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Bijlagee 3 

Eucharistischee interpretaties van Johannes' brood- en 
wijnverhalen n 

Hett gebruik van teksten uit Johannes in kerkelijke interpretaties van avondmaal 
enn eucharistie, heeft de aanleiding gevormd voor deze studie. Gepoogd is een 
kritischee reflectie te geven op de eenzijdige wijze waarop kerken het evangelie 
naarr Johannes hanteren in haar spreken van de kerkelijk gevierde maaltijd des 
Heren.. Van een onmiddellijke verbinding tussen de bijbelse teksten en het 
avondmaall  dan wel de eucharistie is daarbij afgezien. Op deze wijze hebben we 
dee teksten zelf zo lang mogelijk aan het woord willen laten. Vele exegeten ech-
terr betrachten deze distantie niet en betrekken eucharistie of avondmaal zeer 
directt op de teksten uit Johannes. In deze bijlage wordt ter illustratie van eucha-
ristischee interpretaties van het brood des levens (Joh 6),! de wijn van de bruiloft 
tee Kana (Joh 2:1-12) en de betrouwbare wijnstok (Joh 15:1-8) een aantal exege-
tischee commentaren op Johannes bezien onder precies dit aspect. In willekeu-
rigee volgorde zal een aantal opvattingen zoals die aangetroffen worden in di-
versee commentaren, de revue passeren. 
Bultmannn leest in Johannes 6:51b-58b zonder twijfel de sacramentele maaltijd 
vann de eucharistie: "Gedankengang und Gliederung von 627-59 bereiten groBe 
Schwierigkeiten.. Von vornherein hebt sich 65ib (kai ho artos de ktl) -58b stark 
vonn dem Vorhergehenden ab; denn zweiffellos ist hier vom sakramentalen 
Mahlee der Eucharistie die Rede, bei der Fleisch und Blut des 'Menschensohnes' 
verzehrtt werden mit der Wirkung, daB diese Speise das 'ewige Leben' verleiht, 
undd zwar in dem Sinne, daft der Teilnehmer an diesem Mahle der künftigen 
Auferstehungg gewiB sein kann. Das Herrenmahl ist hier also als farmakon atha-
nasiasnasias bzw. tes zoes aufgefaBt."2 Hierin ziet Bultmann een tegenspraak, zowel 
mett de voorafgaande woorden als met andere teksten uit Johannes: "Denn in 
diesenn ist unter dem Lebensbrot, das der Vater gibt, indem er den Sohn vom 
Himmell  sendet (V.32f.), er selbst, der Offenbarer, verstanden. Er spendet (V.27) 
undd ist (V.35.48.51) das Lebensbrot, wie er das Lebenswasser spendet (410), wie 
err das Licht der Welt ist (812), als der Offenbarer, der der Welt leben gibt (V.33, 
vgl.. IO28; 172), - denen namlich, die zu ihm 'kommen' (V.35, vgl. 320f.; 540), d.h. 
diee an ihn glauben (V.35; und vgl. 320f. mit 318), ohne daB es noch eines sakra-

11 Voor een overzicht van ingenomen standpunten zij verwezen naar Menken, 'John 6:51c-58: 
Eucharistt or Christology?' in: Culpepper (ed), Critical readings of John 6, p. 183-204. Men-
kenn zelf overigens acht het waarschijnlijk dat de evangelist gebruik heeft gemaakt van eucha-
ristischee termen, maar dat hij deze termen gebruikt in een christologisch perspectief "John 
putss the Eucharist in its proper place by focusing on that which gives meaning to this sacra-
ment:: Jesus' salvific death." (p. 202) 

22 Bultmann, Das Evangelium des Johannes, S. 161-162. 
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mentalenn Aktes bedürfte, durch den sich der Glaubende das Leben aneignet. Es 
kommtt hinzu, dafi die Begriffssprache von 6sib-58 aus einem ganz anderen An-
schauungskreiss stammt als die von 627-5ia. Der SchluB ist unvermeidlich, daB 
V.5ib-588 von der kirchlichen Redaktion hinzugefiigt ist. (...) Wie die Redaktion 
inn Kap. 3 die Bezugnahme auf die Taufe vermiBte und nachtrug, so in Kap. 6 
diee Beziehung auf die Eucharistie. DaB der Evglist der kultisch-sakramantalen 
Frömmigkeitt kritisch gegenübersteht, zeigt auch Kap. 13."3 Barrett gaat niet 
accoordd met Bultmanns ecclesiastische redacteur, maar onderschrijft diens op-
vattingg dat in de verzen 51c-58 een combinatie valt te bespeuren van eucharisti-
schee en eschatologische elementen. Ook in zijn commentaar bij de betrouwbare 
wijnstokk spreekt Barrett van de eucharistische referenties in Johannes 6: "... in 
anyy case, unless we suppose that 14.31 means departure from the room where 
thee supper was held, ch. 15 is represented as taking place in the context of the 
supper.. These connections must lend some support to the view that the symbo-
lismm of the vine is in part eucharistie. (...) A branch detached from the parent 
vinee can bear no fruit; it is worthless and useless. The image in itself is a valid 
one:: but John must have lived in complete isolation if he did not know that 
Christianss met from time to time to eat bread (the flesh of the Son of man) and 
too drink the fruit of the vine (his blood). It is therefore reasonable to think that, 
ass in ch. 6 he introduces eucharistie references into the discourse on the Bread 
off  Life (...) so here he accepts rather more remote allusions afforded by the 
imagee of the vine. But his theme is the union between the believers and Christ 
ass manifested in his whole work in life, death and resurrection."4 Brown geeft 
zijnn bespreking van Johannes 6:51-59 de subtitel Duplicate of the preceding 
discoursediscourse in which the Bread of Life is now the Eucharist. In het eerste deel van 
dee discourse (vs 35-50) acht hij het eucharistische thema secundair, terwijl het 
inn vs 51-59 primair en exclusief wordt. In zijn interpretatie van het verhaal van 
dee bruiloft te Kana, is Brown terughoudender wanneer het gaat om eucharisti-
schee tonen: als er eucharistische symboliek in aanwezig zou zijn, dan is dat 
incidenteel.. Het moet zeker niet overdreven worden. In Jezus' woorden aan-
gaandee de wijnstok daarentegen moeten eucharistische boventonen zeker niet 
uitgeslotenn worden. Ook Van den Bussche begrijpt het zogenaamde eerste 
hoogtepuntt uit Johannes 6 noodzakelijk eucharistisch. Tevens verbindt hij de 
betrouwbaree wijnstok met de wijn van het avondmaal: "Het beeld van de wijn-
stokk is opgeroepen door de Wijn van het Avondmaal en door de woorden die in 
dee synoptische evangelies voorkomen bij de instelling der eucharistie: 'Voor-
waar,, Ik zeg u: Ik zal niet meer drinken van het gewas van de wijnstok tot op de 
dag,, waarop Ik het nieuw zal drinken in het Rijk Gods.'"5 Willemse ziet zowel 
inn Johannes 6 als in Johannes 2; 1-12 het teken van de eucharistie. Schnacken-

33 A.w. S. 162. 

44 Barrett, The Gospel according to St. John, p. 470. 

55 Van den Bussche, Het boek der werken, p. 109. 
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burgg daarentegen acht het gezocht sacramentele gebruiken te vermoeden achter 
hett verhaal van het water dat wijn werd. In Johannes 6 speelt de eucharistie 
zijnss inziens wel een belangrijke rol. Zo merkt hij bij Johannes 6:51c op: "Das 
inn den Tod gegebene Fleisch Jesu wird in der Eucharistie dargeboten und 
empfangen.. In der neueren Forschung hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daB 
hinterr der Formulierung das eucharistische Brot-Stiftungswort steht, freilich in 
einerr von den Syn und Paulus abweichenden Form. In Kern muB es gelautet 
haben:: 'Dies ist mein Fleisch'; wahrscheinlich war es aber noch mit einer huper-
Formell  verbunden, die hier in die joh. Ausdrucksweise 'fur das Leben der Welt' 
eingekleidett ist."6 Boendermaker en Monshouwer zien in Johannes 6 een stap 
opp weg naar de avondmaalsviering van vandaag de dag. Ook in hun interpretatie 
vann het verhaal van de bruiloft te Kana ontbreekt het avondmaal niet: "Over-
vloedd van wijn hier en overvloed van brood in Johannes 6. Wij hoeven niet lang 
tee gissen wat hier meespeelt! Het gaat over het avondmaal, maar met die con-
stateringg is nog te weinig gezegd. Het gaat over de verbondsmaaltijd met het 
oogg op het feest dat komt. Johannes viert het avondmaal steeds onder eschato-
logischh gezichtspunt, op het Paasfeest toe dat komt en dus nabij is."7 

66 Schnackenburg Das Johannesevangelium II. Teil, S. 83-84. 

77 Boendermaker en Monshouwer, Johannes, p. 58. 
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