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Bijlagee 4 

Broodd in Johannes en haggadische tradities 

Inn Bread from heaven biedt Borgen een exegetische studie naar het manna in 
hett evangelie naar Johannes tegen de achtergrond van haggadische tradities. Hij 
komtt hiermee tot een aantal opmerkingen die verwantschap vertonen met een 
aantall  noties uit onze bijbels-theologische studie van de teksten uit Johannes. 
Dezee bijlage is derhalve gewijd aan genoemd werk van Borgen. 
Borgenn constateert overeenkomsten tussen homilieën van Philo (Mut. 253-263, 
Leg.. all. III 162-168) en Johannes 6:31-58 wat betreft exegetische methode en 
homiletischee patronen: "They employed the same method in using traditions 
andd in paraphrasing words from a cited Old Testament quotation; and they all 
hadd the same form of a homiletic pattern."1 Bovendien constateert hij op be-
langrijkee punten treffende overeenkomsten tussen deze homilieën en delen van 
dee Palestijnse midrash. De these van zijn studie zal dan ook luiden: "In their 
expositions,, both Philo (Mut. 258-260, Leg. all. III 162.168 and Congr. 
170.173-174)) and John (6,31-58) paraphrased words from the Old Testament 
quotationss and interwove them with fragments from the haggadah about 
manna."22 In twee van de homilieën van Philo (Mut. 253-263 en Leg. all. Il l 162-
168)) duiken ook niet-joodse, Griekse ideeën op, die door Philo geïnterpreteerd 
wordenn binnen de context van de situatie van de joden in Alexandrië. Hij com-
bineertt deze ideeën met gedachten uit het joodse erfgoed. Ook Johannes inter-
preteertt op zijn wijze het joodse erfgoed. In zijn homilie van 6:31-58 po-
lemiseertt hij tegen gnostische tendenzen om een scherp onderscheid te maken 
tussenn de spirituele en de uitwendige sfeer. "John opposed and was influenced 
byy a docetic Christology and an understanding of the vision of God which was 
soo general that it played down the importance of the external Torah and the 
uniquee role of Jesus Christ of history."3 In een zevental aspecten zet Borgen zijn 
beschouwingg aangaande Johannes 6:31-58 uiteen. 

1.. BROOD, TORA EN SINAI 

Dee homilie van Johannes 6:31-58 veronderstelt de gave van Tora op de berg 
Sinaii  als model. Johannes' zinsnede «en leven geeft aan de wereld» (Joh 6:33) 
wordtt ook aangetroffen in haggadische tradities wanneer het gaat om de Tora en 

11 P. Borgen, Bread from heaven. An exegetical study of the concept of manna in the gospel of 
Johnn and the writings of Philo, Leiden 1981, p. 99. 

22 A.w. p. 1. 

33 A.w. p. 148. 
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omm de gave van Tora op de Sinai. Dit deel van Johannes 6:33 wordt door Bor-
genn derhalve 'the midrashic supplement1 genoemd.4 Het brood des levens krijgt 
dee functie toebedeeld van de Tora op de berg Sinai, hetgeen betekent dat het 
mannaa voor Johannes te identificeren is met de Tora: "Since the bread from 
heavenn has been given the function of the Torah at Sinai, John obviously re-
flectss that the manna was identified with the Torah."5 Ook Philo verbindt het 
mannaa met de wetten van Mozes (Mut. 253-263); een identificatie die eveneens 
wordtt aangetroffen in de Palestijnse haggada (Mek. 13,17). Johannes 6:45-46 
leertt dat het brood uit Johannes 6 niet enkel te verbinden is met de Tora, maar 
ookk met de theofanie op de berg Sinai. 

2.. BROOD EN WIJSHEID 

"Justt as the bread from heaven was identified with the Torah, or rather replaced 
thee Torah, in John, so also is it identified with another term for the Torah, 
namelyy wisdom. The ideas which clearly come from the Jewish wisdom tradi-
tionss are centered around the words 'to come', 'to eat and drink' and 'hunger and 
thirst'."66 In Spreuken 9:5 zegt de wijsheid 'Kom', en in Sirach 24:19 'Kom tot 
mij'.. Ook in Johannes 7:37 komen we deze imperatief 'kom' expliciet tegen, 
waarmeee Johannes' afhankelijkheid van wijsheid-tradities zeker is. Ook het 'eten 
enn drinken' alsmede het 'hongeren en dorsten' worden met betrekking tot de 
wijsheidd aangetroffen in Spreuken en Sirach. "Fragment from haggadic tradi-
tionss about the manna and the well and from eucharistie traditions have been 
employedd in this section [John 6:49-58 - ML] , but it is evident that also ideas 
aboutt wisdom have influenced it. (...) Hence the eating of the bread from 
heavenn and the eating and the drinking in the eucharist mean the eating and the 
drinkingg of wisdom (and the Torah)."7 Hoewel in de wijsheidsliteratuur de 
wijsheidd 'voedsel en drank' genoemd wordt, wordt daar geen parallel voor Jo-
hannes'' identificatie aangetroffen van het manna met de wijsheid. Zulk een 
identificatiee echter wordt gesuggereerd in Ex. R. 25,7 alwaar Exodus 16:4 aan-
gaandee het manna gecombineerd wordt met Spreuken 9:5 aangaande de 
wijsheidd (en de Tora). 

3.. B R O OD EN DE ' C O M M I S S I O N ED A G E N T' 

Eenn ander concept dat het gebruik van het 'brood uit de hemel' kwalificeert in de 
homiliee van Johannes 6:31-58, is het concept van agency. Johannes spreekt van 
hett gezonden zijn van Jezus. Hij doet dit op een hallachische wijze. "On the 
basiss of this technical halakhic use of the term ho pempsas me, it is reasonable 

44 Zie a.w. p. 148. 

55 A.w. p. 149. 

66 A.w. p. 154. 

77 A.w. p. 155. 
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too interpret the statements about the sending in John against the background of 
thee judicial rules for agency in the Jewish traditions."8 

Dee tot nu toe besproken punten betekenen voor de interpretatie van Johannes 
6:31-588 het volgende: "Hence, the process of bringing the 'bread from heaven' 
too 'the world' in John 6,31-58 is described by weaving it together with the con-
ceptss of Torah, wisdom and agency. The appearance and presence of the bread 
aree consequently pictured as theophany (Torah), invitation (wisdom) and 'ju-
ridicall  mysticism' (agency).The formula of'I am (the bread, etc.)' in this context 
receivess the force of the self predication of wisdom with overtones from God's 
theophanicc presentation of Himself, in John, of course, through the representa-
tionn by God's agent, the Son."9 

4.. BROOD EN EEUWIG LEVEN 

Borgenn verstaat 'eeuwig leven' als leven in de komende aeon. "John's use of 
'eternall  life' establishes a meaning within the thought pattern of'this aeon/world' 
andd 'the coming aeon/world'. (...) John follows here an eschatological termino-
logyy and thought pattern common to the Synoptics, Paul, Hebrews, Jewish 
apocalypticc literature and the rabbinic writings."10 Dit betekent dat het leven dat 
hett brood uit de hemel brengt - in overeenstemming met ideeën aangaande 
Tora,, de wijsheid en de agent van de levende God - bij Johannes de verdere 
qualificatiee ontvangt van 'eeuwig leven', van 'leven in de komende aeon'. Johan-
ness 6:31-58 bevat meedere eschatologische concepten. "Al l these eschatological 
conceptss have in John 6,31-58 been associated with the bread from heaven on 
thee basis of ideas about Torah, theophany, wisdom and agency; and they are not 
confinedd to future expectation. Instead they are seen as present realities. Thus 
eternall  life is no longer the future life of the coming aeon. The promise that 
believerss will neither hunger nor thirst (v. 35b) is fulfilled in the present. The 
eschatologicall  judgment with the verdict that those who come to Jesus will 
neitherr be thrown out (v. 37) nor perish (v. 39) takes place in the present."" 
Borgenn spreekt derhalve van het 'eschatological present'. Uitzondering hierop 
vormenn Jezus' uitspraken aangaande de opstanding op de laatste dag. Daar blijf t 
dee toekomende tijd volledig van kracht. Het eeuwige leven dat reeds een re-
aliteitt is in het heden zal tevens de lichamelijke opstanding op de laatste dag 
behelzen. . 

5.. BROOD, UITWENDIG EN SPIRITUEEL, GEGEVEN AAN ISRAËL 

Inn antwoord op de vraag naar de relatie tussen het brood uit de hemel in het 
verledenn en Gods brood uit de hemel in het heden, merkt Borgen op dat Johan-

88 A.w. p. 159. 

99 A.w. p. 162-163. 

100 A.w. p. 165. 

111 A.w. p. 168. 
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ness de gebeurtenissen uit het verleden plaatst in de uitwendige sfeer, en het 
broodd uit de hemel in het heden in de spirituele sfeer. "Although the bread from 
heavenn in the present has been associated with ideas from Torah (giving of life, 
theophanicc hearing and vision) and wisdom (invitation, eating and drinking), it 
iss not directly identified with Torah and wisdom as such. Instead, the ideas from 
Torahh and wisdom attributed to the bread from heaven describe the spiritual 
realityy to which the external manna and Torah of the past point. And since the 
ideass from Torah and wisdom have been given eschatological qualification as 
eternall  life, cessation of hunger and thirst, etc., also the eschatological ideas 
employedd are spiritually understood."12 

6.. V E R G A N K E L I JK EN O V E R G A N K E L I JK V O E D S E L: V L E E S EN G E E ST 

Dee spanning tussen de uitwendige en de spirituele sfeer ziet Borgen uitgedrukt 
inn Johannes 6:26-27: « ...jullie zoeken mij, niet om de tekenen die julli e zagen, 
maarr omdat julli e aten van de broden en verzadigd waren. Werkt niet (om) de 
spijss die verloren gaat, maar (om) de spijs die blijf t tot eeuwig leven, die de 
Zoonn des Mensen julli e geven zal: want deze heeft de Vader God verzegeld». 
"Thee external event of the feeding miracle (6, 1-14) was meant to point beyond 
itselff  to the spiritual food which endures to eternal life, but the people distorted 
itt by thinking that the meal of the perishable food had its end and meaning in 
itself."13 3 

7.. INCARNATI E BEWIJST DAT DOCETISCHE SPIRITUALISTEN 

UITWENDIGENN ZIJN 

Inn de ogen van Borgen ontwikkelt de homilie van Johannes 6:31-58 een anti-
docetischee christologie: het spirituele brood uit de hemel is identiek met Jezus 
Christus,, de zoon van Jozef, een menselijke figuur ('vlees en bloed') met wie de 
gekozenn gelovigen verenigd zijn door bemiddeling van de eucharistie en de 
woordenn van Jezus. "The docetic spiritualists, therefore, are like 'Jewish' exter-
nalists,, because they believe the bread from heaven to be found outside the In-
carnatee One. Furthermore, in the bodily resurrection at the last day (6, 
39.40.44.54)) the anthropological and soteriological distinction between flesh 
andd spirit (6, 63) will finally be removed, and the spiritual and external spheres 
wil ll  be one and the same."14 

122 A.w. p. 173. 

133 A.w. p. 180. 

144 A.w. p. 192. 
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