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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 

27 7 



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. 

35 5 



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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