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Inleiding 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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