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Hoofdstukk 2 

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

§§ 1 AANVAN G VAN HET GESPREK 

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

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

zeidenn ze hem: 
Rabbi, , 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Watt moeten we doen 
opdatt wij werken de werken Gods? 

29.. Jezus antwoordde 
enn zei hun: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100 M.J.J. Menken, Old Testament quotations in the fourth gospel. Studies in textual form, Kam-
penn 1996. Onder 'citaat' verstaat hij "a clause (or series of clauses) from Israel's Scriptures 
thatt is (or are) rendered verbatim (or anyhow recognizably) in the NT and that is (or are) 
markedd as such by an introducing or concluding formula (e.g., 'for so it is written by the 

49 9 



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

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

111 A.w. p. 47. 

122 A.w. p. 13-14. 

133 A.w. p. 53. 

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

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

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

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

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

Heer, , 
geeff  ons altijd dit brood! 

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

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

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

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

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

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

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

199 Voor een bespreking van de zogenaamde «IK BEN» woorden zij verwezen naar §2.3 uit hoofd-
stukk 1. 

52 2 



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

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

42.. en zij zeiden: 

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

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

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

enn zei hun: 
Murmureertt niet onder elkaar. 

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

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

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

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

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

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

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

opdatt iemand daarvan eet 
enn niet sterft. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§22 BROOD IN DE TORA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

400 Uiteraard zijn er in Tora diverse plaatsen aan te wijzen waarin het woord 'brood' niet de hier 
beschrevenn toegespitste betekenis heeft. Te denken valt aan de passages waarin van 'brood' 
gesprokenn wordt in verband met offers of rituelen (Ex 16:32; 25:30; 29:2.32.34; 35:13; 
39:36;; 40:23; Lev 3:11.16; 7:13; 8:26.31.32; 21:6.8.17.21.22; 22:7.11.13.25; 23:14.17.18.20; 
24:7;; Num 4:7; 28:2.24). Ook rond het vasten van Mozes wordt gesproken van 'brood': Mo-
zess eet op de berg veertig dagen en veertig nachten geen brood en drinkt geen water (Ex 
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Samenvattendd kan gezegd worden dat het woord 'brood' in de Tora een toege-
spitstee aanduiding kan zijn voor Egyptisch ellendebrood, dat de bittere smaak 
vann de slavernij en van het onderscheid tussen slaaf en vrije in zich draagt. 
Hongerendd zoekt Israël zijn toevlucht tot dit brood der ellende: gebrek aan 
broodd heeft het volk in Egypte doen belanden, en nademaal bevrijd op weg te 
zijnn gezet naar het land van belofte verlangt het volk terug naar Egypte waar 
broodd in overvloed was. Maar dan laat de Tora zien dat deze ellende niet onaf-
wendbaarr is. In Zijn liefde geeft JHWH Zijn volk brood uit de hemel, waarmee 
concreett de dreiging van verval in slavernij wordt afgewend. Zo zal ook het 
landd van belofte geen tekort aan brood kennen, waarmee van een eventueel 
noodzakelijkk afdalen naar het Egyptisch ellendebrood nimmer sprake zal zijn. 
Opp deze wijze behoort het geven van brood tot het liefhebben van de vreemde-
ling.. Bijbels wordt immers niemand - vriend noch vreemde - toegewenst af te 
moetenn dalen tot in de vernedering van de slavernij, waar enkel brood der el-
lendee gegeten kan worden. 

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

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

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

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

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

schrijftt Johannes in vers 51: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

466 A.w. p. 151. 
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bedoeldd een hiërarchisch kosmisch-ruimtelijk wereldbeeld, zoals we dat kennen 
uitt de scholastiek en uit de middeleeuwen. Neen, het is de diacritische 'ge-
schichtliche'' sfeer van de Daden, van de Bevrijdingen, van de Ontmoetingen, 
diee vanuit de hemel geschieden op de aarde. De richting van de Bemoeienis 
gaat,, structureel bezien, van boven naar beneden, van de hemel naar de aarde, 
niett omgekeerd, al sluit dat de incidentele meldingen van een hemelvaart ge-
heell  niet uit."47 
Tochh meent de mens regelmatig mens op de aarde te kunnen zijn. Op de aarde -
niet:: op de aarde onder de hemel. Autonoom. De mens die meent de God in de 
hemell  niet van node te hebben. De mens die meent zelf als God te kunnen zijn 
(vergelijkk Gen 3); die denkt niet geschapen te zijn naar Gods beeld en gelijke-
nis,, maar die de heerlijkheid van de on verderfelijke God veranderd heeft in de 
gelijkeniss van een beeld van een verderfelijk mens (vergelijk Rom 1:23); de 
menss die op de aarde een toren wil bouwen reikend tot in de hemel (Gen 11:4). 
Watt we in deze excursus zien zullen is dat een van de aspecten die binnen de 
johanneïschee Zoon des Mensen-passages naar voren komen, zich precies af-
speeltt binnen deze spanning. Hier wil inzichtelijk gemaakt worden dat van de 
Zoonn des Mensen uit het evangelie naar Johannes gezegd kan worden dat hij de 
hemell  wederom in het vizier brengt; dat in deze Zoon des Mensen ons de ware 
menss als 'mens op de aarde onder de hemel' op verrassende wijze zichtbaar 
gemaaktt wordt. 
Dee eerste maal dat de Zoon des Mensen genoemd wordt in het evangelie naar 
Johannes,, is aan het eind van het eerste hoofdstuk. Nadat Nathanael beleden 
heeft:: «Rabbi, ji j bent de Zoon van God, Koning van Israël ben jij » (Joh 1:49), 
steltt Jezus grotere dingen voor ogen: «Getrouw zeg ik jullie: julli e zullen de 
hemell  geopend zien en de boden Gods opgaand en afdalend op de Zoon des 
Mensen»» (Joh 1:51). Van alle kanten herinnert deze tekst aan de hemel en aan 
dee aarde als aarde onder de hemel. Op de eerste plaats zullen we de hemel ge-
opendd zien: het beeld van de bewegende boden is klaarblijkelijk een beeld dat 
onss ex ouranou te zien gegeven worden zal. Op de tweede plaats is er sprake 
vann boden. Boden Gods behoren tot de voor de mens verborgen sfeer van de 
invisibilia.invisibilia. Ze representeren de hemelse wereld voor de mensenwereld; de he-
mell  voor de aarde.48 Ten derde herinnert de beweging die de boden maken er 

477 Bakker, Geschiedenis in opspraak, p. 86. 

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

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

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

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

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

Hijj  zegt hun: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

677 Zuurmond. 'Vlees en bloed van de Mensenzoon', p. 93. 
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enn ik leef door de Vader, 
zoo zal ook die mij eet, 
levenn door mij. 

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

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

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

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

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