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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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