. Ten overvloede zij hierbij opgemerkt dat beide 'grootheden' geenszins 
vann hetzelfde kaliber zijn. Integendeel: Gods Ja, het land van Zijn heerschappij, 
overheerst.. Alles laat zich terugvoeren op hetgeen God positief wil . Terwille 
vann dit Ja wordt ook Nee gezegd. Hetgeen God niet wil staat volledig ten dien-
stee van hetgeen Hij positief wil . Met hetgeen Hij wil gaat God overigens on-
middellijkk voorbij aan hetgeen Hij niet wil . Hetgeen God niet wil verschijnt 
hiermeee enkel als dat waaraan God is voorbijgegaan. 
Aangezienn Gods Nee en Gods Ja, en als spiegel daarvan Egypte en het land, 
geenszinss grootheden van hetzelfde gewicht zijn - laat staan dat ze elkaar in 
evenwichtt zouden houden -, is er sprake van een spanning, een beweging. Er 
gebeurtt iets. Het Nee, de chaos, de dood delft in deze geschiedenis het onder-
spit,, opdat en omdat het betrouwbare leven voluit klinkt. Zowel bijbels als the-
ologischh hebben we gezien hoe deze geschiedenis zich concentreert in Jezus 
Christus.. In Jezus Christus neemt God het Nee, de verwerping, de dood op Zich 
opdatt de mens verhoogd wordt tot het ware leven. Dat is hetgeen in Jezus 
Christuss geschiedt. En deze geschiedenis kan niet anders dan gekwalificeerd 
wordenn als onhistorische geschiedenis. Het volstrekte novum breekt hier defi-
nitieff  door. Het breekt door in onze eigen geschiedenis zonder daarmee samen 
tee vallen of daarin op te gaan. Het is de in zichzelf wonderbaarlijke geschiede-
niss Gods. Gans anders. Volstrekt uniek. 
Mett het inbreken van deze volstrekt nieuwe, onhistorische geschiedenis gloort 
inn onze oude, vertrouwde, verloren tijd de nieuwe, werkelijke, beheerste, eeu-
wigee tijd van God. De nieuwe tijd in onze tijd breekt door. Het brood dat ons in 
Jezuss Christus van 's hemelswege wordt gegeven betekent voor de mens het 
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levenn in de komende aeon. Het maakt de definitieve doorbraak van Gods 
nieuwee tijd zichtbaar. Zo laten ook de wijn van de bruiloft te Kana alsmede 
Jezus'' woorden aangaande de wijnstok zich onlosmakelijk verbinden met deze 
nieuwe,, eeuwige tijd. Deze eeuwige tijd - zo hebben we gezien - is de tijd met 
eenn beheersend centrum. In deze tijd heerst het heden, het nu, het midden, de 
beweging.. Van daaruit kunnen verleden en toekomst, toen en dan, aanvang en 
einde,, oorsprong en doel zinvol ter sprake gebracht worden. Vanuit het Mid-
den,, vanuit de beweging. Deze theologische uitspraken aangaande Gods tijd 
vindenn hun verankering in de Schrift. In de Schrift immers stuiten we in het 
beheersendd Midden op de grote, door Jezus Christus gemaakte beweging van 
doodd naar leven. Hij maakt de beweging van de dood naar het nieuwe, be-
trouwbaree leven. En in hem is de mens verkozen tot precies dit betrouwbare 
levenn in de nieuwe, eeuwige tijd; tot deelname aan Zijn volstrekt nieuwe, on-
historischee geschiedenis. 
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Conclusie e 

§11 BIJBELSE GRONDWOORDEN 

Dezee studie opende in haar Inleiding met een korte uiteenzetting rond het be-
gripp bijbelse theologie. Nu het einde van deze studie nadert, spreken we op-
nieuww over dit begrip. De bijbelse theologie houdt zich nadrukkelijk bezig met 
hett beschrijven van het grondpatroon dat zich laat ontwaren in de enorme di-
versiteitt van bijbelse teksten. Dit is mogelijk, aangezien "het kerugmatisch 
Middenn in elk afzonderlijk deel zich aanmeldt, ja zelfs de vorm van een tekst-
gedeeltee tot in bijzonderheden kan bepalen."1 Breukelman tekent dit grondpa-
troonn met behulp van de vier bijbelse grondwoorden 'namen', 'DEBARIM', 'da-
gen'' en 'aarde onder de hemel'. 'Namen' zijn de wezens zelf, gelijk ze present 
zijnn en zich aan anderen tonen in het verrichten van hun daden. "Wer die mit-
spielendenn Figuren sind, wird offenbar in dem, was sie tun." 2 Ieder 'zijn' is 'ein 
Seinn in der Tat' (Barth). Met 'DEBARIM' wordt geduid op dat wat zich in ont-
moetingenn afspeelt tussen de wezens in eenheid van woord en daad. De 'dagen' 
vormenn de concrete tijd waarin deze DEBARIM geschieden, gelijk 'de aarde on-
derr de hemel' de plaats is waarop ze geschieden. Voor de in de Schrift aan het 
woordd komende geschiedenis betekent dit, dat het een geschiedenis van 
DEBARIMM is. Het gaat hierin om dat wat zich op de aarde onder de hemel al de 
dagenn dialogisch afspeelt tussen God en Zijn mensen als partners in Zijn ver-
bond.. In hoofdstuk 7 is deze verbondsgeschiedenis expliciet gekarakteriseerd 
alss onhistorische geschiedenis. Het is de geschiedenis van het volstrekte novum 
datt binnenbreekt in onze oude vertrouwde, maar lege geschiedenis. 
Inn onze studie van Johannes' brood- en wijnverhalen zijn we gestoten op de 
bijbelsee spanning tussen Egypte en het land waar God Koning zal zijn; tussen 
doodd en leven; tussen vernedering en verhoging. Deze spanning laat zich 
geenszinss dualistisch opvatten. In Jezus Christus is de Egyptische ellende en 
doodd vanuit de hemel definitief een halt toegroepen, terwille van het leven in 
hett land van Gods koninklijke heerschappij. God heeft onze vernedering tot de 
Zijnee gemaakt, opdat de mens verhoogd wordt. Dat is hetgeen geschiedt in 
Jezuss Christus. Deze spanning is een structurerend element gebleken in deze 
studie.. Enerzijds is deze structuur uit de bijbelse teksten zelf naar voren geko-

11 Bakker, 'Dogmatiek en exegese. Over de betekenis van Barth voor de exegese', in: Deurloo, 
Zuurmondd (red.), De bijbel maakt school. Een Amsterdamse weg in de exegese, Baarn 1984, 
p.. 101. 

22 Breukelman, Biblische Theologie II, S. 84. 
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men,, en anderszijds vormt deze structuur de horizon die ons exegetisch spreken 
bepaaldd heeft. Dogmatisch hebben we deze structuur aangetroffen in de door 
Barthh ontvouwde verkiezingsleer. Hiermee wil betoogd zijn dat deze structuur 
zichh eng betrokken weet op het door Breukelman beschreven bijbelse grondpa-
troon.. De in dit grondpatroon aan het licht tredende geschiedenis van DEBARIM, 
blijk tt nu deze geschiedenis van vernedering en verhoging te zijn. Hetgeen zich 
opp de aarde onder de hemel al de dagen dialogisch afspeelt tussen God en Zijn 
mensen,, laat zich zó kwalificeren. De geschiedenis van de in vele DEBARIM 
uitbrekendee DABAR blijkt de geschiedenis te zijn waarin deze God in Jezus 
Christuss de vernederende ellende en dood van de mens op Zich neemt en weg-
draagt,, opdat de mens verhoogd wordt tot het leven in de komende aeon. Het is 
dee doorbraak van de ware, door God gegarandeerde menswaardigheid. De in 
broodd en wijn weerspiegelde wil Gods mag zo gezien worden als verdere in-
kleuringg van de door Breukelman getekende grondstructuur van het bijbels 
getuigenis. . 
Tevenss wordt hiermee inzichtelijk hoezeer de bijbelse grondwoorden neutrali-
teitt uitsluiten: 

"Hiermee"Hiermee is alle neutraliteit uitgesloten'. Er is geen neutrale God en 
geenn neutrale mens, geen neutrale wezens en geen neutrale gebeurte-
nissen,, geen neutrale tijd en geen neutrale plaats."3 

Dee geschiedenis van DEBARIM is de bevrijdende geschiedenis bij uitstek, pre-
ciess omdat de Bevrijder deze geschiedenis bepaalt en beheerst. De rol van neu-
tralee waarnemer of afzijdige toeschouwer is daarmee onmogelijk geworden. 
Alless wil verstaan worden vanuit het Woord dat geschiedt, vanuit deze bevrij-
dendee geschiedenis van vernedering en verhoging pro nobis. 

§22 BROOD EN WIJN ALS SACRAMENT 

Wanneerr we ook ons kerkelijk spreken willen laten bepalen door deze bijbelse 
structuur,, betekent dit dat het sacrament van brood en wijn onmiddellijk ver-
wijstt naar de bevrijdende God van Israël. Van het brood uit Johannes hebben 
wee immers gezegd dat het de definitief doorbrekende, voor de mensen heil-
zamee beweging van Gods verkiezing weerspiegelt. Niet het door Egypte weer-
spiegeldee Nee van God treft de mensen, maar enkel en alleen Zijn Ja. De wijn 
enn de wijnstok uit het evangelie naar Johannes hebben we theologisch opgevat 
alss spiegel van hetgeen God positief wil : Zijn Ja. De vraag hernemend naar de 
mogelijkee betekenis van Johannes' verhalen aangaande brood en wijn voor het 
kerkelijkee spreken en handelen rond avondmaal en eucharistie, mag vanuit deze 

33 Breukelman, Bijbelse Theologie IV,2, p. 195. 
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studiee gezegd worden dat avondmaal en eucharistie direct wijzen naar deze 
verkiezendee Verbondsgod. Deze opvatting staat op uiterst gespannen voet met 
hett door M. Barth omschreven strikt sacramentalistisch denken. Binnen dat 
denkraamm is menselijk heil enkel mogelijk wanneer Jezus Christus steeds weer 
opnieuww in het sacrament geboren wordt en in de vorm van een hostie uit cleri-
calee hand ontvangen wordt (zie hoofdstuk 1). Het kerkelijk sacrament wordt 
hiermeee zelf tot middel van heil. Wanneer we daarentegen zeggen dat het sa-
cramentt van brood en wijn onmiddellijk wijst naar de God van Israël, krijgt het 
sacramentt geen bemiddelend maar getuigend karakter. Het wijst van zichzelf 
af,, om te wijzen naar deze God en de bevrijdende geschiedenis die Hij reali-
seert. . 
Dezee wijze van spreken sluit nauw aan bij de wijze waarop K. Barth in diverse 
delenn van zijn Kirchliche Dogmatik het sacrament ter sprake brengt. Allereerst 
spreektt hij van de verkondiging van de kerk als prediking en sacrament. Het 
begripp sacrament definieert hij daar als volgt: 

"Diee in der Gemeinschaft der Kirche nach Anweisung des biblischen 
Offenbarungszeugnissess vollzogene, die Predigt begleitende und be-
statigendee symbolische Handlung, die als solche das die VerheiBung 
nichtt nur erfullende, sondern schon begründende Ereignis der Offen-
barung,, Versöhnung und Berufung Gottes bezeugen will." 4 

Dee in het kerkelijk sacrament voltrokken handeling realiseert derhalve niet 
Godss daden van bevrijding, maar getuigt daarvan. Ook in het vierde deel van 
dee Kirchliche Dogmatik - dat over de verzoening handelt - wordt de gedachte 
datt sacramenten een bemiddelende functie zouden hebben, krachtig de pas af-
gesneden.. Uit §59 - getiteld Der Gehorsam des Sohnes Gottes - volgt hier een 
uitvoerigg citaat, mede omdat diverse aspecten uit onze studie hierin terugkeren: 

"«Dass Alte ist vergangen» (2. Kor. 5,17). Wie das? «Ihr seid gestor-
ben»» (Kol. 3,3), denn «Einer ist für All e gestorben; folglich sind sie 
allee gestorben» (2. Kor. 5,14). (...) Das geschah damals und dort auf 
Golgotha.. Wir waren dabei, so gewiB dort das Sterben des Sohnes 
Gottess fur uns geschah. Sein Sterben implizierte und war insofern un-
serr eigenes Sterben. (...) Wir starben: man verstehe das ganz konkret 
undd wörtlich: es war in seinem Sterben das Sterben, das in irgend ei-
nerr Nahe oder Ferne auf uns wartet, schon inbegriffen, schon vollen-
det:: so daft wir (Röm. 14,2f.) nicht mehr uns selbst, gewissermaBen 
auff  eigene Faust und Gefahr, sondern nur noch in ihm, umschlossen 
vonn seinem Tod, sterben können. Wir starben: die Gesamtheit aller 
sündigenn Menschen (...). Sein Tod war auch ihrer aller Tod; unab-
hangigg von ihren Stellungnahmen und Verhaltungsweisen zu diesem 

44 Barth, KDI.1, S. 56-57. 
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Geschehen,, (...) nicht erst kraft der Wirkung irgendwelcher kirchli-
cherr Institutionen und Verrichtungen, (...) überhaupt nicht erst in ir-
gendwelchenn sakramentalen, mystischen oder auch «existentiellen» 
Wiederholungen,, Abbildungen, Applikationen des Kreuzesge-
schehens,, nicht erst vermöge dieser und jener Kanale, durch deren 
Vermittlungg es endlich und zuletzt auch für sie aktuell und bedeutsam 
wurde.. (...) Das Bekenntnis der Christen, ihr Leiden, ihre Bufie, ihr 
Gebet,, ihre Demut und deren Werke, aber auch die Taufe, auch das 
Abendmahll  können und sollen dieses Ereignis bezeugen, aber auch 
nurr bezeugen. Es selbst - das Ereignis des Todes des Menschen, ist 
dass des Todes Jesus Christi auf Golgotha (...). Es ist das Mysterium, 
dass Sakrament."5 

Aann de opvatting dat ieder kerkelijk sacrament een getuigend karakter draagt, 
wordtt hier toegevoegd dat hét sacrament bij uitstek Jezus Christus zelf is. Ook 
bijj  M. Barth hebben we deze gedachte reeds aangetroffen (zie hoofdstuk 1). De 
betekeniss van deze zogenaamde christologische concentratie werkt K. Barth uit 
inn een andere paragraaf van zijn verzoeningsleer, te weten §64 getiteld Die 
ErhöhungErhöhung des Menschensohnes: 

"Gottt wird Mensch, dam it der Mensch - nicht Gott werde, aber zu 
Gottt komme. lm Geschehen dieser Geschichte erkannten wir, was uns 
inn unserem Zusammenhang besonders interessiert: ihre Bewegung 
vonn unten nach oben, die Erhöhung des Menschensohnes, der in sei-
nerr Identitat mit dem Sohne Gottes als Trager unseres, des menschli-
chenn Wesens eben zu Gott kommt. Eben diese Geschichte als solche 
undd in ihrer Dynamik ist (...) die Wirklichkeit, das Mysterium, das 
Sakramentt des Seins Jesu Christi."6 

Ookk dit 'Sein Jesu Christi' is 'ein Sein in der Tat'. Barth vervolgt daarom ook 
datt de naam Jezus Christus doelt op deze geschiedenis; op de geschiedenis van 
dee daad Gods waarin Hij Zichzelf vernedert om de mens te verhogen. "Das 
Subjektt Jesus Christus ist diese Geschichte."7 Deze geschiedenis van Gods 
daadd is nooit opgehouden te geschieden. Ze is nimmer gevangen in een be-
paaldee tijd. Ze geschiedt vandaag gelijk gisteren. "Diese Geschichte ist Gegen-
wart;; sie ist, ob bekannt oder unbekannt, ob anerkannt oder nicht, das groBe 
entscheidendee Ereignis heute, aktuellste Tagesgeschichte."8 Ze is het beslis-
sendee Midden dat immer tegenwoordig is. Zowel vandaag als in de tijd waarin 
onss heden nog toekomst was, als in de tijd waarin ons heden tot verleden wor-

55 Barth, KD IV, 1,S. 324-326. 

66 Barth, KD IV,2, S. 118. 

77 A.w. S. 118. 

88 A.w. S. 119. 
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denn zal. Dat Jezus Christus hét sacrament genoemd wordt, wil dus zeggen dat 
dezee uiterst merkwaardige geschiedenis van vernedering en verhoging Gegen-
wartwart is. Voor de kerkelijke sacramenten betekent dit dat zij getuigen van deze 
hoogstt actuele, onhistorische geschiedenis. Ze vallen er niet mee samen, maar 
betuigenn haar. In het laatst verschenen fragment van zijn verzoeningsleer maakt 
Barthh een zeer streng onderscheid tussen de zogenaamde kerkelijke sacramen-
tenn en het sacrament van de geschiedenis van Jezus Christus: 

"Diee Taufe antwortet auf das eine «Mysterium», das eine Sakrament 
derr Geschichte Jesu Christi, seiner Auferstehung, der AusgieBung des 
Heiligenn Geistes: sie selbst ist aber kein Mysterium, kein Sakra-
ment."9 9 

Ditt strenge onderscheid wordt gemaakt teneinde misvattingen te voorkomen. 
Kerkelijkee sacramenten bewerkstelligen geen heil, maar wijzen onmiddellijk 
naarr de geschiedenis van Jezus Christus; naar de verkiezende God van Israël 
diee in de geschiedenis van Jezus Christus onze vernedering tot de Zijne maakt 
opdatt wij verhoogd worden. 

§33 DE IN BROOD EN WIJN DELENDE GEMEENTE 

Hett kerkelijk sacrament van brood en wijn staat - ook als onmiddellijk verwij-
zendd naar de verkiezende God van Israël - niet op zichzelf, maar wordt gevierd 
binnenn de gemeente van Jezus Christus. Nu brood en wijn gezien mogen wor-
denn als spiegel van hetgeen God verkiest, van Zijn Ja en Nee, van Zijn geschie-
deniss van vernedering en verhoging, dan betekent dit dat de gemeente in het 
delenn van brood en de wijn deze uiterst merkwaardige geschiedenis gedenkt. 
Daarbijj  zij aangetekend dat het bijbelse werkwoord 'gedenken' (ZACHAR) een 
uiterstt actieve betekenis heeft. "ZACHAR bedeutet immer, daB einer ein concre-
tissimumm in seiner NEFESH gegenwartig sein laBt, es sich vergegenwartigt, um 
diee Ganzheit seines Seins in der Tat dadurch bestimmen zu lassen."10 Het ac-
tievee aspect van de viering van avondmaal en eucharistie klinkt bij Barth dui-
delijkk door in het begrip 'antwoorden', wanneer hij het avondmaal definieert als 
dee "auf die Prasenz Jesu Christi in seinem Selbstopfer antwortende und seiner 
Zukunftt entgegenblickende Danksagung."11 Gedenkend geeft de gemeente 

99 Barth, KDIV,4,S. 112. 

100 Breukelman, Biblische Theologie II, S. 18. NEFESH betekent letterlijk 'ziel', en "bezeichnet ein 
Wesenn als konkrete Ganzheit, wie es sich nach allen Seiten hin entfaltet und manifestiert." 
(A..w.. S. 30) 

111 Barth, KD IV,4, S. IX. 
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antwoord.122 In brood en wijn gedenkt de gemeente dat God Ja zegt. En dat Hij 
Neee gezegd heeft terwille van dit Ja. In brood en wijn geeft de gemeente te 
kennenn weet te hebben van deze verkiezende God, en antwoordt zij door het Ja 
tott de geschapen wereld te herhalen. Met optimisme heeft dit weinig te maken; 
dee gemeente zegt geen Ja op grond van een (optimistisch) menselijk oordeel, 
maarr zij zegt het goddelijk Ja na. En zo herhaalt zij ook het Nee. Van pessi-
mismee onderscheidt dit Nee zich, doordat het - overeenkomstig het goddelijk 
Neee - zich niet richt tegen de geschapen wereld op zichzelf, maar tegen het 
Nichtige.Nichtige. En bovenal doordat het - omdat het oorspronkelijk door God gespro-
kenn is - enkel een door het Ja omsloten Nee is: een Nee tegen dat wat reeds 
ontkendd is. 
Inn zijn paragraaf aangaande de verkiezing van de enkeling (§35) brengt Barth 
hett getuigenis van de gemeente ten opzichte van de van God en zichzelf ver-
vreemdee mens ter sprake. Reeds in de Leitsatz klinkt dat het getuigenis van de 
gemeentee aan de individuele mens luidt, dat de keuze van de goddeloze, zich 
vann God afzonderende mens nichtig is. Met de zich van God afzonderende 
menss bedoelt Barth de mens die kiest voor het in zich Nichtige; de mens die er 
voorr kiest in het lege te treden. Deze keuze voor het Nichtige is echter gene-
geerdd door Gods verkiezing, hetgeen deze keuze van de mens op zich nichtig 
maakt: : 

"Undd weil Gottes Gnadenwahl, weil Jesus Christus der Anfang aller 
Wegee und Werke Gottes ist, wahlt der Mensch, indem er auf jene sa-
tanischee Möglichkeit zurückkommt, indem er seine Vereinzelung 
Gottt gegenüber wahlt, das in sich Nichtige, ist auch sein Wahlen 
selbstt und als solches nichtig. Er wahlt wie und er wahlt, was er nicht 
wahlenn kann. Er wahlt, als ob er anders als seiner eigenen Erwahlung 
entsprechendd wahlen könnte. Er wahlt die in seiner Erwahlung von 
Gottt weggewahlte Möglichkeit. Er wahlt eben insofern gottlos! (...) 
Ann den in dieser Un-Tat begriffenen, an diesen gottlosen Menschen 
richtett sich das Zeugnis der Gemeinde. (...) Es kann aber nicht anders, 
alss ihm die Nichtigkeit dieser Wahl, die Gegenstandslosigkeit seines 
Begehrenss und Untemehmens zu bezeugen."1^ 

Inn het getuigenis van de gemeente krijgt de individuele mens te horen dat hij in 
Jezuss Christus van eeuwigheid af niet verworpen, maar verkozen is. De ge-
meentee zegt de individuele mens dat hij rebelleert, en dat deze rebellie vergeefs 

122 Vg] P.A.H, de Boer, die het 'doe dit tot mijn gedachtenis' uit de zogenaamde instellingswoor-
denn van Jezus verbindt met de betekenis van het Hebreeuwse woord ZACHAR: "machen, dafi 
diee Erwahnung geschieht, proklamieren". (S. 44) Getuige IKor 11:26 "(soil) der anamnesis-
Befehll  (...) durch die Erwahnung des Todes des Herrn zur Ausführung gelangen...". (Ge-
denkendenken und Gedachtnis in der Welt des Alten Testaments, Stuttgart 1962, S. 66) 

133 Barth, KD 11,2, S. 347-348. 
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is.. De gemeente betuigt de door Jezus Christus buiten werking gestelde drei-
gingg van de menselijke verwerping en de in werking gestelde belofte van de 
menselijkee verkiezing. Eén van de wijzen waarop de gemeente vorm geeft aan 
ditt getuigenis, is in haar delen van brood en wijn. Brood en wijn weerspiegelen 
immerss deze verkiezing. Met het delen van brood en wijn maakt de gemeente 
zichtbaarr weet te hebben van hetgeen deze Verbondsgod koos door de gemeen-
schapp met de mens te kiezen. In avondmaal en eucharistie betuigt ze Gods Ja, 
enn Zijn Nee terwille van dit Ja. Ze getuigt daarin van het leven en de door God 
overwonnenn dood; van de menselijke verhoging en de door God gedragen en 
weggedragenn vernedering. Aan de van God en van zichzelf vervreemde mens 
zegtt ze daarmee het Nee, de dood en de vernedering niet tot zelfstandige macht 
tee (trachten te) maken: 

"Wirr werden uns also zwar davor hüten, uns die Lebensverneinung 
(...)) zu einem eigenen Thema werden zu lassen. Denn der Untergang 
vonn Sodom und Gomorrha ist nichts zum Betrachten; über diesem 
Betrachtenn wird man zur Salzsaule."14 

Woordenn uit het laatste deel van het lied Rorate laten zich hiermee zeer wel 
vergelijken: : 

"Troostt elkaar, Mijn volk. 
Datt deze woorden u troosten: 
Opdagenn zal uw redding. 
DatDat niet het zwarte u grijpt, 
DatDat niet de smart u verslindt; 
Vreess niet, Ik zal u redden ..."15 

Inn brood en wijn wijst de gemeente op zeer concrete wijze naar de spanning 
vann de verkiezing; naar de geschiedenis van deze verkiezende Verbondsgod. 
Hiermeee wil niet gezegd zijn dat de gemeente het present-stellen van deze 
spanningg zonder meer of op enigerlei wijze in eigen hand heeft. Verkondiging 
moett iedere keer weer verkondiging worden. En zo moet ook de kerk keer op 
keerr kerk worden: 

"Verkündigungg und Kirche sind freilich auch einfach und sichtbar da, 
geradee so wie Brot und Wein des Abendmahls einfach und sichtbar da 
sindd oder wie das Austeilen, Essen und trinken von Brot und Wein im 
Abendmahll  einfach und sichtbar geschieht. Aber als das, was sie sein 
wollenn und sollen, (...) als Wirklichkeiten der Offenbarung und des 
Glaubens,, sind sie nicht einfach und sichtbar da, sondern als solche 
mussenn sie je und je ins Dasein treten. (...) Es geht im Sakrament und 
inn der Predigt und im ganzen Leben der Kirche ununterbrochen 

144 Barth, 'Der Christ in der Gesellschaft', S. 27. 

155 Het lied 'Rorate', in: Liturgische Gezangen II , Hilversum 1985, p. 97. 
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darum,, dafi die Existenz des irdischen Leibes von seinem himmli-
schenn Haupte her eine neue Gestalt bekomme, dafi die Wirklichkeit 
derr Offenbarung und des Glaubens werde."16 

Ookk deze opvatting staat op gespannen voet met strikt sacramentalistisch den-
ken.. Het sacrament van brood en wijn kan door geen menselijke handeling 
werkelijkheidd der openbaring worden. Enkel en alleen God zelf kan het deze 
gestaltee verlenen. Avondmaal en eucharistie zijn niet automatisch werkelijk-
heidd der openbaring, maar kunnen dit enkel ex ouranou worden. Het Ereignis-
werdenwerden van Gods openbaring in het kerkelijk sacrament van brood en wijn is 
Godss zaak, en niet de onze. In zijn artikel aangaande de sacramentsleer van 
Barthh citeert E.J. Beker in dit kader uit Barths opstel 'Das Wort Gottes als Auf-
gabee der Theologie' precies de woorden waar wij onze studie mee zijn begon-
nen: : 

"Barthh zegt in dit opstel: 'Wir sollen Beides, dass wir von Gott reden 
sollenn und nicht können, wissen und e ben damit Gott die Ehre ge ben'. 
Weten,, dat ons woord mensenwoord is en blijft . En weten, dat wij ge-
roepenn zijn, het Woord Gods te verkondigen, dat wij niet en nooit in 
onzee macht hebben. (...) De verborgen luister van de verkondiging is 
haarr bescheidenheid, waarmee zij God alleen de eer geeft, het moge-
lij kk en werkelijk te maken, het mensenwoord te zegenen tot Zijn 
Woord."!? ? 

166 Barth, KD 1,1, S. 89-90. 

177 E.J. Beker, 'Een scherpzinnige vraag over de sacramentsleer van Karl Barth', in: I.B. Horst, 
A.F.. de Jong en D. Visser (red.), De Geest in het geding. Opstellen aangeboden aan J.A. 
Oosterbaan,, Alphen aan den Rijn 1978, p. 24-25. 
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Bijlagee 1 

Werkvertalingenn i 

EENN WERKVERTALING VAN JOHANNES 2:1-12 

1.. En op de derde dag was (lett.: geschiedde) er bruiloft te Kana in Galilea, 
enn de moeder van Jezus was daar; 
2.. Ook Jezus werd genodigd (lett.: geroepen) en zijn leerlingen naar de bruiloft. 
3.. En terwijl de wijn ontbrak 
zegtt de moeder van Jezus tot hem: 

Zee hebben geen wijn. 
4.. [En] Jezus zegt haar: 

Watt [is er] tussen mij en jou, vrouw? 
Nogg niet is mijn uur gekomen. 

5.. Zijn moeder zegt de dienaren: 
Watt hij julli e ook maar zegt 
moetenn julli e doen. 

6.. Daar stonden zes stenen waterkruiken naar de reiniging der joden 
diee elk twee of drie metreten konden bevatten. 
7.. Jezus zegt hun: 

Vultt de waterkruiken met water. 
Enn zij vulden ze tot boven (aan toe). 
8.. En hij zegt hun: 

Scheptt nu 
enn draagt (het) naar de ceremoniemeester. 

Zijj  droegen (het). 
9.. Toen de ceremoniemeester geproefd had het water dat wijn geworden (lett.: 

geschied)) was, 
-- en hij wist niet vanwaar het is, 
maarr de dienaren die het water geschept hadden, wisten (het) -
roeptt de ceremoniemeester de bruidegom 
10.. en zegt hem: 

Iederr mens zet eerst de goede wijn (voor) 

11 Reeds in de Inleiding is opgemerkt dat in deze werkvertalingen gepoogd is zoveel mogelijk 
concordantt te vertalen. Wat betreft de indeling kan gezegd worden dat in het algemeen alle 
zinnenn en bijzinnen een eigen regel toebedeeld krijgen. Directe rede wordt gemarkeerd door 
inn te springen. 
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enn wanneer ze dronken zijn geworden de mindere; 
ji jj  hebt de goede wijn bewaard tot nu. 

11.. Dit begin der tekenen deed Jezus te Kana in Galilea 
enn openbaarde zijn heerlijkheid 
enn zijn leerlingen stelden vertrouwen in hem. 
12.. Na deze dingen daalde hij af naar Kafarnaum, 
hijj  en zijn moeder en [zijn] broeders en zijn leerlingen 
enn daar bleven zij niet vele dagen. 

EENN WERKVERTALING VAN JOHANNES 6 

1.. Na deze dingen ging Jezus weg naar de overzijde van de zee van Galilea van 
Tiberias. . 

2.. En hem volgde een grote schare, 
omdatt zij de tekenen zagen die hij deed aan de zieken. 
3.. Jezus ging op {anelthen) naarde berg 
enn zat daar met zijn leerlingen. 
4.. Nabij was het Pasen, het feest van de joden. 
5.. Jezus dan, 
dee ogen opheffend, 
enn ziende dat een grote schare tot hem komt, 
zegtt tot Filippus: 

Vanwaarr moeten wij broden kopen 
opdatt dezen eten? 

6.. Hij zei dit om hem te beproeven; 
wantt hij wist wat hij van plan was te doen. 
7.. Filippus antwoordde hem: 

Voorr tweehonderd denariën brood is niet voldoende 
opdatt ieder een beetje neemt. 

8.. Tot hem zegt één van zijn leerlingen, 
Andreas,, de broeder van Simon Petrus: 
9.. Hier is een jongen 

diee vijf gerstebroden en twee vissen heeft: 
maarr wat is dit voor zovelen? 

10.. Jezus zei: 
Laatt de mensen zich neervlijen. 

Err was veel gras op die plaats. 
Dee mannen dan vlijden zich neer, 
ongeveerr vijfduizend in getal. 
11.. Jezus dan nam de broden 
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enn gedankt hebbend deelde hij ze uit onder degenen die zaten 
zoo ook van de vissen, 
zoveell  zij wilden. 
12.. Toen zij bevredigd waren 
zeii  hij zijn leerlingen: 

Verzameltt de overgebleven brokken 
opdatt niets verloren gaat. 

13.. Ze verzamelden dan 
enn vulden twaalf korven met brokken van de vijf gerstebroden 
diee overgebleven waren voor degenen die gegeten hadden. 
14.. De mensen dan, 
gezienn hebbend het teken dat hij gedaan had, 
zeiden: : 

Dezee is betrouwbaar de profeet 
diee naar de wereld komt. 

15.. Jezus dan, 
wetendd dat zij van plan waren te komen 
omm hem te grijpen 
opdatt zij (hem) koning zouden maken, 
weekk uit 
wederomm naar de berg 
hijj  alleen. 
16.. Toen het avond was geworden (lett: geschied was) 
daaldenn zijn leerlingen af naar de zee. 
17.. En in het schip gegaan zijnde 
kwamenn zij naar de overzijde van de zee naar Kafarnaum. 
Enn duisternis was reeds geworden (lett.: geschied) 
enn nog niet was Jezus tot hen gekomen. 
18.. En de zee stond op 
aangezienaangezien een grote wind waaide. 
19.. Toen zij ongeveer vijfentwintig of dertig stadiën gevaren hadden 
zagenn zij Jezus wandelen op de zee 
enn nabij het schip komen (lett.: geschieden), 
enn zij werden bevreesd. 
20.. Hij zegt tot hen: 

IKK  BEN, 

vreestt niet. 
21.. Zij wilden hem dan in het schip nemen, 
enn terstond kwam (lett.: geschiedde) het schip op het land 
naarr hetwelk zij gingen. 
22.. De volgende (dag) zag de schare 
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-- die stond aan de overzijde van de zee -
datt geen ander scheepje was geweest dan het ene, 
enn dat Jezus niet met zijn leerlingen was meegekomen naar het schip, 
maarr alleen zijn leerlingen waren weggegaan; 
23.. er kwamen andere schepen uit Tiberias nabij de plaats waar zij het brood 

gegetenn hadden 
nadatt de Heer gedankt had. 
24.. Toen dan de schare zag 
datt Jezus daar niet was 
nochh zijn leerlingen, 
gingenn zij in de scheepjes 
enn kwamen naar Kafarnaum 
omm Jezus te zoeken. 
25.. Toen zij hem gevonden hadden aan de overzijde van de zee 
zeidenn ze hem: 

Rabbi, , 
wanneerr ben ji j hier gekomen (lett.: geschied)? 

26.. Jezus antwoordde hun 
enn zei: 

Getrouww zeg ik jullie, 
julli ee zoeken mij, 
niett om de tekenen die julli e zagen, 
maarr omdat julli e aten van de broden 
enn verzadigd werden. 

27.. Werkt niet (om) de spijs die verloren gaat 
maarr (om) de spijs die blijf t tot eeuwig leven, 
diee de Zoon des Mensen julli e geven zal: 
wantt deze heeft de Vader God verzegeld. 

28.. Zij dan zeiden tot hem: 
Watt moeten we doen 
opdatt wij werken de werken Gods? 

29.. Jezus antwoordde 
enn zei hun: 

Ditt is het werk Gods, 
datt julli e vertrouwen stellen in hem 
diee Hij gezonden heeft. 

30.. Zij zeiden hem dan: 
Welkk een teken doe ji j dan, 
opdatt wij zien 
enn jou vertrouwen? 
Welkk werk doe jij ? (lett.: Wat werk jij?) 
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31.. Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, 
gelijkk geschreven is: 

BroodBrood uit de hemel gaf hij hun te eten. 
32.. Jezus dan zei hun: 

Getrouww zeg ik jullie: 
Niett Mozes heeft julli e het brood uit de hemel gegeven, 
maarr mijn Vader geeft julli e het betrouwbare brood uit de hemel: 

33.. want het brood Gods is het (brood) dat afdaalt (ho katabainori) uit de 
hemel l 

enn leven geeft (didous) aan de wereld. 
34.. Zij zeiden dan tot hem: 

Heer, , 
geeff  ons altijd dit brood! 

35.. Jezus zei hun: 
IKK BEN het brood des levens; 
diee tot mij komt zal nooit hongeren 
enn die vertrouwen stelt in mij zal nooit meer dorsten. 

36.. Maar ik zei julli e 
datt julli e [mij] gezien hebben en niet vertrouwen. 

37.. Alles wat de Vader mij geeft zal tot mij komen, 
enn die tot mij komt zal ik nooit uitwerpen naar buiten, 

38.. want ik ben afgedaald van de hemel, 
niett om mijn wil te doen 
maarr de wil van die mij gezonden heeft. 

39.. Dit is de wil van die mij gezonden heeft, 
datt ik van alles wat Hij mij gegeven heeft, 
daaruitt niet verlies, 
maarr het opwek op de jongste dag. 

40.. Want dit is de wil van mijn Vader, 
datt ieder die de zoon ziet en vertrouwen stelt in hem 
eeuwigg leven heeft, 
enn ik zal hem opwekken op de jongste dag. 

41.. De joden dan murmureerden over hem 
omdatt hij zei: 

IKK BEN het brood 
datt afgedaald is uit de hemel, 

42.. en zij zeiden: 
Iss deze niet Jezus, de zoon van Jozef, 
wienss vader en moeder we kennen? 
Hoee kan hij nu zeggen: 

Uitt de hemel ben ik afgedaald? 
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43.. Jezus antwoordde 
enn zei hun: 

Murmureertt niet onder elkaar. 
44.. Niemand kan tot mij komen 

wanneerr de Vader die mij gezonden heeft hem niet trekt, 
enn ik zal hem opwekken op de jongste dag. 

45.. Er is geschreven in de profeten: 
Enn zij zullen zijn allen door God onderricht; 

iederr die van (de kant van) de Vader gehoord en geleerd heeft 
komtt tot mij. 

46.. Niet dat iemand de Vader gezien heeft 
behalvee hij die van (de kant van) God is {ho on)\ 
diee heeft de Vader gezien. 

47.. Getrouw zeg ik jullie, 
dee vertrouwende heeft eeuwig leven. 

48.. IK BEN het brood des levens. 
49.. Jullie vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten 

enn zijn gestorven: 
50.. Dit is het brood dat uit de hemel afdaalt, 

opdatt iemand daarvan eet 
enn niet sterft. 

51.. IK BEN het levend brood dat uit de hemel is afgedaald: 
wanneerr iemand eet van dit brood 
zall  hij leven in eeuwigheid 
enn het brood dat ik zal geven is mijn vlees 
voorr het leven van de wereld. 

52.. De joden dan streden onder elkaar 
zeggend: : 

Hoee kan deze ons [zijn] vlees te eten geven? 
53.. Jezus dan zei tot hen: 

Getrouww zeg ik jullie, 
wanneerr julli e niet eten het vlees van de Zoon des Mensen 
enn drinken zijn bloed, 
hebbenn julli e het leven niet in julliezelf. 

54.. Die mijn vlees eet 
enn mijn bloed drinkt 
heeftt eeuwig leven, 
enn ik zal hem opwekken op de jongste dag. 

55.. Want mijn vlees is betrouwbare spijs, 
enn mijn bloed is betrouwbare drank. 

56.. Die mijn vlees eet 
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enn mijn bloed drinkt 
blijf tt in mij 
enn ik in hem. 

57.. Gelijk de levende Vader mij zond 
enn ik leef door de Vader, 
zoo zal ook die mij eet, 
levenn door mij. 

58.. Dit is het brood dat uit (de) hemel is afgedaald, 
niett gelijk de vaderen hebben gegeten en zijn gestorven; 
diee dit brood eet zal leven in eeuwigheid. 

59.. Deze dingen zei hij in de synagoge lerend in Kafarnaum. 
60.. Velen dan uit zijn leerlingen gehoord hebbend 
zeiden: : 

Ditt woord is hard; 
wiee kan het horen? 

61.. Jezus, 
wetendd in zichzelf dat zijn leerlingen daarover murmureerden, 
zeii  hun: 

Ergertt julli e dit? 
62.. Wanneer julli e dan de Zoon des Mensen zien opgaan 

(naar)) waar hij eerder was? 
63.. De Geest is de levendmaker, 

hett vlees is niet van nut; 
dee woorden, die ik tot julli e gesproken heb, 
zijnn Geest en zijn leven. 

64.. Maar er zijn sommigen uit julli e die niet vertrouwen. 
Wantt Jezus wist vanaf het begin wie zij waren die niet vertrouwen 
enn wie hij was die hem zou overleveren. 
65.. En hij zei: 

Daaromm heb ik julli e gezegd 
datt niemand tot mij kan komen 
wanneerr (het) hem niet gegeven is door de Vader. 

66.. Daarom gingen velen van zijn leerlingen weg naar het vorige 
enn wandelden niet meer met hem. 
67.. Jezus nu zei tot de twaalf: 

Willenn ook julli e niet gaan? 
68.. Simon Petrus antwoordde hem: 

Heer, , 
tott wie zouden wij weggaan? 
Woordenn van eeuwig leven heb jij , 

69.. en wij vertrouwen 



enn weten dat ji j de heilige Gods bent. 
70.. Jezus antwoordde hun: 

Hebb ik niet julli e twaalf uitverkozen? 
Enn één uit julli e is een duivel. 

71.. Hij sprak van Judas, (zoon) van Simon Iskariot; 
wantt hij was van plan hem over te leveren, 
éénn uit de twaalf. 

EENN WERKVERTALING VAN JOHANNES 15:1-8 

1.. IK BEN de betrouwbare wijnstok 
enn mijn Vader is de landman. 

2.. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, 
diee neemt Hij weg, 
enn elke (rank) die vrucht draagt, 
diee reinigt Hij , 
opdatt hij meer vrucht draagt. 

3.. Jullie nu zijn rein 
vanwegee het Woord dat ik julli e gesproken heb; 

4.. Blijf t in mij, 
enn ik in jullie. 
Gelijkk de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, 
wanneerr hij niet blijf t in de wijnstok, 
zoo ook julli e niet 
wanneerr julli e niet in mij blijven. 

5.. IK BEN de wijnstok, 
julli ee de ranken. 
Diee in mij blijf t 
enn ik in hem 
diee draagt veel vrucht, 
wantt zonder mij kunnen julli e niets doen. 

6.. Wanneer iemand niet blijf t in mij, 
wordtt hij buiten geworpen als de rank 
enn wordt hij verdord 
enn men neemt ze samen 
enn in het vuur werpt men 
enn ze worden verbrand. 

7.. Wanneer julli e in mij blijven 
enn mijn woorden in julli e blijven, 
verlangtt wat julli e ook maar willen, 
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enn het zal julli e geschieden. 
8.. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt, 

datt julli e veel vrucht dragen 
enn mijn leerlingen worden (lett.: geschieden). 
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Bijlagee 2 

Kritie kk op de historische kritiek * 

§§ 1 BIJBELSE EN LITERAIRE WETENSCHAPPEN 

Terwijll  vragen van louter historische aard lange tijd de exegese hebben be-
heerstt en vaak nog steeds beheersen, zijn in de laatste decennia diverse pogin-
genn ondernomen de bijbelse wetenschappen te bevrijden van deze overheersing 
doorr de historische kritische methode. Verscheidene exegeten nemen hierbij 
hunn toevlucht tot de literaire wetenschappen: "Against earlier forms of scho-
larshipp which read the biblical narratives as merely deposits or traces of past 
events,, the new scholarship seeks to understand the storied nature of the narra-
tives."22 De literaire wetenschappen gaan de bijbelse wetenschappen voor in 
dezee aandacht voor de tekst zelf. "Literary criticism has shifted its focus of 
attentionn from the author, to the text itself, and thence to the reader. A parallel 
movementt can be traced in the literary criticism of the Bible."3 Vragen van 
historischh kritische aard maken plaats voor literaire vragen aan de tekst. R. 
Alterr is een van de exegeten die de bijbel met de ogen van een literair criticus 
lezenn wil . Hij bepleit een literaire analyse van de bijbelse teksten, waarmee hij 
doeltt op "minutieuze en scherpzinnige aandacht voor het kunstige taalgebruik, 
voorr het beweeglijke spel van denkbeelden, gewoonten, toon, klank, beeld-
spraak,, syntaxis, standpunt van de verteller, samengestelde onderdelen en nog 
veell  meer; met andere woorden: het soort gedisciplineerde aandacht dat door 
middell  van een heel spectrum van vormen van kritische benadering licht heeft 
geworpenn op bijvoorbeeld de poëzie van Dante, de toneelstukken van 
Shakespearee en de romans van Tolstoj."4 Op deze manier lezend maakt Alter 
dee bijbelse tekst zelf tot het middelpunt van de belangstelling. Dat is immers 
voorr velen het struikelblok van de historische kritische benadering van de 

11 In een andere vorm is deze thematiek reeds uiteengezet in Leijgraaf, 'De schrijfmachine mij-
mertt gekkepraat ... Het belang van de notie van het tertium voor de exegese', in: Bekker, 
Klouwen,, Van Nieuwpoort (red.), In de ruimte van de openbaring. Opstellen voor Nico T. 
Bakker,, Kampen 1999, p. 153-162. 

22 G. Loughlin, Telling God's story. Bible, Church and narrative theology, Cambridge 1996, p. 
52. . 

33 M. Davies, 'Literary Criticism', in: R. Coggins and J. Houlden (ed.), A dictionary of biblical 
interpretation,interpretation, London 1992, p. 402. 

44 R. Alter, Bijbelse verhaalkunst, Baarn 1997, p. 22. Oorspronkelijk: The Art of Biblical Nar-
rativerative (1981). 

180 0 



Schrift:: dat de tekst beschouwd wordt als een raam waar de criticus doorheen 
moett kijken om daarmee de achter de tekst verborgen en schuilgaande werke-
lijkheidd te ontwaren. De betekenis van de bijbelse tekst wordt dan veronder-
steldd aan de andere kant van het raam te liggen.5 Door de tekst zelf centraal te 
stellenn rekenen bijbelse wetenschappers als Alter af met de historische kritiek: 
dee betekenis ligt niet aan de andere kant van de tekst, maar in de tekst zelf. De 
aantijgingg dat een literaire lezing van de bijbel zou berusten op de fantasie van 
dee interpreet, verwerpt hij resoluut. Aandacht voor de literaire kenmerken van 
dee tekst leidt veeleer tot een nauwkeurige interpretatie, "en aangezien al deze 
kenmerkenn verbonden zijn met waarneembare bijzonderheden in de He-
breeuwsee tekst, berust de literatuurwetenschappelijke benadering in werkelijk-
heidd een stuk minder op gissingen dan de historische school, die aan een tekst 
vraagtt of er misschien Akkadische leenwoorden in voorkomen, of er ge-
zinspeeldd wordt op Sumerische familiegebruiken, of de tekst misschien corrupt 
iss door een fout van de kopiist."6 Met hulp van T. Todorov wijst hij er op dat 
hett feit dat een tekst oud is en dat de typerende narratieve methoden in veel 
opzichtenn kunnen verschillen van die van moderne teksten, ons niet mag bren-
genn tot het laagdunkende vooroordeel dat de tekst dan wel simpel moet zijn. Op 
dezee wijze sprekend maakt Alter ruim baan voor een literaire lezing van de 
bijbel.. Maar voordat hij komt tot het beschrijven van literaire kenmerken van 
dee bijbel, doet hij een poging de spanning tussen fictie en geschiedenis op te 
lossenn door te spreken van de bijbel als gehistoriseerde fictie in proza, of als 
gefictionaliseerdee geschiedenis. "Ik haast me mee te delen dat ik, door zoveel 
belangg te hechten aan de fictionaliteit, niet van plan ben de historische impuls 
diee de Hebreeuwse bijbel inspireert buiten beschouwing te laten. De God van 
Israëll  is bovenal, zoals al vaak is opgemerkt, de God van de geschiedenis: de 
uitwerkingg van zijn bedoelingen in de geschiedenis is een proces dat de aan-
dachtt van de Hebreeuwse verbeelding aandrijft, waardoor deze zo'n grote be-
langstellingg krijgt voor het concrete en onderscheidende karakter van histori-
schee gebeurtenissen. Het gaat erom dat fictie het belangrijkste middel was 
waaroverr de bijbelse auteurs konden beschikken om de geschiedenis te realise-
ren."77 In de bijbel hebben we te maken met een verstrengeling van geschiede-
niss en fictie, waarmee de schrijvers Gods wil en bedoelingen trachten te ont-
hullen. . 
Alterr is geenszins de enige bijbelse wetenschapper die met behulp van de lite-
rairee wetenschappen een nieuw licht wil werpen op de Schrift. Een overzicht 

55 Culpepper gebruikt dit aan M. Krieger ontleende beeld in Anatomy of the Fourth Gospel. A 
studyy in literary design, Philadelphia 1989, p. 3-4. 

66 Alter, Bijbelse verhaalkunst, p. 33. 

77 A.w., p. 46. 
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vann de diverse literaire benaderingen van de bijbel zal hier niet geboden wor-
den,, maar wel zal iets van het uiteenlopende karakter van deze benaderingen 
zichtbaarr gemaakt worden aan de hand van het boek The Postmodern Bible.% 
Ditt boek wil het huidige bijbels wetenschappelijke landschap in kaart brengen 
sedertt de intrede van diverse literaire en culturele kritieken. In het kader van 
onzee bijdrage zijn met name de eerste vier hoofdstukken van dit boek van be-
lang:: reader-response criticism, structuralistische en narratologische kritiek, 
poststructuralistischee kritiek en retorische kritiek.9 

Reader-responseReader-response critici stellen nadrukkelijk de lezer centraal. Niet de tekst, 
maarr de lezer beslist over de betekenis van een tekst. Voor bijbelse critici fun-
geerdee de reader-response criticism als eerste ontsnappingsmogelijkheid aan 
dee historische kritiek. Opmerkelijk nu is het grote verschil tussen seculiere en 
bijbelsee reader-response criticism, een verschil dat veroorzaakt wordt doordat 
binnenn de bijbelse reader-response criticism historische zaken de overhand 
(blijven)) hebben. Waar de reguliere reader-response criticism de huidige lezer 
centraall  stelt, heeft de bijbelse reader-response criticism oog voor de eerste, 
oorspronkelijkee lezer uit het verleden. Bovendien hebben bijbelse reader-res-
ponseponse critici uiteindelijk meer aandacht voor de (interpretatie van de) tekst dan 
voorr de lezers die de tekst lezen. 
Nett als de reader-response criticism heeft ook de structuralistische en narrato-
logischee kritiek de bijbelse wetenschappers een belangrijke toegang geboden 
tott een literaire benadering van de bijbel. Deze kritiek is gebaseerd op de ge-
dachtee dat zaken grijpbaar zijn vanwege hun onderlinge betrekking, en niet 
zozeerr op grond van hun kwaliteiten als afzonderlijke onderdelen. Structuralis-
tischee en narratologische kritiek wordt door bijbelse wetenschappers dan ook 
terr hand genomen om te komen tot een interpretatie van de bijbel als geheel. 
Preciess dit is hun aandeel in de revolutie die plaatsvindt binnen de bijbelse 
wetenschappen:: "They have had a major role to play (...) in decentering the 
historical-criticall  paradigm (...) and establishing the necessity of paying atten-
tionn to the biblical text in its final form."10 Na een lange geschiedenis van 
fragmenteringg is het - dankzij inzichten uit de literaire kritiek - weer mogelijk 
dee bijbel als geheel te beschouwen. 
Al ss vorm van poststructuralistische kritiek komt met name deconstructie ter 
sprake.. Deconstructie zoekt naar punten in een systeem waar de onvolledigheid 
vann het systeem gemaskeerd wordt. Deconstructie demonstreert hoe het geheel, 

88 The Postmodern Bible. The Bible and Culture Collective, G. Aichele ao, New Haven & 
Londonn 1995. 

99 De in de hoofdstukken 5-7 centraal staande psychologische kritiek, feministische kritiek en 
ideologischee kritiek houden zich immers niet zozeer bezig met de vraag naar wat en hoe een 
tekstt betekenis verleent, dan wel met de vraag naar wat wij willen dat de tekst betekent. 

100 A.w. p. 115. 
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doorr logische en retorische tegenstellingen te verbergen, de illusie van volle-
digheidd in stand houdt. Ieder soort van alomvattend systeem wordt gewan-
trouwd.. Deconstructie leert oog te hebben voor hetgeen onderdrukt wordt; voor 
hetgeenn naar de marge geduwd wordt. Ook wanneer het gaat om lezen, zet deze 
argwaann tegen ieder totalitair systeem zich door. Maar omdat deconstructie 
resoluutresoluut niet-systematisch is, is het onmogelijk te spreken van een enkele lees-
methodee of-techniek. "Nevertheless, attention to the inability of philosophers, 
literaryy critics, historians, theologians, and exegetes (along with politicians, 
lawyers,, clergy, and so on) to establish fully coherent arguments or systems is 
onee of the features that distinguishes deconstructive reading from other forms 
off  critical activity."*  Deconstructie zet de tekst centraal. Tegelijkertijd moet 
daarbijj  aangetekend worden dat er voor deconstructie geen centrum van de 
tekstt is. Tot een definitieve interpretatie van de tekst kan het nooit komen: een 
laatstee definitieve betekenis bestaat niet en is ook niet wenselijk. Interpretatie 
gaatt steeds verder. Deconstructionistische interpretatie bestaat voornamelijk uit 
eenn uiterst nauwkeurige lezing van specifieke teksten. Zelden echter, tot nu toe, 
vann bijbelse teksten. Deconstructionistische theologie wordt in verband ge-
brachtt met M.C. Taylor, die deconstructie opvat als de hermeneutiek van de 
doodd van God, en postmodernisme karakteriseert met het begrip a\theology. 
Dee zogenaamde nieuwe retorische kritiek tenslotte staat voor de bestudering 
vann de wijzen waarop een tekst een brug slaat naar zijn publiek met het oog op 
hett bereiken van bepaalde effecten. Diverse componenten van de klassieke 
retoricaa zijn in deze nieuwe retorica terug te vinden. Het gezichtsveld van de 
nieuwee retorica is echter verruimd. Retorica houdt zich niet langer enkel bezig 
mett redevoeringen, maar met alle teksten als tekenen waardoor schrijvers, 
tekstenn en lezers op elkaar inwerken. Hoewel de laatste jaren sprake is van een 
explosiee van publicaties aangaande de retoriek van bijbelse teksten, staat de 
invloedd van de nieuwe retorica op bijbelse studies nog in de kinderschoenen. 
Dee bijbelse exegese blijf t in het algemeen in beslag genomen door linguïsti-
sche,, literaire of sociale structuren, dan wel door theologische en ethische 
vraagstukken.. "Exegetes fail, for the most part, to take adequate account of the 
affectivee semantics of biblical literature, of the power of the Bible to wove."12 

111 A.w. p. 129. 

122 A.w. p. 172. 
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§22 BIJBELSE EN DOGMATISCHE WETENSCHAPPEN 

Eenn heel andere en - naar zal blijken - veel fundamentelere kritiek op de histo-
risch-kritischee heerschappij over de bijbelse wetenschappen klinkt vanuit de 
dogmatischee notie van het tertium. In zijn proefschrift Die Wirklichkeit der 
GeschichteGeschichte maakt Klouwen duidelijk dat de dogmatiek met deze notie het dua-
lismee wil overwinnen zonder verstrikt te geraken in het monisme. De notie van 
hett tertium wil zo gezien worden als een antwoord op de vraag hoe theologisch 
vann Gods werkelijkheid te spreken zonder terecht te komen in een model 
waarinn Gods werkelijkheid naast, achter of boven onze werkelijkheid zou lig-
gen,, dan wel in een model waarin Gods werkelijkheid onmiddellijk met de 
onzee samenvalt. Het problematische van dualistisch en monistisch denken 
wordtt hierbij gezien in de wijze waarop binnen deze denkramen de werkelijk-
heidd benaderd wordt. De uitwendigheid die deze denkramen kenmerkt, wordt 
doorr Klouwen - in navolging van ondermeer Barth - resoluut verworpen. 
Theologischh is het niet mogelijk op een abstracte, uitwendige, analytische wijze 
tee spreken van de God van Israël en Zijn geschiedenis. Het is de mens niet mo-
gelijkk buiten het Verbond om te spreken van deze Verbondsgod. 
Zoalss gezegd wil de notie van het tertium voorkomen dat theologisch spreken 
belandtt in monistische of dualistische denkramen. De werkelijkheid van de 
Godd van Israël kan niet als een onmiddellijk voorhanden werkelijkheid worden 
opgevatt (primum), maar ook niet als naast, achter of boven onze werkelijkheid 
bestaandee grond van onze werkelijkheid {secundum). Tertium datur\ Met be-
trekkingg tot het begrip 'geschiedenis' geeft de notie van het tertium aan dat 
Godss geschiedenis niet samenvalt met wat wij onder geschiedenis verstaan, 
maarr dat deze geschiedenis ook niet als tweede geschiedenis na, boven of ach-
terr onze geschiedenis te vermoeden is. Tertium datur! De geschiedenis die in 
hett bijbels getuigenis aan het woord wil komen betrekt zich met haar eigen 
wetmatighedenn op onze geschiedenis, zonder daarin op te gaan. Ze is wel in, 
maarr niet van deze wereld (zie ook paragraaf 1 van hoofdstuk 7). In deze bij-
lagee wil gewezen worden op het belang van deze notie voor de bijbelse weten-
schappen. . 

Dee notie van het tertium stelt op de eerste plaats radicaal paal en perk aan de 
historischh kritische methode. "Immers, als het bijbelse 'gegeven' zich krachtens 
zijnn eigenaard onttrekt aan historische vergelijking en verifieerbaarheid, als 
analogiee en correlatie als denkmiddelen ontoereikend blijken, omdat de 'Daden 
dess HEREN' nu eenmaal worden betuigd als intrinsiek wonderbaarlijk en 
daaromm principieel onvergelijkbaar, dan is daarmee de reikwijdte en toepassing 
vann de historische methode een duidelijke grens gesteld."13 De historische re-

133 Bakker, Geschiedenis in Opspraak, p. 191. 
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constructiee van de 'ware' geschiedenis achter de tekst kan niet langer tot hoog-
stee ideaal van bijbels wetenschappelijke arbeid verheven worden. De unieke 
dadenn van de God van Israël laten zich geenszins vastpinnen op wat wij histo-
rischh voor mogelijk houden. Zodoende biedt de notie van het tertium een uiterst 
fundamentelee kritiek op de historisch kritische methode; kritiek die fundamen-
telerr is dan de kritiek die de literaire wetenschappen bieden (kunnen). De poëti-
schee zinsnede 'lees maar, er staat niet wat er staat' krijgt binnen deze context -
diee uiteraard haar oorspronkelijke niet is - een geheel andere en nieuwe klank: 

DeDe schrijfmachine mijmert gekkepraat. 
LeesLees maar, er staat niet wat er staat. Er staat: 
..J4 ..J4 

Hetgeenn we te horen krijgen in het getuigenis van profeten en apostelen klinkt 
onss inderdaad veelal in de oren als mijmerende gekkepraat. Daarbij: er staat 
niett wat er staat. En desondanks rest ons niets anders dan te lezen wat er staat. 
"Err staat: ..." Precies hierin bestaat de opdracht voor de bijbelse wetenschap-
pen:: wetend dat er niet staat wat er staat, alle aandacht richten op hetgeen ge-
schrevenn staat. Hetgeen geschreven staat bij profeten en apostelen heeft een 
verwijzendd karakter. De Schrift is in zichzelf niet de openbaring: er staat niet 
watt er staat. Maar precies vanwege haar getuigend karakter is ze ons enige 
houvast,, en rest ons niets anders dan ons steeds weer te richten op dat wat er 
staat.. Lees maar, er staat niet wat er staat. 
Nuu we allereerst gezien hebben dat de notie van het tertium de historisch kriti -
schee zoektocht naar de 'ware' geschiedenis achter de teksten de pas heeft afge-
sneden,, moet op de tweede plaats opgemerkt worden dat de notie van het ter-
tiumtium eveneens een waarschuwing bevat aan het adres van de zogenaamde nar-
ratievee theologie. Bedoeld wordt de narratieve theologie waarin - veelal in re-
actiee op het historisch kritisch onderzoek - het verhalend karakter van de 
Schriftt zozeer wordt benadrukt, dat het concrete van de in de Schrift betuigde 
geschiedeniss naar de achtergrond verdwijnt. Waar de historische kritiek de 
bijbelsee geschiedenis te zeer in ons historisch kader verankeren wil (primum), 
looptt stricte narratieve theologie het gevaar de bijbelse verhalen los te zien van 
onzee geschiedenis (secundum). In de narratieve theologie kunnen de contouren 
vann het concreet-werkelijke vervagen. "De vertellers vertellen verhalen. Meer 
niet!!  Deze narrativistische ontwaarding van de historische referentialiteit vindt 
haarr exacte antipode in de bijbelse ontologie van de namen en de daden."15 

TertiumTertium daturl 

144 M. Nijhoff, 'Awater', in: Een geur van hoger honing, Amsterdam 1990, p. 84. 

155 Bakker, 'Dabar en historie. Over nut en nadeel van de historie voor de hermeneutiek', in: E. 
Dekker,, M.C. Batenburg, D.H.J. Steeks ea (red.), Solidair en solide. In gesprek met H.W. de 
Knijff ,, Kampen 1997, p. 158-159. 
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Alterr heeft dit gevaar trachten te ontlopen door te spreken van de bijbel als 
gehistoriseerdee fictie in proza, of als gefictionaliseerde geschiedenis. Hij noemt 
dee God van Israël de God van de geschiedenis, en van de bijbelse auteurs zegt 
hijj  dat zij fictie gebruikten om geschiedenis te realiseren. Ruimte voor iets 
nieuws,, laat staan voor het volstrekte novum, bestaat in deze gedachtengang 
niet.. Gods bedoeling wordt in onze geschiedenis duidelijk; en de bijbelse au-
teurss zijn kennelijk bij machte deze geschiedenis te realiseren. Het moge dui-
delijkk zijn dat de dogmatische notie van het tertium deze exegese volledig 
vreemdd is. 
Ookk Loughlin laat in zijn boek Telling God's story; Bible, Church and narra-
tivetive theology geen ruimte voor het tertium. Zijn boek begint hoopvol: reeds in 
dee eerste alinea klinken de woorden van S. Hauerwas dat men te vaak verteld 
kann worden dat God de mens maakte omdat Hij/hij zo van verhalen houdt. Het 
gevaarr dat stricte narratieve theologie met zich mee brengt, wordt hiermee on-
middellijkk onderkend. Loughlin staat een narratieve theologie voor ogen in de 
lij nn van H. Frei en Barth. Deze narratieve theologie beoogt het verhaal van 
Jezuss Christus centraal te stellen. In tegenstelling tot de meeste moderne theo-
logiee gaat deze theologie niet uit van de mogelijkheid, maar van de actualiteit 
vann de openbaring. Met Barth en Frei betoogt hij: "it is the possibility that fol-
lowss from the actuality, and not the other way around." 16 Deze narratieve 
theologiee begint met het lezen van de bijbel als getuigenis van Gods openba-
ring.. Opmerkelijk is nu de prominente plaats die Loughlin de kerk hierbij toe-
bedeelt.. Aangezien narratieve theologie zich bezig houdt met het lezen van de 
bijbel,, zal ze zich naar zijn oordeel ook onmiddellijk bezig hebben te houden 
mett de lezers van de bijbel: de kerk. De kerk voorziet bij hem zelfs in de regels 
hoee de Schrift te lezen. "The creed is the rule of Scripture, but a rule means 
nothingg without that which it rules. (...) Thus creed and Scripture, rule and text, 
aree mutually implicated, folded within one another." 17 Het zijn precies deze 
regelss van de kerk - en niet zozeer de tekst zelf- die de tekst zijn hoog christo-
logischee betekenis verlenen. De kerk zet zo het verhaal van Jezus Christus 
voort:: "the story of Jesus is the story of each one of us, because it more forcibly 
remindss us that the story of Jesus is not complete without the story of the 
Church.""  18 Dat het verhaal van Jezus al de door ons voor mogelijk gehouden 
verhalenn volledig op z'n kop zet, dat het in het verhaal van Jezus om een vol-
slagenn nieuw verhaal gaat, is binnen dit denkraam werkelijk noch mogelijk. 
Freii  wordt door degenen die enkele van zijn essays postuum hebben uitgege-
ven,, beschouwd als de persoon bij uitstek die het werk van Barth opnieuw ge-

166 Loughlin, Telling God's story, p. 35. 

177 A.w.p. 50-51. 

188 A.w.p. 216. 
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introduceerdd heeft in de Verenigde Staten. Reeds is gewezen op de prioriteit 
vann de actualiteit boven de mogelijkheid van de openbaring. Ook in de inlei-
dingg op Freis essay aangaande de opstanding van Christus - het enige essay 
overigenss waaruit door Loughlin niet wordt geciteerd - wijzen de uitgevers op 
hett Barthiaanse karakter van de theologie van Frei: "Frei's own more nearly 
Barthiann view - with its stress on the mysterious conjunction of theological 
transcendencee and concrete reality with respect to the risen Christ - ..."19 Hier 
lijk tt ruimte te ontstaan voor de notie van het tertium. Inderdaad spreekt Frei 
vann de opstanding als van een werkelijke gebeurtenis, die door geen mens ade-
quaatt te bevatten is. De radicaliteit die in de notie van het tertium besloten ligt, 
ontbreektt bij hem echter. "Is Jesus Christ (...) a 'fact' like other historical facts? 
(...)) I don't think so, just as I don't think that I can say 'God created the world' 
andd mean by that a factual referent like any other. (...) 'Jesus Christ' in scriptual 
witnesss does not refer ordinarily. (...) It is historical reference (to use our cultu-
rall  category) but it is not historical reference in the ordinary way: nor of course 
iss it metaphor."20 z0 zoekt Frei zijn weg tussen historische en narratologische 
aansprakenn op dee Schrift. In Jezus Christus hebben we van doen met een bui-
tengewonee geschiedenis. 'Buitengewoon' is echter een veel te zwakke term om 
uitdrukkingg te geven aan hetgeen hier van 's hemelswege geschiedt. Hetgeen 
geschiedtt in Jezus Christus doet alles wat wij onder geschiedenis plegen te 
verstaan,, verbleken tot schijn-geschiedenis. En precies deze - door Frei niet 
opgemerktee - kritische radicaliteit van het totaal nieuwe dat inbreekt in onze 
'geschiedenis',, behoedt onze bijbelse theologische lezing van profeten en apos-
telenn voor de valkuilen van zowel de historische kritiek als de narratieve theo-
logie.. De in de Schrift betuigde zaak zelf laat zich niet verstaan als een ge-
schiedeniss naast vele andere geschiedenissen, noch als een tweede geschiedenis 
tegenoverr onze geschiedenis. Tertium datur! De historisch kritische veranke-
ringg van Gods geschiedend Woord in onze geschiedenis alsmede de narratolo-
gischee vlucht in het verhaal, lijden schipbreuk aan de eigen aard van het ge-
schiedendee Woord zelf. Ook de bijbelse wetenschappen kunnen zich aan dit 
inzichtt niet onttrekken. Het gesprek met de literaire wetenschappen kan de 
bijbelsee wetenschappen scherpen in het lezen zelf; de hieraan voorafgaande 
vraagg waarom te lezen vindt haar beslissende antwoord echter niet in de lite-
rairee wetenschappen, maar in de dogmatische notie van het tertium. 

"Demm Historischen und dem Unhistorischen gegenüber gibt es aber 
einn Drittes, ein 'tertium': die unhistorische Geschichte, eine Ansicht, 
diee die konkrete Geschichtlichkeit nicht preisgeben wil l und kann (es 

199 H. Frei, Theology and narrative. Selected essays, edited by G. Hunsinger and W. Placher, 
Neww York-Oxford 1993, p. 201. 

200 A.w. p. 211-212. 
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geschiehtt in unserer Historie), eine Ansicht aber, die auch weiB, daö 
diesee Geschichtlichkeit unserer Historie nicht unterworfen ist (die 
Historizitatt dieses Geschehens ist uns prinzipiell verborgen). - Zwar 
istt das Wort in die Historie hineingegangen, es ist aber nicht in ihr 
untergegangen;; 'richtet' das Wort sie, das Wort wird aber nicht durch 
siee 'gerichtet'. Der Vorwurf des Doketismus, wie sehr es dazu 
manchmall  AnlaB zu geven scheint (und darum kommt es so auf die 
Formulierungenn an), triff t letztlich nicht zu, denn die Fleischwerdung 
dess Wortes ist auch in dieser theologischen Betrachtung des 'tertium' 
nichtt eine Idee, nicht eine Gedanke, sondern die konkrete (!) Tat 
Gottess unter uns, in unserer Historie, aber so, daft er in ihr nicht auf-
geht,, in ihr nicht untergeht. Die Offenbarung schlagt direkt in die 
Verborgenheitt um, wo man meint, sie erfassen und 'haben' zu können. 
DieDie Historizitat Jesu Christi liegt in der Verborgenheit. Seine Offen-
barungg ist deshalb nicht anders denn als 'unhistorische Geschichte' zu 
beschreiben.. Denn, wie sehr Christus auch in die Historie hineinge-
gangenn ist und wie sehr er unsere Verlegenheit, Vergeblichkeit, 
Schuld,, unsere Relativitat unserer historischen Zeit auch getragen und 
mitgetragenn hat, dennoch bleibt er frei, bleibt er Herr, auch über un-
seree 'heiligen' Kategorien der Kausalitat, der Historizitat, der Physik 
usw."21 1 

211 Klomven, Die Wirklichkeit der Geschichte, S. 386-387. 



Bijlagee 3 

Eucharistischee interpretaties van Johannes' brood- en 
wijnverhalen n 

Hett gebruik van teksten uit Johannes in kerkelijke interpretaties van avondmaal 
enn eucharistie, heeft de aanleiding gevormd voor deze studie. Gepoogd is een 
kritischee reflectie te geven op de eenzijdige wijze waarop kerken het evangelie 
naarr Johannes hanteren in haar spreken van de kerkelijk gevierde maaltijd des 
Heren.. Van een onmiddellijke verbinding tussen de bijbelse teksten en het 
avondmaall  dan wel de eucharistie is daarbij afgezien. Op deze wijze hebben we 
dee teksten zelf zo lang mogelijk aan het woord willen laten. Vele exegeten ech-
terr betrachten deze distantie niet en betrekken eucharistie of avondmaal zeer 
directt op de teksten uit Johannes. In deze bijlage wordt ter illustratie van eucha-
ristischee interpretaties van het brood des levens (Joh 6),! de wijn van de bruiloft 
tee Kana (Joh 2:1-12) en de betrouwbare wijnstok (Joh 15:1-8) een aantal exege-
tischee commentaren op Johannes bezien onder precies dit aspect. In willekeu-
rigee volgorde zal een aantal opvattingen zoals die aangetroffen worden in di-
versee commentaren, de revue passeren. 
Bultmannn leest in Johannes 6:51b-58b zonder twijfel de sacramentele maaltijd 
vann de eucharistie: "Gedankengang und Gliederung von 627-59 bereiten groBe 
Schwierigkeiten.. Von vornherein hebt sich 65ib (kai ho artos de ktl) -58b stark 
vonn dem Vorhergehenden ab; denn zweiffellos ist hier vom sakramentalen 
Mahlee der Eucharistie die Rede, bei der Fleisch und Blut des 'Menschensohnes' 
verzehrtt werden mit der Wirkung, daB diese Speise das 'ewige Leben' verleiht, 
undd zwar in dem Sinne, daft der Teilnehmer an diesem Mahle der künftigen 
Auferstehungg gewiB sein kann. Das Herrenmahl ist hier also als farmakon atha-
nasiasnasias bzw. tes zoes aufgefaBt."2 Hierin ziet Bultmann een tegenspraak, zowel 
mett de voorafgaande woorden als met andere teksten uit Johannes: "Denn in 
diesenn ist unter dem Lebensbrot, das der Vater gibt, indem er den Sohn vom 
Himmell  sendet (V.32f.), er selbst, der Offenbarer, verstanden. Er spendet (V.27) 
undd ist (V.35.48.51) das Lebensbrot, wie er das Lebenswasser spendet (410), wie 
err das Licht der Welt ist (812), als der Offenbarer, der der Welt leben gibt (V.33, 
vgl.. IO28; 172), - denen namlich, die zu ihm 'kommen' (V.35, vgl. 320f.; 540), d.h. 
diee an ihn glauben (V.35; und vgl. 320f. mit 318), ohne daB es noch eines sakra-

11 Voor een overzicht van ingenomen standpunten zij verwezen naar Menken, 'John 6:51c-58: 
Eucharistt or Christology?' in: Culpepper (ed), Critical readings of John 6, p. 183-204. Men-
kenn zelf overigens acht het waarschijnlijk dat de evangelist gebruik heeft gemaakt van eucha-
ristischee termen, maar dat hij deze termen gebruikt in een christologisch perspectief "John 
putss the Eucharist in its proper place by focusing on that which gives meaning to this sacra-
ment:: Jesus' salvific death." (p. 202) 

22 Bultmann, Das Evangelium des Johannes, S. 161-162. 
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mentalenn Aktes bedürfte, durch den sich der Glaubende das Leben aneignet. Es 
kommtt hinzu, dafi die Begriffssprache von 6sib-58 aus einem ganz anderen An-
schauungskreiss stammt als die von 627-5ia. Der SchluB ist unvermeidlich, daB 
V.5ib-588 von der kirchlichen Redaktion hinzugefiigt ist. (...) Wie die Redaktion 
inn Kap. 3 die Bezugnahme auf die Taufe vermiBte und nachtrug, so in Kap. 6 
diee Beziehung auf die Eucharistie. DaB der Evglist der kultisch-sakramantalen 
Frömmigkeitt kritisch gegenübersteht, zeigt auch Kap. 13."3 Barrett gaat niet 
accoordd met Bultmanns ecclesiastische redacteur, maar onderschrijft diens op-
vattingg dat in de verzen 51c-58 een combinatie valt te bespeuren van eucharisti-
schee en eschatologische elementen. Ook in zijn commentaar bij de betrouwbare 
wijnstokk spreekt Barrett van de eucharistische referenties in Johannes 6: "... in 
anyy case, unless we suppose that 14.31 means departure from the room where 
thee supper was held, ch. 15 is represented as taking place in the context of the 
supper.. These connections must lend some support to the view that the symbo-
lismm of the vine is in part eucharistie. (...) A branch detached from the parent 
vinee can bear no fruit; it is worthless and useless. The image in itself is a valid 
one:: but John must have lived in complete isolation if he did not know that 
Christianss met from time to time to eat bread (the flesh of the Son of man) and 
too drink the fruit of the vine (his blood). It is therefore reasonable to think that, 
ass in ch. 6 he introduces eucharistie references into the discourse on the Bread 
off  Life (...) so here he accepts rather more remote allusions afforded by the 
imagee of the vine. But his theme is the union between the believers and Christ 
ass manifested in his whole work in life, death and resurrection."4 Brown geeft 
zijnn bespreking van Johannes 6:51-59 de subtitel Duplicate of the preceding 
discoursediscourse in which the Bread of Life is now the Eucharist. In het eerste deel van 
dee discourse (vs 35-50) acht hij het eucharistische thema secundair, terwijl het 
inn vs 51-59 primair en exclusief wordt. In zijn interpretatie van het verhaal van 
dee bruiloft te Kana, is Brown terughoudender wanneer het gaat om eucharisti-
schee tonen: als er eucharistische symboliek in aanwezig zou zijn, dan is dat 
incidenteel.. Het moet zeker niet overdreven worden. In Jezus' woorden aan-
gaandee de wijnstok daarentegen moeten eucharistische boventonen zeker niet 
uitgeslotenn worden. Ook Van den Bussche begrijpt het zogenaamde eerste 
hoogtepuntt uit Johannes 6 noodzakelijk eucharistisch. Tevens verbindt hij de 
betrouwbaree wijnstok met de wijn van het avondmaal: "Het beeld van de wijn-
stokk is opgeroepen door de Wijn van het Avondmaal en door de woorden die in 
dee synoptische evangelies voorkomen bij de instelling der eucharistie: 'Voor-
waar,, Ik zeg u: Ik zal niet meer drinken van het gewas van de wijnstok tot op de 
dag,, waarop Ik het nieuw zal drinken in het Rijk Gods.'"5 Willemse ziet zowel 
inn Johannes 6 als in Johannes 2; 1-12 het teken van de eucharistie. Schnacken-

33 A.w. S. 162. 

44 Barrett, The Gospel according to St. John, p. 470. 

55 Van den Bussche, Het boek der werken, p. 109. 
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burgg daarentegen acht het gezocht sacramentele gebruiken te vermoeden achter 
hett verhaal van het water dat wijn werd. In Johannes 6 speelt de eucharistie 
zijnss inziens wel een belangrijke rol. Zo merkt hij bij Johannes 6:51c op: "Das 
inn den Tod gegebene Fleisch Jesu wird in der Eucharistie dargeboten und 
empfangen.. In der neueren Forschung hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daB 
hinterr der Formulierung das eucharistische Brot-Stiftungswort steht, freilich in 
einerr von den Syn und Paulus abweichenden Form. In Kern muB es gelautet 
haben:: 'Dies ist mein Fleisch'; wahrscheinlich war es aber noch mit einer huper-
Formell  verbunden, die hier in die joh. Ausdrucksweise 'fur das Leben der Welt' 
eingekleidett ist."6 Boendermaker en Monshouwer zien in Johannes 6 een stap 
opp weg naar de avondmaalsviering van vandaag de dag. Ook in hun interpretatie 
vann het verhaal van de bruiloft te Kana ontbreekt het avondmaal niet: "Over-
vloedd van wijn hier en overvloed van brood in Johannes 6. Wij hoeven niet lang 
tee gissen wat hier meespeelt! Het gaat over het avondmaal, maar met die con-
stateringg is nog te weinig gezegd. Het gaat over de verbondsmaaltijd met het 
oogg op het feest dat komt. Johannes viert het avondmaal steeds onder eschato-
logischh gezichtspunt, op het Paasfeest toe dat komt en dus nabij is."7 

66 Schnackenburg Das Johannesevangelium II. Teil, S. 83-84. 

77 Boendermaker en Monshouwer, Johannes, p. 58. 
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Bijlagee 4 

Broodd in Johannes en haggadische traditie s 

Inn Bread from heaven biedt Borgen een exegetische studie naar het manna in 
hett evangelie naar Johannes tegen de achtergrond van haggadische tradities. Hij 
komtt hiermee tot een aantal opmerkingen die verwantschap vertonen met een 
aantall  noties uit onze bijbels-theologische studie van de teksten uit Johannes. 
Dezee bijlage is derhalve gewijd aan genoemd werk van Borgen. 
Borgenn constateert overeenkomsten tussen homilieën van Philo (Mut. 253-263, 
Leg.. all. III 162-168) en Johannes 6:31-58 wat betreft exegetische methode en 
homiletischee patronen: "They employed the same method in using traditions 
andd in paraphrasing words from a cited Old Testament quotation; and they all 
hadd the same form of a homiletic pattern."1 Bovendien constateert hij op be-
langrijkee punten treffende overeenkomsten tussen deze homilieën en delen van 
dee Palestijnse midrash. De these van zijn studie zal dan ook luiden: "In their 
expositions,, both Philo (Mut. 258-260, Leg. all. III 162.168 and Congr. 
170.173-174)) and John (6,31-58) paraphrased words from the Old Testament 
quotationss and interwove them with fragments from the haggadah about 
manna."22 In twee van de homilieën van Philo (Mut. 253-263 en Leg. all. Il l 162-
168)) duiken ook niet-joodse, Griekse ideeën op, die door Philo geïnterpreteerd 
wordenn binnen de context van de situatie van de joden in Alexandrië. Hij com-
bineertt deze ideeën met gedachten uit het joodse erfgoed. Ook Johannes inter-
preteertt op zijn wijze het joodse erfgoed. In zijn homilie van 6:31-58 po-
lemiseertt hij tegen gnostische tendenzen om een scherp onderscheid te maken 
tussenn de spirituele en de uitwendige sfeer. "John opposed and was influenced 
byy a docetic Christology and an understanding of the vision of God which was 
soo general that it played down the importance of the external Torah and the 
uniquee role of Jesus Christ of history."3 In een zevental aspecten zet Borgen zijn 
beschouwingg aangaande Johannes 6:31-58 uiteen. 

1.. BROOD, TORA EN SINAI 

Dee homilie van Johannes 6:31-58 veronderstelt de gave van Tora op de berg 
Sinaii  als model. Johannes' zinsnede «en leven geeft aan de wereld» (Joh 6:33) 
wordtt ook aangetroffen in haggadische tradities wanneer het gaat om de Tora en 

11 P. Borgen, Bread from heaven. An exegetical study of the concept of manna in the gospel of 
Johnn and the writings of Philo, Leiden 1981, p. 99. 

22 A.w. p. 1. 

33 A.w. p. 148. 
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omm de gave van Tora op de Sinai. Dit deel van Johannes 6:33 wordt door Bor-
genn derhalve 'the midrashic supplement1 genoemd.4 Het brood des levens krijgt 
dee functie toebedeeld van de Tora op de berg Sinai, hetgeen betekent dat het 
mannaa voor Johannes te identificeren is met de Tora: "Since the bread from 
heavenn has been given the function of the Torah at Sinai, John obviously re-
flectss that the manna was identified with the Torah."5 Ook Philo verbindt het 
mannaa met de wetten van Mozes (Mut. 253-263); een identificatie die eveneens 
wordtt aangetroffen in de Palestijnse haggada (Mek. 13,17). Johannes 6:45-46 
leertt dat het brood uit Johannes 6 niet enkel te verbinden is met de Tora, maar 
ookk met de theofanie op de berg Sinai. 

2.. BROOD EN WIJSHEID 

"Justt as the bread from heaven was identified with the Torah, or rather replaced 
thee Torah, in John, so also is it identified with another term for the Torah, 
namelyy wisdom. The ideas which clearly come from the Jewish wisdom tradi-
tionss are centered around the words 'to come', 'to eat and drink' and 'hunger and 
thirst'."66 In Spreuken 9:5 zegt de wijsheid 'Kom', en in Sirach 24:19 'Kom tot 
mij'.. Ook in Johannes 7:37 komen we deze imperatief 'kom' expliciet tegen, 
waarmeee Johannes' afhankelijkheid van wijsheid-tradities zeker is. Ook het 'eten 
enn drinken' alsmede het 'hongeren en dorsten' worden met betrekking tot de 
wijsheidd aangetroffen in Spreuken en Sirach. "Fragment from haggadic tradi-
tionss about the manna and the well and from eucharistie traditions have been 
employedd in this section [John 6:49-58 - ML] , but it is evident that also ideas 
aboutt wisdom have influenced it. (...) Hence the eating of the bread from 
heavenn and the eating and the drinking in the eucharist mean the eating and the 
drinkingg of wisdom (and the Torah)."7 Hoewel in de wijsheidsliteratuur de 
wijsheidd 'voedsel en drank' genoemd wordt, wordt daar geen parallel voor Jo-
hannes'' identificatie aangetroffen van het manna met de wijsheid. Zulk een 
identificatiee echter wordt gesuggereerd in Ex. R. 25,7 alwaar Exodus 16:4 aan-
gaandee het manna gecombineerd wordt met Spreuken 9:5 aangaande de 
wijsheidd (en de Tora). 

3.. B R O OD EN DE ' C O M M I S S I O N ED A G E N T' 

Eenn ander concept dat het gebruik van het 'brood uit de hemel' kwalificeert in de 
homiliee van Johannes 6:31-58, is het concept van agency. Johannes spreekt van 
hett gezonden zijn van Jezus. Hij doet dit op een hallachische wijze. "On the 
basiss of this technical halakhic use of the term ho pempsas me, it is reasonable 

44 Zie a.w. p. 148. 

55 A.w. p. 149. 

66 A.w. p. 154. 

77 A.w. p. 155. 
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too interpret the statements about the sending in John against the background of 
thee judicial rules for agency in the Jewish traditions."8 

Dee tot nu toe besproken punten betekenen voor de interpretatie van Johannes 
6:31-588 het volgende: "Hence, the process of bringing the 'bread from heaven' 
too 'the world' in John 6,31-58 is described by weaving it together with the con-
ceptss of Torah, wisdom and agency. The appearance and presence of the bread 
aree consequently pictured as theophany (Torah), invitation (wisdom) and 'ju-
ridicall  mysticism' (agency).The formula of'I am (the bread, etc.)' in this context 
receivess the force of the self predication of wisdom with overtones from God's 
theophanicc presentation of Himself, in John, of course, through the representa-
tionn by God's agent, the Son."9 

4.. BROOD EN EEUWIG LEVEN 

Borgenn verstaat 'eeuwig leven' als leven in de komende aeon. "John's use of 
'eternall  life' establishes a meaning within the thought pattern of'this aeon/world' 
andd 'the coming aeon/world'. (...) John follows here an eschatological termino-
logyy and thought pattern common to the Synoptics, Paul, Hebrews, Jewish 
apocalypticc literature and the rabbinic writings."10 Dit betekent dat het leven dat 
hett brood uit de hemel brengt - in overeenstemming met ideeën aangaande 
Tora,, de wijsheid en de agent van de levende God - bij Johannes de verdere 
qualificatiee ontvangt van 'eeuwig leven', van 'leven in de komende aeon'. Johan-
ness 6:31-58 bevat meedere eschatologische concepten. "Al l these eschatological 
conceptss have in John 6,31-58 been associated with the bread from heaven on 
thee basis of ideas about Torah, theophany, wisdom and agency; and they are not 
confinedd to future expectation. Instead they are seen as present realities. Thus 
eternall  life is no longer the future life of the coming aeon. The promise that 
believerss will neither hunger nor thirst (v. 35b) is fulfilled in the present. The 
eschatologicall  judgment with the verdict that those who come to Jesus will 
neitherr be thrown out (v. 37) nor perish (v. 39) takes place in the present."" 
Borgenn spreekt derhalve van het 'eschatological present'. Uitzondering hierop 
vormenn Jezus' uitspraken aangaande de opstanding op de laatste dag. Daar blijf t 
dee toekomende tijd volledig van kracht. Het eeuwige leven dat reeds een re-
aliteitt is in het heden zal tevens de lichamelijke opstanding op de laatste dag 
behelzen. . 

5.. BROOD, UITWENDIG EN SPIRITUEEL, GEGEVEN AAN ISRAËL 

Inn antwoord op de vraag naar de relatie tussen het brood uit de hemel in het 
verledenn en Gods brood uit de hemel in het heden, merkt Borgen op dat Johan-

88 A.w. p. 159. 

99 A.w. p. 162-163. 

100 A.w. p. 165. 

111 A.w. p. 168. 
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ness de gebeurtenissen uit het verleden plaatst in de uitwendige sfeer, en het 
broodd uit de hemel in het heden in de spirituele sfeer. "Although the bread from 
heavenn in the present has been associated with ideas from Torah (giving of life, 
theophanicc hearing and vision) and wisdom (invitation, eating and drinking), it 
iss not directly identified with Torah and wisdom as such. Instead, the ideas from 
Torahh and wisdom attributed to the bread from heaven describe the spiritual 
realityy to which the external manna and Torah of the past point. And since the 
ideass from Torah and wisdom have been given eschatological qualification as 
eternall  life, cessation of hunger and thirst, etc., also the eschatological ideas 
employedd are spiritually understood."12 

6.. V E R G A N K E L I JK EN O V E R G A N K E L I JK V O E D S E L: V L E E S EN G E E ST 

Dee spanning tussen de uitwendige en de spirituele sfeer ziet Borgen uitgedrukt 
inn Johannes 6:26-27: « ...jullie zoeken mij, niet om de tekenen die julli e zagen, 
maarr omdat julli e aten van de broden en verzadigd waren. Werkt niet (om) de 
spijss die verloren gaat, maar (om) de spijs die blijf t tot eeuwig leven, die de 
Zoonn des Mensen julli e geven zal: want deze heeft de Vader God verzegeld». 
"Thee external event of the feeding miracle (6, 1-14) was meant to point beyond 
itselff  to the spiritual food which endures to eternal life, but the people distorted 
itt by thinking that the meal of the perishable food had its end and meaning in 
itself."13 3 

7.. INCARNATI E BEWIJST DAT DOCETISCHE SPIRITUALISTEN 

UITWENDIGENN ZIJN 

Inn de ogen van Borgen ontwikkelt de homilie van Johannes 6:31-58 een anti-
docetischee christologie: het spirituele brood uit de hemel is identiek met Jezus 
Christus,, de zoon van Jozef, een menselijke figuur ('vlees en bloed') met wie de 
gekozenn gelovigen verenigd zijn door bemiddeling van de eucharistie en de 
woordenn van Jezus. "The docetic spiritualists, therefore, are like 'Jewish' exter-
nalists,, because they believe the bread from heaven to be found outside the In-
carnatee One. Furthermore, in the bodily resurrection at the last day (6, 
39.40.44.54)) the anthropological and soteriological distinction between flesh 
andd spirit (6, 63) will finally be removed, and the spiritual and external spheres 
wil ll  be one and the same."14 

122 A.w. p. 173. 

133 A.w. p. 180. 

144 A.w. p. 192. 

195 5 



Bijlagee 5 

Maria ,, of: de moeder  van Jezus op de bruilof t te Kana 

Eenn opmerkelijk groot deel van de secundaire literatuur aangaande de bruiloft 
tee Kana in Galilea is gewijd aan de rol van de moeder van Jezus binnen dit ver-
haal.. Met name Johannes 2:4 heeft bij menig exegeet grote vragen opgeroepen: 
vanwaarr deze barse woorden van Jezus tot zijn moeder, en hoe zijn deze woor-
denn te rijmen met zijn daadwerkelijke handelen? 
Ondankss de vele onderlinge verschillen zou binnen de artikelen aangaande deze 
kwestiee een grove tweedeling gemaakt kunnen worden: 

1.. auteurs die binnen de verhouding van Jezus tot de Vader een belang-
rijkee rol zien weggelegd voor de moeder van Jezus; 

2.. auteurs die benadrukken dat de verhouding van Jezus en de Vader van 
fundamenteell  andere orde is dan de verhouding van Jezus en zijn 
moeder. . 

Beidee standpunten zullen in deze bijlage geschetst worden aan de hand van 
enigee artikelen betreffend Maria, of de rol van de moeder van Jezus op de 
bruiloftt te Kana. Dat vele auteurs niet - met Johannes - spreken van 'de moeder 
vann Jezus', maar van 'Maria', is overigens opmerkelijk. Bekker heeft terecht 
gewezenn op de functie van de anonimiteit van de moeder van Jezus: 

"Dee anonieme aanduiding 'moeder van Jezus' houdt (...) een dubbele 
aanwijzingg in: zij wijst enerzijds van zichzelf af en verwijst naar de 
naamm 'Jezus' en naar 'de Naam' (God de Vader), anderzijds wijst zij 
ookk overduidelijk op het moederschap en laat daarmee tegelijk de 
menselijkheidd van Jezus goed uitkomen."1 

Omm met de eerste groep te beginnen. P. Schoonenberg wil het door diverse 
commentatorenn geformuleerde fundamentele verschil tussen de verhouding van 
Jezuss en zijn moeder enerzijds, en de verhouding van Jezus en de Vader ander-
zijds,, niet waar hebben. Hij poogt beide verhoudingen te verenigen: "Hij [nl 
Jezuss - ML] geeft niet meer de hulp die van Hem als familielid verwacht wordt, 
tenzijj  tegelijk als teken van zijn zending."2 C.P. Ceroke weigert te accepteren 
datt Maria niet tussen beide zou (kunnen) komen in goddelijke zaken. "That 
Christt was dependent solely upon the wil l of His Father throughout the public 

11 Bekker, Zoon van God, Messias, Mensenzoon, p. 126. 

22 P. Schoonenberg, 'De Epiphanie van Kana', in: Nederlandse Katholieke Stemmen 52 (1956). 
p.. 361. 
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lif ee is a fact that cannot be contested. But that Christ applied this law of depen-
dencyy upon the Father to Mary at Cana so as to rule her out of the public life as 
aa matter of principle, does not accord with Mary's participation in the miracle 
itselff  or with her dependence on divine guidance elsewhere in the Gospels."3 

'Thee performance of the miracle by Jesus confirmed Mary's advice. She was 
correctt in every detail."4 Hoewel het Ceroke duidelijk is dat de rol van Maria 
ondergeschiktt is aan de rol van Jezus, noemt hij de rol van Maria "essential to 
thee miracle".5 Dit standpunt werkt hij elders als volgt uit: "The Israel of the OT 
gavee the Messias and the benefits of the messianic era to the world, but was 
ablee to do so only because of Mary, the mother of Jesus. The new Israel of the 
NTT likewise presents the Messias and the spiritual benefits of the Last Days to 
thee world. She too does so only in function of the role of Mary, the mother of 
Jesus."6 6 

Bernardd is uitermate positief over de rol van Maria in het verhaal: "Jesus had 
noww for the first time gathered disciples round Him, and Mary may well have 
thoughtt that the time had come for Him to show Himself for what she knew 
Himm to be."7 Jezus' woorden tot zijn moeder noemt hij "a gentle suggestion of 
misunderstanding";88 Maria wordt vriendelijk gevraagd het aan Jezus over te 
laten.. Ook het 'vrouw* waar Jezus zijn moeder mee aanspreekt, heeft niets te 
makenn met enige verwerping of berisping te maken, gezien het tedere «Vrouw, 
ziee je zoon» in Johannes 19:26. Al met al komt Maria in het verhaal naar voren 
alss "expectant of some 'sign' that wil l show Jesus for what He is".9 

Wordtt het //' emoi kai soi, gunai door H. Grimme verstaan als "Was haben ich 
undd du, o Weib, (mit dem Fehlen des Weines) zu tun?",10 Derrett ziet deze 
woordenn als "protestation that there is not, or should not be, a difference of 
viewpoint,, still less a dispute, between the two personalities. 'Between us," the 
speakerr insists, 'there can be no quarrel; and if you have supposed a basis for 
onee existed, you are wrong.'"1! 

33 C.P. Ceroke, 'Jesus and Mary at Cana: Seperation or Association?', in: Theological Studies 17 
(1956),, p. 16. 

44 A.w. p. 25. 

55 A.w. p. 37. 

66 Ceroke, 'The Problem of Ambiguity in John 2,4', in: Catholic Biblical Quarterly 21 (1959), 
p.. 340. 

77 Bernard, A critical and exegetical commentary on the Gospel to St. John, p. 75. 

88 Idem. 

99 A.w. p. 76. 

100 H. Grimme, 'Drei Evangelienberichte in neuer Auffassung', in: Theologie und Glaube 34 
(1942),, S. 86. 

111 Derrett, 'Water into Wine', p. 92. 
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Mett het 'vrouw' waarmee de moeder van Jezus aangesproken wordt, wordt vol-
genss I. De la Potterie Maria gesymboliseerd als 'moeder Sion', als het nieuwe 
Sion,, als het messiaanse Jeruzalem. Deze symboliek van Maria als nieuw Sion 
kann zijns inziens als volgt worden verfijnd: [a] Maria's rol als moeder - Maria 
iss moeder van de kerk; [b] Maria's rol als bruid - Maria is de bruid. Gelijk Jezus 
inn Johannes' symboliek bruidegom is, zo is Maria de bruid. De moeder van 
Jezuss is Sponsa Christi en Mater Ecclesiae.\1 
J.B.. Cortes Quirant concentreert zich op de psychologie van Maria, en formu-
leertt het volgende uitgangspunt om de houding van Maria gedurende de brui-
loftt te Kana te typeren: "Some of the most outstanding traits of Mary's psy-
chology,, as found in the Gospels, are humility and self-effacement".13 In Kana 
-- tijdens het eerste openbaar optreden van Jezus - durfde Maria derhalve niet 
tussenbeidee te komen; ze wachtte zo lang als ze kon (misschien zelfs wel te 
lang;; sommige gasten hadden waarschijnlijk al enige tijd geen wijn), en uitein-
delijkk stelt ze haar zoon bedeesd en beschroomd op de hoogte van de moeilijk-
heidd waar het bruidspaar mee kampt, alsof ze bang was om een wonder te vra-
gen.. Jezus bemerkt deze aarzeling als moeder op te treden nu ze Jezus (voor het 
eerst)) omgegeven ziet door leerlingen op een openbaar feest. In zijn antwoord -
watt is er tussen jou en mij - vraagt Jezus naar de reden van deze aarzeling: 
Waaromm aarzel je? Mijn uur, het uur van mijn lijden en dood, het uur waarin 
hett jou niet meer mogelijk zal zijn mij te vragen en mij niet meer mogelijk zal 
zijnn jouw verzoeken in te willigen, is nog niet gekomen. Overigens geeft Cortes 
Quirantt twee varianten voor deze parafrase: Wat is er aan de hand? Wat is er 
tussentussen ons gebeurd? Waarom aarzel je me dingen te vragen zoals je vroeger 
deed?? Het uur van mijn lijden, waarin dit niet langer mogelijk zal zijn, is nog 
nietniet gekomen; of: Wat is er tussen ons? Ben ik niet nog steeds je zoon? Het uur 
vann mijn lijden waarin je afstand zal doen van je moederlijke rechten en je 
zoonn zal verliezen is nog niet gekomen. Cortes Quirant geeft de voorkeur aan 
laatstgenoemdee parafrase. 

"Finally,, it seems obvious that the authors who emphasize Jesus' 
completee independence from his mother during the public life or who 
interprett the phrase as an invitation to Mary for self-effacement, do 
nott take into account the psychology of both Jesus and Mary as stated 
inn the Gospels".14 

122 I. De la Potterie. 'Mary and the mystery of Cana', in: Theology Digest 29 (1981), p. 40-42; 
eenn engelstalig resumé van zijn artikel 'La madre di Gesti e il mistero di Cana', in: Civilta 
CattolicaCattolica 130:3107 (Dec. 1, 1979), p. 425-440. 

133 J.B. Cortes Quirant, 'The wedding feast at Cana'. in: Theology Digest 14 (1966), p. 16; een 
engelstaligg resumé van zijn artikel 'Las Bodasde Cana', in: Marianum 20 (1958). p. 155-189. 

144 A.w. p. 17. 
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P.. Gachter leeft zich met behulp van de synoptische evangeliën in Maria's situ-
atiee in. Maria ziet de verlegenheid waarin het bruidspaar zich bevindt, en wendt 
zichh moederlijk tot haar zoon, van wie ze hulp verwacht; aan een wonder denkt 
zee daarbij niet (gezien haar reacties op Jezus in de kindheidsverhalen van Mat-
teüss en Lucas). Ze krijgt een hard antwoord: 'Wat heb ik met jou te maken, 
vrouw?'' - voor Jezus is alles wat natuurlijk is voor zijn huidige daden zonder 
belang.. Maar daarop volgt: 'Nog niet is mijn uur gekomen', waarmee hij duidt 
opp zijn opgang naar de Vader door dood en opstanding. Dan zal Jezus zijn 
moederr geen verzoek meer afslaan. Deze verzoeken zullen dan echter niet iets 
aards,, natuurlijks betreffen, maar Maria zal dan als de in Genesis 3:15 aange-
kondigdee 'vrouw' ("Weib") tot deelname aan messiaanse werken verhoogd zijn. 
Mariaa begrijpt voor het moment de volle betekenis van dit antwoord niet. In 
haarr blijf t de hoop dat Jezus hulp zal bieden. Voorzichtig bereidt ze de dienaren 
opp een eventuele wens van Jezus voor: 'Wat hij julli e vraagt, doe dat!' Jezus 
gaatt op dit woord van zijn moeder in en biedt hulp, zij het op een heel andere 
wijzee dan Maria verwacht had. Hij doet zijn eerste wonder; voor de leerlingen 
dee eerste grote openbaring van zijn heerlijkheid; voor Maria tegelijkertijd een 
wenkk en een symbool voor haar toekomstige positie in zijn messiaanse werken. 
"Wass Kana verheiBt, zeigt die Szene am Kreuz erfiillt". 15 

R.V.. Williams richt zich op de moeder van Jezus vanuit een "culturally con-
textuall  interpreted on" van de tekst: "John 2:1-12 read in context is a story 
aboutt a widowed mother at a wedding who brokers from her son a favor that 
preservess the honor of the groom's family and enhances her son's honor in an 
unexpectedd way."16 Hoewel de woorden van Jezus tot zijn moeder verraden dat 
err een spanning bestaat tussen beiden, bevatten ze geen weigering. "In Mary's 
earss they are no more than a complaint, a grumbling objection that is not even 
worthh a comeback."17 Maria is de weduwe die haar zoon vraagt de status en 
prestigee van de familie te bewaren. Hoewel Jezus bezwaar maakt tegen de tus-
senkomstt van zijn moeder, wordt hij afgeschilderd als een gehoorzame zoon. 
Brownn tenslotte wekt in eerste instantie de indruk bij de tweede groep auteurs 
ingedeeldd te willen worden, maar blijkt toch overtuigd te zijn van de bijzondere 
roll  van Maria. Uit Johannes 2 blijkt zijn inziens dat Maria geduld moet hebben: 
zijj  zal haar rol spelen na het uur van zijn dood en opstanding: "Before he does 
performm this sign, Jesus must make clear his refusal of Mary's intervention; she 
cannott have any role in his ministry; his signs must reflect his Father's 

155 P. Gachter, 'Maria in Kana (Jo 2,1-11)', in: Zeitschhft für katholische Theologie 55 (1931), S. 
401. . 

166 R.H. Williams, 'The mother of Jesus at Cana: a social-science interpretation of John 2:1-12, 
in:: Catholic Biblical Quarterly 59 (1997), p. 680. 

177 A.w.p. 692. 
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sovereignty,, and not any human, or family agency. But if Mary is to have no 
rolee during the ministry, she is to receive a role when the hour of his glorifica-
tionn comes, the hour of passion, death, resurrection, and ascension. John thinks 
off  Mary against the background of Gen iii : she is the mother of the Messiah; 
herr role is to struggle against the satanic serpent, and that struggle comes to its 
climaxx in Jesus' hour. Then she wil l appear at the foot of the cross to be en-
trustedd with offspring whom she must protect in the continuing struggle be-
tweenn Satan and the followers of the Messiah. Mary is the New Eve, the sym-
boll  of the Church; the Church has no role during the ministry of Jesus but only 
afterr the hour of his resurrection and ascension."18 

Dee tweede groep auteurs - de groep die gevormd wordt door auteurs die er van 
overtuigdd zijn dat de verhouding van Jezus tot de Vader van een fundamenteel 
anderee orde is dan de verhouding van Jezus tot zijn moeder - levert een minder 
veelkleurigg beeld op dan de bovengeschetste groep. A. Schlatter merkt op: 
"Durchh die Abweisung der Mutter hat es Jesus mit gröBter Kraft als Überhe-
bungg verworfen, wenn sich der Mensch anmaBt, Gottes Werk und Wunder nach 
seinemm eigenen Wunsch zu fordern";19 B.F. Westcott zegt van het // emoi kai 
soisoi gunai: "In this passage it serves to show that the actions of the Son of God, 
noww that He has entered on His divine work, are no longer dependent in any 
wayy on the suggestion of a woman, even though that woman be His Mother";20 
enn Barrett merkt aangaande Jezus' antwoord tot zijn moeder op: "... the reply of 
Jesuss seems to mean: You have no claims upon me - yet. In the same way Jesus 
refusedd to act upon the instructions of his brothers (7.6); his decisions are his 
own,, and depend only on the Father's will."21 
J.. Gnilka baseert zijn interpretatie op het 'vrouw' waarmee Jezus zijn moeder 
aanspreekt:: "Mi t der ungewöhnlichen Anrede »Frau« und seiner Gegenfrage 
distanziertt sich der Sohn von der Mutter in dem Sinn, daB er sich einer anderen 
GesetzmaBigkeitt understellt sieht, die durch das Wort von der Stunde ange-
deutett ist. Nicht setzt er selbst diese fest, vielmehr kommt sie über ihn. Sie ist 
Ausdruckk des Willens des Vaters (17 )̂ und auf die Offenbarung bezogen, in 
derr sich die góttliche Herrlichkeit offenbart. Diese Offenbarung wird mit dem 
Kana-Wunderr eröffnet, erlangt aber erst in der Erhöhung des Sohnes am Kreuz 
ihrenn Hohepunkt."22 

188 Brown, The Gospel according to John Volume 1, p. 109. 

199 A. Schlatter, Der Evangelist Johannes. Ein Kommentar zum vierten Evangelium. Stuttgart 
1948,, S. 67. 

200 B.F. Westcott, The Gospel according to St. John Volume 1, Grand Rapids 1954, p. 82. 

211 Barrett, The Gospel according to St. John, p. 191. 

222 J. Gnilka, Johannesevangel'turn, Wiirzburg 1983, S. 23. 
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Anderee auteurs zien het door Jezus ter sprake gebrachte uur als sleutel tot hun 
interpretatie.. Zo schrijft S. Schulz: "Der Gottmensch wird in seinem Handeln 
nichtt durch verwantschaftliche Bande bestimmt. Hinzu kommt die theologische 
Begründungg der Ablehnung Jesu: meine Stunde ist noch nicht gekommen. Je-
suss ist in keiner Weise von menschlichen Motiven abhangig, sondern nur von 
denn Weisungen des Vaters";23 en meent O. Bachli: "Die Mitteillung der Maria, 
diee die Bitte «Schaffe Wein herbei!» involviert, kommt aus einem Bereich, aus 
demm sich Jesus keine Forderung stellen lasst; er hat auch von seiner Mutter 
keinenn Befehl entgegenzunehmen. Maria reprasentiert einen Bereich, der von 
Jesuu verschieden ist. Sie entscheidet nicht über seine Stunde (hora V.4)."24 

Mett behulp van Lucas 21 benadrukt G. Schiwy de wil van de Vader: "Allei n 
diee Tatsache, dafi hier Wein fehlt, und die Bitte seiner Mutter sind fur Jesus 
keinee hinreichenden Gründe, seine Macht zu offenbaren. Ausschlaggebend ist 
vielmehrr der Will e des Vaters, der allein den geeigneten Augenblick bestimmt 
(s.. zu Lk 21,8), die göttliche Herrlichkeit durch ein Wunder aufscheinen zu 
lassen."25 5 

H.. Preisker trekt in zijn commentaar consequenties voor de status van de Ma-
riacultus.. Jezus wacht niet op een wenk van zijn moeder, maar gehoorzaamt de 
opdrachtt van zijn Vader in de hemel om zijn heerlijkheid door een wonder te 
openbaren;; dan pas is zijn uur daar. Daarmee is alle Mariacultus afgeleid, en zo 
iss eveneens voor haar een dominerende of gelijke plaats naast hem, uitgesloten. 
Aann het einde van het evangelie, in Johannes 19:26, valt Maria de haar toeko-
mendee eindorde {Endordnung) ten deel. In de gemeente heeft Maria haar op-
gavee te vervullen. In de huisgemeente van Johannes (ta idia) wordt ze opgeno-
men,, hier hoort ze, niet in enig machtsgebied dat door het bij-elkaar {das Zu-
einander)einander) van Vader en zoon alleen beheerst wordt.2^ 

233 S. Schulz, Das Evangelium nach Johannes, Göttingen 1972, S. 46. 

244 O. Bachli, '«Was habe ich mit Dir zu schaffen?» Eine formelhafte Frage im A.T. und N.T.', 
in:: Theologische Zeitschrifi II (1977), S. 79. 

255 G. Schiwy, Weg ins Neue Testament 2. Das Evangelium nach Johannes - Die Apostel-
geschichte,, Würzburg 1966, S. 36. 

266 Zie H. Preisker, 'Joh 2,4 und 19,26,' in: Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 42 
(1949),, S. 209-214. 
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Zusaa m men f assu n g 

Karll  Barth hat die Aufgabe der Theologie als die kritische Besinnung der Kir-
chee auf ihren Ursprung in Gottes Wort umschrieben. Die Kirche weiB, daB es 
sichh nicht von selbst versteht, daB sie wirklich das Wort Gottes verkündigt. 
Darumm bringt sie die Theologie hervor. Die Aufgabe der Theologie ist die Kriti k 
undd Korrektur der kirchliche Rede von Gott. In unserer Studie wird diese Auf-
gabee auf einen ganz spezifischen Teil der kirchlichen Rede bezogen: die Rolle 
dess Johannesevangeliums in der kirchlichen Rede vom Abendmahl oder der 
Eucharistie.. Obwohl im Johannesevangelium die sogenannten Einsetzungsworte 
Jesuu fehlen, ist der EinfluB dieses Evangeliums auf kirchliche Interpretationen 
dess Herrenmahls unverkennbar. Insbesondere Johannes 6:51-58 spielt dabei 
einee prominente Rolle. In seinem Buch Das Mahl des Herrn zeigt Markus 
Barth,, daB die (katholische und protestantische) Kirche bei Johannes Unter-
stützungstützung fli r sakramentalistische Ansichten zu finden vermeint. Das Wesen die-
sess Sakramentalismus ist der Gedanke, daB es für den Menschen kein Heil gibt, 
"wennn Jesus Christus nicht immer neu im Sakrament geboren und in Hostien-
formm aus klerikaler Hand empfangen wird." (S. 9) Unsere Studie Brot und Wein 
inin der Spannung der Erwahlung Gottes will eine kritische Befragung dieser An-
sichtt sein. Diese Befragung find statt mittels einer biblisch-theologischen Exe-
gesee der Brot- und Weinberichte bei Johannes: Johannes 6 (die sogenannte 
Brotrede),, Johannes 2:1-12 (die Hochzeit zu Kana) und Johannes 15:1-8 (der 
wahree Weinstock). Die biblisch-theologische Ausrichtung unserer Studie bringt 
mitt sich, die dogmatischen Konsequenzen unserer Exegese ausdrücklich her-
vorzuheben. . 

E R S T ERR T E I L : B R OT 

Derr erste Teil unserer Studie konzentriert sich auf das Brot in Johannes 6. Die-
sess Brot interpretieren wir - wegen der (theologischen) Einheit des Alten und 
Neuenn Testaments - vor dem Hintergrund des alttestamentlichen Brotes. Insbe-
sonderee in der Tora gibt es eine ganz interessante Spezifizierung der Bedeutung 
dess hebraischen Wortes Brot (LECHEM): (a) Brot als Brot des (agyptischen) 
Elends;; (b) Brot vom Himmel; und (c) Brot im Zusammenhang mit Gastfreund-
schaftt und Brüderlichkeit. Deuteronomium 16 spricht unzweideutig vom Brot 
dess Elends: « ...Sieben Tage solist du Ungesauertes essen, Brot des Elends -
dennn in Hast bist du aus Agyptenland geflohen -, auf daB du des Tages deines 
Auszugss aus Agyptenland gedenkst dein Leben lang» (Deut 16:3). Das Brot 
schmecktt nach dem Elend, aber es wird gegessen weil das Volk aus Agypten 
ausgezogenn ist! Das Brot des Elends wird gegessen gerade zum Gedenken an 
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diee Befreiung aus dem Elend. Auch das Brot vom Himmel betont die Unab-
hangigkeitt des Volkes vom agyptischen Elend. Wenn das Volk murrt und zu-
rückverlangtt nach Agypten «wo wir Brot zur Sattung aBen!» (Ex 16:3), lafit 
JHWHH Brot vom Himmel regnen. Mit dem Brot vom Himmel verhütet JHWH 
einenn Rückfall in das agyptische Elend. Brot soil nicht abhangig machen (wie in 
Agypten)) aber brüderlich geteilt werden (Deut 10:18-19). 
Inn Johannes 6 spricht Jesus genau von diesem Brot vom Himmel: «ICH BIN das 
lebendigee Brot, das vom Himmel herabgekommen ist» (Joh. 6:51a). Das Brot 
wirdd hier prasentiert als Pradikat bei dem Namen Gottes (ICH BIN - vgl Ex 
3:12.14).. Dieser Gott laGt sich erkennen als derjenige, der Brot vom Himmel 
schicktt im Hinblick auf das Leben der Menschen: «wann jemand iBt von diesem 
Brot,, wird er leben in Ewigkeit» (Joh 6:51b-c). Der letzte Teil dieses Verses 
zeigt,, daB Jesus Christus derjenige ist, der Brot gibt: er gibt sein Fleisch fur das 
Lebenn der Welt. Dieses Fleisch erweist sich das Fleisch des Sohnes des Men-
schenn zu sein (Joh 6:53); das Fleisch desjenigen, der nach menschlichem MaB-
stabb immer Erniedrigung erleidet. Diese Erniedrigung aber hat - wie das agypti-
schee Elend - keine selbstandige Macht. Vom Himmel wird dieser vom Men-
schenn erniedrigte Sohn des Menschen erhöht. In Jesus Christus geschieht bei-
des:: die Erniedrigung und die Erhöhung. 

ZWEITERR TEIL : W E IN 

Wirdd in Johannes 6 nicht die agyptische Erniedrigung, sondern die Erhöhung 
betont,, die Weinberichte des Johannesevangeliums konzentrieren sich auf die 
Erhöhungg zum Leben im Land. Das von Gott verheiBene Land ist wichtig in der 
Geschichtee von der Hochzeit zu Kana. Der Speisemeister kostet das Wasser das 
Weinn geworden (wörtlich: geschehen) war und er weiB nicht woher der Wein 
kommtt (Joh 2:9). Offensichtlich gehort dieser Wein einem Ort. Diese 'Ortszu-
gehörigkeit'' findet sich auch im alttestamentlichen Wort TIROSH: in Tenach ist 
TIROSHH oft mit dem von Gott gegebenen Land verbunden. Wenn hinter dem 
oinosoinos aus Johannes 2 das alttestamentliche TIROSH vermutet werden kann, ist 
dass Land Gottes königlicher Herrschaft der Ort, woher der Wein kommt. Dieser 
Weinn - gekostet und bis jetzt zuriickbehalten - gewahrleistet das Leben. 
AuchAuch der Weinstock ist in Tenach oft mit dem von Gott verheissenen Land ver-
bundenn worden. In Johannes 15 wird der Weinstock prasentiert als Pradikat bei 
demm Namen Gottes: «ICH BIN der (wahre) Weinstock» (Joh 15:1.5). Der Vater 
verwendett groBe Sorgfalt auf den Weinstock. Von dieser Sorgfalt aus spricht 
Jesuss hier von der Rebellion gegen Gottes Versprechen - in seinem Wort iiber 
diee Rebe, die in ihm keine Frucht bringt. In Numeri 13 fungiert die Frucht der 
Rebee als Frucht des Landes. Eine Rebe die in Jesus Christus keine Frucht 
bringt,, ist als Rebellion gegen das Land zu betrachten. Der Weingartner aber 
hebtt die Möglichkeit dieser Rebellion auf: jede Rebe, die in Jesus Christus 
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keinee Frucht bringt, wird er wegnehmen. Die Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, 
daBB sie mehr Frucht bringe. Diese vermehrte Frucht kennzeichnet den ÜberfluB 
dess Landes. 

DRITTERR TEIL: DIE ERWAHLUNG 

Dass Brot und der Wein aus dem Johannesevangelium hat uns auf die Spur der 
Spannungg zwischen dem, was Gott für die Menschen wil l (das Leben im Land; 
diee Erhöhung) und dem, was Gott fur die Menschen nicht wil l (das agyptische 
Elend;; die Erniedrigung) gebracht. Diese Spannung treffen wir auch in Barths 
Lehree von Gottes Gnadenwahl (KD 11,2 §32-35) an. Barth bezeichnet die Lehre 
derr Erwahlung als die Summe des Evangeliums, weil dies das Beste ist, was je 
gesagtt und gehort werden kann: daB Gott den Menschen wahlt und also auch fur 
ihnn der in Freiheit Liebende ist. Er begründet die Lehre von Gottes Gnadenwahl 
inn der Erkenntnis Jesu Christi, weil dieser der erwahlende Gott und der erwahlte 
Menschh in Einem ist. Darum gehort seine Erwahlungslehre zur Lehre von Gott. 
Weill  Jesus Christus der erwahlende Gott und der erwahlte Mensch in Einem ist, 
fangtt Barths Erwahlungslehre an mit der Erwahlung Jesu Christi (§33). In Jesus 
Christuss wahlt Gott in freier Gnade die Verwerfung des Menschen fur sich sel-
berr und erwahlt er den Menschen zur Teilnahme an seiner eigenen Herrlichkeit. 
Diee Erniedrigung und Verwerfung macht Gott zu seiner eigenen Sache. Er tragt 
siee in ihren bittersten Konsequenzen. "Es ist der Tausch, der auf Golgotha ge-
schenenn ist, wo Gott das Verbrecherkreuz zu seinem Thron erwahlte, wo der 
Gottessohnn erlitt, was der Menschensohn erleiden sollte, darum ein für allemal 
geschehen,, weil das die Ausfuhrung des von Ewigkeit gefaBten göttlichen Ent-
schlusses,, weil das das Geschehen des ewigen göttlichen Willens war."(KD 11,2, 
S.. 182) 
Diee Gnadenwahl ist als Erwahlung Jesu Christi zugleich die ewige Erwahlung 
derr einen Gemeinde Gottes (§34).Die eine Gemeinde spiegelt die doppelte Be-
stimmungg Jesu Christi: die eine Gemeinde spiegelt als Israel das, was Gott fur 
sichh erwahlt, indem er die Gemeinschaft mit dem Menschen erwahlt; und die 
einee Gemeinde spiegelt als die Kirche das Erbarmen, worin Gott seine Herrlich-
keitt dem Menschen zuwendet. 
Zuletztt spricht Barth von der Erwahlung des Einzelnen (§35). Von Ewigkeit ab 
hatt Gott beschlossen den Menschen in Gemeinschaft mit ihm zu sehen. In 
Gottess Gnadenwahl (in Jesus Christus) ist dem Mensch nicht die Vereinzelung, 
nichtt die Gottlosigkeit zugedacht. Die Vereinzelung ist vielmehr als nichtige 
Möglichkeitt ausgeschlossen und abgetan. Der Mensch, der seine Vereinzelung 
gegenüberr Gott wahlt, wahlt das in sich Nichtige. Das Zeugnis der Gemeinde 
Gottess an jenen einzelnen Menschen lautet daher, daB diese Wahl nichtig ist, 
und,, daB diese Wahl des Nichtigen durch das, was Gott in der Erwahlung Jesu 
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Christii  von Ewigkeit her über ihn beschlossen und für ihn getan hat, widerlegt 
undd überholt ist. 

BROTT UND WEIN ALS SPIEGEL GOTTES ERWAHLUNG 

Diee dogmatische Spannung zwischen Gottes Ja und Gottes Nein, zwischen 
seinerr Erwahlung der Erhöhung des Menschen und seiner Erwahlung der Ernie-
drigungg fur sich selbst, korrespondiert mit der - mit Hilf e von Brot und Wein 
auff  die Spur gekommene - biblisch-theologischen Spannung zwischen dem 
Lebenn im Land und dem (agyptischen) Elend. 
Inn der spezifizierten Bedeutung vom 'Brot des agyptischen Elends' spiegelt das 
Brott das, was Gott für den Menschen nicht will : die Erniedrigung. Aber diese 
Erniedrigungg hat keine eigenstandige Macht: es wird gegessen zum Gedenken 
derr Befreiung aus dem Elend, aus der Erniedrigung. Das Brot von Johannes 6 
bezeugtt diese Ohnmacht des Brot des Elends. Das Brot vom Himmel demas-
kiertt das Brot des agyptischen Elends, indem Gott in Jesus Christus das Elend 
zuu seiner eigenen Sache macht. Das Brot, das Jesus Christus gibt, ist sein 
Fleisch:: er tragt die Erniedrigung, das Elend, den Tod, damit der Mensch erhöht 
werde.. Das Brot spiegelt deswegen den Tausch, bei dem der Gottessohn erlitt 
wass der Menschensohn erleiden sollte, damit der Menschensohn erhöht werde. 
Derr Wein in der Geschichte von der Hochzeit zu Kana spiegelt das, was Gott 
fürr den Menschen positiv will : die Erhöhung. Der Wein gehort im Land Gottes 
Gabe;; er gewahrleistet das Leben. Diese Geschichte macht sichtbar was es be-
deutet,, daB der Mensch der erwahlte Mensch ist. Auch die Rebe spiegelt das, 
wass Gott für den Menschen positiv will . In Johannes 15 haben wir gehort von 
derr Sorgfalt des Weingartners und von der menschlichen Rebellion. Diese Re-
bellionn korrespondiert mit der Vereinzelung, die in Jesus Christus als nichtige 
Möglichkeitt abgetan ist. 
Fürr die kirchliche Rede von Brot und Wein bedeutet dies, daB das Sakrament 
vonn Brot und Wein unmittelbar an den erwahlenden und befreienden Gott Isra-
elss verweist. Das Sakrament hat keine vermittelnde, sondern eine verweisende 
Funktion.. Die das Brot und den Wein teilende Gemeinde gedenkt der Ge-
schichtee der Erniedrigung Gottes und der Erhöhung des Menschen. Und geden-
kendd antwortet sie: sie wiederholt Gottes Ja zur Welt und zu den Menschen. 
Undd so bezeugt sie, daB die Wahl der Vereinzelung gegenüber Gott, in sich 
nichtigg ist. Brot und Wein spiegein Gottes Gnadenwahl; das Sakrament steht in 
derr Spannung der Erwahlung Gottes. 
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Stellingen n 

Behorendee bij het proefschrift van Monique Leijgraaf, Brood en wijn binnen de 
spanningspanning van Gods verkiezing. Een bijbels-theologische interpretatie van hel 
broodd des levens (Johannes 6), de wijn van de bruiloft te Kana (Johannes 2:1-
12)) en de betrouwbare wijnstok (Johannes 15:1-8). 

1.. Het sacrament van brood en wijn laat zich bijbels-theologisch niet verstaan 
alss bemiddeling van heil, maar als getuigenis van de verkiezende God van 
Israël. . 

2.. Exegetische commentaren op Johannes 6 waarin het brood uit de tekst on-
middellijkk geïdentificeerd wordt met het brood van het avondmaal of van 
dee eucharistie, laten te weinig ruimte aan interpretaties die door de tekst 
zelff  mogelijk gemaakt worden (zoals de bijbelse spanning tussen de Egyp-
tischee ellende en het leven in het land van belofte). 

3.. De wijn die geschonken wordt op de bruiloft te Kana draagt de voorsmaak 
inn zich van het leven in het land waar God Koning zal zijn. 

4.. Met Jezus' woord «IK BEN de (betrouwbare) wijnstok» (Joh 15:1.3) pre-
senteertt Johannes de in het land van belofte thuishorende wijnstok als een 
concretiseringg of predikaat van de Naam. 

5.. Met de in deze studie voorgestelde lezing van brood- en wijnverhalen uit 
hett evangelie naar Johannes wordt de stelling van B. Hemelsoet bevestigd 
datt het Nieuwe Testament het Oude Testament is, op zulk een wijze gele-
zenn dat Messias Jezus ter sprake komen kan. 

6.. In een literaire tekst krijgen woorden op de eerste plaats betekenis vanuit 
dee literaire context, en niet vanuit een buiten de tekst staande werkelijk-
heid.. Derhalve horen ook geografische aanduidingen in een literaire tekst 
(bijvoorbeeldd Egypte, de Jordaan, het land van belofte) op de eerste plaats 
thuiss binnen de tekst; zij vallen niet samen met een buiten de tekst be-
staandee geografie. 

7.. Exegese zonder dogmatiek is blind; dogmatiek zonder exegese is leeg (zie 
ookk p. 5-8 van deze studie). 



8.. Elke dogmatische leer van de verkiezing behoort te spreken vanuit de ver-
kiezingg van Messias Jezus. 

9.. Ook in §34 van K. Barths Kirchliche Dogmatik zijn 'Israël' en 'de kerk' op 
dee eerste plaats theologische begrippen en geen historische begrippen (zie 
ookk L. Lagendijk, De weerglans van de verkiezing). 

10.. Het is een misverstand te denken dat binnen de theologie van K. Barth geen 
ruimtee zou zijn voor onze 'geschiedenis': de gans andere geschiedenis van 
Godss DABAR geschiedt precies midden in onze 'geschiedenis'. K. Barth be-
toogtt dat onze 'geschiedenis' God niet openbaart, maar dat God Zichzelf in 
onzee 'geschiedenis' openbaart (zie ook N.T. Bakker, Geschiedenis in Op-
spraak',spraak', W. Klouwen, Die Wirklichkeit der Geschichte; J. Wissink, De inzet 
vanvan de theologie). 

11.. ledere theologie waarbij de menselijke ervaring tot theologisch uitgangs-
puntt gekozen wordt, spreekt feitelijk van een God die geschapen is naar 
beeldd en gelijkenis van de mens (vgl Rom 1:23). 

12.. Een studie theologie is geen studie levensbeschouwing en is evenmin een 
geesteswetenschappelijkee studie. 

13.. Een hondenleven is tegenwoordig niet per definitie een ellendig, verdrietig 
off  afmattend leven (tegen Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse 
Taal). Taal). 



Moniquee Leijgraaf 

BroodBrood en wijn binnen de spanning van Gods verkiezing 

Eenn bijbels-theologische interpretatie van het I 
(Johanness 6), de wijn van de bruiloft te Kana (. 
enn de betrouwbare wijnstok (Johannes 15:1-8) 

roodd des levens 
ohanness 2:1-12) 

Hett proefschrift Brood en wijn binnen de spanning van Gods verkiezing 
biedtt een bijbels-theologische interpretatie van de zogenaamde broodrede 
vann Jezus (Joh 6), de wijn van de bruiloft te Kana (Joh 2:1-12) en Jezus' 
woordd aangaande de betrouwbare wijnstok (Joh 15:1-8). De bestaande 
sacramentstheologiee en -praktijk wordt hiermee kritisch onderzocht. Het 
onderzoekk leidt tot de conclusie dat avondmaal en eucharistie direct ver-
wijzenn naar de verkiezende Verbondsgod van Israël; de God die in de 
geschiedeniss van Jezus Christus onze vernedering tot de Zijne maakt, 
opdatt wij in Jezus Christus verhoogd worden. Precies deze geschiedenis 
vann vernedering en verhoging gedenkt de gemeente wanneer zij deelt 
inn brood en wijn. Deze opvatting staat op gespannen voet met strikt 
sacramentalistischh denken. Het sacrament van brood en wijn kan door 
geenn menselijke handeling werkelijkheid der openbaring worden. Het 
sacramentt wijst van zichzelf af; de in brood en wijn delende gemeente 
maaktt zichtbaar weet te hebben van hetgeen de verkiezende God van 
Israëll  koos door de gemeenschap met de mens te kiezen. In avondmaal 
enn eucharistie getuigt ze van het leven en de door God overwonnen dood; 
vann de menselijke verhoging en de door God gedragen en weggedragen 
vernedering.. Al met al biedt deze studie vanuit haar bijbels-theologische 
lezingg van passages uit het evangelie naar Johannes een nieuwe kijk 
zowell  op de klassieke sacramentenleer als op de klassieke verkiezingsleer. 
Bijj  bels-theologisch sluiten de inzichten van deze studie aan bij het werk 
vann K.H. Miskotte en F.H. Breukelman; dogmatisch wordt geput uit het 
werkk van K. Barth. 
Moniquee Leijgraaf heeft gestudeerd aan de Katholieke Theologische 
Universiteitt Amsterdam. Zij is werkzaam als docent aan de vakgroep 
Theologiee en Levensbeschouwing van Fontys Hogescholen Amsterdam, 
enn aan de Hogeschool I PABO Amsterdam/Alkmaar. 
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