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Hoofdstukk 3 

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

§11 DE VERHOGING VAN DE ZOON DES MENSEN 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§22 HET TWEEDE HOOGTEPUNT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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