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VOORWOORD

TEN GELEIDE

Drie jaar lang heeft ds. A.I.Krijtenburg van Dordrecht zijn schetsen over het 
Evangelie van Johannes gepubliceerd in ons C J.B. In vaste regelmaat, steeds 
precies op tijd, kwamen ze bij de redactie binnen. De laatste schets (XXVIII) 
lag op zijn studeerkamer gereed voor verzending, toen de Here, de God van 
de geesten der profeten, deze zijn dienstknecht deed ingaan in de vreugde van 
zijn Heer.
Dit werk in de dienst aan de jeugd van de kerk heeft onze broeder geheel mo
gen voltooien. Nu is het aan hem vervuld wat hij schreef in schets XVI:
„Het menselijke leven wordt aan het einde niet opgeslokt en als prooi van de 
dood meegesleurd naar de ondergang. Bij dood en graf staat óók Hij, Gods 
Gezondene, de Messias, de Levensvorst; wie zó in Hem gelooft wordt nooit 
een prooi van de dood. Die heeft integendeel het leven; het onvergankelijke 
en eeuwig-blijvende leven” .
In dankbare nagedachtenis aan deze dienaar van het Woord publiceren wij nu 
gaarne deze bundel schetsen, die van een rijk en diep Schrift-inzicht getuigen 
en daarom van blijvende betekenis zijn voor ons verenigingswerk.

G.ZOMER



Schets I: Inleiding

1. inleiding
We gaan samen het Evangelie van Johannes 
lezen. In deze eerste schets willen we op dit 
Evangelie eerst wat inleidende opmerkingen 
maken. We willen proberen de hoofdlijn in het 
oog te krijgen en enige samenhangen te ontdek
ken. Daar zou heel wat over te vertellen zijn, 
dat het bestek van deze schets ver te buiten zou 
gaan; daarom beperken we ons tot enkele 
hoofdzaken. Wie zich een goed overzicht van 
alle hierbij aan de orde komende zaken wil 
vormen, verwijzen we naar de inleidende 
hoofdstukken van de „Korte Verklaring” op 
Johannes, deel I, van dr. C. Bouma. Af en toe 
citeren we wel eens iets uit zijn' uiteenzettin
gen.

2.. Schrijver
Al hebben critische bijbel-geleerden dat nogal 
eens willen betwisten, de oudste christelijke 
overlevering is het er zonder uitzondering over 
eens, dat de schrijver van ons Ev. is geweest 
Johannes, de zóón van Zebedeus en de broer 
van Jacobus: dé beide visserszonen uit Beth- 
saida of Kapemaum, waar hun vader een 
bloeiend bedrijf uitoefende.
Kunnen we uit het Ev. zelf aantonen, dat Joh. 
de schrijver is? Dat kunnen we niet recht
streeks, omdat de schrijver nergens zijn naam 
noemt. Er zijn echter wel een aantal zijdeling
se gegevens, die de overlevering vrijwel tot 
zekerheid maken.
In de eerste plaats blijkt herhaaldelijk, dat 
onze sclirijver oog- en oorgetuige van het be
gin af aan geweest is van Jezus’ ambtelijke 
optreden: Joh. 1 : 14, 19 : 35, 21: 24; vgl. ook 
hierbij I Joh. 1: 1-3. Ook andere plaatsen in 
het Ev. wijzen ons de schrijver aan als oog
getuige en als één der discipelen; lees b.v. 
1 : 35-51, 3 : 22-26, 4 : 27, 28 6 :10 e.a.
In de tweede plaats: al noemt de schrijver zijn 
naam niet, hij duidt wel enkele malen zichzelf 
aan als „de discipel, dien Jezus liefhad”: 
13 : 23, 19 : 26, 20 :21 ; 21: 7, 20; en hij zegt 
in 21 :2 4  duidelijk, dat het deze discipel is 
„die aangaande deze dingen getuigt en die 
deze dingen geschreven heeft”.
Wie is nu deze „discipel, dien Jezus liefhad”? 
Om dat uit te maken, moeten we verschillende 
plaatsen met elkaar vergelijken. Uit 21: I, 2 
blijkt, dat hij visser was van beroep; dat be

perkt de kring al dadelijk tot drie: Petrus, 
Jacobus en Johannes. Het zijn de discipelen, 
die we vaak samen aantreffen, vgl. Matth. 
17:1, Luc. 8 :51 , Matth. 26:37. Petrus is 
het niet, want hij wordt dikwijls apart, naast 
de schrijver genoemd; vgl. 13 : 23, 24, 20: 2, 
21 :20. Jacobus kan het ook niet zijn, daar 
deze reeds spoedig na Pinksteren door Hero- 
des werd ter dood gebracht. Zodat alleen 
Johannes overblijft.
Is Joh. de schrijver van ons Ev., dan wordt het 
ook verklaarbaar, waarom hij zijn naam als 
zodanig verzwijgt. Joh. was de langst-levende 
apostel des Heren, en in de gemeente zeer ge- 
eerd. Daarom houdt hij zichzelf op de achter
grond, opdat alle licht alléén valle op de 
Christus. Zo wordt het ook verklaarbaar, dat 
hij - in tegenstelling tot de andere Evangelis
ten - óók over zijn familie geheel het stilzwij
gen bewaart. Hij wil niet, dat zijn geschrift 
ook maar enigermate de autoriteit draagt van 
de oude, hooggeëerde apostel, maar uitslui
tend die van Jezus, die de Christus is.

3. Eenheid en Verschil
Het is ieder, die het Ev. van Johannes leest, 
opgevallen, dat dit Evangelie een heel andere 
opbouw en in veel opzichten ook een andere 
inhoud heeft, dan de andere 3 Evangeliën. 
Vertonen de eerste 3 in grote lijnen eenzelfde 
opbouw, het Ev. van Joh. wijkt daarvan sterk 
af. Het heeft een geheel eigen uitgangspunt en 
vertoont ook een geheel eigen structuur. Zeer 
veel van wat de andere Evangelisten vertellen, 
vinden we hier niet terug. Omgekeerd lezen 
we bij Joh. vele uitgebreide gesprekken van 
de Heiland, die we zó bij de anderen niet gele
zen hebben.
Dit is wel één van de belangrijkste argumen
ten geweest voor de critische bijbelgeleerden 
om te stellen, dat niet Johannes de schrijver 
van het Ev. is, maar iemand, die veel later 
heeft geleefd en die zijn beschouwingen over 
de figuur van Jezus op papier heeft gezet. 
Deze critische gedachtengang wijzen wij af, 
niet alleen omdat ons duidelijk geworden is, 
dat Joh. inderdaad de schrijver is, maar ook 
omdat de genoemde verschillen op een geheel 
andere manier te verklaren zijn.
Voorop moet echter staan, dat er wezenlijk 
geen enkel verschil tussen de Evangelieën is. 
Ook Joh. doet niet anders dan de anderen: om
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het met Lucas te zeggen (Hand. 1 : 1, 2), in 
zijn verhaal ons „mede te delen, beide wat 
Jezus begon te doen en te leren, tot op de dag, 
dat Hij opgenomen werd”. Ook Johannes’ ver
haal is het verhaal van de woorden en werken 
van die historische persoon: Jezus van Naza- 
ret, die in zijn woorden en werken bewezen 
heeft de Christus te zijn; Zoon van God en 
Zoon des mensen, door God gezonden en 
gekomen tot verlossing van de wereld. In die 
boodschap, in die prediking is Joh. één met 
de andere Evangelisten. Het onderscheid tus
sen Joh. en de anderen is uit verschillend oog
punt te begrijpen. Allereerst wijs ik op de

4. Tijd
Het is uit de oud-christelijke overlevering 
bekend geworden, dat Joh. aan het einde van 
zijn leven jarenlang heeft gewoond en gewerkt 
in Efeze, waar hij ook op hoge leeftijd gestor
ven is. Vrij zeker is dit ook de plaats, waar Joh. 
tegen het einde van zijn leven zijn Evangelie 
geschreven heeft: waarschijnlijk tussen de ja- 
ren 80 en 90 na Chr.
Daar volgen twee dingen uit: in de eerste 
plaats, dat toen de eerste 3 Evangelieën reeds 
geschreven waren en in de gemeenten alom 
bekend. Joh. gaat dan ook uit van het bestaan 
en het bekend zijn van deze Evangeliën. Zo 
gaat hij er b.v. van uit, dat zijn lezers de ge
schiedenis van Johannes de Doper reeds ken
nen, vgl. 1 : 15, 19, 28; 3 : 24; en dat zij weten 
dat de Here Jezus 12 discipelen had uitge
kozen, vgl. 6 : 67.
Daar hangt nog iets anders mee samen, n.1., 
dat het ook met het

5. Doel
van Johannes’ Ev. iets anders ligt, dan de 
andere drie. Deze drie zijn speciaal geschre
ven om de mensen - Joden en heidenen - te 
brengen en te leiden tót het geloof in Jezus als 
de Christus, de Heiland en Verlosser der we
reld. Wanneer echter Joh. zijn Ev. gaat schrij
ven, zijn alom reeds de gemeenten van Chris
tus gesticht cn hebben deze gemeenten reeds 
een zekere vorm van consolidatie gekregen. 
Wat deze gemeenten nodig hebben is verdie
ping, verrijking van hun geloof. Ze hebben 
Christus als hun Verlosser aanvaard, maar nu 
moeten ze ook verder opgroeien in dat geloof. 
Ze moeten een steeds voller, dieper en rijker 
kennis ontvangen van wie Jezus als de Chris
tus is.
En dat vooral is de bedoeling van Johannes’ 
Evangelie: voortbouwen op en verdiepen van 
de reeds aanwezige kennis van Jezus Chris
tus.
Daar komt nog iets bij. Deze jonge, christelij
ke kerken kwamen al spoedig in aanraking 
met allerlei dwaling en ketterij (zie schets 2). 
Van de aanvang af heeft Satan zijn aanvallen

gericht op de gemeente van Christus, om haar 
haar geloof afhandig te maken. Zowel dat 
Christus de Zoon van God was, als dat Hij 
werkelijk mens geworden was, begon betwij- 
feling en bestrijding te vinden.
En zo gaan we iets zien van de achtergrond 
en het motief van. dit Ev. en van de

6. Stof
die Joh. speciaal voor zijn Evangeliebeschrij- 
ving uitkoos. Alles zal daarin gaan cirkelen 
rondom die twee polen: dat Jezus Christus is 
de eniggeboren Zoon van God èn dat Hij is 
de Zoon des mensen. Zoals Joh. het op een 
machtige wijze heeft samengevat in dat woord, 
dat je het grote Thema van zijn Ev. kunt 
noemen. „En het Woord is vlees geworden en 
het heeft onder ons gewoond en wij hebben 
zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid 
als van de eniggeborene van de Vader, vol van 
genade en waarheid”. De stof, die Joh. kiest 
voor zijn verhaal, concentreert zich op deze 
twee polen.
In verband daarmee heeft Joh. zijn verhaalstof 
vooral gekozen uit het optreden van de Here 
Jezus in Jerusalem en Judea, terwijl de andere 
evangelisten vooral vertellen van zijn woorden 
en werken in Galilea. Ook dat verklaart mede 
de verschillen tussen Joh. enerzijds en de an
dere drie anderzijds. De Here Jezus heeft in 
Galilea anders gesproken, dan in Judea. „In 
Galilea vond Hij het eenvoudige volk, dat 
naar verlossing van het juk der Schriftgeleer
den hijgde. Daar sprak Hij eenvoudig en kleur
de zijn taal met de beelden, die de zonnige 
heuvels van Galilea en de wateren van de 
zee van Tiberias aan zijn voeten legde. Maar 
in Jerusalem kwam Hij in aanraking met het 
officiële Jodendom, met Israëls theologen. 
Daar ontmoette Hij de fijne beschaving en de 
grootsteedse toestanden en vraagstukken, het 
leven der cultuur. Hoe is het dan te verwonde
ren, dat de Zoon van God daar anders spreekt 
dan Hij onder de boeren en vissers van Galilea 
deed?” (Bouma)

7. „Ik ben het"
En dan moeten we nog op een andere factor 
letten. Door de prediking van de apostel Pau- 
lus is het Evangelie de heidenwereld binnen 
gegaan. En de jonge gemeenten zijn alom om
ringd door het heidendom. Nu is het heiden
dom van die eeuw vol van een hartstochtelijk 
verlangen naar bevrijding, verlossing, vrede 
en geluk. Het godengeloof had zichzelf over
leefd en schonk de mensen geen bevrediging 
meer; geen vervulling van hun diepste verlan
gens. Je ziet er iets van, wanneer Paulus in 
Athene komt en temidden van de tien- en 
tientallen tempels en altaren óók een altaar 
vindt opgericht voor „de onbekende god”. 
Van dit algemeen hunkeren naar verlossing

5



en levensgeluk hadden nu vele lieden gebruik 
gemaakt om als rondreizende predikers, „filo
sofen”, de mensen een „evangelie” te verkon
digen, dat geluk heette te brengen. Talloos wa
ren de heilands-figuren, die gepropageerd 
werden. Beroemd was b.v. de Asclepius-dienst 
in Pergamum; en denk ook maar aan figuren 
als Simon de tovenaar in Samaria (Hand. 8) 
en Elymas op Cyprus (Hand. 13). Temidden 
van &1 deze „evangeliën" predikte de kerk nu 
het Evangelie: het éne en waarachtige Evan
gelie van de enige en waarachtige Heiland 
en Zaligmaker Jezus Christus. Dit Evangelie 
is exclusief: het laat zich niet verbinden of 
vermengen met andere „evangeliën”. Het 
predikt de enige Heiland der wereld, die geen 
andere „heilanden” naast zich verdraagt.
In dit licht verstaan we één van de typische 
karakteristieken van Johannes’ Evangelie: 
daarin klinkt onophoudelijk de prediking van 
Christus: „Ik ben het”; Ik alleen en uitsluitend! 
„Ik ben de van God gezondene; het Brood des 
levens; het Licht der wereld; de Weg, de Waar
heid en het Leven”.

Opm.: Het is van het eerste belang zelf 
aandachtig het Ev. te lezen. Lees het eens 
door met potlood en papier naast je en 
noteer eens voor jezelf al de uitspraken 
van de Here Jezus met „Ik ben"!

8. Het Paaslam
Met het zoeven gezegde hangt een tweede ka
rakteristiek van dit Ev. samen. Om Jezus te 
tonen als de enige waarachtige Verlosser der 
wereld, predikt Joh. Hem als „Het Lam Gods, 
dat de zonde der wereld wegneemt”, Joh. 
1 :29 . Die prediking loopt als een gouden 
draad door heel het verhaal heen. Daarom 
heeft Joh. - en ook dat verklaart de eigen keu
ze van zijn stof - het gehele verhaal van Jezus’

optreden geconcentreerd rondom het Pascha. 
In hoofdst. 2 : 13, 23 zien we de Here op het 
eerste Paasfeest tijdens zijn ambtelijke optre
den. In hoofdstuk 5 horen we van het 2e Paas
feest; in hoofdst. 6 :4  wordt het 3e Paasfeest 
genoemd en in hoofdstuk 12 komen we bij het 
4e en laatste Paasfeest, het feest, waarop Hij 
als het ware Paaslam zal worden geslacht. 
Heel het Ev. wil zó de Here Christus predi
ken als het Lam Gods, voor de zonde en tot 
verlossing van de wereld geslacht.

9. Het „zien"
En in de 3e plaats hangt met deze centrale 
prediking samen, dat we als 3e karakteristiek 
van dit Ev. kunnen noemen, dat het is het 
Evangelie van het „zien”. Daarop wil Joh. 
rusteloos de aandacht vestigen: het Ev. is maar 
niet één van de vele theorieën - abstracte visies 
en beschouwingen over een gelukkig leven - 
die alom worden rondgevent; het Ev. komt 
maar niet met de verkondiging van vage, wa
zige „heilandsgestalten”; maar het is de pre
diking van de door God gezonden Verlosser, 
het vleesgeworden Woord, wiens_heerlijkheid 
gezien is. De prediking van Hem, in Wie Gods 
heilsgedachten over een verloren wereld in de 
aanschouwing zijn getreden. Joh. heeft het he
le Griekse woordenboek, dat verschillende 
woorden kent voor „zien”, nodig, om daarop 
voordurend de aandacht te vestigen; vgl. ook 
I Joh. 1 : 1-3. Lees uit dit oogpunt alleen maar 
eens het le hoofdstuk en noteer eens, hoe vele 
malen hier de woorden „zien” en „aanschou
wen” voorkomen!
Al deze karakteristieken van het Ev. van Joh. 
zijn a.h.w. samengetrokken in die 2 teksten, 
die het thema vormen van het hele verhaal: 
1 : 14 en 1 : 29.
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Schets 2: De „Proloog"; hoofdstuk 1 :1-18
(le gedeelte: vs 1-5)

1. Inleiding
Boven deze schets staat het vreemde woord 
„proloog". Dit betekent: voorwoord, voor
rede, inleiding; vgl. „epiloog” = narede, 
slotwoord. De verzen 1-18 van hoofdstuk 1 
vormen inderdaad een vóór-rede, een inlei
ding op het Evangelie. In deze voorrede is 
tevens het thema, de centrale prediking van 
het Evangelie opgenomen: vers 14.
Vanwege de uitgebreidheid van de stof, die 
bij de bespreking van dit schriftgedeelte aan 
de orde komt, lijkt het me beter, dat we deze 
over twee schetsen verdelen.
Wat ons bizonder in de Proloog treft, is de 
merkwaardige naam, waarmee Joh. de Zoon 
van God noemt: „het Woord". Dat is in het 
Grieks: „Logos”.
Op drie vragen zullen we dan ook allereerst 
het antwoord moeten proberen te vinden: 
1. Waar heeft Joh. deze naam vandaan. 2. Wat 
betekent deze naam en 3. Waarom gebruikt 
Joh. deze naam. We merken hierbij nog op, 
dat we deze naam alleen bij Joh. aantreffen; 
en dan, wat zijn Evangelie betreft, alleen hier 
in de Proloog; verder ook nog in zijn eerste 
brief, 1 : 1, 2 en in de Openbaring éénmaal in 
19: 13.

2. Vanwaar de naam „Logos” :
het Syncretisme

Op de vraag, vanwaar Joh. deze naam heeft, 
zijn heel wat antwoorden gegeven. Ik noem 
alleen de belangrijkste en vertel er maar met
een bij, dat deze antwoorden komen vanuit de 
hoek van de Bijbel-kritische wetenschap. Deze 
wetenschap wil niet weten van de belijdenis 
van het geloof, dat de Schriften zijn ingege
ven door de Heilige Geest. Zij verwerpt dus 
ook, dat de Evangeliën zijn het door de Heili
ge Geest geïnspireerde en daarom betrouwba
re verhaal van de woorden en werken van de 
Here Christus. Neen, in de Evangeliën zouden 
we te doen hebben met het eerste en oudste 
voorbeeld van „gemeente-theologie”. D.w.z.: 
de oudste christelijke gemeente is gaan naden
ken over de betekenis van de persoon en het 
werk van Jezus van Nazaret. In de Evangeliën 
zouden we dan te doen hebben met de weer

gave, de neerslag van deze gelovige, vrome ge
dachten, beschouwingen en inzichten, die om
trent Jezus langzamerhand in de gemeente 
gegroeid zijn. Waarbij het dan wel vanzelf 
spreekt, dat zulke gedachten en beschouwin
gen vrij sterk méde beïnvloed werden door 
allerlei religieus gedachtengoed, dat in die tijd 
de geest van de mensen vervulde. B.v., in een 
tijd, waarin men nog in „wonderen” geloofde, 
omdat men zovele verschijnselen niet verkla
ren kon, lag het voor de hand, dat men ook 
aan de Here Jezus allerlei wonderen toe
schreef.
Dat geldt, zo zegt men, wel bizonder van Joh., 
die zijn Evangelie schrijft tegen het einde van 
de le  eeuw. De gedachten-ontwikkeling om
trent de persoon van Jezus heeft dan al enkele 
tientallen jaren geschiedenis van beïnvloeding 
door allerlei geestesstromingen uit die eeuw 
ondergaan. En de neerslag daarvan zou dan 
ook bij Joh. duidelijk aanwijsbaar zijn, bizon
der wat betreft het gebruik van de naam 
„Logos”.
Wélke beïnvloeding Joh. zou hebben onder
gaan, daarover lopen de meningen intussen 
nog weer uiteen. Sommigen verwijzen naar 
sterke beïnvloeding door religieus-wijsgerige 
gedachten, die we vinden bij de grote Griekse 
wijsgeer Plato, of bij de filosofische school 
van de Stoïcijnen. Vele van deze wijsgerige 
stelsels waren op hun beurt weer sterk ver
mengd met gedachten, afkomstig uit de oude, 
oosterse, heidense religies. Deze vermenging 
van godsdienstige en wijsgerige gedachten van 
verschillende komaf, noemen we „syncretis
me”. Welnu, in deze syncretistisch-wijsgerige 
gedachtenspinsels treffen we ook vaak aller
lei fantasieën aan over een „goddelijke logos”.

3. Vanwaar de naam „Logos": Philo

Een man, die op zijn beurt deze religieus-wijs
gerige fantasieën heeft proberen te versmelten 
met van afkomst Joods-wijsgerige ideeën, is 
geweest Philo. Philo was een Joodse filosoof, 
die woonde in Alexandrië in Egypte. Hij was 
een iets oudere tijdgenoot van de Here Jezus. 
Je zou hem een opper-syncretist kunnen noe-
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men, omdat hij oosterse, griek.se en joodse 
wijsgerige gedachten poogde samen te vatten 
tot één gesloten geheel. In deze wijsbegeerte 
van Philo bekleedde nu óók de „logosleer” 
een centrale plaats. Hij „leerde een Logos, als 
het inbegrip van alle Goddelijke krachten, het 
ordenende en vormende principe van het heel
al; geen persoon, maar een idee. De Logos is 
volgens hem de brug tussen den mens en God, 
die zonder dien Logos niet zelf met de zon
dige, stoffelijke wereld in contact kan treden” 
(Bouma). En zo zijn er dus ook geleerden, die 
de Proloog van Joh. sterk onder invloed zien 
staan van deze filosofieën van Philo.
Let er hierbij echter op, dat Philo uitgaat van 
een wezenlijke tegenstelling tussen God en de 
wereld; tussen God en de mens, waarbij de 
„zondigheid” van wereld en mens gele
gen is in het feit, dat zij „stoffelijk” zijn. Zon
de is in deze filosofie niet: afval van God de 
HERE in ongehoorzaamheid aan het Woord 
van God, maar de zonde is gegeven mèt het 
stof-zijn. De tegenstelling is hier niet: God - 
zonde (=  ongehoorzaamheid), maar God 
(Geest) - stof; geest - materie; en bij de mens: 
ziel - lichaam. Dit uitgangspunt van Philo is 
geheel vreemd aan de Schrift, maar zij is uit 
het griekse en oosterse heidendom geboren. 
Je vindt deze grondgedachte later ook bij de 
doperse geestesstroming, waar men ook de 
Schriftuurlijke tegenstelling: zonde - genade, 
inruilt voor die tussen natuur en genade. Het 
natuurlijke, stoffelijke, lichamelijke is ook bij 
de dopersen minderwaardig, zondig, tegen
over het geestelijke. De genade richt zich dan 
ook bij de mens niet in zijn reddende, verlos
sende en heiligende kracht op zijn lichame
lijke, „natuurlijke”, bestaan, maar uitsluitend 
op zijn ziel.
Zoals reeds gezegd: deze gedachten zijn totaal 
on-Schriftuurlijk en daarom óók geheel 
vreemd aan het Evangelie van Joh. Probeer 
dit b.v. eens aan te tonen met het verhaal in 
hoofdstuk 2 : 1-11!

4. Vanwaar de naam „Logos” : de Schrift
We laten het nu maar bij het bovenstaande, 
omdat uit het hier gegevene wel voldoende 
duidelijk wordt met welke ogen de kritische 
Bijbel-wetenschap het Evangelie van Joh. leest. 
En de volgende stap op deze weg laat zich dan 
ook gemakkelijk raden. Als het waar zou zijn, 
dat Joh., als kind van zijn tijd, in zijn be
schouwingen over de betekenis van de persoon 
en het werk van Jezus van Nazaret sterk de 
invloed heeft ondergaan van het wijsgerige 
denken van zijn eeuw, dan spreekt het vanzelf, 
dat wij, moderne mensen van de 20e eeuw, 
die beschouwingen niet meer tot de onze kun
nen maken.
Wij hebben echter allerlei theorieën als hier

boven genoemd niet nodig, om te verklaren, 
hoe Joh. aan die naam „Logos” is gekomen. 
Joh. is daarvoor niet afhankelijk geweest van 
allerlei buiten-bijbelse wijsgerige gedachten
spinsels, maar hij heeft zich eenvoudig aange
sloten bij het spraakgebruik van het Oude 
Testament. Wanneer hij wil gaan verhalen van 
het begin, de inzet van het grote her-schep- 
pingswerk van God, grijpt hij ais vanzelf terug 
op het begin van Gods scheppingswerk. 
Sprekende, door zijn wóórd, riep God alles tot 
aanzijn, vgl. Ps. 33 : 6. Ook de schrijver van 
de brief aan de Hebreeën vestigt daar de aan
dacht op, Hebr. 11 : 3. En dat Joh. dit „woord 
van God” voorstelt als een goddelijke Persoon, 
vs 1-3, is óók niet iets vreemds, dat hij aan 
Philo of aan andere wijsgeren zou hebben ont
leend, maar ook daarin sluit hij zich aan bij 
het Oude Testament. Reeds in het boek van de 
Spreuken treedt de Wijsheid op als een spre
kende, goddelijke Persoon, Spr. 1: 20 e.v. (vgl. 
b.v. vers 26 met Ps. 2 : 4, 5); verder 8 : 1 e.v., 
m.n. vers 23-31; 9 : 1 e.v. Onze conclusie moet 
dan ook luiden: wanneer Joh. het Evangelie 
gaat schrijven van Jezus Christus, de mens- 
geworden Zoon van God, grijpt hij terug op 
de openbaring van God omtrent de Persoon 
en het werk van Gods Zoon in het Oude Testa 
ment.

5. Betekenis van de naam „Logos”
Bij ons mensen is het woord de uiting, de 
vorm-geving van onze gedachten. In het ge
sproken woord geven wij aan onze gedachten 
gestalte. Zo verhaalt ons Gen. 1 ook van God. 
God spreekt in het wóórd zijn scheppings- 
gedachte uit. Zoals Hij zich zijn schepping ge
dacht heeft, zó spreekt God het uit. In het 
wóórd, dat Hij spreekt, nemen zijn scheppings- 
gedachten gestalte aan.
Maar het woord, het spreken van God gaat vèr 
uit bóven het spreken van de mensen. Hij 
spreekt en het is er; Hij gebiedt en het staat 
er. Want het Woord van God is maar niet een 
klank, maar het is een Persoon: de Persoon 
van de Zoon van God. De Zoon, als het Woord 
Gods, realiseert de gedachten van God; Hij 
maakt de scheppingsgedachten van de Vader 
tot werkelijkheid (vers 1-3).

6. Waarom de naam „Logos”?
De derde vraag, die we wilden beantwoorden, 
is: waarom gebruikt Joh. deze naam „Logos”? 
Joh. gaat verhalen van Gods werk tot verlos
sing van de wereld. Dat is het eerste, waarop 
hij alle nadruk laat vallen: de verlossing 
van de wereld komt niét van beneden. Het 
heidendom predikt de zélf-verlossing van de 
mens; het Evangelie verkondigt de verlossing
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als exclusief het werk van God. Hij heeft ge
dachten van verlossing, van heil en van vrede 
gedacht over een wereld, verloren in schuld. 
En zoals God de Vader eenmaal zijn schep- 
pingsgedachten realiseerde door zijn Woord, 
door zijn Zoon (de „Logos"), zó reali
seert God de Vader nu óók zijn verlossings
gedachten door zijn Woord, door zijn Zoon 
(de „Logos”).
Daarin Iaat Joh. ook zeer sterk uitkomen de 
eenheid van al Gods werken in schepping en 
herschepping. Het is zijn wereld, die verloren 
ging in zonde en schuld, maar juist omdat het 
zijn wereld is, gaat Hij haar van zonde en 
schuld bevrijden, vgl. 3 : 16. Tot deze verlos
sing en herschepping van de wereld zendt God 
zijn Woord uit; Hij zendt daartoe zijn Zoon uit 
naar deze wereld. Deze-Zoon spréékt, predikt 
niet alleen maar de (weg van de) verlossing, 
maar Hij is de (weg van de) verlossing, vgl. 
14:6. In Hem heeft de verlossing levende ge
stalte aangenomen; in Hem is de verlossing 
a.h.w. vlees-en-bloed geworden, vs. 14.
De verlossing - en daarin staat het Evangelie 
antithetisch tegenover alle verlossings-wegen, 
die het heidendom predikt! - is niet een theo
rie, een filosofie, die een weg tot zelf-redding 
verkondigt, maar zij is verbonden aan een per
soon; zij is exclusief verbonden aan de Per
soon en het werk van het vlees-geworden 
Woord. Zij wordt dan ook alleen verkregen, 
niet door gehoor te schenken aan de een of 
andere filosofie-van-zelfbevrijding, maar door 
het geloof in de Persoon van het vlees-gewor
den Woord; door het geloof in Jezus Christus. 
In Hem, de mens-geworden Zoon van God, in 
Wien Gods heilsgedachten vlees-en-bloed ge
worden zijn, -*in Hem alléén is de verlossing. 
Verlossing wordt alleen verkregen door ge- 
loofs-verbondenheid met Hem; door het „in 
Hem” zijn, vgl. 15 : 1-8.

7. Leven en Licht
Van deze .Logos”, de Zoon van God, wordt 
nu door Joh. gezegd, dat in Hem „leven” 
was. De verleden tijd: „was”, wil zeggen, dat 
dit altijd zo geweest is. Zolang het „Woord” 
er was, even eeuwig dus als de Vader, vs. 1, 
was in Hèm „leven”. Het feit, dat bij dit woord 
„leven” geen lidwoord (het) staat, wil zeggen, 
dat in Hem, het Woord, de Zoon „leven” was: 
leven, niets dan leven, zonder enige beperking 
of begrensdheid; één-en-al leven.
En dat was en is van de grootste betekenis 
voor de mensen, want dit leven „was het licht 
der mensen”, vers 4. „Licht” heeft hier, zoals 
zo dikwijls in de Schrift, de betekenis van: het 
inbegrip, de totaliteit van alle heil, vgl. Ps. 
27 : 1; zie ook Joh. 8 : 12.
In verband juist met de naam „Logos”, het 
„Woord”, zal bij „licht” bizonder gedacht

moeten worden aan Gods zelfopenbaring aan 
de mensen dóór het „Woord”, waardoor wij 
mensen alléén tot de rechte kennis van God 
komen. Maar dan ook weer een „kennis”, die 
niet alleen maar theoretisch, verstandelijk is, 
maar een kennis, die ons de gemeenschap met 
God ontsluit en die daarom ook alle heil voor 
ons mensenleven meebrengt.
God spreekt zich in het „Woord” aan ons 
uit en dat zet ons leven in het licht; dat is het 
licht van ons leven; dat ontsluit ons alle 
levensheil; dat doet ons delen in het leven, dat 
in de „Logos” is.
Leven en licht, waarachtig levens-heil stromen 
alleen uit de „Logos” ons toe. Er is voor ons 
mensen geen licht, geen leven, geen heil, dan 
alleen uit en door de wóórd-openbaring des 
HEREN, die in de „Logos”, de Zoon, die 
vlees wordt, - dat is, die in de Christus tot ons 
komt. In Christus spreekt de Vader zich ten 
volle aan ons uit. Er is geen openbaring Gods 
aan ons, dan in en door de Christus. En er is 
geen kennis van God, dan in en door de Chris
tus, het vlees-geworden Woord Gods. In Hèm 
is leven en licht en uit Hem alleen ontvangen 
wij het leven en het licht, dat is: alle waar
achtige levensheil; vgl. 17 : 3.

8. licht en duisternis
Dit licht, - dat is: Gods levens- en heilsopen
baring in de „Logos” -, schijnt nu in de duis
ternis van het door de zonde van God ver
vreemde mensenleven. Deze „duisternis” is 
de vijand van het licht; het is de satanische 
duisternis, die over het mensenleven is ge
daald, die dat mensenleven vervult. Deze duis
ternis voert vijandschap tegen het licht. Zij 
wil alle goddelijk licht in de wereld uitdoven. 
Maar hóe ook deze „duisternis” al de eeuwen 
door het licht van de openbaring Gods in de 
„Logos”, in de Christus, heeft bestreden en 
heeft zoeken uit te blussen - zij heeft dat licht 
nooit kunnen overweldigen, vers 5.
Van deze „duisternis”, die het licht probeerde 
te overweldigen, is heel de geschiedenis van 
het Oude Testament vol. In brede en zware 
golven kwamen de machten van de duisternis, 
van ongeloof en verwerping van Gods open- 
baringswoord opzetten en schenen vaak het 
licht te overweldigen. Dan zonk ook heel het 
leven van Israël in duisternis weg. Dan ver
loor het het heil des HEREN. Dan stortte een 
zee van onheil zich over Israël uit en week het 
leven van het volk.
Maar steeds weer brak het licht door. Machtig 
hebben de profeten het licht van Gods heils
openbaring voortgedragen; het Woord Gods 
brak als een licht door alle duisternis heen. 
Tot het in de Christus, het vlees-geworden 
WooTd Gods, stralend overwon, vgl. les. 9 : 1 
e.v.
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In zijn vleeswording, kruisdood en opstanding 
straalt het overwinnend licht uit over de ge
hele wereld; over de ganse mensheid. In Hem, 
de vleesgeworden „Logos”, is hel Leven. In 
Hem is het Licht. In Hem breekt het heil des 
HEREN zich overwinnend baan. In Hem wor
den de verlossings-gedachten van God over 
een wereld-in-duisternis ten volle uitgespro
ken. Ja, in Hem worden ze vlees-en-bloed. 
Leven en Licht: ze zijn nu in Hem alleen,
Ook vandaag bestrijdt de duisternis van onge
loof en van Woord-verwerping met demoni
sche kracht het Licht, dat in Christus straalt. 
Maar nooit zal de duisternis het licht over
weldigen. Integendeel: aan het einde over
wint het licht tenvolle in het nieuwe Jerusa
lem, vgl. Openb. 21 : 23, 24; 22 : 5. Maar alle 
demonische machten, die het Licht der we

reld bestreden hebben, worden geworpen in de 
„buitenste duisternis".
Leven en licht (=  heil) zijn uitsluitend in de 
„Logos”, in Hem. in Wien God zijn gedachten 
van verlossing en herschepping volkomen 
heeft uitgesproken. Ze zijn uitsluitend in de 
Christus', het vleesgeworden Woord. En de 
weg tot het leven en het licht is uitsluitend de 
weg van het geloof in Hem.
Zó stelt Joh. reeds in de eerste verzen van zijn 
Evangelie zich antithetisch op tegenover elke 
vorm van zelf-verlossing, die in de wereld van 
zijn en van onze dagen de mensen werd en 
wordt „aangepreekt” door de „wijzen dezer 
wereld”.
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Schets 3: De „Proloog” : hoofdstuk 1 :1-18
(2e gedeelte: 1 :6-18)

1. De getuige van het licht
Tnh. heeft geschreven dat alle eeuwen door het 
icht heeft geschenen in de duisternis. Dat 

was het licht van Gods heilsopenbaring, dat 
vanaf de „moederbelofte”, Gen. 3 :1 5 , straal
de in de duisternis van het door de zonde van 
God vervreemde mensenleven. Joh. gaat nu 
spreken over de volle doorbraak van dat licht 
in de komst van de beloofde Verlosser.
De doorbraak van het volle licht, dat heil en 
eeuwig leven aan de mensen schenkt, kwam 
niet onverwacht, maar zij werd van tevoren 
aangekcndigd. God zond een „getuige, om 
van het licht te getuigen”, nl. Johannes de 
Doper, vers 6-8.
Bij deze verzen wijzen we op enkele belang
rijke momenten. In de eerste plaats blijkt 
hier, waar we in de le schets reeds op wezen, 
dat Joh. de geschiedenis van Joh. de Doper 
bij zijn lezers uit de andere Evangelieën als 
reeds bekend veronderstelt. Joh. beperkt zich 
slechts tot de karakterisering van het werk van 
de Doper: hij werd door God gezonden als 
„getuige van het licht”. Dat is het 2 moment, 
waaraan aandacht moet geschonken. We le
zen hier voor het eerst in ons Evangelie het 
woord „getuige”, dat met de woorden „getui
gen”, „getuigenis”, herhaaldelijk bij Joh. onze 
aandacht zal treffen.
De „getuige” is in het Evangelie altijd de man, 
die iets gezien of gehoord heeft: de oog- en 
oor getuige. De man dus, die geen theorieën 
of beschouwingen ten beste geeft, die geen 
stem geeft aan zijn kijk op een zaak of aan 
zijn gevoelens óver iemand of iets, maar de 
man die feiten weergeeft. Die betekenis heeift 
het dus ook hier. Joh. de Doper predikt de 
Christus als het vleesgeworden Woord Gods, 
vs. 34; wijst Hem aan als de grote verlosser, 
wiens heraut hij slechts is, vs. 15 e.v.; richt op 
Hem de aandacht als het Lam Gods, dat de 
zonde der wereld wegneemt, vs. 29. Dat ver
kondigt hij als „getuigenis”, als onaantastbare 
waarheid, als de boodschap, waarmee hij door 
God gezonden is, vs. 6. Zijn „getuigenis” is 
waar en betrouwbaar, omdat het op de feiten 
rust.
Daarom wordt - in de 3e plaats - als doel van 
Johannes’ zending genoemd: „opdat allen 
door hem geloven zouden”. Wat allerlei predi

kers verkondigen als wijsheid, behoeft niet 
geloofd te worden. Waaróm zou het geloofd 
worden? Het zijn tóch immers alleen maar 
„wijsheden”, door mensen bedacht, waar geen 
sterveling werkelijk beter van wordt. Mense
lijke beschouwingen, die het leven en de we
reld niet werkelijk redden kunnen. Maar de 
prediking van de Christus, het vleesgeworden 
Woord Gods, klinkt als een „getuigenis”, dat 
God door de mond van Joh. de Doper en 
straks door de mond van de Evangelie-predi- 
kers tot de mensen doet uitgaan: - een „getui
genis”, dat op de feiten rust, dat daarom de 
waarheid is. Dat daarom geloof vraagt en vra
gen mag. „Opdat allen geloven zouden”, dat 
in deze Christus licht en leven tot doorbraak 
zijn gekomen in een wereld in duisternis en 
dood. En opdat allen, die geloven zó tot het 
licht en tot het leven komen.
Vers 8 heeft zeer waarschijnlijk betrekking op 
de zgn. „Johannes-discipelen”, waarvan we 
reeds lezen in Hand. 19 : 1-7; vgl. ook reeds 
Joh. 3 : 25-30. Blijkbaar zijn deze „Johannes- 
discipelen” in lateire tijd min of meer een secte 
gaan vormen, die de Doper als een soort Mes
sias zijn gaan vereren, hetgeen hier door Joh. 
met kracht afgewezen wordt.

2. Het komende licht
Dat Joh. de Doper kon optreden als „getuige” 
van het licht, vindt zijn oorzaak in het feit, dat 
in zijn dagen dat licht „was komende in de 
wereld”: het was bezig te komen. Dit ziet op 
de geboorte van Christus en het begin van zijn 
optreden onder het volk, zoals daarvan in het 
slot van dit hoofdtuk gesproken wordt: zijn 
verschijning aan de Jordaan, vs. 29; zijn doop 
in de Jordaan, vs. 32; de keuze van zijn eerste 
discipelen, vs 35 e.v. Dit „komen” schetst Joh. 
in het beeld van de opgaande zon: eerst de 
schemering van de dageraad; de eerste licht
stralen, die de hemel kleuren met gouden 
gloed, daarna de stralende zonsopgang, tot 
tenslotte de zon in volle pracht in het zenith 
staat; vgl. Luc. 1 : 78, 79. Joh. noemt Christus 
het „waarachtige” licht, omdat alleen Hij de 
duisternis van zonde en dood verdrijft. Hij is
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uitsluitend „de zon des heils”, die over deze 
duistere wereld is opgegaan:

3. Het grote raadsel

In de verzen 10 en 11 tekent Joh. het effect 
van de komst van Christus in de wereld. Let er 
hierbij op, dat Joh. nu het beeld van het licht 
loslaat en spreekt van „Hij”. Dat is dus de 
„Logos”, het Woord van God, waarvan hij zo 
aanstonds zal zeggen, dat dit Woord is vlees
geworden: de Christus Gods. Het effect van 
zijn komen in de wereld tekent Job. op een 
zeer aangrijpende wijze. Hij tekent het in wat 
wij een „climax” noemen: het aangrijpende 
van het getekende effect wordt bij ieder vol
gend zinsdeel in deze verzen klemmender en 
verbijsterender!
Joh. begint met de constatering, dat de Chris
tus, in de dagen van Joh. de Doper, er nu dan 
eindelijk was in de wereld: wat gedurende 
eeuwen was voorzegd en verwacht, is nü feit 
geworden. „Hij was in de wereld”, Joh., de 
heraut wijst Hem aan: „ziet, daar staat Hij, 
midden onder u!”
Joh. zegt vervolgens: Hij was geen vreemde 
voor de wereld, waarin Hij kwam. Gefen aan 
die wereld zó volstrekt vreemde figuur, dat die 
wereld en haar mensheid wel met volslagen 
onbegrip tegenover Hem moest staan. Integen
deel: „de wereld is door Hem geworden”, zie 
vs. 3. Er is een sterk verwantschap tussen 
Hem, de „Logos” en de wereld, als die tussen 
Maker en maaksel. Die wereld vertoont in 
heel haar opbouw het merk van de schep- 
pingsgedachten van God, die Hij, als de 
„Logos” in haar heeft gerealiseerd. Geen 
andere conclusie zou hieruit dan ook mogen 
volgen, dan dat deze wereld Hem had „ge
kend”, d.i. Hem had herkend als haar Maker 
en Hem nü blij had begroet en met vreugde 
had ingehaald als haar Verlosser!
Maar nu komt ineens de vreselijke ontknoping, 
de aangrijpende climax: „de wereld heeft Hem 
niet gekend”! D.i. niét blij ingehaald, niét met 
vreugde begroet, niét aanvaard. Het woord 
„wereld” - in het algemeen betekenend: de 
geschapen wereld van God (kosmos), vgl. 3 : 
16 - krijgt hier reeds die donkere kleur van: 
de zondige wereld, de Gode-vijandige en God 
hatende wereld. En daarom: Christus-verwer- 
pende wereld.
In deze innerlijk tegenstelling in vs. 10 tekent 
Joh. op aangrijpende wijze het raadsel van het 
ongeloof, van de Christus-verwerping. En dat 
raadsel voert hij èp tot het toppunt van de 
climax in vers 11. Christus kwam in de wereld 
ja, maar in die wereld kwam Hij allereerst 
„tot het Zijne”, d.i. tot Israël, het Bondsvolk 
des HEEREN. Israël is het volk van Gods ver
kiezing, van zijn genadig verbond. In Israël 
staat het altaar van de verzoening. Dat alles

spreekt van Christus. Het is zijn volk. Het be
hoort Hem toe. Maar dès te vreselijker - om
dat hier de betrekking zoveel nauwer is dan in 
vs. 10 - luidt nü dat tweede zinsdeel: „maar de 
zijnen hebben Hem niet aangenomen”. Hier 
laat Joh. ons zien in de afgrond van het raad
sel van de Christus-verwerping. Maar juist 
omdat deze veirwerping zo raadselachtig is, 
daardoor wordt de zonde van de Christus- 
verwerping ook zo ontzaglijk groot en zwaar!

4. Toch effect: het kindschap Gods
Blijft dan het komen van de „Logos” in de 
wereld zonder effect, zonder vrucht? Neen, 
de vrucht van zijn komen wordt openbaar in 
de „kinderen Gods”, vs. 12, 13.
Op drie punten willen we hier wijzen. In de 
eerste plaats: Zijn komen vraagt om een Hem 
aannemen in het geloof. Joh. noemt dat „ge
loven in zijn naam”. De „naam” duidt aan de 
zelf-openbaring van de Christus. „Geloven” is 
dus: Hem aanvaarden, zoals Hij zich open
baart, zoals Hij zich laat kennen en zoals het 
Evangelie Hem beschrijven zal: als Redder en 
Heiland der wereld in de weg van de verzoe
ning der zonden, vgl. vs. 29. En „geloven in" 
zijn naam, „in" Hem, betekent: in het geloof 
aan en met Hem verbonden zijn, vgl. 15 : 1 
e.v.
In de tweede plaats: dat gelovig aannemen van 
de Christus schenkt het kindschap Gods. Joh. 
drukt dat zó uit, dat Christus hen, die in Hem 
geloven „macht geeft om kinderen van God 
te worden”. Dat woord „macht” („exousia” 
in het Grieks) tekent een positie, die op recht 
gefundeerd is; volmacht. Door zijn verzoe
ningswerk legt Christus de rechtsgrond, waar
op de positie der gelovigen als kinderen Gods 
rust. Deze rechtspositie van „kinderen Gods” 
omsluit het erfgenaamschap van M de h e il
goederen Gods, vgl. Rom. 8: 16, 17; zie ook
I Joh. 3 :1 ,2 .
In de derde plaats: deze rechtspositie van 
„kinderen Gods” wordt niet verkregen in de 
weg van natuurlijke geboorte of afstamming, 
maar alleen in de weg van wedergeboorte: 
„uit God geboren zijn”, vs. 13. Hier is bij de 
gelovigen dus nooit enige oorzaak om zich te 
beroemen tegenover hen, van wie in vers 10 en
II  sprake was. Alle oorzaak van roem richt 
zich op de HEERE God: de rechtspositie rust 
op het werk van Christus en het geloof is 
vrucht van het „uit God geboren zijn”. Op dit 
„uit God geboren zijn” gaat Joh. hier nu niet 
breder in; dat zal hij straks breder doen in 
hoofdstuk 3.

5. Het Woord is vlees geworden
Joh. heeft geschreven over de „Logos”, het 
Woord Gods, dat voor de mensen leven is en
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licht; hij heeft gezegd, dat het licht in de dagen 
van Joh. de Doper stralend is opgegaan over 
de wereld; dat „Hij” kwam om leven en licht 
te brengen in de wereld vol duisternis van de 
dood. Nu komt Joh. tot het hoogtepunt van 
zijn prediking, waar al het vorige heenleiden 
wjlde en dat ons het diepste geheim van deze 
pfediking gaat onthullen, vers 14.
Het „Woord”, dat is de goddelijke „Logos” 
van vers 1. En „vlees” tekent ons broze, ver
gankelijke, menselijke bestaan. In dat „vlees" 
is de Zoon van God verschenen: „Hij heeft 
ons vlees en bloed aangenomen uit de maagd 
Maria, door de werking des Heiligen Geestes”, 
Cat. Zond. 14. En zó heeft Hij onder ons ge
woond; letterlijk staat er: „onder ons zijn tent 
opgeslagen”. Voor de laatste maal gebruikt 
Joh. hieir de naam „Logos”, het Woord. Een
maal sprak God in Hem, de Zoon, zijn schep- 
pingsgedachten uit; Hij maakte die gedachten 
werkelijkheid. Thans spreekt God in Hem, in 
deze zelfde Zoon, zijn her-scheppingsgedach- 
en uit; Hij maakt ook deze gedachten tot wer
kelijkheid. Daartoe neemt Hij ons vlees en 
bloed aan; daartoe slaat Hij in ons leven zijn 
tent op. Hij komt in dat leven-onder-de-schuld 
en de vloek. Hij gaat delen in dat leven van 
vergankelijkheid-tot-in-de-dood. Hij, de „Lo
gos”, die in dat leven nu gaat uitwerken de 
verlossings- en heilsgedachten van God.
Zó, schrijft Joh., hebben wij zijn heerlijkheid 
gezien. Deze „wij” zijn de discipelen, als oog- 
en oor-getuigen van al wat de Here Jezus ge
zegd en gedaan heeft. In dat alles straalde zijn 
heerlijkheid uit als de eniggeboren Zoon van 
God. Deze „heerlijkheid” staat wel in scherpe 
tegenstelling tot het „vlees”, waarin de Zoon 
van God verscheen. Aan dat „vlees” is geen 
enkele heerlijkheid te zien, vgl. Jes. 53 :2 , 3. 
Daarom was dat „aanschouwen” van zijn 
„heerlijkheid als van de eniggeborene van de 
Vader” ook een zaak van geloof. Joh, gebruikt 
hier dan ook voor „aanschouwen” een woord, 
dat betekent: ingespannen, aandachtig zien en 
datgene wat men ziet grondig en diepgaand 
overwegen; een zien in geloof. Wie in deze 
„aanschouwing” de werken van de Christus 
ziet en luistert naar zijn woorden, die ziet 
door zijn „vlees” heenbreken de stralen van 
de heerlijkheid van de Zoon des Vaders, „vol 
van genade en waarheid”. Hier is het beginsel 
van de heerlijkheid, waarvan Joh. spreekt in 
Openb. 21 : 3, 4!
De woorden „vol van genade en waarheid” 
behoren bij „het Woord”: het aldus vleesge
worden Woord is vol genade-en-waarheid. De
ze woorden vormen één begrip: de waarachti
ge, de werkelijke genade van God is ons in dit 
vleesgeworden Woord geopenbaard, d.i. ont
huld. De reddende, verlossende genade van 
God over een wereld, verloren in schuld, heeft 
in Hem, de Christus, werkelijke gestalte aan
genomen. In Hem is de redding vlees-en-bloed

geworden.
In deze éne, machtige, zin beeldhouwt Joh. 
ons de verlossing uit. Zij is in geen ander of in 
iets anders, dan in dit vleesgeworden Woord. 
En zij is in Hem zó: waarachtig God en waar
achtig mens. Daarmee zijn in één zin, afge
wezen alle verlossings- en heiland-speculaties, 
die in de wereld van zijn dagen werden uitge
vent. Daarmee is ook alle dwaling afgesne
den, die reeds in Johannes’ dagen de gemeen
ten kwam verontrusten en die tekort deed öf 
aan het waarachtig God-zijn van de Christus 
(de „gnostiek”), öf aan zijn waarachtig mens
zijn (het „donatisme).

6. Mozes en Christus

Het verband ligt in de verzen 14 e.v. zó, dat 
vs. 15 een tussenzin vormt; je zou dit veïs tus
sen haakjes kunnen zetten. Vanuit de predi
king van vs. 14 komt Joh. nog even terug op 
wat hij in vs. 8 reeds had gezegd tegenover de 
„Johannes-discipelen”. Dat krijgt vanuit vs. 
14 een nog te sterker accent: de heerlijkheid 
van het vleesgeworden Woord als eniggeboren 
Zoon des Vaders, gaat oneindig ver uit boven 
de betekenis van Joh. de Doper, die slechts 
zijn heraut, zijn voorloper was. Trouwens, 
heeft niet Joh. de Doper dat zélf aldus „ge
tuigd”, als feit verkondigd?, vs. 15b.
Vers 16 sluit dan weer bij vs. 14 aan. Waaruit 
blijkt, dat de waarachtige genade Gods ons in 
het vleesgeworden Woord is verschenen? Im
mers daaruit, dat in Hem een fontein ont
sprongen, een bron geopend is, zó onmetelijk 
rijk, dat niet maar een enkeling, maar „wij 
allen” daaruit stromen van genade ontvangen; 
nooit eindigende stromen van genade; het éne 
genade-geschenk is nog niet ontvangen of het 
volgende stroomt ons al weer toe! „Wij allen” 
wil zeggen, dat deze genade-openbaring niet 
beperkt bleef tot de discipelen, vanwege het 
feit, dat zij oog- en oor-getuigen waren van 
het werk van de Here Christus, maar deze 
genade-openbaring in de Christus doet een 
heilsfontein stromen voor alle gelovigen. Alle 
gelovigen kunnen getuigen, dat hen in Chris
tus de bron van genade werkelijk in onuitput
telijke overvloed geopend is!
In vers 17 richt Joh. zich speciaal tot de Joden, 
We zullen nog wel zien, dat zijn Evangelie 
vol is van polemiek met de Joden; en dan 
heeft het woord „Joden” bij Joh. een ongun
stige betekenis-kleur: de Joden, die de Chris
tus hebben verworpen. Deze Joden beriepen 
zich zo graag en bij voorkeur op Mozes: door 
zijn bemiddeling had Israël immers de wet 
ontvangen? En met het bezit van de wet voel
den de Joden zich vér boven de heidenen ver
heven, vgl. b.v. 7 : 14 e.v. I-aten de Joden 
echter beseffen, dat de „wet” niet anders kan 
doen, dan hen in hun zonden veroordelen; de
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wet spreekt van zonde, toorn en vloek. Maar 
in Christus is de genade geopenbaard, die van 
zonde, toorn en vloek verlost. Joh. wijst Hem
a.h.w. met de vinger aan: Jezus, die de Chris
tus is. In Hem en door Hem zijn de genade en 
de waarheid gekomen; die zijn, toen Hij op 
aarde kwam met Hem méégekomen. In dit 
vers staat voor „genade” en „waarheid” beide 
het lidwoord „de”: elk van beide woorden ont
vangt daardoor nu een eigen accent. De „ge
nade”, die uit louter ontferming van de vloek 
der wet bevrijdt. De „waarheid” is datgene, 
waar het ook in de wet ten diepste, om ging: 
niét om daaruit een eigen gerechtigheid op te 
bouwen, hetgeen onmogelijk is; maar de wet 
wilde niet anders zijn dan een „tuchtmeester 
tot Christus”, Gal. 3 :23-25. De genade-rijke 
werkelijkheid, waarheen de wet het volk wilde 
uitdrijven, is in Jezus Christus verschenen.

Er is dan ook - ven 1H - geen andere weg tot 
de rechte kennis van God. dan door Christus. 
Hij, die van de Vader kwam en (bij zijn hemel
vaart) „in dc schoot van de Vader" terugkeer
de. - Hij alleen kan ons de Vader doen kennen 
en hééft Hem ons doen kennen. Letterlijk staat 
er: Hij heeft ons de Vader „geëxegetiseerd”; 
Hij heeft ons uitgelegd, wie de Vader is. In 
Christus mogen en kunnen wij God de Vader 
kennen in de volle heerlijkheid van zijn ge
nade en barmhartigheid over een wereld, ver
loren in schuld. Vgl. Matth. 11 : 25 e.v.
Hier eindigt de „Proloog". Heel het verdere 
Evangelie zal nu niets anders zijn, dan de uit
werking van dit laatste woord: de exegese van 
wie God is in Jezus Christus, zijn eniggeboren 
Zoon: het Woord, dat vlees werd.
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Schets 4: Het getuigenis van Johannes; 
hoofdstuk 1 :19-50

1. Inleiding
Met vers 19 begint het eigenlijke Evangelie
verhaal van Joh. En dat zet in met een vrij 
breed verslag van het optreden en de predi
king van Johannes de Doper. Herinnerd 
moge hier worden aan wat reeds eerder 
werd opgemerkt: Joh. gaat uit van het feit, 
dat zijn lezers de geschiedenis van Joh. de 
Doper kennen uit de andere Evangelieën. Zo 
wordt b.v. in vs. 25 en 28 de kennis van het 
feit en van de betekenis van Johannes’ doop- 
werkzaamheid als bekend verondersteld. Zo 
gaat ook vs. 32 e.v. ervan uit, dat de lezers 
de geschiedenis van Jezus’ doop door Joh. 
kennen. Joh. geef dus wel aanvullingen op 
het reeds bekende verhaal over de Doper, 
maar sluit zich overigens ook weer ten nauw
ste aan bij wat de andere Evangelisten hadden 
verteld; vgl. b.v. vs. 23 met Matth. 3 : 3; vs. 26 
met Matth. 3:11. Ook ons Evangelie tekent 
Joh. de Doper duidelijk als wegbereider voor 
en voorloper van de Christus. Maar dit dan 
toch ook tegelijk onder een zeer bepaalde be
lichting, die ontstoken wordt door het woord 
„geinige” in zijn specifieke betekenis. Zo had 
reeds de Proloog over de betekenis van het 
optreden van Joh. de Doper gesproken, vs. 7, 
8, 15; vgl. par. 1 van schets 3. We hebben ge
zien, dat het daarbij gaat om de oog- en oor
getuige, die in zijn „getuigenis” de feiten ver
kondigt. Daarmee wordt dus het wegbereider- 
schap van Joh. de Doper scherp gekwalifi
ceerd: de voorloper is getuige. Daarbij knopen 
nu de vss. 19 e.v. ten nauwste aan: Joh. gaat 
over het optreden van de Doper verhalen 
onder dat specifieke licht van het getuige-zijn.

2. Johannes' getuigenis tegenover de Joden
Het spreekt vanzelf, dat de woorden „getui
ge” en „getuigenis” allereerst hun speciale 
plaats hebben voor de rechtbank, in een 
rechts-procedure. Daarmee hebben we nu 
hier in de vss. 19-28 voluit te doen: hier aan 
de Jordaan ontwikkelt zich een werkelijk pro
ces. Dat blijkt duidelijk, wanneer wij letten op:
a. de rechters: als zodanig worden genoemd: 
priesters en levieten, die de Joden in Jerusalem 
als een officiële deputatie hebben gezonden, 
vs. 19a. naar Johannes ter plaatse, waar hij

predikte en doopte, vs. 23, om hem een for
meel verhoor af te nemen, vs. 19b. De ,J o 
den” heeft hier de betekenis, die het bij Joh. 
steeds heeft: de geestelijke elite van het volk; 
zijn -officiële leidslieden en voorgangers. Dit 
woord heeft de kleur van: de vijanden-bij- 
uitstek van de Here Jezus. Dit wordt nog ver
sterkt door de aantekening: „uit Jerusalem”: 
hier concentreerde zich het geestelijke leider
schap m.n. in het Sanhedrin, de hoogste gees
telijke rechtbank in Israël. Dit Sanhedrin heeft 
te waken voor het heil van het volk: - daarom 
zendt het een priester- en levieten-deputatie 
naar de Jordaan, om deze merkwaardige fi
guur, die daar met zo grote invloed op het 
volk optreedt, predikende en dopende (het is 
nogal wat!) een formeel verhoor af te nemen. 
Vs. 24 voegt er verklarend aan toe, dat deze 
deputatie samengesteld is uit de kring van de 
Farizeeën. Zij immers - veel meer dan de „vrij
zinnige” Sadduceeën - achtten zich de hoeders 
van de ware, leer en religie in Israël; zij acht
ten zich geroepen scherp toe te zien, dat geen 
valse leer noch overtreding van de wet van 
Mozes onder het volk werd gepropageerd. 
Daarom dient deze Joh. geducht aan de tand 
gevoeld te worden!
b. het thema van het onderzoek: dit is duide
lijk de Messiaanse kwestie. De scherpe vraag 
luidt: voor wie geeft Joh. zich uit? Wat pre
tendeert hij te zijn? Beweert hij soms de Mes
sias te zijn?, en zo niet (vs. 19b, 20), geeft hij 
zich dan soms uit voor de officiële voorloper 
van de Messias?, vs. 21, 22. Op al deze scher
pe vragen antwoordt Joh. ontkennend. Het 
tweemaal herhaalde „beleed” en „loochende” 
in vs. 20 zijn woorden aan de juridische sfeer 
ontleend: Joh. gaat - in erkenning van het 
recht, dat de geestelijke overheid van zijn 
volk heeft, - om hem te ondervragen - op het 
zich ontwikkelend proces in; zijn woorden 
dragen dus voluit het karakter van een „ge
tuigenis”; in zijn antwoorden ontwikkelt Joh. 
de feitelijke waarheid omtrent zichzelf en zijd 
optreden en omtrent de Christus. Wie hijzelf 
is? De voorloper, de heraut, van wie Jesaja 
gesproken heeft (Jes. 40: 3), de man die de 
komst van de Koning aankondigt en die voor 
zijn komst de weg baant.
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Aantekening bij vs 21 ten aanzien van de 
Messias-verwachting waren er bij de Joden 
allerlei apocriefe ideeën in omloop. B.v., 
dat Elia in eigen persoon vóór de Chris
tus uit zou gaan; of, dat men bij de voor
loper moest denken aan de profeet, waar
van Mozes gesproken had, Deut. 18: 15. 
Vandaar Joh.’ ontkennende antwoorden: 
al heeft zijn optreden veel van dat van Elia 
weleer (vgl. Luc. 1:17), hij is Elia niét; hij 
is ook de profeet van Deut. 18 niet, want 
want wie goed naar Mozes luistert, kan be
grijpen, dat met die „profeet” de Christus 
zélf is bedoeld. Nu, dat heeft Joh. reeds ge
zegd: „Ik ben de Christus niet”.

Als Joh. niet blijkt te passen in het kromme 
schema van de Joodse Messias-verwachting, 
waarin óók blijkbaar de prediking van Jes. 40, 
waarnaar Joh. verwijst, niet in te passen valt, 
wordt de toon van het verhoor scherper. Zij 
vragen Joh. formeel naar zijn legitimatie om 
te dopen. „Dopen” is volgens de rabbijnse leer 
een Messiaans prerogatief: het komt alleen 
hém en zijn officiële voorloper toe. Als Joh. 
dan, blijkens het verhoor, buiten hun Messi
aanse schema valt, waarmee legitimeert hij 
dan zijn doop?
Joh. antwoord krijgt nu ook scherper klank, 
vs. 26, 27. Dit komt uit in een tweetal tegen
stellingen. Allereerst die tussen „Ik” en „Hij”: 
- Hij, de Christus, is zó groot en heerlijk, dat 
Joh. zich niet eens waardig genoeg acht voor 
Hem de nederigste slavendienst te verrichten: 
zijn sandalen los te maken. Van Hem is Joh. 
voorloper, vs. 27a, en aan Hem ontleent dus 
Joh. zijn legitimatie om te dopen; overigens 
slechts een doop met water, vgl. Matth. 3 : 11. 
Mijn doop, verklaart Joh. plechtig, is Mes
siaans gelegitimeerd.
De tweede tegenstelling is die tussen „Ik” en 
„Gij”: - en hier wordt Joh.’ verantwoording 
tot een felle aanklacht tegen zijn ondervra
gers. Zij spreken over het Messiaanse vraag
stuk, als over een nog geheel ópen vraagstuk 
en over de Messias, als over de grote Onbe
kende. En dat, terwijl Hij „midden onder u 
staat”. Joh. kent Hem; hij heeft Hem immers 
zélf gedoopt, vlg. vs. 33. Daarbij heeft Hij 
zichzelf publiek als de Christus gepresenteerd; 
werd als zodanig door de Vader geprocla
meerd en met de Geest gezalfd. „Dien gij niet 
kent” (met accent op „gij”) klinkt daarom als 
een verwijt aan het adres van hen, die zich op- 
vverpen als de getrouwe wachters over Israels 
ware religie. Zij hebben van alles wat zich 
hier aan de Jordaan heeft afgespeeld niets be
grepen. „Kennen” neigt hier naar de beteke
nis van „erkennen”, zich gewonnen geven; 
vgl. Luc. 7: 30. De Evangelist iaat zien, dat 
hiér reeds de verwerping van de Christus door 
de officiële leiders van het volk een aanvang

neemt. Zo eindigt het officieel verhoor van 
Joh. de Doper door deze officiële deputatie 
van het Sanhedrin in een fel requisitoir uit 
Joh.’ mond over hen en hun onwil om te ge
loven in de van God gezonden Messias. Dit 
verhoor preludeert reeds op de twistgesprek
ken tussen Jezus en de Joden over zijn van- 
God-gezonden-zijn, later.

3. Johannes' getuigenis tegenver zijn 
discipelen

Bij deze perikoop (vs. 29-34), die in zijn ge
heel genomen voor zichzelf spreekt, wijzen 
we op enkele markante punten, die bizonder 
de aandacht moeten krijgen.
a. Joh. de Doper wijst hier aan de hand van 
zijn prediking en m.n. van wat gebeurd is bij 
Jezus’ doop dooi hem in de Jordaan, Jezus 
onomwonden aan als de door God eens be
loofde en thans geschonken Messias. Opdat 
Hij in al zijn heerlijkheid als Messias aan 
Israël „geopenbaard”, d.i. onthuld, zou wor
den, zodat ieder Hem in deze zijn heerlijkheid 
zou zien en kennen, daartoe juist werd Joh. 
door God gezonden om „met water te dopen”: 
deze doop stelt het wezenlijke van de komst 
van de Christus in het licht: Hij komt met de 
afwassing der zonden. En de doop-met-water 
door Joh. bediend, wijst als het mindere naar 
het meerdere: de Christus zal dopen met de 
Heilige Geest, vs. 33; de keerzijde van de af
wassing der zonden is de totale en radikale 
levensvernieuwing door de Geest.
b. Vs. 29: te letten valt hier op het feit, dat 
Joh. de Doper priesterzoon is; naar de orde 
van de wet is hij gerechtigd en geroepen tot de 
offerdienst. Te denken valt hier m.n. aan de 
offerande van het Paaslam. De slachting van 
dit lam bewerkte de voorbijgang van de doods
engel, op grond van het bloed, gestreken aan 
het altaar, dat de vergeving der zonden af- 
beeldt. Nu staat hier tegenover Joh. het lam, 
dat niét ter slachting door mensen wordt aan
gedragen, maar dat God zélf ten bate van Zijn 
volk heeft gepresenteerd: het „Lam Gods”. 
Let in dit verband ook op de naam „Israël”, 
vs. 31: het volk van het verbond; het volk dat 
de Mcsiaanse belofte heeft. Dit lam, door God 
beschikt, zal daarom het ware Paaslam zijn, 
dat geslacht wordt tot vervulling van alle 
voorgaande paaslammeren, die al de eeuwen 
door slechts van dit Paaslam hebben kunnen 
profeteren. Het zal het „Lam Gods” zijn, dat 
waarlijk „de zonde der wereld wegneemt”. 
„Wereld”, hier niet in de zin van: alle mensen, 
maar van de door God geschapen kosmos, als 
de éne schepping en wereld gezien, afgedacht 
van de afzonderlijke leden van het menselijke 
geslacht, die niet alle in dit woord begrepen 
zijn (Bouma); vgl. ook 3 : 16.
Nu ook priesterzoon Joh. met iti/ Lam gecon
fronteerd wordt, betekent dat meteen het ein
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de van de oud-testamentische priesterdienst: 
Joh. kan nu alle offermessen opbergen en het 
altaar terzijde schuiven; niet de priester draagt 
meer een symbolisch offer op, maar de 
HERE heeft zichzelf thans een Lam ten 
zoenoffer voorzien. De laatste daad van deze 
priesterzoon kan nu niets anders meer zijn, 
dan wijzen met een nadrukkelijk handgebaar 
naar Jezus, die het ware Paaslam is en zeggen: 
Ziedaar het Lam Gods, dat de zonde der we
reld wegneemt! In dit éne woord mondt de 
gehele oud-testamentische priesterdienst uit.
c. In de eerste schets hebben we erop gewezen, 
dat het „zien” zo'n belangrijke rol speelt in 
het Evangelie van Johannes; zó zelfs, dat Joh. 
alle woorden, die het Grieks kent voor „zien”, 
nodig heeft, om zijn bedoeling tot uitdrukking 
te brengen. Daarom is het ook van belang 
telkens te letten op het preciese woord
gebruik, dat Joh. toepast. Het belangrijke van 
dit „zien” hangt samen met dan andere kern
woord in dit Evangelie dat we in hoofdstuk 1 
meerdere malen tegenkomen, het woord „ge- 
tuige(n)”. Dan gaat het immers o.a. om het 
oog-getuigenis, op grond waarvan het ver
haalde waar en waarachtig is. De betrouw
baarheid van het Evangelie rust op het „ge
tuigen” en dit getuigenis rust op zijn beurt op 
het „gezien hebben”, vgl. b.v. 19 : 35 en het 
reeds meer genoemde I Joh. 1:1-3.
Welnu, dit treft ons ook in deze perikoop. 
Reeds dadelijk in vs. 29a. Joh. zag Jezus tot 
zich komen: hier heeft „zien” de gewone be
tekenis van „kijken”, iets zonder-meer zien 
gebeuren. Maar wanneer Joh. de Doper zegt: 
„Zie, het Lam Gods”, gebruikt hij een woord, 
dat betekent: „inzien”, „doorzién”; we kun
nen ook zeggen: „zien-in-geloof". Zó moeten 
de discipelen in die mens, die Joh. heeft ge
doopt, met het oog van het hart, in geloof, het 
Lam Gods zien. In vs. 32 zegt Joh.: „ik heb 
aanschouwd, dat de Geest nederdaalde als 
een duif uit de hemel, en Hij bleef op Hem”; 
hier gebruikt Joh. een woord, dat betekent: 
„met verwondering en bewondering zien”; het 
heeft scherp zijn aandacht geboeid en hem 
niet meer los gelaten; dit feit was voor hem 
een openbarings-teken van Godswege, dat 
hem ineens deed weten, wie het was, die hij 
zoeven gedoopt had: de Christus Gods. Daar
op correspondeert dan ook het woord „zien” 
in vs. 33 en 34, waar het beide malen weer 
dezelfde betekenis heeft als in vs. 29b: zien- 
in-geloof. Daarom wordt daar in vs. 34 ook 
ogenblikkelijk het woord „getuigd” aan ver
bonden: ómdat Joh. in het geloof in Jezus de 
Zoon van God zag, op grond van het open- 
barings-woord uit de hemel, vs. 33, daarom 
„getuigt” hij, dat het waar en waarachtig is, 
dat deze Jezus de Zoon van God is; de Zoon 
van God, over wie het Evangelie in de Proloog 
zo breed gesproken heeft.
d. Te letten valt ook nog op Joh.’ tweemaal

herhaalde betuiging, dat hij van Jezus niets 
wist, vs. 31, en dat hij Hem niet kende, vs. 33; 
zijn geloofs-getuigenis, dat deze Jezus de 
Christus is, en het Lam Gods, rust op open- 
barings-woorden en openbaringsfeiten van 
Boven. Dat is niet alleen ook vandaag nog de 
grond van ons geloof in de Here Christus, 
maar ook wordt hier reeds weersproken de 
mening van velen vandaag, dat wij in de Evan
geliën ten aanzien van de vraag wie Jezus is, 
met een subjectief inzicht van zijn eerste dis
cipelen zouden te doen hebben, dat de vraag 
onbeantwoord laat, wie nu feitelijk de „his
torische Jezus” geweest is.

4. De vrucht van Johannes’ getuigenis in 
de eerste discipelen van Jezus

Ook bij deze perikoop (vs 35-51) wijzen we op 
enkele belangrijke punten.
a. In dit verhaal van de eerste discipelen, die 
de Here Christus gaan volgen, wordt de vrucht 
van Johannes’ prediking zichtbaar; de vrucht 
van zijn „getuigenis” aangaande Hem. Deze 
eerste discipelen komen immers uit de kring 
rondom Joh. de Doper. Ook wanneer de Here, 
vs. 43, zélf het initiatief neemt: „Volg Mij”, 
vindt deze oproep bij de discipelen een klank
bodem in het van Johannes vernomen „ge
tuigenis” aangaande Hem, die hen roept 
Voorts valt erop te letten, dat de Here in deze 
roeping zich reeds aanstonds als Messias 
openbaart: als Messias heeft Hij'het requisitie- 
recht; het recht om mensen op te roepen tot 
zijn dienst, met achterlating van alles wat hen 
voorheen aan het gewone, dagelijkse leven 
bond: gezin, arbeid, _enz.
b. Het „horen” in vs. 37 betekent „luisteren”, 
in de zin van „gehoor geven”, gelovig horen. 
Als zodanig correspondeert het op Johannes’: 
„Zie, het Lam Gods”, d.i. zien-in-geloof, zie 
bij vs. 29. En dat vindt zijn vrucht in het „vol-, 
gen”. In dit verband heeft de vraag aan Jezus: 
„waar houdt gij verblijf?”, vs. 38, de strekking 
van een verzoek om nadere kennismaking en 
gesprek. Daartoe is de rustige sfeer van een 
huis te prefereren boven de afleidende drukte 
buitenshuis. Van hoe ingrijpende betekenis dit 
in het leven van Andreas en Johannes gewor
den is, blijkt zowel uit het feit, dat Joh. zoveel 
jaren later zich nog precies de tijd van de dag 
herinnert, vs. 39, als uit Andreas’ mededeling 
aan Simon Petrus, vs. 41. Opmerkelijk is in 
vs. 42 het woord voor „zag hem aan”, waar
voor hier het gewone woord ,,(aan-)kijken” is 
gebruikt: met één eenvoudige oogopslag ziet 
en kent de Here Simon: wie hij is van nature 
(Simon, met al zijn deugden en gebreken, 
waarvan we in het Evangelie lezen), en wat hij 
worden zal uit genade: Cefas, Petrus, dat is 
Rotsman, vgl. Matth. 16: 13 e.v.
c. Blijkbaar behoren Jezus’ discipelen tot de 
kring van hen, die de „vertroosting van Israël

17



verwachten”, vgl. Luc. 2 : 25; die leefden bij 
de Messiaanse beloften en die thans met inten
se blijdschap deze beloften in vervulling zien 
gaan. Deze blijdschap klinkt ons uit heel het 
verhaal tegen. Deze mensen leefden bij de be
loften, die de HERE bij monde van Mozes 
en de profeten aan zijn volk gegeven had, zo
als ook blijkt uit Filippus’ vreugdevolle uiting 
aan Nathanael, vs. 46, al blijken er in de ken
nis van die beloften nog wel leemten te zijn, 
zoals uit Nathanaels vragenderwijs gestelde af
wijzing duidelijk is, vs. 47. Nathanael, uit het 
naburige Kana afkomstig,, kende uiteraard 
Nazaret goed, en had blijkbaar geen hoge 
dunk van dit stadje en haar bevolking. Dat zijn 
wat wrange opmerking intussen allerminst uit 
onverschilligheid of ongeïnteresseerdheid 
voortkwam, blijkt uit de kenschetsing, die de 
Here van hem geeft, vs. 48. Nathanael is een 
echte, een ware Israëliet, die leeft bij het 
Woord des HEREN, in onderscheid van zo
vele van zijn volksgenoten, die van ’s 
HEREN Woord en beloften vervreemd le
ven en daar ook geen interesse meer voor heb
ben. De tegenstelling in dit vers is ongeveer 
dezelfde, als wanneer wij spreken van „ware 
christenen” in tegenstelling tot „naamchriste
nen”. Hoe nauw inderdaad Nathanael bij de 
Schrift leefde, blijkt uit zijn belijdenis, vs. 50, 
die zich ook geheel aansluit bij de Messiaanse 
prediking in Psalm 2 : 6, 7. Wellicht mogen 
we uit ’s Heren woord tot Nathanael, vs. 49, 
afleiden, dat hij in zijn gedachten juist tóen

met de Messiaanse belofen bezig was.
d. Vs. 50 herinnert aan de geschiedenis van 
Jacob in Bethel, Gen. 28 : 10-22. Wat Jacob 
daar éénmalig en voorbijgaand ervoer, zal van 
nu af permanente werkelijkheid zijn. De engel- 
bewaring, die Jacob wordt toegezegd op de 
weg van zijn pelgrimage, zal permanent door 
de kerk gezien en ervaren worden, nu de 
Christus verschenen is, die het werk van de 
verzoening zal volbrengen, waardoor de he
mel weer kan opengaan boven een verzoend 
volk. De kerk des Heren leeft sinds die dag 
onder permanent-open hemel en de engelen 
staan als dienende geesten steeds gereed tot 
bewaring van de kerk op haar weg door de 
eeuwen. Ook hier heeft „zien” weer de beteke
nis van „zien-in-geloof”. Voor het eerst komt 
hier in dit Evangelie de naam „Zoon des 
mensen” voor. Deze naam herinnert aan 
Daniels visioen, Dan. 7 : 14, waar gesproken 
wordt van de Mensenzoon in zijn heersende 
heerlijkheid. Hij gebiedt ook de engelen tot 
bewaring van zijn kerk, vgl. Hebr. 1 : 14.
e. Opmerkelijk is, hoe vol juist déze perikoop 
is van „zien"; het „zien” is de grondslag voor 
het „getuigenis”, dat Jezus is de Christus. Het 
herinnert veelvormig en veelvuldig aan 1: 14: 
„Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, 
een heerlijkheid als van de eniggeborene van 
de Vader, vol van genade en waarheid”.
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Schets 5: De inzet van het ambtswerk van de 
Here Christus. Johannes 2

1. Inleiding
Het is noodzakelijk, dat we eerst de structuur 
van hoofdstuk 2 bezien. Deze wordt ons door
zichtig, wanneer we kijken naar de verzen la, 
12 en 13. We zien dan drie dingen:
1. de tijdsbepaling „op de derde dag” verbindt 
het verhaal van de bruiloft te Kana nog on
middellijk aan het voorgaande;
2. vers 12 tekent ons een zeker intermezzo: 
het woordje „daarna” (letterlijk: „na deze din
gen”) geeft, in tegenstelling tot vers 1, géén 
scherpe tijdsbepaling: het wil eenvoudig zeg
gen: „nadat Hij de bruiloft in Kana bezocht 
had”. Met zijn familie en zijn discipelen ver
toefde de Here toen korte tijd in Kapernaüm. 
Dit „intermezzo” scheidt duidelijk de beide 
verhalen van dit hoofdstuk van elkaar. Er 
wordt ons over dit verblijf te Kapernaüm ver
der niets verteld: het heeft blijkbaar in de 
structuur van het verhaal slechts de betekenis 
van het overbruggen van het korte tijdsver
loop tussen vs 1-11 en vs 13 e.v. Want vs 13 
geeft ons weer een preciese tijdsbepaling: „het 
pascha der Joden”.
3. Vers 13 e.v. verhalen ons dan van het eer
ste publieke optreden van de Here in zijn ambt 
als Messias onder zijn volk, in het centrum 
van het volksleven: de tempel te Jerusalem. 
Dat Joh. dit eerste publieke optreden dateert 
op Pasen, kan ons niet verwonderen; zie wat 
we daarover gezegd hebben in Schets 1.
Uit deze gegevens volgt, dat vs 1-11 dus nog. 
behoort bij de inleiding op het verhaal van 
Jezus’ optreden als de Messias onder Israël, 
zoals ons die gegeven werd in 1 : 19-52. Het 
verhaal van de bruiloft te Kana vormt van 
deze inleiding de afsluiting en tevens het hoog
tepunt.

2. De zin van vers 1-11
We wezen er reeds op, dat blijkens de tijds
bepaling van vers la, het verhaal van de brui
loft te Kana nog behoort bij de „inleiding” op 
het eigenlijke Evangelie-verhaal, dat bij vs 13 
begint. Dat betekent echter allerminst, dat 
dit verhaal daarom min-of-meer een „aan
hangsel” zou zijn. Integendeel, we noemden 
het tevens het hoogtepunt ter afsluiting van de

„inleiding”. Er wordt zelfs een schone paral
lellie in Joh.’ Evangelie zichtbaar. We zagen, 
dat de „Proloog” als in een hoogtepunt op
klimt in 1: 14; zo klimt nu ook de „inleiding” 
tot een hoogtepunt in 2 :1-11, èn, dan blijkt 
dit verhaal van de bruiloft te Kana niet anders 
te zijn, dan een exegese-in-verhaalvorm van 
1 : 14! Dat blijkt in vs 11, waarin Joh. ons de 
zin en strekking van dt verhaal duidelijk aan
geeft. Dat willen wij nu nader bezien.

3. Jezus openbaart zijn heerlijkheid te 
Kana

a. Enkele aantekeningen bij de tekst.
Vers 2: Aandacht verdienen enkele détails, die 
in de vertaling helaas verloren zijn gegaan. Er 
staat allereerst, dat Maria er was: als beho
rend tot de familie- of vriendenkring van het 
bruidspaar was zij blijkbaar tevoren uitgeno
digd. Dit gold niet van dè Here Jezus: van 
Hem staat er, dat hij genodigd wérd; de Griek
se werkwoordsvorm duidt op het feit van de
ze uitnodiging op een bepaald moment. Blijk
baar kwam Jezus onverwacht; terwille van 
Maria wordt hij nu ook formeel uitgenodigd. 
En dan worden nog apart de discipelen ge
noemd; dat blijkt uit het feit, dat het werk
woord in het enkelvoud staat: Jezus werd uit
genodigd aan de bruiloft deel te nemen, maar 
dan kan men beleefdheidshalve zijn discipelen 
niet buiten sluiten. Dat zou ook wel geheel in 
strijd geweest zijn met de oosterse gastvrijheid. 
Deze gang van zaken verklaart echter de on
gelegenheid met de wijn tijdens het verloop 
van de bruiloft. Tevens werpt dit reeds zijn 
licht op vs 11: de Here is opzettelijk - hoewel 
niet genood - op deze bruiloft verschenen, om
dat Hij juist hiér zijn heerlijkheid wilde open
baren.
Vers 3-5: Hier blijkt, dat Maria in haar zoon 
geloofde als de Messias van Israël. Dit mag 
gezien worden als vrucht van al hetgeen zij 
reeds met haar Kind had meegemaakt, vgl.
b. v. Luc. 2 : 19, 2 : 22-39, 2 : 49-51; als ook 
het getuigenis van Joh. de Doper omtrent 
Hem. Gezien echter haar optreden tegenover 
Hem, vs 3, heeft zij nog maar een vaag begrip 
van wat zijn ambt als Messias inhoudt; dat 
heeft nog veel correctie en verdieping nodig. 
Vandaar Jezus’ afwijzing, vs 4; hoewel de
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toon van zijn woorden van eerbied tegenover 
zijn moeder getuigt, ligt er niettemin een 
scherpe terugwijzing in: in de bediening van 
Zijn ambt duldt de Here geen enkele, mense
lijke medezeggenschap, zelfs al komt deze van 
de zijde van zijn moeder. In de bediening van 
zijn ambt staat Hij enkel onder de zeggen
schap van zijn Vader, vs 4b. Hier treft ons 
voor de eerste maal in dit Evangelie de typi
sche uitdrukking: „Mijn uur is (nog niet) ge
komen”. Deze uitdrukking correspondeert op 
dat andere gegeven, dat we dikwijls in dit 
Evangelie ontmoeten: dat de Here Jezus zich 
„de Gezondene van de Vader” noemt. Hij 
heeft als Messias zijn zending van Boven; 
daarom heeft ook de Vader zijn werkprogram 
als van uur tot uur bepaald; de Zoon wil en 
doet niet anders, dan gehoorzaam dat werk
program uitvoeren, en heeft daartoe steeds te 
letten op het uur, voor elk deel van dat werk
program bepaald, vgl. 17 : 4. Zo ook hier: de 
Gezondene van de Vader gaat op de bruiloft, 
in de concrete nood, die daar door zijn eigen 
toe-doen is ontstaan, niet eerder iets doen, 
dan nadat de Vader Hem daartoe het moment 
gewezen heeft. Zo openbaart Christus rééds 
hierin zijn „heerlijkheid” als de waarachtige 
Messias, de Knecht des HEREN.

Opmerking:
Voor de verklaring van allerlei détails in 
onze perikoop, moge ik verwijzen naar de 
reeds eerder aanbevolen „Korte Verkla
ring” van dr. C. Bouma; óf de ééndelige 
uitgave van 1933, óf, nog beter, de twee
delige her-uitgave van 1950.

b. De aard van het wonder.
De aard van het wonder, dat de Here op deze 
bruiloft verricht, is zonder meer duidelijk: 
door zijn goddelijke macht doet de Here het 
door de bedienden in de reinigings-vaten ge
schepte water, veranderen in wijn; in overvloe
dige hoeveelheid (plm. 6 x 40 ltr.!) en van bui
tengewone kwaliteit, vs 10. Door déze wonder
daad kan dus de bruiloft ongestoord en met 
verhoogde vreugde voortgang vinden. Het is 
niet zo vreemd, dat in alle tijden velen zich 
hierover in meerdere of mindere mate hebben 
verwonderd. Iemand heeft dat eens niet onaar
dig zó omschreven: er zullen vrome mensen 
zijn, die verwacht hadden, dat de Here Jezus 
dit moment had aangegrepen voor een ernstige 
toespraak. Zo in de trant van: beste mensen, 
er is nu genoeg gedronken en feest gevierd; 
nu de wijn op is heb Ik voor u een betere spijs 
en drank, - en dat de Here toen zou zijn gaan 
spreken over zonde en genade en dat men zich 
allereerst bekommeren moet om het „ène 
nodige”. De Here doet dat echter niet, maar 
wendt zelfs zijn wondermacht aan om de brui
loft blijde vo.ortgang te doen vinden. En als 
wij ons dan zouden willen gaan verwonderen,

komt Joh. en schrijft als slot van dit verhaal 
vers 11 neer! Hier wordt de zin van het ver
richte wonder ontsloten.
c. De zin van het wonder 
We letten bij vers 11 op de volgende momen
ten:
1. Dit wonder wordt door Joh. een „teken” ge
noemd, nader „het begin van zijn tekenen”. 
„Teken” is zoveel als „sein”, „signaal”, dat 
aandacht vraagt voor iets; dat als met gestrek
te hand wijst naar iets.
2. Waarheen dit „teken” wijst; waarvoor het 
aandacht vraagt? Voor Jezus’ heerlijkheid; 
het geschiede wonder is a.h.w. het éérste, hel
der klinkend signaal van zijn heerlijkheid. Joh. 
schrijft, dat de Here zijn heerlijkheid in en 
door dit teken „geopenbaard heeft”: de ge
bruikte werkwoordsvorm wijst met nadruk op 
het feit van deze openbaring. „Openbaren” 
heeft de zin van „onthullen”, wat tot hiertoe 
verborgen was. In en door dit wonder-teken 
wordt zijn verborgen heerlijkheid zichtbaar.
3. We letten er ook op, dat Joh. nog eens spe
ciaal zegt, dat Hij dit teken deed „te Kana in 
Galilea”, wat opvalt, omdat de plaats-waar 
reeds in vs 1 genoemd wasT De nadruk valt 
vooral op Galilea, het bij de joden verachte, 
duistere, half heidense Galilea. Vgl. Jes. 8 : 
2 3 -9 :1 .
4. De „heerlijkheid”, waarvan Joh. spreekt, is 
de heerlijkheid, waarover hij reeds in 1 :1 4  
had geschreven. Het is de heerlijkheid van 
Hem, die onder ons zijn tenten is komen op
slaan, om ons leven van „zonde en ongeval te 
ontslaan”. Die als het „Lam Gods” gekomen 
is om de zonde weg te nemen en waarachtig 
levensherstel te schenken. Waar Hij komt, 
wordt het leven verlost tot nieuwe levensbloei, 
die vreugde en zaligheid schenkt.
5. Bizondere nadruk legt Joh. op het woordje 
„dit”: juist dit teken op een bruiloft. Jezus 
komt het gewone, echte, volle mensenleven 
verlossen en herstellen en met nieuwe levens
bloei kronen, zoals dat leven opbloeit en zich 
ontplooit vanuit huwelijk en gezin. De Here 
zet zijn heerlijke verlossingswerk en zijn glo
rievol herstelwerk in bij de bronnen van het 
menselijke leven. Om dat te openbaren ver
richt Hij dit teken en doet Hij zijn eerste won
der hiér, op een bruiloft. Daarom heeft het 
Huwelijksformulier dit wonderteken te Kana 
terecht in zijn evangelische prediking, verbon
den aan élke christelijke huwelijkssluiting van
daag: het is het evangelie van het waarachtig 
levensherstel, dat klink bij élk huwelijk dat „in 
de. Here” gesloten wordt.
6. Nu begrijpen we ook te beter, waarom Joh. 
juist met dit verhaal zijn inleiding afsluit en 
tot een hoogtepunt brengt. Vóór hij gaat ver
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halen van het publieke optreden van de Hert 
onder Israël, heeft hij het machtig-rijke thema 
van Jezus' arbeid a!s Messias nog eenmaal 
helder en klaar in het licht gesteld.

4. Het eerste, publieke optreden van de 
Here Christus, vs. 13-22.

<7 . „ Joh. dateert de tempelreiniging korte tijd 
na de bruiloft te Kana; het is duidelijk, dat 
Joh. ons wil zeggen, dat hiermee het publieke 
optreden van Jezus als de Christus onder Zijn 
volk een aanvang nam. Nu verhalen ons ook 
de drie andere Evangelisten van een tempel
reiniging door de Here, maar zij dateren deze 
daad in de lijdensweek, aansluitend aan Jezus’ 
intocht in Jerusalem, vgl. Matth. 21 ; 21 e.v.; 
Mare. 11 : 15 e.v.; Luc. 19:45 e.v. De criti- 
sche wetenschap meent hier van een tegen
stelling te moeten spreken tussen de zogen. 
..Synoptici,’ aan de éne en Joh. aan de andere 
kant. En zij smeden hieruit dan weer een wa
pen tegen de betrouwbaarheid van het Evan
gelie. Hiervoor is echter geen enkele goede 
grond aan te voeren. Ciezien de brute onwil 
van de Joodse oversten Jezus als de Christus 
te aanvaarden en gehoor te geven, is het zeer 
begrijpelijk, dat al heel spoedig na de eerste 
tempelreiniging, de handels-gebruiken in de 
tempel zich in volle omvang herstelden, zodat 
na een paar jaren een ingrijpen door de Here 
Christus opnieuw alle reden had. Trouwens, 
wie de beide verhalen naast elkaar legt, ziet 
al dadelijk zoveel verschillen, dat het duide
lijk is, dat twee onderscheidene voorvallen 
worden beschreven.
h. Te letten valt in de eerste plaats op de plaats, 
wdar Jezus Zijn ambtswerk onder Israël inzet: 
in de tempel te Jerusalem. In Jerusalem im
mers klopt het hart niet alleen van Israels 
nationale leven, maar vooral ook van zijn reli
gieuze leven. Jerusalem is het centrum van 
Israels leven: het is vanouds de Koningsstad, 
de stad van David. Het ligt voor de hand, dat 
hier dan ook Davids grote Zoon en Heer zijn 
Messiaanse zelf-openbaring aan het volk voor 
het eerst doet uitgaan. Maar vooral is Jerusa
lem ook de tempelstad, de „stad Gods”, de 
„stad des groten Konings”, vgl. Ps. 48. Hier 
heeft de HERE begeerd zijn woning onder 
Zijn volk te stichten, vgl. Ps. 132. De tempel 
is „het huis des HEREN”. Dat is voor de 
Here Christus „het huis van zijn Vader”. 
Hier is Hij „thuis”; wanneer Hij begeert te 
zijn „in de dingen van zijn Vader”, zal Hij 
hier in de tempel te vinden zijn, vgl. Luc.
2 : 39 e.v., m.n. vs 49. Alles spreekt Hem hier 
van zijn ambts-roeping, niet alleen al in de 
symbolische figuren van de „ceremonieën en 
offeranden der wet” (vgl. Cat. antw. 19), maar 
óók in het Schriftonderwijs, dat hier gegeven 
wordt, vgl. Luc. 2 : 46, 47.
c. In de tweede plaats letten we op de date

ring, die Joh. van dit eerste optreden geeft: 
„het Paasfeest der Joden”, vs 13. We herinne
ren ons, dat Joh. het ambtswerk van de Here 
Christus bizonder concentreert rondom de 
Paasfeesten. Welnu, Christus’ eerste zelf
openbaring verbindt Hij aan het te vieren 
Pascha. Joh. de Doper heeft Hem aangewezen 
als „het Lam Gods, dat de zonde der wereld 
wegneemt”, I : 29. Daarom is dit het aangrij
pende van Christus’ eerste ambtelijke optre
den onder Israël, dat Hij zich aanstonds als 
het waarachtige Lam Gods op het Paasfeest 
in de tempel aan zijn God en Vader èn aan 
zijn volk presenteert: dat is de zin van zijn 
eerste zelfopenbaring; het karakteriseert van 
het eerste moment af de aard en de betekenis 
van zijn Messiasschap. Het is waarlijk een 
Messiasschap naar de Schriften, vgl. Jes. 53. 
Van het eerste begin af aan heeft de Here 
Jezus er geen twijfel over laten bestaan, hóe 
en op welke wijze Hij de Messias Israëls zal 
zijn.
d. De betekenis van de tempel-reiniging ligt 
hierin, dat de Joden van de heilige tempel
dienst een bedrijf hadden gemaakt; het was 
een „business” geworden; een totaal veruit- 
wendigde en verwereldlijkte plichten-religie. 
Daardoor werd het uitzicht op de diepe en 
rijke zin van deze dienst verduisterd. En werd 
dus óók verduisterd het uitzicht op de vervul
ling van deze ceremoniële dienst in Hem, die 
het Lam Gods zal zijn. De degradatie van de 
tempeldienst tot een markt-business verhinder
de het volk de diepe Messiaanse prediking van 
deze dienst te verstaan. Daarom is de eerste, 
ambtelijke daad van de Here Christus, met 
strenge hand deze barrière weg te nemen, die 
het Messiaanse uitzicht verduisterde; vgl. 
Mal. 3 : 1'e.v.
e. Dat de discipelen ineens moesten denken 
aan Psalm 69 (m.n. vs 10), zal zijn aanleiding 
wel gehad hebben in het feit, dat zij tóen reeds 
geconfronteerd werden met het toornig en 
wrevelig verzet van de Joodse oversten tegen 
het optreden van hun Meester.
Psalm 69 : 10 spreekt namelijk niet van een 
innerlijk verteerd worden van ijver voor 
Gods huis, maar van verteerd worden 
door vijandschap en haat. David had dat reeds 
ondervonden, toen Hij ijverde voor het huis 
des HEREN; hij reeds stuitte op brandende 
vijandschap, die leed en ellende over hem 
bracht. Overigens zal dit verstaan van de dis
cipelen van Psalm 69 in toepassing op hun 
Meester, wel eerst ten volle zijn geschied na 
zijn definitieve verwerping door de Joden. 
ƒ. Wanneer de tempelpolitie Jezus vraagt naar 
zijn legitimatie, die Hem veroorlooft zo ri
goureus in te grijpen op de gang van zaken in 
de tempel, antwoordt de Here met een raad- 
selspreuk, een zgn. „masjaal”. Zulk een 
„masjaal” was in het rabbinistisch onderwijs
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zeer geliefd en gebruikelijk. Er wordt in de 
„masjaal” een raadsel opgegeven; de hoorder 
moet in de gebezigde vergelijking de diepe zin 
opsporen. De sleutel tot de oplossing van de 
„masjaal” ligt in dit geval in de betekenis van 
het woord „tempel”. „Tempel” betekent „wo
ning van God”. In deze omsluierde zelfopen
baring noemt de Here zichzelf: „Woning van 
God”: „déze” tempel. Dat is Hij immers, vgl. 
1: 14, 34; zie ook Col. 2 :9 . Zo openbaart 
Jezus zich, zij het omhuld, als de waarachtige 
Messias der Schriften. De mensgeworden 
Zoon van God en a)s zodanig de wérkelijke 
tempel Gods. Maar tegelijk predikt Hij óók, 
dat de zin van de tempeldienst in Hem ver
vuld gaat worden, vs. 19. In zijn dood en op
standing wordt de ganse tempeldienst verwer
kelijkt, vgl. Matth. 27:51a; Hebr. 6 :19 , 
10 : 19, 20. Hebreeën spreekt van het voor
hangsel als beeld van de zonde, die scheiding 
maakt tussen God en zijn volk; dat voorhang
sel symboliseert het vlees van Christus, waar
in Hij onze zondeschuld draagt en dat daarom 
verscheurd moet worden tot verzoening van 
deze zondeschuld. Zó heeft Jezus zich in zijn 
eerste optreden onder zijn volk én in de daad 
èn in zijn woord, gelegitimeerd als de Christus

Gods. Het thema van zijn ambtswerk als Mes
sias heeft Hij hiermee scherp en duidelijk ge
openbaard.
g. Opmerkelijk is, dat in dit hoofdstuk tot 
tweemaal toe de kwestie van het „teken” aan 
de orde komt; in vs 18 de vraag van de tem- 
pelpolitie om een legitimatie-teken en in vs 23 
de mededeling, dat velen „geloofden in zijn 
naam”, omdat ze de tekenen zagen, die Jezus 
deed. We hebben hier te doen met iets speci
fiek Joods: onder de Joden was wijd verbreid 
het geloof, dat de Messias te herkennen zou 
zijn aan allerlei opzienbare tekenen, die Hij 
verricht, vgl. Luc. 11 : 16 e.v.; Joh. 6 : 26, 30; 
I Kor. 1 : 22. Niet het woord, dat Jezus sprak, 
bracht velen tot geloof in Hem, maar zij be
wonderden Hem alleen vanwege de tekenen, 
die Hij deed. Maar dit aanvaardde de Here 
dan ook niet als genoegzame grond voor hun 
„geloof” in Hem, vs 23. Hij „vertrouwde zich 
hun niet toe”, vs 24, d.w.z. Hij rekent niet op 
hen als zijn ware discipelen. Ook in de door
gronding van de harten van hen, die zeggen 
in Hem te geloven, openbaart de Here zich ais 
Zoon van God.
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Schets 6: Het gesprek van Jezus met Nicodemus 
hoofdstuk 3 :1-21

1. Inleiding
In dit derde hoofdstuk vertelt Joh. ons, aan 
de hand van twee voorbeelden, welke indruk 
het eerste optreden van Jezus als de Chris
tus, maakte. De Here heeft blijkbaar nu 
reeds enige tijd in en om Jerusalem zijn Mes
siaanse arbeid verricht „predikende het Evan
gelie van het koninkrijk Gods”, vgl. Matth. 
4 : 17; Marc. 1 : 14, 15. Deze prediking is niet 
zonder resultaat; zij werkt iets uit; mensen 
worden erdoor in beweging gebracht. Daar 
heeft Joh. aan het slot van hoofdstuk 2 reeds 
in het algemeen iets van gezegd. Nu illustreert 
hij dat nader in een tweetal voorbeelden; één 
gekozen uit de kring van Israels geestelijke 
leiders, vers 1-21, en één uit die van de disci
pelen van Joh. de Doper, vers 22-36. En hij 
doet dat zó, dat in beide gevallen weer het vol
le licht valt op Jezus, die waarlijk de Christus 
is, de Messias Gods. In het gesprek met Nico
demus geschiedt dat in een zelf-getuigenis van 
de Here omtrent zichzelf in het licht van de 
Schriften: Hij is de Christus der Schriften, in 
het geval met de discipelen van Joh. de Doper 
gebeurt dat in de vorm van een nieuw getuige
nis van de Voorloper omtrent zijn grote Mees
ter.
Vanwege de belangrijkheid van de stof bepa
len wij ons in deze schets alleen tot het gesprek 
van de Here met Nicodemus.

2. Het thema van dit gesprek
a. De figuur van Nicodemus ontmoeten we 
alleen in dit Evangelie; behalve hier nog in 
7 : 50 en 19 : 39. Hij wordt ons voorgesteld 
als „een mens uit de Farizeeën”; hij behoor
de dus tot de streng-orthodoxe richting on
der de Joodse leidslieden. Bovendien was hij 
„een overste der Joden”, dat wil zeggen: hij 
was lid van het Sanhedrin, • zoals ook blijken 
kan uit 7 : 50. Voorts blijkt uit vers 10, dat 
Nicodemus een rabbi was, een Schriftgeleer
de. Uit het gebruik van het lidwoord in vs. 
10: „de leraar van Israël” zal mogen worden 
afgeleid, dat Nicodemus één van de bekend
ste en invloedrijkste Schriftgeleerden was, 
zoals we b.v. later van Gamaliel horen, 
Hand. 5 : 34; 22: 3. Misschien mogen we uit 
vs. 4 afleiden, dat Nicodemus reeds een man- 
op-jaren was. In zoverre onderscheidt hij

zich sympathiek van de afwijzende houding, 
die over het algemeen de Joodse oversten 
tegenover de Here aannamen, dat hij in ieder 
geval zelf naar de Here toegaat, om nader 
met Hem in gesprek te komen. Hij erkent 
ook de Here als „rabbi”, als leraar van het 
volk; „van God gekomen”, op grond van de 
tekenen, die Hij verrichtte. Daarin erkent 
Nicodemus een legitimatie van Boven, vs. 2. 
Uit het meervoud „wij weten” zou kunnen 
blijken, dat er meer Farizeeërs waren, die 
deze legitimatie beaamden; overigens klinkt 
er in dat zelfverzekerde „wij weten” ook wel 
mee een nogal beschermend toontje van de 
oudere tegenover de jongere: Nicodemus 
voelt zich in feite toch wel de meerdere van 
deze Jezus. Dat hij ’s nachts tot Jezus kwam, 
kan verklaard worden uit vrees voor zijn 
collega’s, maar dat hoeft niet persé. Het is 
ook bekend, dat rabbi’s graag van de rust en 
de stilte van de avond en nacht gebruik maak
ten voor hun onderlinge discussies.
b. Het onderwerp van het gesprek, dat Nico
demus met de Here zoekt, wordt niet met zo
veel woorden genoemd, maar uit de samen
hang van het verhaal mogen wij wel afleiden, 
dat dit is geweest het brandende vraagstuk van 
de komst van het koninkrijk Gods, het Mes
siaanse rijk, vgl. Luc. 17:20. Een brandend 
vraagstuk inderdaad, daar sinds de balling
schap de Davidische troon nooit weer was 
hersteld; het volk der Joden leefde sinds die 
tijd vrijwel onafgebroken onder vreemde heer
schappij. Wat Nicodemus moet hebben ge
troffen, was de prediking van de Here Chris
tus over de komst van het koninkrijk Gods, 
zie 1. Vandaar nu zijn gang naar de Here.
c. Wat de Here echter met klem afwijst, is een 
vrijblijvende, theoretische discussie over het 
„onderwerp”: het konkinkrijk Gods, zonder 
dat men zelf in dat rijk deelt. Zo’n discussie 
zou volmaakt waardeloos zijn. Vandaar zijn 
scherpe, persoonlijk gerichte antwoord aan 
Nicodemus, vs. 3. In „wedergeboren worden” 
ligt ook de gedachte „van bóven geboren wor
den”. Een nieuwe geboorte, uit krachten niét 
van beneden, maar van bóven, is noodzake
lijk, om het rechte gezicht op het koninkrijk te 
ontvangen. Zonder deze nieuwe geboorte kan 
men dit rijk niet eens „zien”; je krijgt er geen
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zicht op; je kunt er geen zinnig woord over 
spreken. „Zien” heeft ook hier weer de bete
kenis van: inzien, dóórzien, zodat men het 
wezen, de betekenis en de waarde van iets 
kent. Spreken over het koninkrijk Gods zon
der wedergeboorte is als het spreken van een 
blinde over kleuren.
d. Wanneer Nicodemus vragenderwijs de mo
gelijkheid van zulk een nieuwe geboorte in 
twijfel trekt, herhaalt de Here, met een dub
bel „Amen” bekrachtigd, de noodzakelijkheid 
van de wedergeboorte. Tegelijk verdiept Hij 
zijn onderwijs voor de niet-begrijpende Nico
demus, door nu te spreken van een „geboorte 
uit water en Geest”. De zopas genoemde 
nevengedachte, dat wedergeboorte óók is een 
„van boven” geboren worden, treedt hier hel
der in het licht: deze wedergeboorte is voluit 
een werk, dat de Heilige Geest in een mensen
leven moet tot stand brengen. En „water” zin
speelt daarbij op de doop, zoals Joh. deze be
diende aan de Jordaan: „de doop van bekering 
en afwassing der zonden”. Daar gaat het in 
de wedergeboorte om: reiniging van de onrein
heid van de zonde en óm-kering tot een wan
del in een nieuw, de HERE en zijn dienst ge
wijd leven. En daar zat het nu juist bij Nico
demus en zijnsgelijken op vast: deze doop van 
Joh. hadden zij geweigerd, vgl. Luc. 7 : 30. 
Deze doop was goed genoeg voor heidenen, 
die tot het Jodendom wilden overgaan (de zgn. 
proselieten-doop) en wellicht ook voor de on
reine volksmassa, maar in ieder geval niet 
voor hèn, wetsgetrouwe voorgangers van het 
volk! Daartegenover beklemtoont de Here, 
dat alle vleselijke afstammelingen van Abra
ham (waarop deze oversten zo trots waren, 
vgl. 8 : 33; Matth. 3 :9 ) deze nieuwe, geeste
lijke geboorte door de Heilige Geest nodig 
hebben om het koninkrijk Gods te kunnen 
binnengaan, vs. 6. En wanneer ’t  op Nicode- 
mus’ gezicht te lezen staat, dat hij dit toch 
eigenlijk onbegrijpelijk en onaanvaardbaar 
acht, legt de Here er met het woord .moeten” 
nog eens de volle nadruk op, vs. 7. Dit „moe
ten” spreekt in de Schrift altijd van iets, dat 
van Godswege zó verordend is. In de heils- 
raad des HEREN tot verlossing van zondaren 
is de wedergeboorte voor ieder mens, zonder 
één uitzondering („gijlieden”, meervoud), ab
soluut noodzakelijk. En om voorts iedere Fari- 
zese gedachte aan zelf-werkzaamheid radikaal 
af te snijden, vergelijkt de Here dit wederge- 
boren-worden met de mysterieuse gang van 
de wind, vs. 8. Dit beeld lag voor de hand, om
dat zowel in het Aramees (de Joodse volks
taal), als in het Grieks het woord voor „wind” 
en „geest” hetzelfde is.
e. Wanneer Nicodemus vragenderwijs belijdt, 
dat hij van het onderwijs van de Here niets 
begrijpt (omdat hij het als Farizeeër ook niet 
wilde begrijpen!), verwijt de Here hem zijn

grove onkunde in dezen, vs. 9, 10. Nicodemus, 
als vooraanstaand Schriftgeleerde had dit al
les kunnen en behoren te weten uit de Schrif
ten van het Oude Testament; vgl. b.v. Jer. 
24 :7 , Ezech. 11:19, 18:31, 36:26. Wat 
Joh. de Doper predikte over de doop der be
kering tot afwassing der zonden en wat de 
Here Jezus hier verkondigt inzake de weder
geboorte is niets nieuws, niets ongewoons. Het 
rust van a tot z op de Schriften van het oude 
Verbond; op de prediking van de profeten. 
Daarom is hun prediking een „getuigen”: zij 
rust op reeds van oude tijden af door de 
HERE geopenbaarde feiten. Ondanks dat dit 
onomstotelijk zo is („voorwaar”), verwerpen 
Nicodemus en zijnsgelijken dit getuigenis: dat 
is hun kwaal, hun zonde, vs. 11. Let hier weer 
op het verband tussen de woorden „weten”, 
„zien” en „getuigen”. Wat Job. en Jezus pre
diken is de waarheid, want je kunt het alle
maal al zo lezen en zien in en weten uit de 
Schriften. Desondanks nemen Nicodemus en 
de Joden dit klare, schriftuurlijke, getuigenis 
niet aan.
/. De verzen 12 en 13 maken een ietwat 
samen-gedrongen indruk. De bedoeling is de
ze, dat de Here Nicodemus ernstig waar
schuwt tegen voortgaand, volhardend onge
loof. Tot nu toe heeft het gesprek zich bewo
gen rondom „aardse dingen”: de komst van 
Gods koninkrijk, het ingaan in dat koninkrijk 
langs de weg van wedergeboorte. Zo dadelijk 
zal de Here gaan spreken over „hemelse din
gen”: de liefde van God tot zijn wereld; de 
heilswil des HEREN over een in zonde ver
loren mensengeslacht in de overgave van zijn 
eniggeboren Zoon, vs. 16. Welnu, als Nicode
mus de „aardse dingen” reeds met ongeloof 
bejegent, hoe zal hij dan een gelovig oor kun
nen hebben voor de „hemelse dingen”? Laat 
Nicodemus daartegen toch gewaarschuwd wil
len zijn, want dit ongeloof zou zijn eeuwig 
verderf betekenen, al is hij ook duizend maal 
een wetsgetrouwe Farizeeër, vs. 18. Daarte
gen wjl de Here hem indringend waarschu
wen, want de HERE begeert zijn ondergang 
niet, vs. 17. En als Nicodemus zou willen te
genwerpen, hoe het mogelijk kan zijn, dat 
Jezus over verborgen, hemelse dingen spreekt, 
omdat immers nooit een mens kan opklim
men naar de hemel, om daar „hemelse din
gen” te onderzoeken, geeft de Here hem een 
klaar en duidelijk zelf-getuigenis. Hij, Jezus, 
kan van de „hemelse dingen” spreken, omdat 
Hij uit de hemel is neergedaald, vgl. 1 : 18. En 
als Nicodemus verwonderd zou willen zeggen', 
„gij méns, zijt gij uit de hemel neergedaald?”, 
wijst Jezus hem op de profetie van Dan. 7 :13 : 
deze „Mensenzoon” ben Ik!
Opm. Sommige vertalingen lezen na „de 

Zoon des mensen” nog de woorden: 
„die in de hemel was”. De nieuwe ver
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taling heeft ze weggelaten, omdat ze in 
vele handschriften niet voorkomen. 
Naar ik meen terecht: het valt aan te 
nemen, dat sommige overschrijvers de
ze woorden er hebben bijgevoegd, om 
de bedoeling van Jezus’ woorden nog 
iets duidelijker te laten uitkomen.

3. De heilswil van God
a. De verwijzing naar de „Mensenzoon” van 
Daniël 7, waar Hij getekend wordt in zijn 
majesteitelijke glorie als Overwinnaar van alle 
wereldmachten, kon o zo gemakkelijk bij 
Nicodemus en de Joden voedsel geven aan 
hun verdwaalde Messias-verwachting, dat 
deze een glorievol Held zal zijn, die aan het 
hoofd van Israels legerscharen de heidenen ten 
onder brengt, om zo een aards koninkrijk te 
stichten naar het model van David en Salomo. 
Deze gedachte snijdt de Here ogenblikkelijk 
af. Hij zal wèl „verhoogd” worden tot de 
glorie, die de Mensenzoon bij Daniël bezit, 
maar langs een geheel enige weg. Daartoe 
herinnert de Here aan de geschiedenis met 
de koperen slang in de woestijn, vs. 14; vgl. 
Numeri 21 : 6-9. Daarmee zinspeelt Hij op 
zijn kruisiging. Ook hier ligt weer het accent 
op het woordje „moet”: deze weg óver het 
kruis naar de kroon, gaat Hij vanwege een 
goddelijk „moeten”. In dat „moeten” open
baart zich de heilswil des HEREN, vs. 15. 
Ook daarin gaat de parallel met de koperen 
slang door. Wie naar deze slang öpzag werd 
niet door het oordeel van de dood getroffen, 
maar bleef in leven. Zo zal, wie in de aan het 
kruis „verhoogde” Christus gelooft eeuwig 
leven hebben.
b. De heilswil van de HERE, opgesloten in het 
„moeten” van zopas, predikt de Here nu vol
uit, vs. 16. Het woordje „want” verklaart het 
„moet” van vs. 15. Hier gaat het dus over de 
„hemelse dingen” uit vs. 12. De zending van 
de eniggeboren Zoon in het vlees heeft zijn 
verklaring in de liefde van God tot zijn we
reld, opdat de wereld behouden zal worden 
door Hem, vs. 17. Hier staat niet, dat God alle 
mensen liefheeft. Christus predikt hier niet 
een algemene mensen-min van God en ook niet 
een al-verzoening. Hij spreekt van de wereld, 
de „kosmos”, dat is de door God geschapen 
wereld. Zijn heerlijk werkstuk, dat Hij daarom 
liefheeft. Dat Hij daarom niet prijs wil geven 
aan de Satan en aan de ondergang. Hij wil de 
wereld, zijn wereld, voor Zich behouden. Zó 
lief heeft God zijn wereld, dat Hij, om haar te 
behouden, zijn eniggeboren Zoon gaf. In dit 
„geven” ligt de gedachte van overgeven, prijs
geven aan de kruisdood; vgl. Rom. 8 : 32. De 
Griekse werkwoordsvorm wil zeggen, dat God 
zijn liefde tot de wereld bewezen heeft in het 
jeit van de zending van zijn geliefde Zoon. De

vleeswording van het Woord is het tastbare be
wijs van deze liefde van God.
c. Tegenover deze liefdedaad en liefdegave van 
God, waarin Hij zijn heilswil tot behoud van de 
wereld openbaarde, worden de mensen, alle 
mensen, verantwoordelijk gesteld. Hen heeft de 
HERE immers als verantwoordelijke schepse
len geschapen. Daarom komt het, om in dit 
behoud te delen, op het geloof in Christus aan; 
het geloofs-antwoord op de in Hem geopen
baarde liefde van God, vs. 16b-18. Let er in vs. 
18 op, dat er niet staat „wordt geoordeeld", 
maar „is” reeds veroordeeld”. Wie niet gelooft 
heeft niet maar ééns het oordeel te wachten, 
maar draagt nu reeds dat oordeel in zijn onge
loof.
cl. Dat zovelen het geloofs-antwoord weigeren 
en daardoor geoordeeld zijn en verloren gaan 
heeft zijn oorzaak niet in het falen van Gods 
heilswil, maar in hun eigen onwil, vs. 19. „Hun 
werken waren boos” wil zeggen: hun hele leven 
in al zijn doen-en-laten wordt gekenmerkt door 
de wil tot zondigen; ze willen eenvoudig de 
zonde niet loslaten; vgl. 1 : 9-18, schets 3. Zo 
gaat ten overstaan van Christus de mensen
wereld in tweeën uiteen. Enerzijds „die kwaad 
doen”, dat is: die van de zonde hun levensprak
tijk maken. Anderzijds „die de waarheid doen”,
d. w.z., die de waarheid (vgl. 1 : 17) in praktijk 
brengen. Die met heel hun hart en ziel leven 
uit het Evangelie van zonde en genade. De eer
sten haten het in Christus verschenen licht, 
omdat dit hen in hun zonden ontdekt en ver
oordeelt, de laatsten komen daarentegen naar 
het licht; de werkwoordsvorm wil zeggen: ze 
komen steeds weer, steeds opnieuw naar dit 
licht. Opdat hun leven zich uit kracht van dit 
licht, dat is: uit kracht van Christus’ verlossen
de genade, steeds voller en rijker gaat ont
plooien als een leven in dienst van en in ge
meenschap met God, vs. 20, 21.

4. Samenvatting
a. Men heeft wel eens gesproken van een 
„Johanneïsch wedergeboorte-begrip”. In de 
zin van: wedergeboorte is, dat de Heilige Geest 
rechtstreeks, zonder van enig middel gebruik 
te maken, óók buiten het bewustzijn van de 
mens om, een nieuwe levenskiem inplant in het 
door de zonde dode mensenhart. Men noem
de dit dan een „on-middel-lijke wedergeboor
te”, die b.v. bij jonge kinderen reeds voor hun 
doop dient te worden verondersteld. We her
inneren ons dat wel uit de theorieën in verband 
met de leerbeslissingen van 1942. Uit genoem
de levenskiem, of levensbeginsel, zouden dan 
later (soms pas veel later) geloof en bekering 
uitgroeien. Johannes zou zo een ander accent 
leggen, dan de rest van het Nieuwe Testa
ment, b.v. I Petr. 1 : 23, waar gesproken wordt 
van een wedergeboren-zijn uit het zaad van het
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gepredikte Woord. Men maakte dit dan wel 
duidelijk door een verschil in volgorde van 
Gods heilsgaven: bij Johannes deze volgorde: 
wedergeboorte-geloof-bekering; bij Petrus 
echter geloof (het Woord)-wedergeboorte- 
bekering, waarbij de beide laatste gaven on
geveer samenvallen.
b. We moeten deze weg niet op. We moeten 
Joh. 3 niet lezen als een hoofdstuk geloofs
leer over het onderwerp „de wedergeboorte”. 
We moeten Joh. 3 lezen als een concreet ge
sprek van de Here Jezus met een concreet 
mens: Nicodemus, Farizeeër en Schriftgeleer
de.
c. Wat was de levensovertuiging van deze Fari
zeeër? Dat hij door eigen werken zich de ver
dienste kon verwerven om het koninkrijk Gods 
binnen te gaan. Daarop grijpt de Here Christus 
hem aan. Hij wil geen vrijblijvend gesprek 
over „het koninkrijk Gods”, maar Hij zoekt 
als Heiland het heil van deze geestelijk ver
dwaalde mens Nicodemus. Nicodemus moet, 
als Farizeeër, uit zijn ivoren toren van werk
heiligheid komen en een radikaal ander mens 
worden. Hij moet om zo te zeggen, naast de 
tollenaar komen te staan, die alleen maar kon 
bidden: „o God, wees mij zondaar genadig”. 
Deze radikale ommekeer, een ommekeer tot 
in de „radix”, de wortel van zijn bestaan is 
iets, waaraan Nic. zelf niet te pas komt, maar 
die voluit een werk is van de Heilige Geest. 
Deze radikale omkeer, deze nieuwe geboorte, 
heeft ieder mens nodig: niet alleen de heiden, 
maar ook de Jood; niet alleen de tollenaar, 
maar ook de Farizeeër. Want ieder mens is 
radikaal-zondaar voor God; vgl. Rom. 2 en 3.
d. De weg tot deze nieuwe geboorte wordt

Nicodemus ook gewezen. Deze bestaat in de 
confrontatie met het kruis van Christus, vs. 
14-16. Daar leert een mens zien, hoe verschrik
kelijk de zonde is en hoezeer de toorn van God 
over de zonde brandt als een verterend vuur. 
Bij het kruis van Christus wordt een mens diep 
vernederd en wordt de Farizeeër in hem gron
dig afgebroken. Maar daar leert een mens ook 
de ontzagwekkende liefde van God kennen, 
die tot behoud van toom en eeuwig verderf 
zijn eigen, eniggeboren en geliefde Zoon tot 
die vreselijke vloekdood heeft overgegeven. Zo 
werkt bij het kruis van Christus de Heilige 
Geest de nieuwe geboorte: de zondaar leert 
te leven uit genade alleen. Hij komt tot het 
licht, dat hem wèl in de schrikbarende afzich
telijkheid van zijn zondaar-zijn ontdekt, maar 
dat tegelijk voor hem het licht des levens is. 
Uit kracht van de genade, door de Heilige 
Geest, gaat zijn leven zich - gereinigd van de 
zonde - al meer ontplooien in een leven van 
geloof en liefde, van lof en dank, van beke
ring en heiligmaking tot lof van die God, die 
„alzo lief de wereld heeft gehad, dat Hij zijn 
eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een 
ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, 
maar eeuwig leven hebbe”, vs. 16, 20. Vgl. 
hierbij ook Rom. 6.
Opm. Laat de inleiding en bespreking niet 

grotendeels opgaan in de leerstellige 
zaken, in de samenvatting onder a 
aangeduid en in verband daarmee de 
geschiedenis rondom de Vrijmaking; 
wijd daar desnoods, in verband met dit 
hoofdstuk een aansluitend onderwerp 
aan.
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Schets 7 : Bruidegom en Profeet (3 : 22 - 4 : 30)

Par. 1. Inleiding
We geven eerst nog even een overzicht van de 
samenhang. De hoofdstukken 2 : 1 3 - 4 : 5 4  
behoren in feite bijeen; immers 2 : 1-12 be
hoorde nog bij de Inleiding op het Evangelie
verhaal (zie Schets 5); bij hoofdstuk 5 : 1 be
gint duidelijk een nieuw onderdeel.
In dit gedeelte ( 2 : 1 3 -  4: 54) vertelt Joh. ach
tereenvolgens:
a. Verblijf en optreden van de Here in Jerusa
lem: de tempelreiniging en het gesprek met 
Nicodemus (2: 13 - 3 : 21);
b. Prediking en doop door de Here in Judea en 
naar aanleiding daarvan een hernieuwd getui
genis van Ioh. de Doper aangaande de Chris
tus (3 : 22-36);
c. Verblijf en prediking van de Here in Sama
ria: het gesprek met de vrouw uit Samaria en 
de prediking aan de Samaritanen (4 : 1-42);
d. Verblijf van de Here in Calilea, m.n. de ge
nezing van de zoon van een koninklijke be
ambte uit Kapernaum (4 : 43-54).

Zo beschrijven dus deze hoofdstukken als in 
vogelvlucht de arbeid van de Here Christus in 
het gehele Joodse land, met als spits, telkens 
opnieuw, de prediking, dat Jezus is de Chris
tus. Hij is de ware tempel Gods, 2 : 21; de 
Mensenzoon van Daniël 7, 3 : 13-15; de Brui
degom van de bruidsgemeente, 3 : 29; de be
loofde Profeet van Deut. 18, 4 : 25, 26; en ten
slotte als hoogtepunt opnieuw: het vleesge
worden Woord van 1 : 14, 4 : 54; vgl. 2:11.  
Zo zien we dus het getuigenis van Joh. dat 
Jezus is de Christus, als een gouden draad 
door deze verhalen lopen. Dit getuigenis 
smeedt a.h.w. deze onderscheidene verhalen 
als een eenheid samen. Dit zal dus ook in in
leidingen en besprekingen goed moeten uit
komen.
In deze schets bespreken we nu bovengenoemd 
punt b en het eerste gedeelte van punt c; in 
schets 8 hopen we dan het slot van punt c en 
punt d te bespreken.

Opm. Ik heb al eerder opgemerkt, dat het 
in deze schetsen niet mogelijk is gedetail
leerde uitlegging te geven van alle verzen 
in de besproken perikoop. Ik moet daar
voor verwijzen naar de al meer genoemde

„Korte Verklaring”. De schets wil trach
ten lijnen en samenhangen te doen zien; en 
op kernpunten in een perikoop te wijzen. 
Op deze wijze wil de schets ook proberen 
vingerwijzingen te geven voor een goede 
bespreking, die niet tezeer in allerlei detail
kwesties van uitlegging verloopt.

Par. 2 De Bruidegom
a. Joh. de Doper heeft reeds eenmaal een 
klaar getuigenis omtrent Jezus als de Christus 
gegeven, 1:15 e.v., m.n. vs. 23, 29, 34. Dit was 
echter nog vóór diens publieke optreden. 
Thans echter heeft de Here zijn arbeid aan
gevat, vs. 22; vgl. voor het „dopen” ook 4 :  2. 
Ook het werk van Joh. gaat nog steeds door, 
vs. 23. De vraag naar de verhouding tussen 
beider arbeid wordt daardoor actueel. Nie
mand mag daarin een soort concurrentie
verhouding zien. Het gevaar daarvan deed 
zich levensgroot voor. Allereerst bij het volk, 
zoals blijken kan uit het twistgesprek tussen 
een Judeeër en enkele van Joh.’ discipelen, 
vs. 25. Met de „reiniging” wordt ongetwijfeld 
gedoeld op de reinigende betekenis van de 
doop: deze Judeeër geeft blijkbaar uiting aan 
de onder het volk levende gedachte, dat de 
prediking en de doop van Jezus uitgaan boven 
die van Joh., waarom het volk zich ook meer- 
en-meer tot Jezus wendt, vs. 26b. De concur- 
rentie-gedachte vat daardoor eveneens post in 
de gedachten van deze discipelen, getuige hun 
van spijt en enige wrevel vervulde opmerking 
aan hun meester. Ze kunnen het maar moeilijk 
verwerken, dat hun meester op deze manier 
op de tweede rang komt, vs. 26. We zien dus 
meteen, hoezeer de inlas van dit verhaal van 
groot belang is ten aanzien van de latere 
kwestie van de „Johannes-jongeren”, die reeds 
bij 1 :8  onze aandacht had; zie schets 3 
onder 1.
b. Actueel wordt hiermee dan tevens de vraag, 
hoe het volk tegenover de Here Jezus behoort 
te staan. Het wordt thans hoog tijd, dat Joh. 
in een hernieuwd getuigenis omtrent Jezus, 
scherp de posities afbakent tussen Jezus, het 
volk en zichzelf. Dit doet hij, daarbij nauw 
aanknopend bij zijn eerdere getuigenis om
trent de Here, vs. 27, 28: vgl. 1 : 15. De disci
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pelen moeten daarbij elke gedachte aan con
currentie uitbannen: de verhouding tussen 
hem en Jezus berust uitsluitend op zending en 
opdracht van Boven, vs. 27. Deze zending en 
opdracht wijzen Jezus aan als de Christus en 
Joh. als zijn voorloper, zoals hij hen reeds 
eerder had gezegd, vs. 28. Thans kleedt Joh. 
deze verhouding in in het prachtige beeld van 
een bruiloft. Dit beeld kiest Joh. maar niet 
willekeurig, maar hij ontleent het aan het 
Oude Testament: zijn „getuigenis” heeft dus 
als zodanig Schriftuurlijk gezag. De Schriften 
bewijzen, dat wat Joh. zeggen gaat inderdaad 
een waarachtig „getuigenis” omtrent Jezus als 
de Christus is. Hoe dikwijls immers wordt in 
het O.T. het verbondsvolk des HEREN ge
noemd: de bruid of de vrouw van de HERE? 
Het is het meest treffende beeld, waarin de 
heerlijkheid van het Verbond kan worden ge
tekend. Vgl. hierbij ook Efeze 5 : 22 e.v.
c. Op een bruiloft bekleden twee mensen een 
voorname plaats. Allereerst natuurlijk de 
bruidegom zelf, maar daarnaast ook de 
„vriend van de bruidegom”. Dat was zoveel 
als bij ons de ceremoniemeester. Zijn taak was 
het het bruiloftsfeest voor te bereiden; hij leid
de op het feest ook bruidegom en bruid tot 
elkaar. Hoe kan nu de toeschouwer deze bei
den: bruidegom en ceremoniemeester, onder
scheiden? Nu, dat is heel gemakkelijk: kijk 
maar naar de bruid. De bruidegom is onbe
twist de man, tot wie de bruid zich stralend 
wendt. Terwijl de vriend op het hoogtepunt 
van het feest, wanneer hij de bruid naar de 
bruidegom geleid heeft, ogenblikkelijk terzijde 
treedt en met innige blijdschap toehoort, hoe 
de bruidegom zijn bruid toespreekt. Zijn rol 
is nu grotendeels uitgespeeld, vs. 29, 30. De 
conclusie uit dit beeld moet de discipelen 
duidelijk zijn: dat het volk zich meer-en-meer 
van Joh. tót Jezus wendt, behóórt zo te zijn; 
het bruidsvolk behoort zich te keren tot de 
hemelse Bruidegom; dit kan Joh. alleen maar 
verblijden, omdat daarin het doel van zijn 
zending wordt bereikt, vs. 29b. Let erop, dat 
hier ook meteen een fijne tekening wordt ge
geven van de ambtsdienst in de kerk.
d. In de vss: 31-36 wijst Joh. nog op andere 
wijze aan, nu zonder beeldspraak, hoezeer de 
Here Christus de meerdere is boven zijn voor
loper. Voor de verklaring van deze verzen 
moge ik verwijzen naar de „Kortel Verkla
ring”. We letten nog even bizonder op de 
merkwaardige tegenstelling in vs, 36. Daar 
wordt tegenover „geloven” niet gesteld „niet- 
geloven”, maar „ongehoorzaam zijn”. Op de 
achtergrond staat daarbij, wat Joh. in de voor
gaande verzen over Jezus heeft gezegd: dat 
Hij uit de hemel komt, vs. 31: dat daarom zijn 
prediking zulk een hoog gezag heeft, vs. 32; 
Hij spreekt daardoor de woorden Gods, waar
toe God Hem ook met de Geest gezalfd heeft,

vs. 34. Daarom behoort het het meest van
zelfsprekende te zijn, dat men aan Christus’ 
prediking gehoor geeft en Hem geloof 
schenkt, zoals de bruid vanzelfsprekend haar 
bruidegom op zijn trouw-woord gelooft en 
aanneemt. Daarom staat in vs. 36 het eenvou
dige, vanzelfsprekende „geloven” voorop en 
als uitvloeisel daarvan het „eeuwige leven”, 
zoals de bruid in gemeenschap met haar brui
degom zich het leven ziet opengaan. Het niet- 
vanzelfsprekende, het schuldige, komt daar
tegenover scherp uit in het woord „onge- 
hóór-zaamheid”; het geen-gehoor-geven aan 
de hemelse stem: zelfs dat niet eens, niet eens 
luisteren naar zijn stem! De bruid, die niet 
eens luistert naar haar bruidegom. Die zich 
aan zijn trouw-woord niets gelegen laat lig
gen. Dus: het Bondsvolk, dat geen gehoor 
geeft aan zijn Christus, die in zijn prediking 
komt werven om het hart van zijn eigen volk, 
vgl. 1:11.  Let daarbij ook op de naam „Zoon” 
in dit verband, vgl. vs. 35: in deze naam komt 
de volle heerlijkheid van hetgeen in de „Pro
loog” gezegd is, mee; m.n. 1: 14.

Par. 3 De Profeet
a. Wanneer 4 : 4 zegt, dat Jezus op zijn reis 
van Judea naar Galilea door Samaria „moest” 
gaan, wil dat maar niet slechts aanduiden, dat 
dit de kortste reisweg was, zodat de ont
moeting met de Samaritaanse vrouw min of 
meer toevallig plaats vond. Ook hier zullen 
wij hebben te denken aan een „moeten” van 
Godswege: het behoorde tot Jezus’ ambt als 
Christus óók aan de Samaritanen het Evange
lie van het koninkrijk Gods te prediken. De 
Joden zagen op de Samaritanen neer als een 
bastaardvolk, waar men geen gemeenschap 
mee onderhield; een volk, dat ook niet deelde 
in de Messiaanse belofte. De Here Christus 
erkent echter dit bastaardvolk (een vermen
ging van Efraimieten en heidenen, vgl. 2 Kon. 
17:24 e.v.) in zekere zin nog als een broeder
volk van de Joden. Daarom moeten ook zij 
zijn heerlijkheid aanschouwen, vgl. 1 : 14. Het 
licht moet ook schijnen onder deze verbaster
de rest van Efraim, opdat ook zij komen tot 
de belijdenis: „Deze is waarlijk de Heiland der 
wereld”; vgl. ook Luc. 2 : 29-32.
b. Aanknopingspunt vindt de Here in deze 
vrouw, die bij de Jacobsbron water komt put
ten. Hij opent met haar een gesprek, waarin 
Hij haar er almeer toe dringt, dat zij zal zien, 
wie deze man is, met wie zij spreekt. Eerst gaat 
het gesprek over het „levende water”, vs. 7-10. 
De Here doelt met dat „levende water” op de 
H. Geest, met al zijn gaven. Bij de vrouw 
heerst echter al maar het misverstand, dat de 
Here het over gewoon water heeft, vs. 11-15. 
Daarom wendt de Here het gesprek ineens 
over een andere boeg, vs. 16-18. Wanneer de
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vrouw zich zo ontdekt ziet door deze man, die 
haar hele, zondige leven blijkt te kennen, be
ginnen haar ogen open te gaan: „Heer, ik zie 
dat gij een profeet zijtl”, vs. 19.
c. En dan neemt het gesprek opnieuw een ver
rassende wending, nu van de kant van de 
vrouw. Wellicht als uitwijk-manoevre, omdat 
het gesprek een voor haar wel erg pijnlijk ka
rakter begon te krijgen, grijpt zij het feit, dat 
zij in deze man een profeet heeft ontdekt, aan, 
om het grote twistgeding tussen Joden en Sa
maritanen aan de orde te stellen, vs. 20. Ten 
aanzien van de wettige plaats-van-eredienst 
stonden beider pretenties lijnrecht tegenover 
elkaar. De Joden zeiden: op grond van de 
heilige historie is het zonneklaar, dat Jerusa
lem de stad Gods en de tempel de woning 
Gods is en dat Hij dus düür door zijn volk wil 
aangebeden zijn. De Samaritanen daarentegen 
hadden een heiligdom gesticht op de Gerizim, 
in de onmiddellijke nabijheid van Sichem. Zij 
pretendeerden, dat dit de wettige plaats van 
Godsverering was, op grond van hetgeen 
Mozes bevolen had in Deut. 27. Zij erkenden 
trouwens ook alleen de Pentateuch (de 5 boe
ken van Mozes) als Heilige Schrift. Zo ston
den Jood en Samaritaan scherp tegenover el
kaar in bittere vijandschap. We kunnen zeg
gen: deze vrouw stelt aan de orde de bran
dende vraag inzake de ware religie en de ware 
kerk.
d. Even verrassend als haar vraag is ook het 
antwoord van de Here op deze vraag, vs. 21. 
De Here Jezus geeft dit antwoord met grote 
nadruk; Hij is er zich van bewust, dat Hij iets 
zegt, dat van verstrekkende betekenis is. „Ge
loof mij” heeft ongeveer dezelfde kracht als 
elders „voorwaar, voorwaar zeg Jk u”. Hij 
zegt: vrouw, het uur komt - ja  is nü reeds ge
komen, vs. 23 - dat heel dit brandende vraag
stuk zijn actualiteit volkomen verloren zal 
hebben. Omdat het er niets meer toe doet, 
waar men de Vader aanbidt. Wil dat zeggen, 
dat de Here de vraag omtrent de ware religie 
en de ware kerk voor volmaakt onverschillig 
verklaart? Allerminst! Uit vs. 22 blijkt, dat 
voor de Here Jezus de religie van de Samari
tanen niet even gelijk is, als die van de Joden; 
en dat voor Hem niet de Gerizim even waar- 
devol is als Jerusalem. De Here verwijt inte
gendeel de Samaritanen, dat zij God vereren 
zonder Hem eigenlijk te kennen, en dus aan
bidden ze Hem in feite niet: de Here gebruikt 
daarom de algemene aanduiding: „wat gij 
niet kent”, vs. 22a. De Samaritanen aanvaar
den niet Gods gehele Woord, doch slechts een 
deel daarvan (de Pentateuch). Maar God heeft 
in zijn openbaring bij Mozes niet halt gehou
den; in zijn voortgaande openbaring is het 
duidelijk geworden (zie b.v. bij de profeten), 
dat de HERE zijn heil uitwerkt in de historie 
van Israël; aan dit volk heeft Hij de Messiaan

se belofte verbonden; uit dit volk zal de Mes
sias geboren worden, vs. 22b. Daarom is Jeru
salem de ware plaats der aanbidding: daar is 
de ware eredienst van de ware God, die ge
kend wordt uit zijn ganse Woord. Daarmee 
heeft de Here tóch de vraag van de vrouw, vs. 
20, beantwoord: in Jerusalem: vgl. Ps. 122, 
132; en veroordeelt Hij de eredienst op de 
Gerizim als onwettig en onvruchtbaar. De 
Samaritaanse vrouw en niemand komt bij de 
Here Christus los van de ware religie en van 
de ware kerk!
c. Vs. 21 is hiermee niet in strijd, maar wordt 
door de Here in zijn strekking nader verklaard 
in vs. 23, 24. Beheersend is hier, dat de Here 
een-en-andermaal spreekt van „het uur”, dat 
komt, ja, reeds gekomen is. We hebben reeds 
eerder gezien (bij 2 :4 )  dat deze uitdrukking 
steeds doelt op een beslissend moment in de 
uitwerking van Gods heilsraad. „Het uur is 
gekomen” wil zeggen: er is een zeer belangrijk 
ogenblik aangebroken in de voortgang van de 
geschiedenis van Gods heils-openbaring. Hier 
wil het zeggen, dat in deze geschiedenis het 
moment is aangebroken, waarop de door de 
vrouw geformuleerde strijdvraag, vs. 20, zijn 
actualiteit gaat verliezen, niét omdat deze 
strijdvraag waardeloos was, zie vs. 22, maür 
omdat God de geschiedenis voortleidt in een 
nieuwe bedeling, waarin nü deze strijdvraag 
geen plaats meer hebben zal. Waarin de grote 
verandering bestaat, ligt opgesloten in de 
woorden: „de Vader aanbidden in geest en 
waarheid”. Dat betekent niet zoiets als „echt 
geestelijk en oprecht”, maar het staat in tegen
stelling tot: in schaduwachtige vormen en 
ceremoniële symbolen. De eredienst is voort
aan niet meer gebonden aan een bepaalde 
plaats (Jerusalem, de tempel) en niet meer 
aan bepaalde handelingen en voorwerpen (al
taar, offeranden). De eredienst zal zich niet 
meer bewegen in het kader van al de „offeran
den en ceremoniën der wet”, vgl. Cat. Zond. 
6, antw. 19. Vgl. ook al wat de brief aan de 
Hebreeën daarover zegt, m.n. hoofdst. 8-10. 
De eredienst in Jerusalem was wèl wettig, 
maar hij was nog allerminst tot zijn volle, 
rijke ontplooiing gekomen; hij zat a.h.w. nog 
gevangen in het keurslijf van vele uiterlijke 
vormen. „Het uur” is nü gekomen, dat dat 
anders gaat worden. Al die omhulsels, die 
vormen en ceremonieën worden weggenomen: 
nu breekt de bedeling aan van de aanbidding, 
de eredienst „in geest en waarheid”, dat is: de 
echte, volle aanbidding van God wordt nu 
mogelijk.
ƒ. Daar was het God ook om te doen, vs. 23b: 
Hij zoekt zulke aanbidders; de HERE was 
niet tevreden met een eredienst, zoals onder 
Israël. Het kón toen nog niet anders. Maar nu 
Hij zijn Zoon gezonden heeft, nu moet het 
komen en kan het komen tot de volle, rijke
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eredienst „in geest en waarheid”. De Here 
motiveert dit nog nader in vs. 24. „God is een 
Geest”, wat dat betekent heeft Salomo zo 
goed verstaan bij de tempelinwijding, 1 Kon. 
8 : 27; vgl. ook Ps. 40 : 7-9; 50 : 9-14; 51 : 
17-19. Juist omdat God een „Geest” is, kan 
Hij niet tevreden zijn met een stenen tempel 
en met al die schaduwen en symbolen. Maar 
nu het Woord is vlees geworden, nü is het 
„uur” gekomen, dat de schaduwen wijken voor 
het licht. Straks scheurt de tempel-voorhang, 
heeft de tempel zijn dienst gedaan en worden 
de priesters en de offeranden overbodig. Dan 
wordt de gemeente van Christus zélf een 
tempel, een woonplaats van God door de Hei
lige Geest, die in haar woning maakt. En uit 
die tempel van de gemeente zal de HERE 
een eredienst ontvangen „in geest en waar
heid”; geen uiterlijke vormendienst, maar een 
leven, dat Hem aanbiddend wordt gewijd als 
een offer van dankbaarheid.
g. Let er eveneens op, dat de Here hier tot 
driemaal toe spreekt van de „Vader”: door 
Christus ontvangen wij de aanneming tot kin
deren en wat dat betekent voor de eredienst 
„in geest en waarheid” predikt Paulus heel 
duidelijk in Rom. 8 : 1-17. Deze eredienst is 
dus een dienen van de HERE uit kracht van 
de Heilige Geest: „een wandelen door de 
Geest en niet naar het vlees”. In dat verband 
moet het ons ook duidelijk zijn, dat de ere
dienst „in geest en waarheid” wél vloekt met 
alle vormendienst, maar allerminst norm-loos 
is: het komt er niet meer zo precies op aan, 
hoe je God aanbidt, als je het maar in oprecht
heid van hart doet. Dat komt heel duidelijk 
uit aan het slot van deze perikoop.
De vrouw, diep onder de indruk van wat de 
Here haar zegt, geeft een treffend antwoord, 
vs. 25. Dat wist ze uit „haar” heilige Schrift, 
Deut. 18: 15-22, m.n. vs. 15, 18. Bij deze 
Schriftuurlijke verwachting van de vrouw sluit 
de Here zich aan, wanneer Hij nü, aan het 
einde van het gesprek, zichzelf aan haar open
baart, vs. 26. De vrouw mag en moet het we
ten: deze profetie van Mozes is in Hem ver
vuld. Hij is de grote Profeet. Dat Hij ook nog

meer is, laat de Here voor het ogenblik ter
zijde, dat zal deze vrouw later wel leren. Maar 
Hij is inderdaad óók de Profeet, die het Evan
gelie van het „gekomen uur” haar predikte 
met goddelijk gezag. Dat „uur” is nu in Hem 
en met Hem gekomen. Hij zal de dienst der 
ceremonieën overleiden in de dienst „in geest 
en waarheid”; Hij zal voor de stenen tempel 
in de plaats stellen een verzoende, verloste 
gemeente van kinderen Gods: een tempel van 
de Heilige Geest, waarin de HERE de offe
randen van een dankbaar leven worden ge
bracht; dat is de „aanbidding in geest en waar
heid”!
h. Maar wanneer Deut. 18 in Hem vervuld 
wordt, dan klemt ten aanzien van Hem ook de 
oproep van de HERE: „naar Hem zult gij 
luisteren”, vs. 15, vgl. vs. 18, 19. Nu worden 
wij voor de ware aanbidding van de Vader ge
bonden aan zijn Woord! Zo wordt deze vrouw 
- en mét haar aanstonds de Samaritanen - door 
de Here Christus gelokt, getrokken tot de wa
re religie en aanbidding van God de Vader in 
de ware kerk. De „ware kerk” is niet meer ge
bonden aan een plaats of een naam: Jerusa
lem of Gerizim, maar aan de Persoon van 
Jezus Christus en aan zijn Woord. Daarom 
kan de gemeente van Christus haar pretentie 
„ware kerk” te zijn alleen maar waar maken 
door haar bewaring van de levende band van 
het geloof in Christus en van de gehoorzaam
heid aan zijn Woord. Christus bindt allen en 
ieder aan de ware kerk, maar die kerk bindt 
Hij aan Zich en aan zijn Woord: eredienst „in 
geest en waarheid” is haar eerste en enige 
kenmerk!

Opm. In de praktijk van inleiding en/of 
bespreking kan het blijken, dat de in deze 
schets behandelde stof in één verenigings- 
avond niet voldoende tot zijn recht kan 
komen. Er bestaat dan geen enkel bezwaar, 
om de behandeling in tweeën te splitsen; 
de scheiding kan dan b.v. vallen tussen de 
paragrafen 2 en 3.
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Schets 8: Van Samaritanen en Galileeërs 
(Hoofdstuk 4 :27-54)

Par. 1. Inleiding
In deze schets behandelen we het slot van het 
verblijf van de Here Jezus in Samaria; in het 
bizonder het gesprek van de Here met zijn 
discipelen naar aanleiding van zijn ontmoeting 
met de Samaritaanse vrouw. En voorts de 
terugkeer van de Here in Galilea: de genezing 
van de zoon van de koninklijke beambte uit 
Kapemaüm.

Par. 2. Zaaien en oogsten
a. We letten eerst nog even op de verwonde
ring van de discipelen over het feit, dat de 
Here Jezus bij hun terugkeer in gesprek is met 
een vrouw. Dat het daarbij maar niet ging om 
een oppervlakkig praatje, blijkt uit de fijne 
aantekening, dat de vrouw aan het einde van 
het gesprek totaal vergeten is, waarvoor ze 
eigenlijk bij de waterput gekomen was; ze ver
geet haar kruik mee te nemen, zozeer heeft 
het gesprek met de Here haar gedachten in 
beslag genomen, vs. 28. Zoveel jaren nadien 
staat dit tafereel Joh. nog helder voor de 
geest. Want dat heeft juist de verwondering 
van de discipelen gaande gemaakt, dat hun 
Meester blijkbaar in een zeer intensief gesprek 
met deze vrouw gewikkeld is geweest. En dat 
was nu juist iets, wat voor het besef van de 
discipelen een ongehoord iets was. Zij hadden 
van de rabbi’s geleerd, dat een man niet in 
het openbaar spreekt met een vrouw; lees 
maar eens, wat de „Korte Verklaring” daar
over vertelt. Hier komen de discipelen reeds 
iets te zien van wat Paulus later prediken zal; 
dat in Jezus Christus niet is „man of vrouw”, 
Gal. 3 : 28; het Evangelie brengt ook de be- 
vrijding van het vrouwenleven uit zijn slaafse 
gebondenheid tengevolge van de zonde in het 
paradijs. Let er in dit verband op, hoeveel 
vrouwen er in de omgeving van de Here Jezus 
zijn, die Hem verzorgen en dienen met haar 
goederen, Luc. 8 : 3; de rol, die juist de vrou
wen vervullen rondom de opstanding van de 
Here; de belangrijke plaats, die vrouwen be
kleden in het leven van de eerste christen
gemeenten; vlg. b.v. Rom. 16; 1, 2, 3 (waar 
Priscilla vóór haar man genoemd wordt!) 6, 
12. Ook hierin straalt het licht reeds van wat 
V Here aanstonds zeggen zal; uit het zaad,
■ Uit Hij zaait, het zaad van zijn Evangelie, 
wordt straks óók binnengehaald de oogst van 
de bevrijding van het leven van de vrouw uit 
zijn slaafse positie.

b. Blijkens de vorm van het in vs. 31 gebruikte 
werkwoord „vragen”, hebben de discipelen 
een-en-andermaal hun Meester uitgenodigd 
gebruik te maken van het voedsel, dat zij had
den gekocht, zonder dat zij antwoord ontvin
gen. Ook de Here Jezus wordt blijkbaar in zijn 
gedachten nog geheel in beslag genomen door 
zijn gesprek met de vrouw. Let op deze ècht- 
menselijke trek in het verhaal: ook dat is één 
van de vingerwijzingen in het Evangelie, hoe
zeer Gods Zoon in zijn vleeswording ons men
sen in alles is gelijk geworden. Wanneer ein
delijk het verzoek van zijn discipelen tot Hem 
doordringt, maakt Hij hen deelgenoot van wat 
zijn gedachten vervult en wat de behoefte aan 
eten en drinken voor het moment geheel op 
de achtergrond gedrongen heeft; vs. 31-33.
c. Vs. 34: in zijn antwoord neemt de Here het 
even bij zijn jongeren gerezen misverstand 
weg. Let er daarbij op, dat de Here alle nadruk 
Iaat vallen op zijn zending; een gegeven, dat 
we in dit Evangelie herhaaldelijk ontmoeten. 
Jezus is zich klaar bewust „Gezondene” te 
zijn; Knecht des HEREN. Dat besef vervult 
zijn gehele leven; dat beheerst al zijn doen en 
laten („mijn spijs”). Te denken valt hier b.v. 
aan Jes. 49 : 5, 6; 61 ; 1 e.v. Het „Gezondene- 
zijn” stelt Hem ieder moment voor ogen het 
werkprogram, dat zijn Vader Hem bij zijn 
zending heeft meegegeven. Het werkprogram, 
dat heilsprogram is: levensverlossing, levens
redding brengen aan door de zonde gebonde- 
nen in de kerker van de dood. De vervulling 
van dat werkprogram neemt Hem niet alleen 
geheel in beslag, maar het is voor Hem ook 
wat eten en drinken voor een mens is: niet al
leen levens-noodzaak, maar ook levens
vreugde, levens-vervulling.
d. Dan wijst de Heiland op de golvende koren
velden, die hen aan alle kanten omringen en 
die een goede, rijke oogst beloven, vs. 35, 36. 
Langs de weg tussen deze korenvelden door 
beweegt zich inmiddels naar Hem toe een 
stoet van Samaritanen, die het verhaal van de 
vrouw hebben gehoord, vs. 39, en die zich 
daardoor hebben laten bewegen zelf uit te 
gaan om deze „Profeet” te zien en te horen. 
En zo wordt het één het beeld van het ander: 
de korenoogst wordt beeld van de mensen- 
oogst; vs. 35, 36. Het zaad van het Evangelie, 
de blijde boodschap van het welaangename 
jaar des HEREN moet gezaaid worden, opdat
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daaruit een grote en heerlijke oogst voor het 
eeuwige leven worde vergaderd; een oogst- 
arbeid, waarin de discipelen hun grote en 
grootste taak zullen hebben tot blijdschap van 
zaaier en maaier beide, vs. 36, 38.
e. De Here herinnert daarbij aan een spreek
woord, dat onder de Joden gangbaar was, vs. 
37. Dit spreekwoord had waarschijnlijk een 
nogal trieste strekking. In de prediking van de 
profeten was het ingebouwd in hun oordeels- 
verkondiging aan een ontrouw volk. Als straf 
op deze ontrouw zou Israël ervaren, dat vreem
den, vijanden, gingen inoogsten wat zij ge
zaaid hadden. En zo is dat wat trieste spreek
woord in het leven gekomen, dat maar al te 
vaak anderen profiteren van de arbeid en de 
inspanning van de één. Anderen'plukken de 
vruchten van hetgeen waarvoor jij de grond
slag hebt gelegd. Dat is in het leven óók één 
van de bittere gevolgen van de zonde. Maar 
het Evangelie neemt ook deze zonde-bitterheid 
uit ons leven weg. Christus keert de strekking 
van dit spreekwoord een volle slag om. Het 
spreekwoord blijft gelden: wat de één zaait, 
soms onder veel moeite en tranen, daarvan zal 
de ander de vrucht inoogsten, maar dan zó, 
dat die oogst èn zaaier èn maaier vreugde 
geeft. Denk maar eens als voorbeeld aan het 
werk van de Zending. Hoe dikwijls leek de le
venslange prediking van het Evangelie door 
een zendeling alleen maar een ploegen op 
rotsen, terwijl pas de opvolger de rijke oogst 
mocht zien en binnenhalen. Maar, wanneer in 
het eeuwige leven de volle vrucht zal gezien 
worden, zullen zowel zaaier als maaier zich 
daarover in alle eeuwigheid verblijden.
f. Vs. 38 ziet niet uitsluitend op de Samarita
nen, maar is van algemene gelding. De Here 
gebruikt hier de verleden tijd („Ik heb u uit
gezonden”: de vorm van het werkwoord duidt 
op een feit in het recente verleden), daar Hij 
de discipelen reeds eerder opdracht had gege
ven om te dopen, vs. 2; ook daarin hadden zij 
reeds gemaaid, wat hen geen arbeid had ge
kost: zij doopten immers hen, die zich op de 
prediking van Joh. de Doper en van de Here 
zelf hadden bekeerd. Bij „anderen”, die de 
arbeid hebben gedaan, valt dan ook te denken 
aan het onderricht van Mozes, de prediking 
van de profeten reeds in voorgaande tijden, en 
nu in deze dagen de prediking van Joh. de 
Doper en van de Here Christus. Bizonder mag 
ook gedacht worden aan het zaad, dat Chris
tus zaaien zal in zijn zelfofferande aan het 
kruis; daaruit zal de grote oogst voortspruiten, 
die straks door de discipelen mag worden ge
maaid, vgl. 12 : 24. Vgl. verder, wat de Sama
ritanen betreft: Hand. 8 :14, 15.
g. De eerste vruchten van het door Christus 
gezaaide Evangelie-zaad worden intussen 
reeds gezien, vs. 39-42. We letten hier op de 
verschillende inhoud, die het woord „geloven”
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heeft. We kunnen zeggen: er is groei, verdie
ping, wat deze inhoud betreft. Eerst staat er, 
dat vele Samaritanen in Jezus geloofden op 
grond van het getuigenis van de vrouw, die 
verslag deed van haar ervaringen. Let hier 
ook weer op het woord „getuigen”: het geloof 
van de Samaritanen rustte op het feiten-rélaas, 
dat de vrouw gaf, vs. 39b. Deze feiten brachten 
de Samaritanen tot het geloof, dat de man, 
die zij had ontmoet, werkelijk de Messias moet 
zijn. Dit geloof in Jezus als de Christus wordt 
zeer verdiept en verrijkt, wanneer zij gedu
rende twee dagen verkeren onder ’s Heren 
prediking van het Evangelie, vs. 40, 41. De 
geloofs-belijdenis wordt dan ook verdiept, vs. 
42b. Let hierbij ook op de blijde klank in deze 
geloofsbelijdenis: „de Heiland der wereld’’. 
Steeds hadden zich de Samaritanen geminacht 
en verstoten gevoeld door de Joden. En zie, nu 
blijkt Jezus niet maar slechts de Messias van de 
Joden te zijn, maar Hij betrekt ook hen in zijn 
heil: Hij is de Heiland der wereld. Hier klinkt 
reeds het preludium op de Pinksterdag. Vgl. 
wat de Here tot de vrouw heeft gezegd, vs. 
21-23. Hier is tevens de grondslag gelegd voor 
de nog rijkere verdieping van hun geloof na 
Pinksteren, wanneer zij de prediking van Chris
tus’ kruis en op opstanding ontvangen en on
der de Samaritanen de rijke oogst mag wor
den ingehaald, van wat hier reeds begonnen 
is gezaaid te worden, zie Hand. 8 : 5 e.v.

Par. 3. Het tw eede leken

a. De geschiedenis van de genezing van de 
zoon van de beambte van koning Herodes 
Antipas uit Kapernaüm (vgl. Luc. 3 :1 ,  waar 
Herodes „tetrarch”, viervorst over Galilea 
wordt genoemd, maar blijkbaar de titel „ko- 
ning” mocht voeren) wordt beheerst door de 
opmerking van Joh. aan het slot, vs. 54, dat dit 
het tweede teken was, dat Jezus gedaan heeft, 
vgl. 2 : 11. Dus betekent dat ook hier weer: 
een teken, waarin zijn heerlijkheid aan
schouwd werd „als van de eniggeborene van 
de Vader, vol van genade en waarheid”, 1 : 14. 
Waar echter bizonder de nadruk op valt, is 
de expresse mededeling, dat Jezus dit teken 
verrichtte „toen Hij uit Judea in Galilea 
kwam”.
Waarbij het woordje „weer” er de aandacht op 
vestigt, dat dit opnieuw juist in Galilea ge
beurde. Daar had Joh. ook al in 2 : 11 de aan
dacht op gevestigd. Dat dringt ons vanzelf tot 
de vraag, waarom de Here deze tekenen spe
ciaal in Galilea verrichtte.
b. Deze vraag wordt beantwoordt in vs. 44. 
Raadplegen we het Evangelie t.a.v. de vraag, 
wanneer en waar de Here Jezus dit gezegd 
heeft, dan lezen we daarvan tweemaal. Eens in 
Nazareth, Luc. 4 : 24 en een andermaal met 
betrekking op geheel Galilea, Matth. 13 : 57. 
M.a.w., beide malen, dat wij zulk een woord



van de Here lezen, heeft dat „vaderland” be
trekking op Galilea, in het bizonder op de 
woonplaats van zijn jeugd, Nazareth. Dat geeft 
hier echter een moeilijkheid, blijkens het 
woordje „want”. Joh. vertelt: Jezus ging naar 
Galilea, vs. 43, en verrichtte ddér speciaal, 
evenals de eerste keer, 2:11,  een teken van 
zijn heerlijkheid, vs. 54. En waarom doet Hij 
dat juist in Galilea? Dat motiveert Joh. (want!) 
met een eigen woord van de Here, dat „een 
profeet in zijn eigen vaderland niet wordt ge- 
eerd”. Deze moeilijkheid brengt dr. Bouma in 
de „Korte Verklaring” ertoe, te concluderen, 
dat met dat „eigen vaderland” hier dus wel 
Judea moet zijn bedoeld, het „vaderland” 
waar de Here Jezus is geboren. En hij ver
klaart dit dan verder zo, dat de Here in Judea 
geen tekenen kon verrichten vanwege het on
geloof en de vijandschap van de Joden en dat 
Hij ze daarom in Galilea wèl verichtte, waar 
blijkens vs. 45 de stemming heel wat ontvan
kelijker is: „de Galileeërs verwelkomden 
Hem”. Joh. zou dus hier een vrij gebruik heb
ben gemaakt van Jezus’ eigen woorden.
c. We menen toch deze verklaring van dr. 
Bouma niet te kunnen overnemen. Het feit, 
dat het hier gaat om een nadrukkelijk beklem
toond woord („getuigd”) van „Jezus zelf’, ge
biedt o.i. aan dit woord van de Here niet een 
andere strekking te geven, dan Hij er zelf in 
gelegd heeft, tenzij de tekst zelf ons zou ge
bieden dat te doen. En dat lijkt ons toch niet 
het geval te zijn. Wanneer wij onder „zijn 
eigen vaderland”, evenals in de boven genoem
de teksten, Galilea verstaan, geeft dat in het 
verband zeker wel een goede zin. We lezen 
meer dan eens, dat men in Galilea de Here 
Jezus beschouwde als de zoon van Jozef, de 
timmerman uit Nazareth, vgl. Matth. 13:55
e.v.; Mare. 6 : 3 e.v. Dat stond deze mensen 
in de weg, om in Hem te geloven als de Mes
sias. Je kunt zelfs vragen, of dat het hun niet 
onmogelijk maakte om in Jezus als de Chris
tus te geloven. Dan antwoordt Joh. ontken
nend. Juist omdat de Here in Galilea met de
ze weerstand te maken heeft, juist daarom 
verricht Hij hier een-en-andermaal een teken, 
waarin zijn heerlijkheid als „de eniggeborene 
van de Vader, vol van genade en waarheid” 
openbaar wordt. Deze tekenen willen deze 
weerstand doorbreken. Dat ligt ook in het 
woord „teken”: het teken is een signaal. In het 
opzienbarende van het teken wil de Here
a.h.w. de harten omploegen, opdat die harten 
daardoor een akker worden, waarin het door 
Hem gepredikte Evangeliewoord wortel kan 
schieten. Het teken wil zeggen: let op, hier is 
meer, dan alleen maar „de zoon van Jozef, de 
timmerman”. Opdat er zo ontvankelijkheid 
kome voor zijn prediking.
d. Met deze gedachtengang is vs. 45 niet in 
strijd, waar we lezen, dat de Galileeërs Hem

„ontvingen”: daar ligt de gedachte in van 
„met welwillendheid iemand ontvangen”; dr. 
Bouma vertaalt - misschien iets te sterk ge
accentueerd - „zij verwelkomden Hem”. In 
ieder geval ligt er het element in van welwil
lendheid en een zekere verwachting. De ver
wachting namelijk, dat Hij hier in zijn vader
land soortgelijke daden zal verrichten, als op 
het feest te Jerusalem, vgl. Luc. 4:22-24. We 
hebben daar te doen met dezelfde gedachten
gang: men beschouwde Jezus als een wonder
doener, van wie men verwacht, dat Hij zijn 
eigen vaderland (vaderstad) zal eren, door al
lereerst hier staaltjes van zijn kunnen ten toon 
te spreiden. Het „teken” wil nu deze gedach
tengang doorbreken: het wil er het oog voor 
openen, dat in en door Jezus goddelijke krach
ten werken; krachten van genade en van ver
lossing, opdat men in Hem als de Messias 
Gods ga geloven.
e. Hiermee is ook in overeenstemming wat de 
Here zegt in vs. 48. „Geloven” heeft hier de 
zin van erkennen, dat Jezus een groot wonder
doener is, vgl. 2 : 23 e.v. Maar dat is niet het 
ware geloof dat Hij vraagt: het geloof in Hem 
als de Christus, die gekomen is óm zijn volk 
uit de nood van de zonde en de schuld te ver
lossen. Men mag niet blijven staan bij het feit, 
dat Hij van de gevolgen van de zonde bevrijdt 
en daarom alleen maar wonderen-van-genezing 
van Hem verwachten. Men moet van Hem be
geren, dat Hij verlost van „de oorzaak van 
alle honger en kommer”, namelijk de zonde. 
Dat Hij daartoe van God gezonden is; dat in 
Hem de krachten van Gods genade tot waar
achtige verlossing van het leven werken; dat 
Hij dus Israëls Messias is overeenkomstig de 
heilsprofetieën van het oude Verbond: dat 
moet men gaan geloven. En het wonder, dat 
de Here Jezus verricht wil daarvan een „te
ken” zijn.
ƒ. Dit betekent, dat nu ook het wonder-van- 
genezing dit „teken-karakter” zal dragen. Dat 
is ook inderdaad het geval. Het zoontje van 
de koninklijke beambte, dat al op sterven lag, 
wordt genezen alléén door een enkel woord 
van de Here, op verre afstand gesproken, vs. 
50. En dit in tegenstelling tot de gedachte van 
deze beambte, dat zijn kind alleen gered zou 
kunnen worden, wanneer de Here persoonlijk 
aan het ziekbed zou komen, vs. 47, 49. Na
tuurlijk: van een (wonder-) dokter mag je ver
wachten, dat hij eerst de patiën ziet en dan 
waarschijnlijk een of andere geheimzinnige 
handeling verricht, waardoor de genezing tot 
stand komt. De Here echter doet niets van 
dat alles: hij spreekt alleen maar een heel een
voudig, kort woord, vs. 50a. Het is eigenlijk 
niet eens een woord-van-genezing, nog veel 
minder een soort tover-formule, maar slechts 
een korte mededeling van een feit. Daarin 
schittert enerzijds de heerlijkheid van de Here
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Jezus als de Christus Gods, terwijl het ander
zijds volstrekt geloof eist: geloof in het woord, 
dat de Here spreekt. Hier wordt iedere ge
dachte, dat men met een wonderdokter te ma
ken heeft de pas afgesneden. Alles wordt hier 
samengetrokken op de verhouding: woord
geloof.

g. Dit „teken” heeft nu ook vrucht gedragen 
in het leven van déze beambte. Want we let
ten er nu op, dat tot driemaal toe gesproken 
wordt van zijn „geloof’. En dat heeft ook drie
maal een verschillende inhoud. Allereerst vs. 
48: hier heeft „geloven” duidelijk de zin van 
„wondergeloof’: - de man was er van over
tuigd, gezien andere genezingen door de Here 
verricht, vs. 45, dat de Here Jezus, als Hij 
maar bereid is mee te gaan naar Kapemaiim, 
ook wel in staat is zijn doodzieke kind te ge
nezen. Daarna vs. 50: hier heeft „geloven” al 
een veel dieper zin: de man krijgt niets te 
zien; Jezus gaat ook niet met hem mee; Hij 
spreekt alleen maar een kort, constaterend, 
woord. Daar moet hij het mee doen. Maar hij 
„geloofde” het woord, dat de Here spreekt; 
Hij houdt niet langer aan als in vs. 49, maar 
„hij ging heen” hij gaat spoorslags naar huis 
terug in vast vertrouwen, dat het woord dat de 
Here sprak, waarheid is. Tenslotte vs 53: hier 
krijgt het woord „geloven” zijn volle, diepe 
betekenis: geloof in de Here Jezus als de 
Christus. Zie ook par. 2 bij g.

h. Wij zien hier ook duidelijk de verhouding 
tussen woord, teken en geloof. De tekenen, die 
de Here Jezus verricht werken op zichzelf ge
nomen het geloof niet, vgl. 2 : 23-25 en hier 
vs. 45 en 48. Het woord, dat de Here spreekt 
wil geloofd worden. Wanneer zijn woord 
wordt geloofd, ontvangt het geloof in het ver

richte wonder zijn heerlijke bevestiging: zijn 
woord is waarheid, vs. 52, 53a. En voor het 
geloof wordt het wonder een „teken”: een be
wijs, dat Jezus waarlijk is de Christus. Het ge
loof ziet in het teken schitteren de heerlijk
heid van Jezus de Christus, „de eniggeborene 
van de Vader, vol van genade en waarheid”. 
Zo heeft de Here ook de Galileeërs tot geloof 
in Hem zoeken te bewegen; bij hen te door
breken alleen-maar-nationaie trots, dat één 
hunner - de zoon van Jozef de timmerman - 
toch maar een groot wonderdoener is! Zij óók, 
als omstanders, hebben het woord van de 
Here tot de koninklijke beambte gehoord. Zij 
óók hebben daarna kunnen vernemen, dat 
diens zoon op Jezus’ woord genezen is. Daar
mee straalt het „teken” hen in de ogen: het 
bewijs, dat Jezus meer is, dan zij menen. Het 
is voor hen een attentie-signaal om naar deze 
Jezus te luisteren, wanneer Hij hen het Evan
gelie van het koninkrijk Gods gaat prediken. 
Zoals de discipelen het later zullen belijden: 
bij Hem zijn woorden van eeuwig leven, 6 : 68. 
En geloof schenkende aan zijn prediking zul
len ook zij in de wondertekenen, die Hij doet 
de bevestiging zien van het Evangelie, dat Hij 
predikt: waarlijk, deze Jezus is de Christus, die 
de verlossende krachten Gods indraagt in het 
door de zonde gebonden mensenleven.
Zo heeft Joh. in wat hij verhaalde over Jezus’ 
optreden in geheel Kanaan, in Judea, in Sama
ria en in Galilea, alles samengetrokken op het 
grote thema, dat hij in 1 : 14 aan de orde had 
gesteld: Jezus van Nazareth is het vleesgewor
den Woord Gods, de Christus des HEREN, 
de Redder van Joden en heidenen, de Heiland 
der wereld. Vgl. hierbij ook Jes. 8 : 23 en 9 : 1 
met Matth. 4 : 13-17.
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Schets 9: Levensbezit alleen door het geloof 
in Christus; Hoofdstuk 5.

Par. 1. Inleiding
Bij hoofdstuk 5 begint een nieuw gedeelte van 
Johannes’ Evangelie, dat doorloopt tot en 
met hoofdstuk 12. Heeft Joh. tot hiertoe de 
aandacht gericht op de aanvang van Jezus’ op
treden als de Christus onder zijn volk, nu volgt 
in deze hoofdstukken een samenvatting van de 
voortgang van zijn optreden en arbeid; vanaf 
'.oofdstuk 13 concentreert Joh. breed de aan

dacht op het einde van ’s Heilands leven op 
aarde.
De hoofdstukken 5-12 beslaan dus de beide 
jaren tussen dit begin en dit einde. Vgl. hierbij, 
wat we in schets 1 par. 8 hierover gezegd heb
ben.
Een van de typische kenmerken van dit 2e deel 
bestaat hierin, dat Joh. meermalen eerst een 
historisch gebeuren dan aanleiding vormt tot 
en uitgangspunt wordt voor breedvoerig on
derwijs van de Here omtrent zijn Persoon en 
werk. Voor wat het thema van dit onderwijs 
betreft en voor het opmerkelijke verschil op 
dit punt tussen Joh. en de andere Evangelisten, 
wil ik met nadruk verwijzen naar wat daarover 
opgemerkt is in Schets 1, m.n. de paragrafen 
3-7.
Welk feest in 5 ; 1 precies bedoeld wordt, valt 
niet met volkomen zekerheid te zeggen. Al 
valt er veel te zeggen voor een oude overleve
ring, dat gedacht moet worden aan het Paas
feest. Voor een bredere uiteenzetting omtrent 
de datering van dit hoofdstuk, zie de „Korte 
Verklaring” t.p.

Par. 2. Genezing in Bethesda
a. Vs. 3b en 4 staan in de Nieuwe Vertaling 
tussen haken, d.w.z. dat ze in de meest-gezag- 
hebbende handschriften niet voorkomen; ze 
vormen blijkbaar een later ingevoegde verkla
ring omtrent de geneeskracht van het water. 
Sommigen (b.v. S. G. de Graaf in „Verbonds- 
geschiedenis”) willen denken aan een zgn. „in
termitterende” geneeskrachtige bron, d.w.z. 
een bron, die slechts af en toe en dan nog vrij 
kort werkt; de gedachte, dat deze geneeskracht 
rust op een genadige werking Gods, heeft dan 
zijn formulering gevonden in vs. 4. Anderen 
(b.v. dr. Bouma) geven de voorkeur aan de 
letterlijke opvatting van vs. 4. Beide is moge- 
lijk; intussen geve men in de bespreking hier

aan niet teveel aandacht; het betreft slechts 
een bijkomstigheid in het verhaal. .
b. Belangrijker is de Here Jezus hier te zien 
in de volle openbaring van zijn Messiaanse 
heerlijkheid, als de Priester-Koning van de 
profetie. Priesterlijk bewogen over de diepe 
ellende van dit zó lang reeds zieke Bondskind, 
naar wie niemand omkeek. Niet maar de op
zienbarende wonderdoener, die zelfs voor 
hopeloze gevallen raad weet, maar de Priester, 
die zich ook bekommert om de oorzaak van 
’s mans ellende, vs. 14. En de Koning, die met 
zijn machtswoord heerst over ziekten en kwa
len en die zijn volk waarachtig heil schenkt. 
Daarin openbaart Hij zich waarlijk als de 
Christus, de Gezondene van de Vader, die de 
werken Gods werkt: - dat is dan ook zo dade
lijk het grote thema van zijn twistgesprek met 
de Joden.

c. Let er vooral op, dat Jezus deze genezing 
verrichtte op Sabbat. Daarop vielen de Joden 
Hem aan: Hij schendt de geboden van God; 
Hij werkt de werken Gods niet en kan daarom 
de Messias niet zijn. Daarentegen handhaaft 
de Here, dat genezen, redden, heil brengen 
juist bij uitstek Sabbatswerk is: op deze wijze 
werkt Hij juist de werken Gods. Want door 
zijn werken brengt Hij Gods Sabbatsvrede in 
het door de zonde geteisterde leven. Zijn wer
ken openen het uitzicht op de glorie van de 
eeuwige Sabbat; vgl. Jes. 35, m.n. vs. 6.

Par. 3. Jezus werkt de werken Gods
vs. 16-30

a. Vs. 16-23. De Joden stellen zich met 
kracht tegen Jezus te weer, omdat Hij vol
gens hen de Sabbat schendt, vs. 16. De Here 
antwoordt echter, dat Hij in zijn werken óók 
op de sabbat, slechts zijn Vader navolgt, vs. 
17.
Hij werkt helemaal niet naar eigen goed
dunken, maar doet slechts wat Hij de Vader 
ziet doen, vs. 19, 20. Maar daarmee is ook 
het conflict in al zijn scherpte gegeven: de 
Joden begrijpen heel goed, dat de Here God 
zijn Vader noemt en dat Hij zich door zijn 
Vader gezonden weet om de werken van zijn 
Vader te doen. Dat weigeren zij echter te ge
loven en daarom beschuldigen zij Hem van
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godslastering en willen Hem doden, vs. 18. 
Dat is dan ook het ernstige verwijt, dat de 
Here tot hen richt: zij eren Hem niet en 
daarom en daarin eren zij ook de Vader niet. 
Maar dan moeten de Joden ook weten, dat 
ten aanzien van dat al-of-niet eren van Jezus 
voor hen alles op het spel staat. Hierbij staat 
hun leven op het spel. Ongeloof in Jezus’ 
zending; Hem niet eren als de Zoon is le
vensgevaarlijk. Want omdat Jezus de Zoon 
is, ligt de beslissing over leven en dood van 
ieder mens in zijn handen. Daarom wordt 
de zaak van het eren van Jezus een zaak van 
eeuwig gewicht. Op dit punt vallen onher
roepelijke beslissingen over leven en dood; 
over eeuwig wel en wee!
b. Vs. 24. Daarom gaat de Here zeggen 
op welke wijze ieder Hem eren moet. En 
omdat dat over leven en dood beslist, zet de 
Here wat Hij zeggen gaat onder de klem van 
een dubbel „Amen”, vs. 24a. Wie Hem wil 
eren moet zijn woord geloven, het blijde 
woord (Evangelie) van verlossing en ontbin
ding van het leven uit banden van zonde en 
dood. Zoals deze zieke dat gedaan heeft. 
„Horen” en „geloven” hebben hier praktisch 
dezelfde betekenis. Jezus’ woord horen en 
geloven in de Vader, die Hem gezonden heeft, 
zijn éên-en-hetzelfde. Want Jezus is het eeu
wige Woord Gods: in Hem, zijn Zoon, die Hij 
zond, heeft de Vader zijn heils- en vrede- 
gedachten volkomen uitgesproken. Hij is het 
vleesgeworden heil des HEREN; in Hem staat 
de kracht en de werkelijkheid van de verlos
sing levend onder ons. En daarom is het woord 
dat Christus spreekt de proclamatie, de uitde
ling, de realisering van de verlossing. Door 
dat woord werkt de Vader de verlossing uit in 
het leven van de gelovigen. Wie daarom dat 
woord hoort er gelovig gehoor aan geeft, 
heeft daarin en daarmee het eeuwige leven. 
Hij hééft door het geloof dat eeuwige leven 
hier-en-nu; vgl. 3 : 16, 18, 36; 4 :  13, 14.

Opm. Deze woorden van de Here Chris
tus doorbreken volkomen ons spraakge
bruik over leven en dood. Wij menen nu 
het leven te hebben; aan het einde van dit 
leven passeren we de grenspost van het 
sterven en komen vervolgens in het rijk 
van de dood. De Here Christus echter 
leert, dat wij allen van nature verkeren in 
het rijk van de dood, vgl. Ef. 2 : 1,2. Door 
het geloof in Hem echter passeren we de 
grens en beërven het rijk van het leven, 
dat ook door het aardse sterven niet kan 
ontroofd worden; zie ook 11 :25, 26; vgl. 
Ef. 2 :4 ,  5.

c. Vs. 25. Op machtig-aangrijpende wijze 
verduidelijkt de Here deze prediking in vs. 25; 
opnieuw met een dubbel „Amen” als onder

ede bekrachtigd. Opvallend is. dat de Here 
hier spreekt in vs oorden, die elders in de 
Schrift spreken van de jongste dag, vgl. ook 
in vs. 28, 29. Hij trekt a.h.w. dat geweldige 
gebeuren van de jongste dag met één ruk in 
het heden: het heden en de jongste dag vallen 
in zijn woorden samen. Hij leidt deze predi
king in met de bekende woorden: „het uur 
komt en is nu ', vgl. 4 :2 1 , 22. Op Gods klok, 
die de uren aanwijst in de ontwikkeling van de 
historie van Gods heil, heeft thans het grote 
uur geslagen; het uur waarop dat heil tot heer
lijke doorbraak komt. Nu is het zover, nu gaat 
het ongelofelijke gebeuren: de doden worden 
levend! Nu, nu de Zoon, gezonden met de vol
macht van de Vader, is gekomen in het vlees 
en Hij het Ev. predikt, nu klinkt over het dal 
der dorre doodsbeenderen de stem: „Gij dorre 
doodsbeenderen, hoort des HEREN Woord!”, 
vgl. Ezech. 37 : 1 e.v. Het „horen” in vs. 25b 
is geloven”: wie gelovig horen zullen leven. 
Zij zullen hier en nu reeds het onaantastbare, 
volle en waarachtige leven bezitten, dat door 
geen dood en oordeel meer wordt bedreigd.
cl. Vs. 26, 27. Dat dit waarachtig en betrouw
baar Evangelie is, verklaart de Here in vs. 26. 
In God alleen is het leven; er is geen leven 
buiten Hem; vgl. Ps., 36 : 10; 104 : 29. Dat 
uitsluitende: „het leven hebben in zichzelf’ 
heeft de Vader ook aan de Zoon gegeven, zie 
ook I : 4. Dat eeuwige Woord, dat het leven 
heeft in zichzelf is vlees geworden. Nu is het 
leven, dat het licht der mensen is, in Hem, in 
deze Jezus, zoals Hij daar staat onder de men
sen; zoals Hij ingedaald is in ons bestaan, in 
onze doodsstaat. Daarin is het leven nu ver
schenen en Hij deelt het nu uit door Zijn 
Woord, zijn Evangelie. En dat niet alleen, vs. 
27, ook het oordeel heeft de Vader aan de 
Zoon gegeven. Toen het eeuwige Woord vlees 
werd, nam het in zijn zending van de Vader 
ook deze volmacht mee. Let er daarbij op, hoe 
de Here deze volmacht motiveert: zij is Hem 
gegeven niet alleen omdat Hij de Zoon van 
God is, maar m.n. omdat Hij de Zoon des 
mensen is. Daarin ontsluit deze volmacht om 
te oordelen ons zijn heilgeheim. Want als 
Zoon des mensen is Hij gekomen in ons vlees 
om in dat vlees het oordeel te dragen. De 
Rechter is allereerst Redder, vgl. 1:29. En als 
Redder heeft Hij volmacht ontvangen om 
Rechter te zijn. Dus komt alles weer aan op 
het geloof, vgl. 3 : 18, 36. De beslissing valt 
niet ééns, maar nu!
e. Vs. 28, 29. Blijkbaar is op de gezichten 
van de Joden te lezen geweest de verwonde
ring, dat Jezus zó durfde te spreken. Letterlijk 
zegt de Here dan ook: „houdt op met uw ver
wondering” en met uw ongeloof, dat daaruit 
spreekt,. Want ge moogt het vandaag dan niet 
geloven, maar eens komt de dag, waarop de 
waarheid van mijn woorden voor heel de we
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reld helder als de dag openbaar zal worden. 
„Het uur komt”, vs. 28; nog ééntnaal slaat 
Gods klok een beslissend en ook het laatste 
uur in dé historie van zijn goddelijk werk in 
deze wereld. Als dat uur geslagen heeft wordt 
opnieuw de stem van de Zoon gehoord; de 
stem van Hem, die al Gods volmachten draagt. 
Die stem, souverein bevelend, opent met god
delijke almacht de graven. Zo almachtig, dat 
zelfs de doden die stem horen. En op die stem 
verrijzen; ze gaan allen uit hun graven. En 
treden aan voor de laatste beslissing, die over 
hun aller levensbestaan zal vallen, vs. 29. „Wie 
het goede gedaan hebben”, dat houdt in het 
licht van het voorgaande in: geloof en beke
ring; „gedaan” heeft de betekenis van: dat als 
de beslissende daad van hun leven gedaan heb
ben. „Wie het kwade bedreven Hebben”, het 
hier gebruikte woord wil zeggen: wie van het 
kwade (=  slecht, in de zin van wat waardeloos 
is en geen vrucht oplevert) zijn levenspraktijk 
gemaakt heeft. Zo wordt eenmaal openbaar, 
wat thans nog verborgen is. Maar dat toe
komstige lot is de openbaarmaking van de 
beslissing, die nü valt, in het heden, waarin 
de stem van het Evangelie tot een ieder uit
gaat, vs. 24.
/. Vs. 30. In vs 30 komt de Here weer terug 
op het uitgangspunt van zijn prediking, vs. 19. 
De Joden hadden ontkend, dat Jezus de wer
ken Gods werkte. Dat Hij dat integendeel wel 
doet, heeft Hij hen in den brede verklaard en 
daarom komt aan het slot het uitgangspunt als 
conclusie terug. Nu zouden de Joden kunnen 
zeggen: Ge beweert dit nu wel allemaal, maar 
hoe bewijst Ge dat? Waar zijn Uw getuigen, 
die overeenkomstig de wet, Deut. 19 : 15, no
dig zijn, om de waarheid van Uw woorden te 
staven? De Here ontkent allerminst, dat men 
recht heeft een getuigenis te vorderen omtrent 
de vraag, of Hij waarlijk de Christus is en of 
de hoge pretentie, die Hij uitspreekt betrouw
baar is. Integendeel, in het slot van dit hoofd
stuk gaat de Here op de „getuigen” in den 
brede in.

Por. 4. De getuigen van Christus, vs. 31-47
a. We hebben reeds eerder gezien, dat het 
bij „getuigen” gaat om de oog- en oorgetuige, 
die bevestigen kan, dat een bepaald feit de 
waarheid is. Hier gaat het om het feit, dat 
Jezus de Zoon van God is, vleesgeworden en 
als zodanig door de Vader gezonden is om te 
werken de werken Gods: werken van verlos
sing en heil.
De Here erkent, dat de Joden Hem niet zonder 
meer, op zijn woord behoeven te geloven, vs. 
31. en dat zij gerechtigd zijn, als verantwoor
delijke leiders van het volk, getuigen te vor
deren, die de waarheid van Jezus' woorden 
staven. Welnu, zulke getuigen heeft de Here 
Jezus. Hij heeft zelfs een getuige, wiens getui

genis betrouwbaarder is, dan welk getuigenis 
ook, vs. 32. Uit de wijze, waarop de Here van 
deze getuige spreekt, kan al wel duidelijk zijn, 
dat Hij hiermee doelt op God, zijn Vader, zelf. 
Voordat Hij daarover echter verder gaat spre
ken, wijst Hij de Joden nog op een andere ge
tuige, die zij zelf gezien en gehoord hebben: 
Johanes de Doper, vs. 33-35.
b. Dat het bij Joh. de Doper inderdaad gaat 
om een officiële getuige aangaande Jezus de 
Christus, blijkt uit het feit, dat de Joden zelf 
zulk een officieel getuigenis van Joh. hebben 
gevorderd, vs. 33; vgl. 1 : 19-28 en daarbij 
Schets 4 par. 2. In een officieel verhoor heeft 
Joh. hen de waarheid gezegd omtrent zichzelf 
en omtrent de Christus. Niet, dat de Here 
slechts op dat getuigenis van Joh. aangewezen 
is, want Hij heeft een meerder en hoger Ge
tuige dan Joh., die slechts een mens is. Maar 
Hij wil hen toch aan dit getuigenis van Joh. 
herinneren, om van zijn kant geen middel on
beproefd te hebben gelaten, waardoor de Jo
den tot geloof in Hem en zo tot behoud ge
bracht zouden kunnen worden, vs. 34. In dat 
verband herinnert de Here de Joden eraan, dat 
ook zijzelf een tijdlang diep onder de indruk 
van Joh.’ prediking zijn geweest, al was deze 
indruk helaas maar van zeer voorbijgaande 
aard, vs 35. Vgl. voor het verband tussen Joh. 
als de brandende lamp en zijn getuigenis 1 : 8.

c. In vr. 36 gaat de Here nu spreken over zijn 
grote Getuige, op wie Hij reeds zopas zin
speelde: God de Vader zelf. De verzen 36-40 
zijn enigszins moeilijk; we kunnen de strek
king ervan als volgt samenvatten. Dit getuige
nis van God komt op drie manieren, in drie 
vormen tot de Joden. Allereerst in de werken, 
die Jezus verricht: zijn wonderen van gene
zing. Die werken zijn van zulke aard, dat zij 
aantonen, dat Jezus door de Vader gezonden 
is om ze te doen. Zij dragen immers de krach
ten van Gods genade tot Verlossing in in het 
door de zonde zo deerlijk gebonden en ge
schonden mensenleven. Hebben niet al de 
profeten de werken, die Jezus doet, aangewe
zen als werken van de Messias, die God de 
HERE zou zenden „in het laatste van de da
gen”? Daarom getuigen de werken en getuigt 
de Vader in de werken die Jezus doet, dat Hij 
de van God gezondene is.
d. De tweede manier, waarop God voor 
Jezus getuigt, was gelegen in zijn stem, die Hij 
deed horen bij gelegenheid van Jezus’ doop in 
de Jordaan, Matth. 3 : 17; vgl. Joh. 1 : 32-34. 
Over dit getuigenis spreekt de Here in vs. 37. 
De Joden hebben toen, bij die gelegenheid, 
evenmin als ooit tevoren, Gods stem niet ge
hoord, noch zijn gedaante gezien, maar zowel 
Joh. de Doper, als Jezus zelf hebben hen er
over gesproken. Maar ze hebben dat getuige
nis van de Vader aangaande zijn Zoon geen
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plaats in hun hart gegeven, omdat ze Jezus 
evenmin als Joh. geloof schonken, vs. 38. „Ze 
hebben er wel van gehoord, maar het heeft in 
hun ziel geen blijvende plaats en invloed” 
(Bouma),
e. En dan spreekt de Here over de derde 
wijze, waarop de Vader aan Hem getuigenis 
geeft: de Schriften, vs. 39. Met deze Schriften 
wordt uiteraard door Jezus gedoeld op het ge
hele Oude Testament. We kunnen zeggen: et 
zit een opklimming in dit drie-voudige getui
genis van de Vader omtrent Christus. De 
Schriften hebben en kennen de Joden van
ouds. Ze maken als Wet- en Schriftgeleerden 
er hun intensieve werk van die Schriften na te 
speurer, te bestuderen, na te vorsen (aldus de 
betekenis van het woord „onderzoeken”). En 
waarom doen ze dat? Omdat ze menen daarin 
het eeuwige leven te hebben. Op zichzelf gë- 
nomen menen ze dat terecht. In het gelovig 
lezen en onderzoeken van de Schriften ontsluit 
zich voor Gods Verbondsvolk het eeuwige 
leven. Toch ligt in dat woord „menen” opge
sloten, dat deze Joden zich hierin deerlijk ver
gissen. Waarom? Omdat het eeuwige leven 
zich in de Schriften alleen dan aan hen ont
sluit, wanneer zij in die Schriften alom de 
Here Christus zien. Want dat is het wezenlijke 
van die Schriften van het oude Verbond, dat 
zij vol zijn van de Christus. Ze zijn één door
lopend getuigenis aangaande de Christus. Wet 
en profeten worden alle in Hem en door Hem 
vervuld. Maar dat is nu juist hun ellende: zij 
zien in de Schriften de Christus niet. Was dat 
wel zo, dan hadden ze bij het licht en op grond 
van de getuigenis der Schriften in Jezus, in 
zijn woorden en werken, de Christus moeten 
zien en erkennen. Maar omdat zij ogen en 
oren sluiten voor het klaar getuigenis der 
Schriften, daarom willen ze niet tot Jezus als 
de Christus komen en in Hem geloven, om zo, 
alleen in die weg, het eeuwige leven te hebben, 

'vs. 40. Vgl. 2 Kor. 3 : 14, 15.

Por. 5. Christus’ aanklacht, vs. 41-47
a. De Here heeft aangetoond, dat voor het 
feit, dat Hij de Christus, de Gezondene van 
de Vader is, overvloedig en krachtig getuige
nis aanwezig is. De Joden echter weigeren dat 
getuigenis te aanvaarden en Hem hun geloof 
te schenken. Daarom loopt ’s Heren woord tot 
hen nu uit op een felle aanklacht. O neen, 
laten zij niet menen, dat het er de Here om 
gaat door de mensen geëerd te worden, vs. 41. 
Hij is niet de gelijke van de Joodse oversten, 
die in hun hoogmoed maar één begeerte na
jagen: door elkaar en door de mensen geëerd 
te worden; deze hoogmoedige eerzucht staat 
hen in de weg om ootmoedig-gelovig God te 
eren in het gelovig aanvaarden van Hem, die 
God tot hun behoud tot hen gezonden heeft, 
vs. 44.

Neen, de Here vraagt geen mensen-eer op de 
manier van de Joden, maar Hij vraagt geloof. 
De diepste oorzaak voor hun weigering van 
geloof wijst de Here aan in het feit, dat Hij bij 
hen duidelijk geconstateerd heeft, dat zij 
God de HERE niet waarlijk liefhebben. In het 
zoeken van hun eigen eer, blijkt hun zelf
liefde. Daarom verwerpen zij Gods Gave, vs. 
42, 43a. Omdat het hun alleen maar gaat om 
eigen eer en hoogheid, daarom verwerpen zij 
de Christus Gods, maar zullen zij straks wél 
de een of andere valse Messias aannemen en 
bejubelen, die hun nationale trots in het gevlei 
komt, vs. 43b. Het is niet onmogelijk, dat de 
Here hiermee zinspeelt op Barkochba, de lei
der in de opstand tegen de Romeinen in 132 
na Chr., die als Messias en volksbevrijder zal 
worden geëerd.
b. Deze felle aanklacht loopt uit op een ge- 
richts-aankondiging. Dit ongeloof betekent 
hun oordeel in het grote gericht voor de troon 
van de Vader. In dat gericht zal niet Jezus 
zelf hun aanklager zijn, maar aanklagers zul
len juist zijn de getuigen, die van Jezus als de 
Christus hebben getuigd, maar wier getuige
nis zij hebben afgewezen. Onder die getuigen 
van vs. 39 wijst de Here zeer bizonder op 
Mozes, op wie de Joden zich zo bij voorkeur 
beroemden: meenden zij niet juist door het 
onderhouden van de wet van Mozes het leven 
te hebben?, vs. 45. Maar juist deze Mozes zal 
de kroongetuige tegen hen zijn in het gericht, 
want als ooit iemand in zijn geschriften de 
Christus gepredikt heeft dan is het juist Mozes 
geweest. Hadden zij waarlijk Mozes geloofd, 
zij zouden nu ook Jezus als de Christus geloofd 
hebben, vs. 46, 47.
c. Zo treft dit felle requisitoir uit ’s Heren 
mond de Joden in de hartader van hun reli- 
gieuse trots: hóe beroemden zij zich op Mozes 
en zijn wet, de „thora”; daar zwoeren ze om 
zo te zeggen bij. Zo slaat de Here onder hun 
voeten weg, wat zij achtten juist het vaste fun
dament van hun leven te zijn. Toch zullen we 
tegelijkertijd niet mogen vergeten, dat de Here 
Jezus ook in dit felle requisitoir de Heiland 
is, die op deze wijze de hardheid van het hart 
van deze Joden zoekt te breken en hen aan hun 
ongeloof te ontdekken, opdat zij schrikken 
voor het gericht, dat hen bedreigt en zich in 
geloof tot de Here bekeren en zo het eeuwige 
leven mogen verwerven.

Opm. Houd in dit hoofdstuk goed in het 
oog het boven de Schets aangegeven 
thema: we kunnen alleen het waarachtige 
leven bezitten door het geloof in Jezus als 
de Christus: daarvan spreekt de genezing, 
vs. 1-15; dat predikt Jezus zelf, vs. 16-30; 
dat is de inhoud van het getuigenis, dat 
omtrent Hem gegeven is, vs. 31 e.v.
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Schets 10: Christus het Brood des Levens (1) 
(Hoofdstuk 6 :1-40)

Par. 1. Inleiding

Dit hoofdstuk sluit zich niet zozeer wat de 
tijd, maar wel wat de inhoud betreft, zeer 
nauw aan bij het vorige. Verkondigde de 
Here Jezus daar, dat het levensbezit alleen 
verkrijgbaar is door het geloof in Hem, hier 
keert het motief versterkt terug, nu Hij zich
zelf aanwijst als het Brood des levens. Wat de 
tijd betreft, ligt er tussen deze beide hoofd
stukken zeer waarschijnlijk een vol jaar: van 
het 2e tot het 3e paasfeest, vgl. 5 : I met 6: 4. 
Dit jaar is gevuld geweest met Jezus’ arbeid in 
Galilea, waarover de andere Evangelisten 
breed verhalen; ons hoofdstuk verplaatst ons 
dus naar het einde van dat jaar. Overigens gaat 
het in vs. 5 maar niet alleen om een loutere 
datering; er is ook een sterk zakelijk verband: 
de prediking van de Here in dit hoofdstuk 
weergegeven is „Pascha-prediking” bij uitstek; 
vgl. wat de Here straks gaat zeggen over het 
eten van zijn vlees en het drinken van zijn 
bloed. Om de stof van dit hoofdstuk goed tot 
zijn recht te doen komen, zullen we deze in 
twee gedeelten bespreken.

Par. 2. De verkrijging van het Brood des 
Levens, vs. 1 - 29

a. Ook hier gaat aan de prediking van de 
Here Christus weer een historische gebeurte
nis vooraf: de vermenigvuldiging van de bro
den, vs 1-15. Vergelijken we deze geschiede
nis met het verhaal daarvan bij de andere 
Evangelisten, dan valt ons op, dat het speci
fieke bij Joh. gelegen is in vs. 14, 15. De scha
re is enthousiast over dit wonder. Er groeit 
een stemming om Hem, desnoods met geweld, 
tot koning uit te roepen. Zó is Hij een Messias 
naar hun hart; met zo’n koning aan het hoofd 
zullen Isrels legerscharen onoverwinnelijk zijn 
in de strijd. Ook indien Hij slechts „de Pro
feet” mocht zijn, de voorloper van de Messias, 
is Hij in ieder geval de man, die op triomfale 
wijze de weg voor de Messias banen kan. De 
Here Jezus echter, die hun stemming direct 
heeft gepeild, ontwijkt de schare en trekt zich 
in de eenzaamheid van het gebergte terug, on
getwijfeld om in die eenzaamheid in het ge
bed zijn Vader te zoeken, vgl. Matth. 14 : 23.
b. Opvallend is, hoe kort Joh. de episode ver

telt van Jezus' wandelen op de zee; vele détails 
daarvan, die uit de andere Evangeliën bekend 
kunnen zijn, laat hij weg. We krijgen de in
druk, dat Joh. dit verhaal heeft ingelast, ener
zijds om te verklaren, waar de discipelen ge
bleven zijn, na vs. 15, anderzijds om het ge
drag van de scharen duidelijk te maken, vs. 
22-25. Te letten valt hierbij op de fijne aan
tekening in vs. 21: dat is Joh. bijgebleven, hoe 
spoedig na het stillen van de storm door de 
Here, zij aan de oever gekomen waren.
c. De schare is dus ogenblikkelijk de Here 
nagereisd, vs. 24, 25. Wanneer ze Hem in 
Kapernaum gevonden hebben, drommen ze 
dadelijk weer om Hem samen. Maar de Here 
kent de mensen en weet, waarom het hun te 
doen is, vs. 26. ’t Ging deze mensen niet om 
het koninkrijk Gods, het rijk van de verlos
sing, waarvan zij de tekenen gezien hadden; 
maar ze werden gedreven door platvloers ma
terialisme: ze hadden zich zat kunnen eten en 
op wat voor manier! Bij een man, die dat kan, 
lopen ze te hoop; die willen ze wel als koning; 
een man, die brood en welvaart en weelde ver
schaft; Daarin opent zich voor hen het visioen 
van hun vleselijke verwachtingen; de droom 
van het Messiaanse rijk vol macht, rijkdom en 
glorie voor Israël. In die vleselijke gezindheid 
grijpt de Here hen aan in dat woord vol ern
stige vermaning, vs. 27. „Werken” heeft hier 
de betekenis van „achter iets heenzitten”, alle 
moeite aanwenden om iets te verkrijgen. De 
Here tekent als voorwerp van dat „werken” 
een scherpe tegenstelling; de spijs die vergaat, 
die de levenshonger niet waarachtig verzadi
gen kan en de spijs, die blijft tot in het eeuwi
ge leven, die alle levenshonger wegneemt en 
ware levensvervulling schenkt. Welke spijs 
dat is, zegt de Here hier nog niet met even- 
zovele woorden. Hij verklaart wel, dat deze 
spijs bij Hem te verkrijgen is; het is de spijs 
„die de Zoon des mensen u geven zal”. Let 
op de tegenstelling tussen „werken” en „ge
ven”; deze waarachtige spijs ten leven is een 
gave-uit-genade. Jezus geeft die en ze kun
nen die zó van Hem krijgen. Let ook op de 
naam „Zoon des mensen”: Jezus geeft deze 
spijs in deze kwaliteit, als Zoon des mensen,
d. w.z. in de weg van zijn vernedering en ver
hoging. Als het vleesgeworden Woord, dat in
gedaald is in onze menselijke nood. In deze
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Messiaanse weg van vernedering cn verhoging 
neemt Hij de diepste, de eigenlijke levensnood 
weg. Dat wijst er reeds op, dat deze spijs be
staat in de genade, in het heil van de verzoe
ning, van de verlossing. Dat heil is duurzaam 
van aard: het verlost het leven voor eeuwig en 
altijd uit zijn nood.
d. Dat het ware leven alleen van Hem ver
kregen wordt door de spijze, die Hij geeft, be
klemtoont de Here in de woorden: „want op 
Hem heeft God de Vader zijn zegel gedrukt”, 
vs. 27b. D.w.z.: Jezus, als de Zoon des mensen, 
is waarlijk Gods gevolmachtigde om het eeu
wige leven te schenken. De vorm van het 
werkwoord wijst daarbij heen naar een bepaald 
moment, waarop deze volmacht Hem door de 
Vader gegeven is. We zullen daarbij hebben 
te denken aan Jezus’ doop en de woorden 
daarbij door de Vader gesproken, vgl. Matth. 
3 :17 . Daarmee wees God de Vader Hem aan 
als zijn gevolmachtigde om het eeuwige leven 
te schenken. Maar toen wees die doop ook 
zeer bepaald de weg aan, waarin Hij dat doen 
zou: de weg van de vernedering, van de ver
zoening (doop =  afwassing der zonden). Zó 
kome dan ook ieder tot Hem als de Messias, 
die langs de weg van borgtochtelijk gedoopt 
worden in de dood, het waarachtige leven geeft 
en zó de spijs verstrekt, die blijft tot in het 
eeuwige leven.
e. Of de Joden deze klemmende oproep van 
de Here Jezus (ingeleid en bekrachtigd door 
een dubbel „Amen”, vs. 26) hebben verstaan? 
Eén ding is in ieder geval wel zeker, zulk een 
spijs willen ze wel hebben, vs. 28. En zoveel 
menen ze er wel van begrepen te hebben, dat 
ze daarvoor bepaalde werken moeten doen. 
Welke zijn de werken, die God vraagt, die 
Hem aangenaam zijn, en waardoor ze deze 
begerenswaardige spijs verdienen? Want om 
„verdienen” gaat het in het geloof van de Jo
den. Je brood moet je verdienen; ook dat 
brood, waar Jezus van sprak. Van deze gron
dige misvatting, dat een mens het eeuwige le
ven verdienen kan, gaat de Here hen op staan
de voet genezen. De tegenstelling, die Hij for
muleerde tussen „werken” en „geven”, vs. 27, 
is hun blijkbaar geheel ontgaan. Zo diep zit 
het „werken” er bij hen inl Daarom spitst de 
Here die tegenstelling scherp toe in vs. 28. Het 
gaat inzake het heil des HEREN niet om „wer
ken”, in de zin van prestaties verrichten, die 
verdienste opleveren. Er is maar één „werk”, 
dat God vraagt en dat Hem behaagt: geloof. 
Geloof in Jezus Christus, die de Vader gezon
den heeft om uit genade het heil en het eeuwi
ge leven te bewerken. Juist daartoe is de Zoon 
van God Zoon des mensen geworden; daartoe 
is het eeuwige Woord vlees geworden. Om in 
ons vlees onder de zonde en onder de dood ver
lossing en eeuwig leven te bewerken. En ten 
aanzien daarvan wordt maar één ding ge

vraagd: het geloof. Dat ligt zwaar beklem
toond in de woorden „dit is het werk Gods”:
d.w.z. dat alleen vraagt de HERE. Dat alleen 
is Hem aangenaam. Jezus als de Christus ge
loven, omdat in Hem alleen het heil is en ge
schonken wordt. En „geloven” is de telkens 
opnieuw herhaalde daad van het vertrouwen 
stellen op Hem, met het gehele leven rusten in 
Hem. Door dat geloof in Jezus Christus wordt 
de spijs verkregen, die blijft tot in het eeuwige 
leven. Zo predikt het Ev. altijd weer de vol
strekte antithese tussen het materialistisch ja
gen naar het brood, dat de levenshonger nooit 
verzadigen kan en het levende, hemelse brood, 
dat is Jezus Christus, dat alleen door het ge
loof in Hem verkregen wordt.

Par. 3. De kracht van het Brood des 
Levens, vs. 30 - 33

a. Deze prediking stuit echter voor de zo
veelste maal op het ongeloof van de Joden, dat 
ons m.n. in dit Ev. ireft, dat zij Jezus wel wil
len volgen en bewonderen en Hem zelfs als 
koning willen kronen, als de Verlosser van hun 
tijdelijke leven, die hun zieken geneest, vs. 2, 
en hun de broden vermenigvuldigt. Maar wan
neer Jezus komt met die geheel enige preten
tie, dat Hij Zoon van God is, de Gezondene 
van de Vader en zo als de Christus van hen ge
loof vraagt; wanneer Hij aan hun vleselijke 
begeerten niet wil voldoen, maar iets anders 
van hen eist, dan stuit Hij op ongeloof, op ver
zet. Dan herhaalt zich, wat zij Hem al herhaal
delijk voor de voeten geworpen hebben, zie
b. v. Luc. 11: 16: zij eisen van Hem „een teken 
uit de hemel”, een doorslaand legitimatie
bewijs dat Hij waarlijk de Christus is, vs. 30. 
Mocht het teken van de broden hen een ogen
blik gebracht hebben tot de veronderstelling, 
dat Hij wel eens de Messias, of in elk geval 
diens voorloper zou kunnen zijn, zodat zij ge
negen waren de knoop door te hakken („met 
geweld”, vs. 15) en Hem tot koning uit te roe
pen; het feit dat Jezus zich toen ogenblikke
lijk van hen teruggetrokken heeft, heeft hen 
opnieuw in onzekerheid gebracht. Wie is Jezus 
nu eigenlijk en wat wil Hij? Als Hij dan werke
lijk zijn hoge pretentie door God gezonden te 
zijn en Gods volmachten te bezitten, vs. 27, 29, 
waar wil maken, laat Hij dan daartoe en dui
delijk en onweerlegbaar teken verrichten. Eist 
Hij geloof in Hem, laat Hij dan zulk een teken 
doen, waaruit duidelijk blijken kan, dat God 
werkelijk achter Hem staat!
b. En dan gaan hun gedachten van het brood 
als vanzelf naar het manna, dat Mozes Israël 
in de woestijn heeft gegeven. Dat was een „te
ken uit de hemel”, waaruit bleek, dat God 
achter Mozes stond, vs. 31. De Joden verwij
zen daarbij naar wat geschreven staat in Ps. 
78 :24, 25. Wanneer Jezus evenals Mozes 
„hemelbrood” zal weten te geven, zullen ze

40



in Hem als Messias geloven. De rabbijnen 
hadden trouwens hun geleerd, dat de Messias 
zich met dat teken van Mozes zou legitimeren. 
In vs. 30b ligt dan ook de volle nadruk op het 
woord „Gij”: wat voor werk doet Gij nu? Als 
zij moeten geloven, welk teken doet Hij dan 
van zijn kant om zijn geloofseis te legitimeren? 
Als Jezus zich Messiaanse waardigheid wil 
toekennen en als zodanig geloofd wil worden, 
dan moet Hij ook voluit Messiaanse tekenen 
doen, minstens gelijkwaardig aan Mozes.
c. Willen wij het antwoord van de Here Jezus 
goed verstaan, v. 32, 33, dan moeten we scherp 
letten op wat de Joden beweerden: als Jezus 
waarlijk manna, hemelbrood zou doen neder
dalen, dan zouden zij op dit bij uitstek Messi
aanse teken, kunnen geloven, dat Hij de Chris
tus is, die spijs geeft, die blijft tot in het eeu
wige leven. Welnu, dat weerspreekt de Here 
op de meest stellige wijze. En Hij doet dat in 
een reeks scherpe tegenstellingen, door een 
dubbel „Amen” bekrachtigd. Zij krijgen van 
Hem een met ede bekrachtigde legitimatie, al
leen op een heel andere wijze, dan zij eisten. 
Maar de Here zal zich aan hen legitimeren als 
de Christus Gods.
Daar is dan de eerste tegenstelling: wat Mozes 
gaf was geen werkelijk hemelbrood, al wordt 
dat zo bij wijze van spreken in Psalm 78 ge
noemd, omdat het een gave van God was. 
Maar het ware hemelse brood was dat niet. 
Het behoorde tenslotte tot de categorie van 
alle brood, aards brood, spijs, die vergaat. 
Daarentegen: „mijn Vader geeft u het ware 
hemelbrood”. Hij doet dat hier en nu („geeft”). 
De Joden moeten niet vragen: „Laat hemel
brood nederdalen als Messiaans teken”, want 
het is al nedergedaald: de Vader gééft het op 
ditzelfde ogenblik. En dat ware brood is tevens 
de spijs, die niet vergaat, maar blijft tot in het 
eeuwige leven. Het is brood, dat waarlijk het 
leven geeft.
d. Christus verklaart dat nader in vs. 33. 
Hier zijn twee vertalingen mogelijk: ,„Hij is 
het brood Gods” (Bouma) of „dat is het brood 
Gods” (Nieuwe Vert.); we geven, gezien het 
verband, aan de laatste de voorkeur: „want 
het brood Gods is datgene, dat neerdaalt uit 
de hemel". Daarmee stelt de Here opnieuw 
een tweetal tegenstellingen in het licht. 
Allereerst: het manna kwam niet uit de hemel, 
de woonplaats van God, maar het daalde uit 
de lucht als dauw op de aarde neer. Daar zat 
dus het goddelijke, eeuwige leven niet in, vgl. 
vs. 49. Maar het ware brood Gods komt wel 
uit de hemel; het is vervuld van het goddelijke, 
eeuwige leven en geeft daarom dat eeuwige 
leven. En de tweede tegenstelling is: het man
na voedde alleen maar dat ene volk, Israël, 
maar dit ware brood geeft het leven aan de 
wereld. Daarin ligt de kracht van Christus’ 
legitimatie, als Hij zegt: „Gelooft in Mij. dan

hebt ge een spijs, die niet vergaat, maar die- 
blijft tot in het eeuwige leven”. Het manna 
was aards voedsel voor één volk voor het tij
delijke leven; het brood, dat de Vader doet 
nederdalen uit de hemel is het ware brood en 
Ik, Jezus, geef het als Gods gevolmachtigde, 
een spijs, die niet vergaat. Vraagt ge mijn legi
timatie? Die zult ge zien in de kracht van dit 
brood: het geeft het leven aan de wereld! En 
is dat niet de glorie van de Christus? Dit is 
ook vandaag de legitimatie van de Christus. 
De wereld komt met haar brood, de welvaart, 
de „zegen” van het materiële goed, maar zij is 
onmachtig daarmee de levenshonger waarach
tig te stillen. Maar Christus komt met het ware 
hemelbrood: zijn Evangelie, zijn heil, zijn ver
lossing; en waar dat geloofd wordt, daar gaat 
het leven open.

Por. 4. De verschijning van het Brood des 
Levens, vs. 34 - 40

a. Van deze woorden van de Here Jezus 
zijn de Joden toch wel even onder de indruk, 
vs. 34. En zie, dan ontsluit de Here ook de vol
le kracht van zijn zelf-openbaring: vs. 35. Hier 
klinkt opnieuw dat machtige woord van zijn 
zelf-openbaring, waarin heel het Ev. schittert 
en straalt: „Ik ben". In eindeloze rijkdom en 
variatie heeft Christus van het heil des 
HEREN gesproken: als licht en leven; als de 
weg, de waarheid en het leven; als het brood 
des levens; maar steeds dat heil des HEREN 
verbonden aan die machtige woorden: „Ik 
ben”. Het ganse heil is in Christus belichaamd, 
in Hem verschenen, in Hem besloten als het 
vleesgeworden Woord Gods; zie ook Schets 1 
par. 7. Hij gééft het ware, hemelse brood; de 
spijs, die niet vergaat; het brood, waarin de 
wereld het leven heeft, maar Hij is het ook. 
Hij is dat brood, die spijs. Hij is het in de vol
le, absolute zin van het woord. Gave en Gever 
vallen in Hem samen en laten zich niet van 
elkaar scheiden. Wie de rijkdom, de schat, de 
zegen van het leven wil bezitten moet niet al
leen bij Christus zijn, maar moet Hemzèlf heb
ben. Die moet Christus zélf bezitten als Hei
land en Verlosser.
b. Daar legt de Here de volle nadruk op in 
vs. 35b. Honger en dorst zijn het beeld van de 
nood van het mensenleven buiten God en bui
ten Christus. Die honger, die dorst wordt door 
aardse spijs en drank niet verzadigd, vgl. Jes. 
55 : 1-3. Deze levensverzadiging schenkt al
leen Christus als het Brood des Levens. Dat is 
Hij als Zoon des mensen, als het vleesgewor
den Woord. „Wie dit brood eet” is: wie in 
Hem gelooft. In de geloofs-gemeenschap met 
Christus gaat het leven ten volle open; het 
echte, ware leven, dat blijft in alle eeuwigheid. 
Maar dat is de ellende van de Joden, zoals de 
Here dat al zo vaak heeft moeten constateren: 
zij geloven niet in Hem; ze geloven zijn woor
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den niet, vs. 36. Ondanks het feit, dat ze a.h.w. 
met de neus op de feiten worden gedrukt. Voor 
„zien” wordt hier het woord gebruikt, dat be
tekent: aandachtig, nadenkend beschouwen. 
De Joden wilden iets zien, een teken uit de 
hemel, vs. 30. Nu, ze hebben gezien, al zo veel 
en zo lang gezien, al de tekenen die Jezus 
deed. Ze hebben erover kunnen nadenken, dat 
Jezus in al die tekenen de werken Gods werk
te, dat het allemaal tekenen waren van het ge
profeteerde Messiaanse heil. Maar ondanks 
deze intensieve confrontatie met Hem als de 
Christus der Schriften komen ze niet tot geloof 
in Hem.
c. Ineens komt er dan een zekere wending in 
het spreken van de Here Jezus. Immers, uit 
het laatste, wat Hij zei, vs. 36, doemen een 
paar ingrijpende vragen op. De eerste vraag is 
deze, of Jezus’ werk en optreden dan op een 
mislukking uitlopen. Hij vindt immers geen 
geloof. Op deze onuitgesproken vraag geeft de 
Here antwoord in vs. 37-40. Hij ontmoet ont
stellend veel ongeloof bij zijn volk. Toch zal 
zijn werk niet op een mislukking uitlopen. 
Velen zullen er ook zijn, die Hem hun geloof 
schenken. En dat is niet een zaak van onzeker
heid, van in spanning maar moeten afwachten. 
Dat is ook niet afhankelijk van de gunst of de 
wangunst van de mensen of van welke onze
kere factor ook, die de Here Jezus voort
durend in onzekere spanning moet houden, of 
er ooit wel wat van zijn werk zal terecht ko
men. Integendeel: de vrucht van zijn werk 
rust in het verkiezend welbehagen van zijn 
Vader. Dat is het diepte-perspectief in het 
woord „geven”. De Vader gééft Hem de 
vruchten op zijn werk naar diens verkie
zend welbehagen. Allen, die de Vader ver
koren heeft, geeft Hij aan de Christus en 
zij komen daardoor ook tot Hem. Vgl. 17 : 2, 
6, 9, 24; zie ook Hand. 13 : 48 en Cat. Zondag 
21, antw. 54: „ten eeuwigen leven uitverko
ren” ; Dordtse Leerr., hoofdst. 1 par. 7. En hoe 
streng vermanend en bestraffend de Here ook 
onophoudelijk tot de Joden moet spreken; 
hoezeer afwerend Hij telkens weer zich opstelt 
tegenover de wijze, waarop zij Hem volgen, 
vlg. vs. 15, wie waarlijk in het geloof tot Hem 
komt stoot Hij niet van zich af. Want Christus 
treedt nooit eigenwillig op, vs. 38. Hij is juist 
uit de hemel neergedaald en vleesgeworden, 
om de heilswil van zijn Vader uit te werken. 
Dat is zijn zending en opdracht („gezonden”), 
die Hij getrouw uitvoert. En dan vat de Here 
deze opdracht van zijn Vader nogmaals samen 
in enkele woorden, vs. 39. De vorm van het 
werkwoord „gegeven heeft” geeft aan: eens- 
en-voorgoed gegeven, krachtens het verkie
zend welbehagen van de HERE, dat vast en 
onveranderlijk is. Daarom is het de opdracht

van de Christus dat er niemand van deze gege- 
venen verloren raakt; het woord duidt op iets 
uit onachtzaamheid kwijt raken, of ook: zich 
iets laten ontfutselen. Positief gesteld is dus de 
opdracht, dat Christus aan al de Hem door de 
Vader gegevenen de uiterste aandacht, zorg en 
arbeid besteedt, zodat zij waarlijk de zaligheid 
verkrijgen. Dit verkrijgen van de volle en de
finitieve zaligheid ligt uitgedrukt in de woor
den: „opwekken op de jongste dag”; de op
standing des vieses en het eeuwige leven, vgl. 
Cat. Zondag 22.
d. Vs 40 is niet een herhaling met andere 
woorden van vs. 39, zoals oppervlakkig lijkt. 
Dat wordt reeds aangeduid door „want”. 
Spreekt vs. 39 van de opdracht, die de Chris
tus van zijn Vader ontvangen heeft, vs, 40 ver
klaart, waarop deze opdracht rust. Zij rust op 
de geopenbaarde heilswil van de Vader. Deze 
heilswil is geformuleerd in de woorden: „dat 
ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem ge
looft, eeuwig leven hebbe”. We moeten bij de
ze formulering letten op de parallel met vs. 30. 
Daar spraken de Joden ook over zien en gelo
ven. Er is echter tussen het zien en geloven 
daar (vs. 30) en hier (vs. 40) een drievoudig 
verschil. In de eerste plaats een verschil in het 
voorwerp van het zien: daar (vs. 30) een teken 
uit de hemel, maar hier: de Zoon. In verband 
daarmee wordt ook een ander woord voor 
„zien” gebruikt: in vs. 30 oppervlakkig met je 
ogen constateren, hier in vs. 40: met aandacht, 
verstand en hart zien, aanschouwen. En 
spreekt vs. 30 van: „U geloven” in de zin van: 
Uw pretentie, dat Gij de Messias zijt, accep
teren: in vs. 40 staat „in Hem geloven”, dat 
is: met hart en ziel, gelovig-vertrouwend in 
Hem rusten, gelovig zich aan Hem overgeven. 
Vs. 30 klinkt brutaal aanmatigend, vs. 40 
spreekt van ootmoedig-gelovige zelfovergave. 
Wie in Jezus de Zoon des Vaders ziet, het 
Woord dat vlees geworden is om Vaders heils
wil tot onze verlossing tot stand te brengen en 
zo met hart en ziel in Hem gelooft, Hem ge
lovig aanneemt, die zal krachtens deze heilswil 
van de Vader eeuwig leven hebben. En dat zal 
tot konsekwentie hebben, dat Christus hem op
wekt op de jongste dag; hij zal niet tevergeefs 
op Christus zijn vertrouwen hebben gesteld, 
want dat eeuwige leven zal zijn beslag verkrij
gen in de opstanding des vieses. Hier predikt 
de Here Christus zakelijk datgene, wat Joh. 
reeds in zijn Proloog geschreven had. 1:11- 
14. Het ongeloof van de Joden slaat Christus 
niet uit het veld, want Hij weet, dat Vaders 
heilswil door Hem tot heerlijk effect zal ko
men, krachtens Vaders onverbrekelijk verkie
zend welbehagen.
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Schets 11: Christus het Brood des Levens (2) 
Hoofdstuk 6:41-71

Par. 1 Inleiding
Na het machtige woord van zelfopenbaring 
uit ’s Heren mond: „Ik ben het brood des 
levens”, vs. 35, kwam er een onverwachte 
wending in zijn predikng, waarin de Here ant
woord geeft op de onuitgesproken vraag of 
zijn werk en optreden feitelijk niet op een mis
lukking uitloopt, gezien het ongeloof van de 
Joden. Op die vraag heeft Hij geantwoord, dat 
de vrucht van zijn arbeid rust in het verkie
zend welbehagen van zijn Vader. Allen, die 
de Vader verkoren heeft, geeft Hij aan Chris
tus en zij komen dientengevolge ook tot Hem, 
vs. 37. Na dit intermezzo wil de Here de draad 
van zijn prediking over het brood des levens 
weer opvatten, maar Hij wordt daarin voor het 
moment verhinderd door de reactie van de 
Joden op zijn prediking. Dit noodzaakt Hem 
eerst nog op deze reactie in te gaan, vs. 41-46, 
aleer Hij zijn prediking voortzet, vs. 47-58. 
Het slot van het hoofdstuk verhaalt ons dan 
nog van de scheiding der geesten, die deze pre
diking van de Here Christus teweeg brengt, 
vs. 59-71.

Par. 2. Jezus' antwoord op het morren 
van de Joden, vs. 41-45

a. Vs. 41 verhaalt van de reactie van de Jo
den op Jezus’ prediking: zij spreken daarover 
verontwaardigd-geirriteerd onder elkaar. Let 
er daarbij op, dat de wezenlijke kern van Jezus’ 
Evangel ie-prediking, dat Hij het brood des 
levens is en geeft, hen blijkbaar niet interes
seert. Wat hen mateloos irriteert is de - vol
gens hen - brutale zelf-aanmatiging van deze 
Jezus, dat Hij durft beweren, dat Hij van god
delijke afkomst is, terwijl zij nota bene weten, 
wie zijn ouders zijn, vs. 42. Het antwoord van 
de Here Jezus op deze ongeloofs-reactie van 
de Joden is zeer opmerkelijk. Om dit antwoord 
te kunnen begrijpen, moeten we op de achter
grond daarvan het karakter van het hardnek
kig ongeloof van de Joden goed in het oog 
blijven houden. Zij willen eerst zien met de 
ogen en daarna en op grond daarvan geloven, 
vgl. vs. 30. „Zien” is bij hen: door wat je met 
je ogen zien en dus verklaren en begrijpen 
kunt, overtuigd worden. Daarom wijzen ze op 
grond van het constateerbare feit, dat zij we

ten wie Jezus’ ouders zijn, zijn zelfopenbaring 
als het brood des levens, dat uit de hemel is 
neergedaald, ten enenmale af.
b. Hoe reageert de Here Jezus daar nu op? 
Door er alle nadruk op te leggen, dat „gelo
ven in Hem” niet een zaak is van de mens, die 
eerst wel eens zien wil: die begrijpen en verkla
ren wil en zó zich wil laten overtuigen. En dat 
doet Hij, door terug te grijpen op wat Hij zo
pas gezegd heeft. Hij heeft gezegd, dat allen, 
die de Vader krachtens zijn goddelijk welbe
hagen aan Hem geeft, ook tot Hem komen in 
geloof, vs. 37. De Here herhaalt dat nu nog 
eens, maar nu in negatieve en daardoor zeer 
verscherpte vorm, vs. 44. En tegelijk verlegt 
Hij enigszins het accent. Lag in vs. 37 het 
accent op het geven van die „allen” door de 
Vader aan Christus, hier in vers 44 legt de 
Here het accent op het komen van die „allen” 
tot Hem: dat „komen” tot Hem is het resul
taat van het feit, dat de Vader hen „trekt”. 
Het woord betekent feitelijk: „slepen”, „sleu
ren”, met geweld aan iemand trekken. Er moe
ten sterke weerstanden in het mensenhart door 
de Vader overwonnen worden, eer iemand tot 
Christus zal komen in geloof. De Schrift leert 
op andere plaatsen, dat de Vader dat doet 
door de kracht van zijn Heilige Geest. Hiér 
wordt door de Here Jezus de zonde van de 
Joden scherp ontdekt. Zij willen hun geloof in 
Jezus als de Christus funderen op wat zij zelf 
zien en verklaren kunnen, op wat zij met hun 
ogen en hun verstand begrijpen en beoordelen 
kunnen. Maar Jezus predikt hun, dat gelovig 
komen tot Hem vrucht is van Gods souvereine 
genade en van de krachtige, werking van zijn 
Heilige Geest.
c. Dat kunnen de Joden trouwens weten, 
want dat hebben de profeten reeds gepredikt, 
vs. 45a. De Here beroept zich hier niet op een 
bepaalde, letterlijke profetische uitspraak, 
maar geeft een samenvatting van wat de pro
feten bij verschillende gelegenheden hebben 
gepredikt. Te denken valt aan - uitspraken als 
Jes. 54 :13; Jer. 31 : 33, 34. De profeten ver
kondigden daar, dat de rechte, geestelijke, in 
het gelovig hart verankerde kennis van de 
HERE een gave Gods zal zijn, verbonden aan 
de Messiaanse heilstijd. Dat zal de grote Pink-

43



stergave van God zijn, die door zijn Geest deze 
rechte kennis des HEREN werkt in de harten; 
vgl. ook I Joh. 2 :2 0 . Deze kennis des 
HEREN zal in de Messiaanse bedeling maar 
niet slechts het deel zijn van enkele, door 
Gods Geest gedreven profeten, maar van ieder 
lid van het Bondsvolk, van de jongste tot de 
oudste, vgl. Joel 2 : 28, 29. Deze profetische 
prediking verkrijgt thans haar vervulling, nu 
de Messiaanse heilstijd is aangebroken. Ieder, 
die het Woord van de Vader hoort en dat on
derwijs ter harte neemt, komt ook tot Chris
tus. Die wordt door de Vader met onweerstan
delijke kracht tot Christus getrokken, vs. 44, 
en door de Vader aan Christus gegeven, vs. 
37. Maar daarin ligt dan tevens de verant
woordelijkheid voor een ieder, waardoor de 
Joden niet voor hun ongeloof verontschuldigd 
zijn; ieder moet ook het Woord van de Vader 
willen horen en zich door Hem aangaande 
de Christus en zijn heil willen laten leren; vgl. 
5 : 31-40.
d. Hiermee heeft de Here Christus zich 
scherp gesteld tegenover de Joden, die hun 
geloof in Hem afhankelijk wilden maken van 
hun eigen zien en beoordelen, vs. 30. Daar 
kan echter geen sprake van zijn. Het is God de 
HERE, die in de Messiaanse heilstijd niet al
leen de Christus zendt, maar ook door zijn 
Geest en Woord oog en hart opent voor de 
heerlijkheid van de Christus, waardoor zijn 
uitverkorenen onweerstandelijk tot Christus 
getrokken worden en komen tot Hem. En 
mocht iemand nu nog de vraag willen stellen 
hoe en waar men de. Vader horen kan en van 
Hem leren kan, dan geeft de Here daarop het 
antwoord in vers 46. Natuurlijk kan niemand 
zich hiervan afmaken door te zeggen, dat hij 
de Vader niet in levende lijve heeft zien en 
horen verschijnen om Jezus als de Christus 
aan te wijzen. Dit is geen dwaze tegenwerping, 
maar zij ligt geheel in de lijn van de hardnek
kige gedachtengang van de Joden, in vers 30 
tot uitdrukking gebracht. Als ze geen teken te 
zien krijgen, krijgen ze dan soms de Vader te 
zien? Daarop antwoordt de Here, dat Hij dat 
geenszins met het voorgaande heeft beweerd. 
Het zien van de Vader is het uitsluitend voor
recht van de Zoon. Maar daarin ligt dan te
vens weer de verborgen spits van Jezus’ woord: 
het Woord is vlees geworden, d.w.z. de Vader 
openbaart zich in zijn Zoon, die Hij gezonden 
heeft, vs. 44. De Vader bindt hen, wat het 
„horen” en „leren” betreft aan de woorden en 
werken van zijn Zoon, die de woorden en wer
ken Gods zijn; vgl. 1: 18.

Par. 3. Waarin het Brood des Levens 
bestaat, vs. 47-58

a. In vers 47 neemt de Here Jezus de draad 
van zijn in vers 37 onderbroken prediking over 
het brood des levens weer op. Vs. 47-5la vat

ten daartoe terwille van de samenhang samen, 
wat Hij daarover reeds gezegd had. Op een 
enkele nuancering in deze verzen valt nog te 
letten. In vers 51 noemt de Here zichzelf „het 
levende brood”, in onderscheid met het man
na. Dit brood - Jezus zelf - is levend, omdat 
het neergedaald is uit de hemel; Hij is de 
levende Zoon van de Vader en daarom levend 
Brood, zodat van dit Brood gezegd kan wor
den. dat het ook waarlijk het leven geeft aan 
wie het eet, d.i. aan wie in Jezus als de Chris
tus gelooft, vs. 47; vgl. vs. 35.
b. In vers 51b voegt de Here Jezus aan het 
reeds gezegde nu een nieuw element toe. Hij 
verklaart thans, wat onder het brood, dat Hij 
geven zal verstaan moet worden. Reeds heeft 
de Here gezegd: dat brood ben Ikzelf, vs. 48; 
vgl. vs. 35a. Hij concretiseert dat nu scherper 
door te zeggen: dat brood is mijn vlees. Het 
moet duidelijk zijn, dat Hij hiermee zinspeelt 
op zijn sterven. Over zijn dood hadden de Jo
den ook al menigmaal gedacht of gesproken; 
reeds lange tijd zinnen zij op zijn dood. Daar
over gaat de Here Jezus nu ook openlijk spre
ken, maar op een geheel andere wijze. Zijn 
dood, waarop de Joden zinnen, is een Hem 
aangedane, gewelddadige dood. De Here zegt 
echter met sterke nadruk op „Ik”: „Ik zal mijn 
vlees geven”. Zijn sterven zal dus een daad 
zijn, een gave; een offerdaad en offergave. En 
in verband met het aanstaande pascha, vs. 4, 
zinspeelt Hij zonder twijfel op het offer van 
het Paaslam. Dat Paaslam werd geslacht tot 
verzoening van de zonden; daarna nam het 
zijn plaats in bij het paasmaal: het mocht door 
de Israëlieten gegeten worden als teken van 
het leven, dat het volk ontving in de verzoende 
gemeenschap met de HERE. Hiermee is de 
zin en de strekking reeds gegeven van hetgeen 
de Here hierover zo dadelijk nog meer zeggen 
zal. We letten ook hier op het moment van de 
vervulling. Zoals het manna destijds alleen 
Israël in het leven behield, en het pascha het 
sacrament van de verzoening en het leven 
slechts voor Israël was, zo geeft het ware he
melse brood, het vlees van Christus als het 
Lam Gods, het leven aan de wereld, vs. 51b; 
vgl. vs. 33 en 1 : 29.
c. Deze voortschrijding en concretisering van 
Jezus’ onderwijs versterkt ook het verzet van 
de Joden; morden ze in vers 41 nog over zijn 
prediking onder elkander, nu brandt hun on
genoegen los in luidruchtige twistgesprekken 
met elkaar: het wordt nu toch wel bizonder 
aanstotelijk, wat deze Jezus daar staat te ver
kondigen, vs. 52. Opmerkelijk is, dat de Here 
Jezus deze vraag niet, verklarend, beant
woordt. Hier is van gelding, wat Hij eens ge
zegd heeft over zijn spreken in gelijkenissen, 
vlg. Matth. 13 : 10-16. Een gelijkenis bevat een 
zogenaamde „masjaal”, een raadselspreuk. 
Wie nu heilbegerig-gelovig de Here vraagt:
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„Verklaar ons uw masjaal”, krijgt van Hem 
ook altijd verklarend onderricht, vgl. Matth. 
13 : 36 e.v.; 15:15 e.v. Hier hebben we nu 
ook met zulk een masjaal te maken. De vraag 
van de Joden is echter niet begerig-gelovig, 
maar ongelovig-afwerend; de vraag is eerder 
een ongeloofs-uitroep en wordt ook niet tot 
Jezus gericht. Dan geelt Hij ook geen ant
woord, vgl. Matth. 13:13-15; Mare. 4 :11 , 
12 („opdat"!). De Here doet niet anders, dan 
wat Hij in vers 51 reeds zei, nog nadrukkelij
ker („voorwaar”) en breder te herhalen en in 
zijn absolute noodzakelijkheid (vs. 53) te stel
len. Vers 56 wil zeggen, dat men alleen zó 
ware, blijvende gemeenschap met Hem heeft 
en hebben kan en daardoor het eeuwige leven 
deelachtig wordt. Dit laatste werkt de Here 
nog nader uit in vers 57: de „levende Vader” 
is God, die de levende God is en het leven 
heeft in Zichzelf; toen Hij zijn Zoon in de 
wereld zond, gaf Hij de Zoon dat leven mee, 
om het uit te delen aan alwie in Hem gelooft. 
Wie dan ook in het geloof aan Hem verbonden 
is („die Mij eet”), ontvangt het eeuwige leven 
uit de Zoon; vgl. Joh. 15 : 1 e.v. In vers 58 
sluit de Here zijn prediking af door terug te 
keren tot dat, wat het uitgangspunt, het thema 
van zijn prediking is geweest en dat Hij hier 
nu nog eenmaal als conclusie herhaalt.
d. Hoewel de Here Jezus hier niet recht
streeks over het H. Avondmaal spreekt, heeft 
deze prediking wel alles daarmee te maken. Zij 
geeft indringende uitlegging van het sacramen
tele eten en drinken aan het Avondmaal. Met 
gebroken brood en de vergoten wijn zijn dui
delijke symbolen van het gekruisigde lichaam 
en het vergoten bloed des Heren. Zoals nu 
brood en wijn voedingsmiddelen zijn voor het 
tijdelijk-lichamelijke leven, zo zijn Christus’ 
vlees en bloed de ware spijs en drank voor het 
eeuwige leven. En het is duidelijk, dat „zijn 
vlees eten en zijn bloed drinken” masjaal
vormige aanduiding is van de beoefening van 
innige, diepe geloofsgemeenschap met de eens 
voor ons gekruisigde Christus, door Wiens 
dood en bloedstorting wij het eeuwige leven 
deelachtig worden en zijn; vgl. Cat. Zondag 
25, vraag en antwoord 67.

Par. 4. Reactie op de prediking van het 
Brood des Levens, vs 59-71

a. Vers 59 vermeldt ons. als terloops, dat de 
plaats, waar de Here al deze dingen gesproken 
heeft, intussen verlegd is van de open lucht, 
temidden van een grote schare, vs. 24, naar de 
beslotenheid van de synagoge in Kapemaüm. 
In het officiële leerhuis van het Jodendom krij
gen Jezus’ woorden daardoor een nog gewich
tiger accent: de Here houdt hier om zo te zeg
gen een officiële preek. Vandaar ook, dat hier 
van ..discipelen” sprake is: enkele tientallen 
mensen, hier in de synagoge verzameld, die

de Here zijn blijven volgen. Zij stoten zich aan 
deze preek van de Here over het eten van zijn 
vlees en het drinken van zijn bloed; ze vinden 
dit spreken „hard”, aanstotelijk en onaan
vaardbaar. De Here wil toch zeker geen men
seneters van hen maken; wat is dat nu voor 
een taal! '
b. In zijn antwoord weerlegt de Here aller
eerst dit onaanvaardbaar-geachte van zijn 
woorden: er komt een dag, waarop dat zonne
klaar zal blijken, vs. 61, 62. Hij zinspeelt hier 
duidelijk op zijn aanstaande hemelvaart. In 
dat feit zal duidelijk aan het licht komen, dat 
Hij inderdaad het Manna is, dat uit de hemel 
was neergedaald. En dat Hij inderdaad de 
Christus is, waarvan Daniël reeds had gepro
feteerd; Dan. 7 : 13. Vers 62 is eigenlijk een 
niet voltooide zin; we kunnen deze vraagzin 
ongeveer aldus aanvullen: „zal dan uw erger
nis over mijn spreken over mijn hemelse af
komst niet duidelijk gelogenstraft worden?” 
In vers 63 gaat de Here hen de sleutel aanrei
ken tot het verstaan van zijn masjaal over het- 
eten van zijn vlees en het drinken van zijn 
bloed. Ze moeten begrijpen, dat de Here na
tuurlijk niet gesproken heeft over het gewone, 
aardse leven en het daarbij behorende eten en 
drinken. Dat heeft voor het ware en eeuwige 
leven geen enkel nut. Integendeel, dat is aan 
de dood onderworpen en gaat onder in de 
dood. Voor het ware, eeuwig-blijvende leven 
is levend-making nodig. En dat is het werk van 
de Heilige Geest. Hij maakt een dode zondaar 
levend; wederbaart hem tot het ware leven. 
Deze levend-makende werking van de Geest 
nu is verbonden aan de woorden van Christus; 
aan zijn prediking. De Geest opent het hart 
voor Christus’ woorden; doet deze ons ver
staan en geloven. En zó verbindt ons de Geest 
aan Christus zélf. Hij doet ons onszelf kennen 
in ons dood-zijn door de zonden en de misda
den, om in Christus de verzoening en het leven 
te zoeken; vgl. Ef. 2 : 1 e.v. Hij leert ons met 
de geestelijke mond van ons geloof Christus te 
„eten”, d.i. Hem aan te nemen als de voor ons 
gekruisigde Heiland, in wiens kruisdood .ons 
leven is. Daarom komt het altijd weer aan op 
het gelovig horen naar ’s Heren woord, dat het 
heilsmiddel is in de hand van de Geest, om ons 
het ware leven deelachtig te maken.
c. De oorzaak voor de openbaar geworden 
ergenis jegens zijn prediking wijst de Here aan 
in het volhardend ongeloof van sommigen 
onder zijn hoorders, vs. 64a. Daarbij plaatst 
Johannes even de aantekening, dat de Here 
Jezus de harten van zijn hoorders doorgrond
de: hun ergernis komt niet voort uit niet- 
begrijpen, dat te verontschuldigen zou zijn, 
maar uit schuldig ongeloof. Hoezeer Hij de 
kenner der harten is, blijkt ook daaruit, dat de 
Here toen reeds wist, wie Hem verraden zou, 
vs. 46b. Mocht iemand hieruit de conclusie



willen trekken, dat mensen dus in staat zijn 
het werk van de Here Christus met vruchte
loosheid te slaan, omdat zijn werk stuit op de 
onwil en het ongeloof van zovelen, dan snijdt 
de Here ogenblikkelijk deze conclusie af, door 
te herinneren aan wat Hij daarover reeds eer
der heeft gezegd, Vs, 44, De vrucht op zijn 
werk ligt niet in handen van mensen, maar van 
zijn Vader, die Hepi gézonden heeft, vs 65; 
Vgl. ook vs. 37, 39.

d., Daarom wordt de Here ook niet verrast of 
van zijn stuk . gebracht, wanneer na deze pre
diking velen Hem de rug toekeren, vs 66. In
tegendeel, het geeft de Here de rust, om in 
volle ernst de overblijvende discipelen - de 
twaalve.- de indringende vraag te stellen, of 
zij soms ook niet willen heengaan, vs. 67. De 
vorm, waarin d e ' Herè hun deze vraag stelt, 
houdt, gezien het Griekse taaleigen, de ver
wachting dan ook in, dat zij ontkennend zul
len antwoorden. Hij weet, dat deze discipelen 
Hem door de Vader gegeven zijn. Maar Hij 
wil tevens in dit uur van crisis hen door deze 
vraag brengen tot een besliste keuze en een 
overtuigd antwoord. Heeft de Here door zijn 
spreken velen gedwongen de konsekwentie te 
trekken uit wat er leefde aan ongeloof in hun 
hart; Hij dringt er nu ook zijn discipelen toe 
belijdend uit te spreken, wat er leeft'in hun 
hart. De Vader heeft hen getrokken en ze aan 
Hem gegeven; daardoor geloven ze in Hem. 
Dat geloof wil de Here nu ook door hen bele
den horen worden. Opdat zó de crisis, de schif
ting tussen hen, die zich aan Hem ergeren en 
hen, die in Hem geloven scherp en duidelijk 
aan het licht trede. Petrus is hef opnieuw, die 
als tolk van de andere discipelen deze belijde- 
•nis uitspreekt. De vraag, waarmee hij deze be
lijdenis inleidt, geeft aan haar een bizonder 
accent. Hij belijdt, dat het eeuwige leven 
alleen-en-uitsluitend bij Jezus te vinden is; dat 
het gepredikt en geschonken wordt door de 
woorden van Hem, van wie zij gelovig erken
nen, dat Hij de door God gezonden Heiland

en Verlosser is, vs. 68, 69. De naam „Heilige 
Gods” betekent, overeenkomstig de grondbe
tekenis van het woord „heilig”: afgezonderd, 
verordineerd en door de zalving des Geestes 
bekwaamd om te zijn de Christus van God. 
Daarom zijn de woorden, die Hij spreekt de 
bedding, waardoor de stroom van het eeuwige 
leven naar hen toevloeit. .
e. Het antwoord van de Here op deze belij
denis is door Johannes reeds voorbereid in vs. 
64. Aan de daar genoemde wetenschap geeft 
de Here hier openlijk uiting: één van de twaalf, 
namens wie Petrus zijn belijdenis heeft uitge
sproken, is een duivel; hij moge op dit moment 
gebleven zijn, terwijl anderen heengingen; hij 
moge in niets laten blijken, dat hij met Petrus’ 
belijdenis allerminst instemt; toch zal hij van
daag of morgen zich op een duivelse manier 
tegenover de Here ontpoppen. Die duivelse 
daad zal echter het gevolg zijn van het feit, dat 
hij nü reeds een duivel is: wat er in zijn hart 
omgaat en waarop zijn gedachten zinnen, is 
rechtstreeks aan het begeren van de duivel 
ontsproten. Waarin de duivelse daad van die 
éne zal bestaan, zegt de Here thans niet; 
Johannes voegt het er als een verklarende aan
tekening aan toe, vs. 71.Hetklinktaangrijpend, 
wanneer Joh. nog eens extra* beklemtoont: 
„één uit de twaalven”. Het is mogelijk door de 
Here Christus gekozen te zijnomeenzeervoor- 
aanstaande plaats in zijn koninkrijk te ver
vullen - één van de twaalve! - en toch door 
Hem met die angstwekkende naam benoemd 
te worden: een duivel. Hierop spitst zich heel 
dit hoofdstuk toe; dit hoofdstuk, dat spreekt 
van de crisis, die Jezus Christus brengt onder 
die Hem volgen en die zijn woorden horen. Hij 
dwingt met zijn prediking allen en een ieder 
tot de laatste konsekwentie: heengaan of blij
ven; zich ergeren of Hem belijden; ja, dieper 
nog: zijn prediking dwingt de keuze van het 
hart te doen: Christus of de duivel. Er is geen 
neutrale tussenweg!



Schets 12: Op het Loofhuttenfeest (hoofdstuk 7)

Par. 1. inleiding
Waren we in hoofdstuk 6 in de buurt van 
Pasen, hoofdstuk 7 brengt ons op het Loof
huttenfeest. In oktober gevierd, als afsluiting 
van alle oogstfeesten, zijn we dan al weer een 
half jaar verder, ’s Heren verdere werk in 
Galilea, waarover de andere Evangelisten ons 
breder informeren, passeert Joh., vs. 1: hij 
haast zich in zijn verhaal naar het volgende, 
het laatste Paasfeest; vgl. Schets 1 par. 8. Om
dat op dat Paasfeest „de ure des Vaders” zal 
aangebroken zijn, dat Hij het grote paas-offer 
gaat brengen, motiveert Joh. 's Heren verblijf 
in Galilea met de aantekening, dat Hij daar
door de moordplannnen van de Joden ontweek; 
vgl. ook vs. 8 en 10.

Par. 2. Voor hef feest, vs. 1-13.
a. In deze perikoop horen we van Jezus’ 
broers, zoons uit het huwelijk van Jozef en 
Maria. Zouden we een ogenblik gedacht heb
ben, dat zij oog hadden voor de zending van 
hun Broeder, dan moet Joh. ons teleurstellen, 
vs. 5: „ook” heeft hier de betekenis van 
„zelfs”: Zou je het van hen, op grond van fa- 
milie-relatie, als eersten mogen verwachten, 
dat zij in Jezus’ zending geloofden, dat blijkt 
geenszins het geval te zijn. Ten aanzien van het 
geloof in de Here Christus bestaat er geen na
tuurlijk „pre”, vgl. 6 : 44. Overigens wil dat: 
„zij geloofden niet in Hem” niet zeggen, dat 
er bij hen brute onwil in het spel was, zoals bij 
de Joodse oversten. Hun ongeloof vond meer 
zijn oorzaak in het vastgeroest zitten in hun 
vleselijk-nationalistische Messias-verwachting. 
Dat blijkt wel in vs. 4: het woordje „indien” 
betekent hier: gegeven het feit van de wonde
ren en tekenen, die Ge doet. Wanneer deze Uw 
pretentie, dat Gij de Messias zijt, bedoelen te 
ondersteunen, dan moet Ge U met Uw preten
tie en Uw tekenen niet hier begraven in dit 
achterafland Galilea. Dan moet Ge integen
deel Uzelf aan de wereld openbaren, vs. 3, 4. 
De broers bedoelen, dat Jezus zich met zijn 
Messiaanse pretentie in het grote publiek moet 
begeven. En dat vind je niet hier in deze uit
hoek van het land, maar in Judea, in Jerusa
lem, waar het hart klopt van Israels volksle
ven. En dan is het Loofhuttenfeest, waarop 
grote scharen pelgrims zich in Jerusalem be

vinden, die bovendien in een blijde feeststem
ming verkeren, het juiste moment om zijn pre
tenties waar te maken. (Denk hierbij ook 
vooral aan de aard van juist dit feest!). Hier 
zal bij de broers ook in meegesproken hebben 
hun diepe teleurstelling over het verloop van 
Jezus’ optreden in Galilea, dat naar hun ge
dachte op een groot fiasco is uitgelopen; vgl. 
6 : 66. Dat betekende meteen ook een fiasco 
voor henzelf, die van een succesvol optreden 
van Jezus, als zijn familie, mede de vruchten 
hadden kunnen plukken. Als Jezus koning was 
geworden, vgl. 6 ; 15, hadden zij kans op een 
ministers-plaats gemaakt! Deze gedachten
gang geeft mee kleur aan vs. 5 en aan hun 
aansporing, vs. 3, 4.
b. In het antwoord van de Here Jezus, vs. 
6-8, treft ons de scherpe tegenstellingen tussen 
„mijn tijd” en „uw tijd”. De broers kunnen 
rustig, ten allen tijde, naar Jerusalem gaan. 
Daar vinden ze de „wereld” in haar ongeloof, 
haar zonde en afkerigheid van God. Die we
reld zal hen geen kwaad doen, omdat en zo
lang zij voor Jezus als de Christus niet posi
tief gekozen hebben. In zover zij een aards- 
materialistische Messias-verwachting koeste
ren, wil die wereld hen wel accepteren, want 
dat is wel naar de geest van de wereld, die uit 
het beginsel van de zelf-verlossing leeft. Zo 
was dat toen zo is dat vandaag nog. Aangrij
pend intussen, dat de Here het Jodendom van 
zijn dagen (de gesaeculariseerde kerk!) zonder 
meer „wereld” noemt. Deze wereld haat ech
ter Jezus en zint op zijn dood, omdat Hij als de 
getrouwe Getuige van zijn Vader (d.i. met het 
normatieve Woord van zijn Vader als „getui
genis”) haar in haar slechtheid ontmaskert. 
Deze „wereld” zal Hem inderdaad uitwerpen 
en doden, maar zij zal dat eerst kunnen doen, 
wanneer „mijn tijd vervuld is”, vs. 8. Want 
niet de wereld heeft het heft in handen, maar 
de Vader, die in zijn Raad het uur heeft be
paald, waarop zijn Zoon als het grote Paas- 
offer zal worden geslacht.
c. Daarom gaat de Here ook niet openlijk op 
naar het feest; niet in gezelschap van een van 
de grote groepen pelgrims, die zich uit Galilea 
op weg begeven naar Jerusalem. Pas wanneer 
die alle vertrokken zijn, begeeft zich ook de 
Here met zijn discipelen naar Jerusalem. Maar
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ook gedurende de eerste dagen van het feest, 
houdt Hij zich op de achtergrond, vs. 9, 10. 
Dat de Here zich toch in Jerusalem vertoont, 
en halverwege de feestweek, vs. 14, publiek in 
de tempel optreedt, heeft zijn oorzaak daarin, 
dat Hij nog éénmaal, vóór de grote crisis los
breekt, zich aan zijn volk begeert te openbaren 
als de Christus, hun waarachtige Heiland. Het 
volk viert blij en uitbundig het Loofhutten
feest: - nu móet het nog eenmaal horen, dat 
de vreugde van dit feest alleen in de Christus 
gefundeerd kan zijn, omdat Hij aan de vreugde 
van dit feest zijn werkelijke en vervulde zin 
geeft.

Par. 3. Christus op het feest,
vs 14, 15, 37-38.

a. We willen nu eerst het optreden van de 
Here op het feest samenvatten. Het Loofhut
tenfeest was onder Israël bij uitstek een vreug-

. defeest, dat 7 dagen duurde. Gedurende deze 
dagen woonde het volk in „loofhutten”, een 
soort prieeltjes van in elkaar gevlochten palm- 
boomtakken en twijgen van ander siergeboom- 
te. Overal kon men ze zien staan: in de hoven 
en op de platte daken, op pleinen en in straten, 
alsook rondom de muren van de stad. Op deze 
wijze gedacht het volk, hoe de HERE eens 
Israël had geleid door de woestijn, waar het 
in tenten en hutten had moeten wonen. Totdat 
Hij het in Kanaan had gebracht, dat land 
vloeiende van melk en honig: palmtakken en 
sierbomen vormden het symbool van de le- 
vensweelde, die de HERE zijn volk in dit land 
heeft geschonken. Zo bedoelde dit feest een 
dankfeest te zijn aan het einde van de vol
brachte oogst! - waarop het volk beleed, dat 
het in Kanaan levensrijkdom en levensweelde, 
als rijke verbondsgaven van zijn God had ont
vangen. In dit goede land heeft de HERE zijn 
volk . de levensbronnen geopend; vgl. Ps. 36: 
8- 10.

b. Dit werd op het feest ook op bizondere 
wijze gesymboliseerd. Iedere feestdag daalde 
een priester met een gouden kruik af naar de 
bron Siloah, aan de voet van de tempelberg. 
Daar vulde hij de kruik met water uit de bron, 
waarmee hij de tempelberg weer besteeg, om- 
stuwd door een luid-jubelende schare, die met 
palmtakken wuifde, onder het zingen van 
Ps. '118: „Och HERE, geef nu heil!”. In de 
voorhof werd de kruik door een andere pries
ter overgenomen, die het water, met offerwijn 
gemengd, uitgoot in twee zilveren zeef-scha- 
len, die aan het brandoffer-altaar waren be

vestigd. Onder zachte muziek van het tempel- 
orkest reciteerde daarbij het volk Jes. 12: „Gij 
zult met vreugde water scheppen uit de bron
nen des heils”.
Zo beleed het volk, dat de HERE de 
bronnen doet vloeien, waaruit het land zijn 
vruchtbaarheid en het volk zijn levensweelde

heeft. Let er hierbij op. dat het feest zich con
centreerde in de tempel: hier wordt de dienst 
der verzoening volbracht, op grond waarvan 
de HERE wonen kan onder zijn volk. De 
troon der genade is de bron, waaruit Israëls 
heil ontspringt! Tenslotte: op de zevende dag 
van het feest, de „grote dag” genoemd, vond 
de processie rondom het altaar 7 maal plaats; 
deze dag was dus het hoogtepunt van het gan
se feest.

c. De tekst verhaalt nu, dat de Here Jezus 
halverwege het feest (op de 3e of 4e dag dus), 
zich in de tempel vertoonde en daar „leerde”,
d. w.z., dat Hij opnieuw uit de Schriften het 
koninkrijk Gods predikte, vs. 14. Of deze pre
diking het Loofhuttenfeest tot motief had, 
wordt niet gezegd, maar lijkt ons wel waar
schijnlijk. In ieder geval opende ook deze pre
diking aan het volk weer de volle rijkdom der 
Schriften, zoals ze heden in en door Hem, de 
Christus, tot heerlijke vervulling komen, zoals 
ook blijken kan uit de verwonderde reactie 
van de Joden, vs. 15. Deze Loofhutten-predi- 
king komt tot zijn machtige hoogtepunt op de 
„grote dag” van het feest, vs. 37. Boven het 
feestrumoer uit laat de Here zijn Heiland-roep 
horen (luidkeels!). Met een stem als van een 
bazuin roept Jezus het volk tot Zich: „Hier
heen, kinderen van Abraham, Ik heb het wa
ter des levens. Ik open uw levensbron. Tot Mij, 
zo gij het leven vinden wilt en de levensvreug
de verkrijgen wilt. Niet die priester heeft het 
water des levens, maar Ik heb het; Ik alleen!” 
Vgl. hiermee de veelvuldige „Ik-ben”-uitspra- 
ken van de Here.

d. Zo wordt dit ogenblik geladen met de 
hoogste spanning. Er is ineens een geweldig 
woord gevallen op Israëls aloude tempelplein. 
Want elk dient nu dit te verstaan: wie dat zegt, 
staande in de tempel Gods, waar God zelf 
Israëls levensbron doet ontspringen vanwege 
zijn genade: Hij is de Christus öf de Antichrist. 
Hij is de Christus, die de bronnen van het 
oude Verbond vervangt door die van het nieu
we Verbond, of Hij is de Antichrist, die Israël 
verleidt en Israëls bronnen verwoest en het 
volk voor eeuwig doet omkomen. Het is wel 
een geweldig woord, maar Jezus mag het zeg
gen. Hij heeft op dit feest zijn volk opnieuw 
verzekerd, dat Hij de Gezondene Gods is, die 
gekomen is om de wil des Vaders te volbren
gen. Hij opent inderdaad de levensbron van 
het nieuwe Verbond, omdat Hij aangewezen 
is als het Lam Gods, dat de zonde der wereld 
wegneemt. Zo opent Hij de weg naar het vol
maakte levensfeest in het eeuwige Kanaan.
e. Dit Heilandswoord van Christus is univer
seel: „ieder, die dorst heeft”; het is tegelijk 
conditioneel: het levensheil wordt slechts ge
schonken aan wie waarlijk dorst heeft; vgl. 
Matth. 5 : 6; Jes. 55 : 1-3. Het draagt' ook een
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antithetisch karakter: ieder zal nu, al de eeu
wen door ten overstaan van dit Evangelie 
moeten kiezen, waar hij de verzadiging van 
zijn levensdorst zoekt: bij Christus of bij de 
Antichrist.

j. Voorts opent de Here een rijk perspectief, 
vs. 38. Christus zelf is de Bron des levens. En 
wie nu uit deze bron drinkt, wordt op zijn 
beurt door Christus tot een bron van levend 
water gemaakt. Op Pinksteren, vs. 39, maakt 
Christus zijn gemeente tot een levende tempel. 
En die gemeente, die zelf haar leven heeft uit 
Christus, haar Levensbron, wordt door zijn 
Geest gemaakt tot een fontein van levend wa
ter in deze wereld. Van zijn kerk uit gaat nu 
voortaan de Godsrivier stromen over deze 
wereld, die wereld zegenend met leven en 
vreugde. Want deze kerk gaat uit kracht van 
de Geest het Evangelie verkondigen; en over
al waar dat Evangelie wordt gehoord en ge
loofd, komt het leven en gaat het leven 
bloeien. Daar komt het paradijs met het eeu
wige Loofhuttenfeest in het gezicht. De kerk 
van Christus moet de bron van het waarach
tige, eeuwige leven permanent open houden 
in de woestijn van deze wereld!
Zo heeft Jezus op dit feest zich nog éénmaal 
als Christus, de Heiland, aan zijn volk gepre
senteerd. Nu móet aanstonds de grote crisis 
komen!

Por, 4. Toenemende crisis.
a. Het grootste deel van dit hoofdstuk te
kent ons, hoe de crisis rondom de Here Chris
tus zich steeds meer toespitst. De atmosfeer 
rond de Here Christus wordt bij de dag gela
dener. Wat ons daarbij op moet vallen is, dat 
de Here hierbij allerminst het lijdend voor
werp is: integendeel: Hij grijpt telkens met 
zijn woorden op deze crisis-ontwikkeling in en 
prikkelt haar om zo te zeggen zelf. De Here 
drijft zelf oversten en volk heen naar de grote 
beslissing, die vallen moet t.a.v. de vraag, of 
zij Hem als de Christus zullen aanvaarden of 
niet. De tijd gaat rijp worden, dat deze beslis
sing valt. Heel het hoofdstuk laat zien, dat de 
Here zelf dit rijpingsproces beheerst en stuwt; 
dat Hij zelf oversten en volk naar de grote be
slissing heendrijft. Niet de Joden zijn de be
heersende figuren in dit verhaal, maar de 
Here Christus beheerst dit tijdsgewricht van 
de zich toespitsende crisis. We willen de 
hoofdmomenten daarvan in het oog trachten 
te vatten. We letten er daarbij op, dat we 
enerzijds te doen hebben met de Joden, dat 
zijn m.n. de oversten, die tot het steeds vastere 
besluit komen, dat Jezus tér dood gebracht 
moet worden. Anderzijds met de volksmassa, 
die in toenemende mate in verwarring geraakt: 
de tegenstellingen pro of contra Jezus spitsen 
zich toe.

h. Reeds voor de Here op het feest verschijnt 
en leert in de tempel, zien we de eerste toe
spitsing van de reeds lang aanwezige crisis. 
De Joden verwonderen zich over Jezus’ predi
king. Let er echter wel op, dat zij aan de in- 
houd van zijn prediking voor de zoveelste 
maal voorbijgaan. Hun verwondering betreft 
alleen zijn „geleerdheid”: waar haalt Hij ’t 
vandaan!, vs. 15. De Here echter dringt de 
zaak terug tot wat Hij leert, de inhoud van 
zijn prediking: die komt van Boven, vs. 16, 
hetgeen ook daaruit blijken kan, dat Hij in zijn 
prediking de eer zoekt van Hem, die Hem ge
zonden heeft, vs. 18. De Joden mogen zeer ge
leerde wetskenners zijn, maar zij weigeren zich 
aan de inhoud van ’s HEREN wet te onder
werpen daarom verwerpen zij ook de predi
king van Jezus, vs. 17. Deze weigering blijkt 
zonneklaar uit hun begeerte Jezus te doden, vs. 
19, 20. En waarom? Nog altijd vanwege de 
genezing-op-sabbat, door de Here verricht; 
vgl. 5 : 1-16. Maar daarin blijkt dan ook dui
delijk hun onwil. Want: als het teken en zegel 
van Gods verbondsheil (de besnijdenis) wèl op 
sabbat toegediend moet worden volgens de 
wet, zou dan op sabbat niet dat verbondsheil 
zélf aan een verbondskind mogen worden ge
schonken?, vs. 20-24.
c. De tekst maakt enig onderscheid tussen 
de „menigte” n.1. van feestgangers uit alle 
oorden van het land, die blijkbaar niet op de 
hoogte waren van de moord-plannen van de 
oversten, vs. 20, èn de „Jerusalemmers”, die 
daarvan wel wisten. Door het feit, dat deze 
oversten er na vs. 24 het zwijgen toe doen 
(’s Heren scherpe aanval heeft hen voor het 
moment de mond gesnoerd!), geraken zij in 
onzekerheid, vs. 25-27. Voor vs. 27 zij ver
wezen naar de K.V., t.p. De Here verklaart 
echter kort en scherp, dat hun onzekerheid 
omtrent Hem en zijn afkomst een schuldige 
onzekerheid is, vs. 28, 29. Omtrent zijn af
komst zouden ze alles kunnen weten. Zijn 
aardse afkomst kunnen zij zonder meer ken
nen, daar is niets mysterieus aan. Maar zijn 
hemelse afkomst, zijn gezonden-zijn door 
God, kennen zij en erkennen zij niet. En waar
door kennen zij Jezus niet als de Gezondene? 
Omdat zij de Zender niet kennen, doordat zij 
het Woord van de Zender niet kennen en ge
loven, dat omtrent de Christus een klaar ge
tuigenis geeft; vgl. 5 :3 1  v.v. Wat een huive
ringwekkend oordeel over Gods verbonds
volk, dat ondanks alle Schriftgeleerdheid, het 
Woord van zijn God niet waarlijk kent en ge
lovig verstaat en waarvoor dientengevolge de 
Christus Gods een mysterie blijft!
d. We zien nu de crisis-situatie zich scherper 
toespitsen, vs. 30 v.v. De „Jerusalemmers”, 
onder invloed van hun oversten vijandiger ge
zind dan de „menigte” (zie onder c.), zijn door 
Jezus’ woorden (vs 28, 29) dusdanig geprik
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keld, dat ze aggressief tegenover de Here gaan 
worden, vs. 30. Onder de „menigte" daaren
tegen vindt zijn optreden toenemend geloof, 
vs. 31. Dit brengt op zijn beurt de oversten 
er toe tot de arrestatie van Jezus te besluiten, 
vs. 32. Zie dan echter ook hier weer, hoe de 
Here Jezus deze verwarde situatie door zijn 
woord volkomen blijft beheersen, vs 33-36. 
Hij zegt ronduit, dat het plan tot arrestatie van 
het Sanhedrin zeer binnenkort inderdaad zal 
worden uitgevoerd. Dat zal echter zijn werk 
niet ontijdig afbreken; maar zijn zending is 
dan volbracht en Hij keert tot zijn Zender te
rug (vgl. wat Jezus steeds zegt over de „ure”), 
vs. 33. Vers 34 is weer een „masjaal” en ziet 
op Jezus’ opstanding en hemelvaart. Zie voor 
de betekenis van deze „masjaal” de K.V., t.p.; 
let daarbij ook op het dreigende element in vs. 
34b. Vol majesteit stelt de Here de Joden in 
hun machteloze verwarring ten toon!
e. In deze verwarring laat de Here hen echter 
niet steken. Nog eenmaal presenteert Hij zich 
aan het volk in zijn volle heerlijkheid als Hei
land, vs 37 v.v. zie par. 3. Nooit toch zal ook 
maar iemand moeten kunnen zeggen, dat 
Jezus hen omtrent zichzelf in verwarring en 
onzekerheid heeft gelaten, zodat zij niet heb
ben kunnen weten, wie Hij was. Intussen blijkt 
aan het einde van het feest de verwarring gro
ter dan ooit, vs. 40-43. Nogmaals: ook hier 
beheerst de Here Jezus de situatie: vanwege 
deze verwarring komt er van zijn arrestatie 
niets terecht, vs 44-46. Anderzijds wordt in 
deze algemene verwarring reeds thans de 
akker omgeploegd, waardoor zij straks, na de 
schokkende feiten van Golgotha en Pasen 
(vgl. Matth. 27 : 51 v.v.; Luc. 24 : 48) toebe
reid zijn voor het zaad van het Pinkster-Evan- 
gelie. Christus ploegt hier de akker van zijn 
volk en trekt er diepe voren door!
/. De eriigen, die vastbesloten zijn en zich 
steeds dieper vastvreten in hun brandende 
haat, zijn de Hogepriesters en de Farizeeën, 
vs. 45-49. Ze stikken bijna in hun woede over 
het feit, dat zelfs de soldaten zo onder de in
druk van Jezus’ prediking zijn gekomen, dat 
zij het arrestatiebevel, waarmee ze uitgezon
den waren, totaal vergeten zijn! Huivering
wekkend is, wat deze oversten zeggen over 
zichzelf en over het volk. Zijzelf, als kenners 
der Schriften, beroemen er zich op, dat ze de

Christus der Schriften verwerpen, vs 48. En 
de schapen, die aan hun herderzorg zijn toe
vertrouwd, vervloeken zij, omdat zij de grote 
Herder der schapen volgen. Die schapen vor
men intussen het bondsvolk des HEREN, 
maar zij schelden dat bondsvolk als een ver
achtelijke troep onwetenden, die je vloekend 
wegtrappen kunt. Dieper heeft Israels herder
schap niet kunnen wegzinken. En hoe krijgt 
hier Jezus’ woord-van-ontferming een diepte, 
toen Hij eens het bondsvolk Gods vergeleek 
met verstrooide en dodelijk-vermoeide scha
pen, die geen herder hebben. Daarom zal Hij 
als de grote en goede Herder aanstonds zijn 
leven voor deze schapen inzetten.
g. Slechts één is er in deze moordzuchtige 
kring van de oversten, die tenminste tegen
over Jezus het recht van de wet gehandhaafd 
wil zien: Nicodemus, vs. 50, 51. Dat was in
derdaad de enige taak van deze oversten, als 
herders van Gods volk: uit de Schriften beoor
delen of deze Jezus is de Christus of een ge
vaarlijke volksverleider. Dat hebben zij ech
ter vanuit hun eigen hoogheid en heerszucht 
constant geweigerd en ze blijven het weigeren 
ook in dit critieke uur. Bits blaffen ze Nico
demus af, vs. 52. Ogenschijnlijk beroepen zij 
zich wel op de Schrift, maar dat is niet meer 
dan schijn. In dit enkele woord spuien ze al
leen maar hun verachting over dat miserabele 
„Galilea der heidenen” en over deze Jezus, 
die daarvandaan komt: wie verwacht daarvan
daan ooit een profeet, laat staan de Messias. 
Deze verachting gooien ze ook Nicodemus in 
het gezicht, komt hij daar soms óók vandaan, 
dat hij zo voor die Jezus in de bres springt? 
Dus blijft de Schrift bij deze oversten gesloten. 
Alles wat Jezus over zijn Zender en over zijn 
gezonden-zijn gesproken heeft vegen ze ver
achtelijk onder de tafel.
Zo zien we de grote crisis snel naderbij komen. 
Maar in dit hele verhaal zien we de Here 
Christus, die Heer en Meester is en blijft van 
de situatie. Hij drijft door zijn woorden allen 
en alles heen naar de „ure”, waarop deze cri
sis zich zal ontladen.
Het was een triest Loofhuttenfeest; maar de 
vervulling van dit feest ligt bij Hem voor zijn 
volk in goede handen: vers 37 staat als stra
lend middelpunt in dit triest verhaal!
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Schets 13: De crisis rondom Jezus’ zelfgetuigenis 
Hoofdstuk 8

Par. 1. Inleiding
In dit hoofdstuk vinden we bijeen de confron
tatie van de Here Jezus met een vrouw, die 
overspel had bedreven, vs. 1-11; en een viertal 
twistgesprekken van de Here met de Joden: 
Ie gesprek, vs. 13-20; 2e gesprek, vs. 21-29; 
3e gesprek, vs. 30-47; 4e gesprek, vs. 48-59. 
De verzen I -11 zie je in je Bijbel tussen haken 
staan. Dat houdt verband met de vraag, of de
ze geschiedenis feitelijk wel in de Bijbel thuis 
hoort. Voor deze kwestie verwijs ik naar de 
Korte Verklaring; met de conclusie van dr. 
Bouma aldaar kunnen we ons verenigen.
De ogenschijnlijk wat losse samenhang tussen 
de onderdelen van dit hoofdstuk stel ik me 
als volgt voor. We moeten om te beginnen het 
verband met het Loofhuttenfeest vasthouden. 
Hoofdstuk 7 heeft ons verhaald van de laatste, 
de grote dag van dit feest, 7 : 37 e.v. De feest
vreugde placht dan de gehele nacht door te 
duren, waarbij de tempel-voorhoven helder 
verlicht waren met fakkels en lampen. Vanaf 
de Olijfberg heeft de Here het feestrumoer 
kunnen horen en de feestverlichting kunnen 
zien. Het is mogelijk, dat het overspel van de 
jonge vrouw, vs. 3, in deze feestroes is bedre
ven; wanneer de Here zeer vroeg in de morgen 
weer in de tempel verschijnt, vs. 2, is zij juist 
op haar zondige daad betrapt. Voorts geeft de 
feestverlichting van de afgelopen nacht de 
Here het motief voor zijn eerste gesprek, vs. 
12. De volgende gesprekken knopen daarbij 
aan op de wijze van het éne woord, dat het 
andere uithaalt. Waarbij wij in het oog hou
den, dat op en rondom dit Loofhuttenfeest 
de grote crisis zijn hoogtepunt nadert. Ener
zijds openbaart de Here zich nog eenmaal en 
in volle heerlijkheid als de Christus aan zijn 
volk, 7 :3 7 ; 8 : 12, 58; anderzijds neemt het 
plan Hem te doden bij de oversten steeds vas
ter vorm aan. Ja zelfs zij, van wie we lezen, 
dat ze begonnen in de Here te geloven, nemen 
tenslotte stenen op om Hem te doden.
Ook in dit hoofdstuk trachten wij weer de 
hoofdlijn te schetsen; voor vele détails zij op
nieuw verwezen naar de K.V.

Par. 2. In overspel gegrepen, vs. 1-11
Zeer waarschijnlijk gaat het hier om een ver
loofd meisje, vgl. Lev. 20 : 10 en Deut. 22 : 22 
met Deut. 22: 23, 24. Heeft zij zich in de 
feestroes van de afgelopen nacht misgaan? In 
ieder geval: zij werd op heterdaad betrapt. Dat

de oversten met dit meisje bij Jezus komen, 
vindt hierin zijn reden, dat zij willen trachten 
Hem in hun netten te vangen, vs. 6. Immers, 
wanneer Jezus haar conform de wet schuldig 
verklaart en ter dood veroordeelt, kunnen zij 
zijn invloed op het yolk breken: Hij eet en 
drinkt wel met tollenaren en zondaren, maar 
ais puntje bij paaltje komt, verloochent Hij 
zijn mooie Evangelie; dan laat Hij zijn „vrien
den” in de steek. Handelt Jezus echter konse- 
kwent naar zijn Evangelie en bewijst Hij deze 
vrouw genade, dan verbreekt Hij bruutweg de 
wet des HEREN en hebben zij alle reden Hem 
te arresteren en te doden.
Hierin ligt echter tegelijk hun zwakheid: de 
bevoegde rechter behoort hier uitspraak te 
doen en daar de Here geen rechter is, weigert 
Hij zich deze positie te laten opdringen, vs. 6, 
8. Door figuurtjes in het zand te tekenen, geeft 
de Here duidelijk te kennen, dat Hem rech-, 
tens deze zaak niet aangaat. Bij vs. 7 bedenke 
men, dat de Here hier niet tot bevoegde rech
ters spreekt, maar tot eigengerechtigde Fari
zeeën en Schriftgeleerden. Naar de maatstaf 
van vs. 7 zou Hij, als zondeloze, de enige zijn, 
die stenen naar deze vrouw zou mogen werpen. 
Dat doet Hij niet, vs 11, omdat Hij de Hei
land is, die ook voor de zonde van deze vrouw 
zijn bloed zal geven tot verzoening van .de 
zonden. De dood, die deze vrouw verdiend 
heeft, zal Hij zelf straks ondergaan. Zo is ook 
deze geschiedenis opnieuw een heerlijke 
openbaring van zijn Heiland-zijn voor zijn 
volk in zonde en schuld.

Par. 3. Eerste gesprek, vs. 12-20.
a. Het is nog vroeg in de mórgen, vs. 2. Aan
knopend bij de feestverlichting van de pas 
voorbije nacht, geeft de Here weer één van 
zijn machtige „Ik ben”-uitspraken, vs. 12. 
Deze feestverlichting op het Loofhuttenfeest 
herinnerde het volk aan de vuurkolom in de 
woestijn: het licht des HEREN, dat Israël, de 
weg wees naar het leven in het beloofde land. 
Dit maakt 's Heren woord in vs. 12 doorzich
tig. Wat Israël had ervaren in de woestijn, is 
thans in Christus vervuld voor heel de wereld. 
Hij is het waarachtige Licht, dat straalt in de 
duisternis van de wereld; alwie dit Licht volgt 
heeft het leven. De toekomende tijd in vs. 12b 
ziet niet op de verre, toekomst, maar duidt de 
onverbrekelijke band aan tussen licht en le
ven: wie het Licht volgt, bezit daarmee ook
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waarlijk het leven. Jezus Christus is. als Hei
land en Verlosser der wereld het Licht, dat 
voorgaat op de weg van het waarachtige leven 
naar de heerlijkheid van het eeuwige Kanaan: 
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Vgl. Jes. 
9 : 1; 49 : 6; 60 : 1-3.
b. Evenals bij een vorige gelegenheid, 5 :31- 
47, wijzen de Joden deze prediking van Jezus 
af. Zijn zelfgetuigenis zou, volgens de wet van 
Mozes, alleen betrouwbaar geacht kunnen 
worden, wanneer een tweede getuige zijn 
woorden zou bevestigen, vs. 13. Daarop ant
woordt de Here, dat Hij feitelijk, krachtens 
zijn afkomst en zijn toekomst geen getuige no
dig heeft; als Zoon van God is Hij zonder 
meer betrouwbaar in zijn zelfgetuigenis, dat 
de Joden evenwel vanwege hun ongeloof ver
werpen, vs. 14 e.v. Overigens heeft Hij wel een 
Getuige, die overeenkomstig de wet met Hem 
meegetuigt, n.1. zijn Vader, die Hem gezon
den heeft, vs. 16 e.v. Hierbij valt te bedenken, 
dat, wanneer de wet (Deut. 19: 15 tenminste 
twee getuigen in een zaak vereist, de man, die 
de zaak aan de orde stelt als eerste getuige 
geldt; daar moet dan tenminste nog één per
soon bijkomen (de „tweede” getuige), die het 
getuigenis van de eerste bevestigt. Zo is Jezus 
zelf eerste getuige van zijn Messiasschap en de 
Vader is mede-getuige. Wanneer de Joden dan 
nijdig antwoorden: „Waar is uw Vader?”, gaat 
de Here daar niet meer op in: vanwege hun on
willig ongeloof ontzegt Hij hen eenvoudig elke 
bevoegdheid om hier te oordelen, vs. 19. Van
wege het talrijke publiek, dat bij dit twistge
sprek aanwezig was, durven de oversten niet 
tot arrestatie over te gaan, vs. 20. De wezen
lijke oorzaak daarvoor is echter, dat „zijn ure" 
nog niet gekomen is, vs. 20. Jezus’ werkpro
gram is en blijft door de Vader bepaald.

Par. 4. Tweede gesprek, vs. 21-29
a. Intussen geeft de zich tot het uiterste toe
spitsende crisis de Here Jezus nog een zeer 
dringende en tegelijk dreigende waarschuwing 
aan het adres van de Joden in de mond, vs. 21. 
Hij zinspeelt hier op zijn opstanding en hemel
vaart, die Hem niet alleen voor de Joden on
bereikbaar maakt („gij zult Mij tevergeefs 
zoeken”), maar waardoor tevens voor hen de 
onherroepelijke beslissing valt. Hier op aarde 
kunnen zij Hejn arresteren en doden, maar 
dat betekent voor Hem het heengaan naar de 
Vader. En wanneer Hij heengegaan is - ten 
hemel gevaren - is Hij voor hen onbereikbaar 
en onaantastbaar; zij blijven dan hier achter 
met hun verschrikkelijke zondeschuld, waarin 
zij zullen sterven. Als de Joden spottende 
smalen: als Hij ergens heengaat, waar wij 
niet kunnen komen, dan loopt Hij zeker met 
zelfmoordplannen rond; dan is Hij een helle- 
kind, waar wij als hemel-kinderen geen ge
meenschap mee hebben (want in de hel kun

nen en zullen wij niet komen!), - dan bevestigt 
de Here - in omgekeerde zin! - deze angstwek
kende diepe kloof tussen hen en Zich: Hij be
hoort bij de hemel, zij echter zijn van bene
den. De God hatende en verwerpende geest 
van de wereld is in hen vlees en bloed ge
worden en daarom zullen zij in hun zonden 
sterven: zij hebben in hun haat tegen Hem 
zichzelf helle-kinderen gemaakt, vs. 22-24. 
Aangrijpend klinkt hier uit ’s Heren mond tot 
tweemaal toe het oordeel: „in uw zonden zult 
gij sterven”. Tenzij, - tenzij zij geloven, dat „Ik 
het ben”; opnieuw dat majesteitelijke „Ik ben”, 
waarin Hij zich nog eenmaal in zijn volle heer
lijkheid als Israels Messias onomwonden voor 
hun aandacht stelt. Alleen het geloof in Hem 
als Christus Gods kan hen van de hel redden.
b. De Joden hebben heel goed begrepen, 
wat de Here met dit „Ik ben” bedoelde; in hun 
ongeloof en onwil verwijten ze Hem echter, 
dat Hij met zo aanmatigende autoriteit durft 
te spreken, vs. 25a. In antwoord daarop geeft 
de Here allereerst uiting aan de hopeloze 
vruchteloosheid van zijn spreken met hen, 
vs. 25b; zij willen immers niet luisteren! Toch 
zal Hij hen antwoorden, opdat zij nooit te 
verontschuldigen zullen zijn. Voor zijn 
spreken-met-hoge-autoriteit beroept Jezus 
zich opnieuw op de Vader, die Hem gezonden 
heeft, vs. 26. Wanneer Joh. hierbij aantekent, 
dat de Joden niet begrepen, dat Jezus op zijn 
Vader doelde, vs. 27, is dit een niet-begrijpen 
uit verblindheid vanwege hun ongeloof. En 
voorts: zij mogen thans dwars tegen alles in 
verwerpen, dat Jezus de Christus is; - wanneer 
zij Hem straks aan het kruis zullen geslagen 
hebben, zullen zij uit al wat daarna volgt 
(Pasen, Pinksteren, de overwinnende loop van 
het Evangelie en de triomfantelijke bouw van 
’s Heren kerk) gedwongen worden te erken
nen, dat Jezus de Christus was en de Gezon
dene van de Vader en dat Hij Vaders woord 
heeft gesproken en de werken Gods heeft ge- 
weiki, vs. 28. „Leren inzien” heeft hier de be
tekenis van gedwongen de feiten moeten er
kennen, zonder daarbij zelf tot geloof en be
kering te komen.
c. Heeft Jezus op dat moment hun van haat 
brandende blikken opgevangen? En daarmee 
als in een flits voor zich gezien, hoe deze over
sten zich aan Hem vergrijpen zullen? Hij heeft 
trouwens zopas zelf over zijn kruis gesproken. 
Hoe dan ook: Hij weet zich op de smartelijke 
weg, die voor Hem ligt van de gemeenschap 
met zijn Vader verzekerd. De brandende haat 
van deze oversten ontneemt Hem niet het ge
lovig uitzicht op Hem, die Hem gezonden 
heeft en Wiens opdracht Hij ten einde toe 
trouw zal vervullen, vs. 29.

Par. 5. Derde gesprek, vs. 30-47
a. Wanneer vs. 30 zegt, dat velen tot geloof
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in de Here kwamen, is dal geloof blijkens het 
vervolg nog tamelijk oppervlakkig: de ogen 
beginnen wel enigermate open te gaan voor het 
Messiasschap van Jezus, maar ze worden toch 
ook dadelijk al weer boos, wanneer de Here 
hun dingen zegt, die hen niet zinnen. Trou- 
w'ens, Jezus zegt ook, dat hun waarlijk-in- 
Hem-geloven daarin zal moeten blijken, dat 
zij in zijn Woord blijven; d.w.z.: dan moet zijn 
Woord heel hun leven, denken en doen be
heersen. En dan zal dat in hun leven een dub
bel gevolg hebben. Allereerst zullen zij de 
waarheid kennen. „Waarheid” is ook hier 
weer: de werkelijke stand van zaken betref
fende zonde en genade, vgl. 1 : 17 en daarbij 
Schets 3 par. 6.
Vervolgens zal de gelovige kennis van deze 
waarheid hen vrij maken; vrij van de zonde en 
haar slavernij, vs. 31, 32. Dat de Here Jezus 
hiermee in feite zegt, dat zij slaven zijn, die 
bevrijding nodig hebben, is bij deze Joden 
tegen het zere been geschopt, vs. 33. Daarom 
bestrijdt Hij hen in hun valse, vleselijke vrij- 
heidswaan: elk mens - ook deze Joden - is als 
zondaar slaaf van de zonde; de zonde is een 
vreselijke macht, die de mens in dodelijke 
slavernij geketend houdt, vgl. Rom. 6 : 16-23. 
Daarom: al zijn de Joden ook naar het vlees 
kinderen van Abraham, zolang zij niet ook 
het geloof van vader Abraham deelachtig zijD, 
bekleden zij in Gods huis niet de positie van 
de echte zoon, maar van de slaaf; en zoals de 
slavenzoon Ismaël uit Abrahams tent verwij; 
derd werd, zo zullen ook zij uit Gods huis 
verwijderd worden. Tenzij zij ware zonen van 
Abraham worden door het geloof in Christus, 
die als de Zoon in Gods huis, door zijn verlos
singswerk hen alleen vrij kan maken: van 
zondeslaven tot kinderen Gods, vs. 34-36.
b. Alhoewel zij naar vleselijke afstamming 
zonen van Abraham zijn, ontzegt Christus hen 
het ware zoonschap van Abraham; het ware 
zoonschap komt immers daarin uit, dat de 
zoon de werken van zijn vader doet; dat wil 
hier in concreto zeggen: dat zij als zonen even
als vader Abraham het Woord Gods geloven, 
zoals dat heden uit Christus’ mond doortocht 
en geloof in hun leven zoekt. Dat zij echter 
geen ware Abrahams-zonen zijn blijkt zonne
klaar daaruit, dat zij het Woord Gods uit 
Christus’ mond géén doortocht in hun leven 
geven (vs. 37); integendeel: zij zoeken Hem, 
die hun dat Woord Gods spreekt te doden! 
Dat bewijst duidelijk, dat zij wel als zonen de 
werken van hun vader doen, maar dat is dan 
ook zonneklaar een hndere vader, dan Abra
ham!, vs. 37-41a.
c. Het is duidelijk, dat de Here spreekt over 
een geestelijk vader- en zoonschap (Abraham 
als de vader der gelovigen); de Joden echter 
blijven hardnekkig denken aan hun vleselijke 
afkomst. Wanneer de Here dan ook te hunnen

aanzien zinspeelt op een andere vader dan 
Abraham, antwoorden ze verontwaardigd: ge 
wilt toch niet beweren, dat wij in hoererij bij 
Sara verwekt zijn! Wij zijn bloed-zuivere zo
nen van Abraham; en dat betekent automa
tisch ook: onze éne Vader is God, de God van 
Abraham!, vs. 41b.
De Here ontkent dat niet; inderdaad, wie 
waarlijk, geestelijk, een zoon van Abraham 
is, heeft ook God tot Vader. Maar juist dat 
geestelijke, ware, kindschap van Abraham en 
dus ook van God, ontzegt Hij deze Joden per
tinent. Want dan zouden zij vóór alles de Zoon 
van hun Vader liefhebben, als de door Hem 
Gezondene en zij zouden zijn Woord gelovig 
aannemen, vs. 43. Waarom echter hebben zij 
eenvoudig geen antenne, om Christus’ predi
king te horen en te verstaan? Om de ontstel
lende reden, dat er geen enkele wezenlijke re
latie is tussen hen en Christus en diens Vader! 
Zij hebben een heel dndere vader, n.1. de dui
vel en daardoor is hun antenne gericht op wat 
de duivel aan satanische boosheid uitzendt, 
vs. 43, 44a.
Immers, wat is de typische aard van hun gees
telijke vader, de duivel? Dat hij „niet in de 
waarheid staat”. De duivel heeft de ware wer
kelijkheid, zoals God die heeft geschapen en 
gemaakt, niet willen aanvaarden. Hij heeft 
zich een leugenwereld verzonnen, waarin niet 
God, maar hij op de troon van de wereld zou 
zitten. En vanuit deze leugen-waan handelt en 
spreekt de duivel. Voert hij zijn verbitterde 
strijd tegen God en alles wat van God is. Is hij 
ook de „mensenmoorder” geworden: hij heeft 
in den beginne zijn moordaanslag gepleegd 
op de mens, die naar het beeld van God ge
schapen is; van die God, die hij haat met een 
satanische haat.
Welnu, wanneer de Joden Christus, de Zoon 
en de Gezondene van God zoeken te doden, 
hebben zij zich daarmee in hun geestelijk kind
schap bloot gegeven. Dit is specifiek duivels. 
Evenals hun vader verwerpen zij de waarheid 
Gods en dus ook Hem, die deze waarheid 
Gods hen verkondigt, vs. 44, 45. Deze verwer
ping kan geen andere oorzaak hebben: laten 
zij in het leven en werken van de Here Chris
tus eens één zonde, één verkeerdheid aanwij
zen, die hun verwerping van Hem ook maar 
met enige redelijkheid zou kunnen motiveren. 
Dat kunnen zij immers niet! Daarom heeft hun 
verwerping van Jezus en van de woorden 
Gods, die Hij als Gezondene Gods spreekt, 
ook maar één oorzaak: zij hebben geen geeste
lijke band aan God en dus ook niet aan de 
waarheid. Zij hebben slechts een geestelijke 
band aan de duivel, de grote ontkenner van de 
waarheids Gods. In hun hele houding tegen
over de Here Jezus bewijzen zij, dat zij geen 
kinderen Gods zijn, maar Satanskinderen, vs. 
46, 47. Deze aangrijpend-emstige oordeels- 
velling door de Here Christus is ook vandaag
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van volle kracht en gelding met betrekking tot 
de vraag of wij het Woord van Christus al of 
niet gelovig aannemen.

Por. 6. Vierde gesprek, vs. 48-59
a. In vs. 30 is gezegd, dat velen, getroffen 
door de machtige Evangelie-prediking van de 
Heiland, tot aanvankelijk geloof in Hem be
gonnen te komen. De Here heeft zich daar
door echter niet laten misleiden; Hij wist wel, 
dat dit „geloof’ nog niet veel meer was, dan 
een eerste, oppervlakkige indruk omtrent 
Hem. Daarom heeft Hij toen ook gezegd, dat 
er, om waarlijk zijn discipel te zijn, meer no
dig is: daartoe is nodig, dat zij niet maar even 
door zijn Woord worden geraakt, maar dat zij 
„in zijn Woord blijven”, vs. 33. Zij moeten 
steeds meer en steeds voller zich in zijn Woord 
gelovig eigen maken; door het geloof steeds 
meer uit zijn Woord gaan leven, zodat dat 
Woord hun gehele levén, hun denken en spre
ken en handelen gaat beheersen. Daartoe komt 
het echter bij deze Joden niet; daartoe staat 
hun eigendunk, hun eigengerechtigheid, hun 
vleselijke-hoogmoed hen in de weg. Zodra de 
Here dat bij hen zoekt te breken,' worden ze 
verontwaardigd en gaan tenslotte schelden, 
vs. 48: het machteloze gebaar van mensen, die 
feitelijk geen verweer hebben tegen hetgeen 
hun wordt gezegd. Tegenover deze felle ont
ering van Hem beroept de Here zich op zijn 
Vader, Hij verdedigt zijn eigen eer niet; dat zal 
de Vader te zijner tijd wel doen. En dat zal 
voor hen, wanneer zij zich niet bekeren, het 
oordeel betekenen, vs. 49, 50.
b. Toch laat de Here hen niet los, hoe vijan
dig zij zich ook tegenover Hem gedragen. 
Daartoe komt Hij terug, op wat Hij hen reeds 
eerder heeft gezegd, vs. 33. Heeft Hij daar ge
zegd, dat het gelovig aanvaarden en bewaren 
van zijn Woord hen vrij zou maken van de 
slavernij van de zonde, de Here stelt daar 
thans de rijke, positieve, heilsweldaad tegen
over: wie zijn Woord bewaart zal in eeuwig
heid de dood niet zien. Zijn sterven wordt hem 
een doorgang naar het eeuwige leven, vs. 51; 
vgl. 5 : 24. Om hun vleselijk verzet tegen zijn 
Woord te breken, beklemtoont de Here dit 
met een- dubbel „Amen”. Opnieuw echter 
stuit zijn Evangelieprediking af op het onbe
grip van de Joden, op hun onwil, om zich aan 
zijn Woord met heel hun hart gevangen te 
geven. Voor wie houdt Jezus zich eigenlijk 
wel, dat Hij pretendeert over leven en dood de 
beschikking te hebben? Beweert Hij soms méér 
te zijn dan Abraham en al de profeten, die 
—  hoe groot zij ook waren —  toch allen ge
storven zijn?, vs. 52, 53. De Here Jezus er
kent volmondig, dat Hij zich met deze predi
king over bevrijdmg van zonde en dood en 
van eeuwig leven, een hoge eer toekent. Toch 
is dit geen zondige eerroof, waarmee Hij zich

iets toekent, wat Hem niet zou toekomen. 
Daartoe beroept Hij zich opnieuw op zijn Va
der, die Hem gezonden heeft en het bewaren 
van zijn Woord, waarmee Deze Hem in de 
wereld gezonden heeft, geeft Hem recht zo 
hoog van zichzelf te spreken, n.l. dat Hij vol
macht heeft over leven en dood. De ellende 
van de Joden is echter, dat zij zijn Vader noch 
diens Woord gelovig kennen, al beroemen zij 
er zich op dat deze Vader hun God is; daar
om schenken zij ook geen geloof aan Jezus’ 
Woord, vs. 54, 55.
c. Maar nog eenmaal betuigt de Here Jezus 
hen met alle kracht, dat Hij de Christus Gods 
is. Toen vader Abraham zijn zoon Izaak in 
zijn armen hield, heeft hij in het geloof vèr 
over Izaak heen de geboortedag van zijn gróte 
Zoon gezien en zich daarin ten zeerste ver
blijd, vs. 56; vgl. Hebr. 11 : 13. En als de Jo
den met dit getuigenis ongelovig de spot drij
ven en daarmee inderdaad blijk geven niets 
van het Woord Gods in Abrahams geschiede
nis begrepen te hebben, vs. 57, houdt de Here 
hen met een dubbel „Amen” bekrachtigd, zijn 
hoogste en diepste zelfopenbaring voor als 
Zoon van God, vs. 58. Machtig-scherp staat 
hier tegenover elkaar: „geboren was” en „ben 
Ik”. Abraham kende dag en uur van geboorte 
en is ook al weer eeuwen geleden gestorven, 
vs. 52; hij was een aan de tijd gebonden en in 
de tijd verschijnend en verdwijnend mens. 
Daartegenover is Jezus de „Ik ben”; daarin 
vallen verleden, heden en toekomst samen, vgl. 
Openb. 1 : 4. Hij is als Zoon van God van eeu
wigheid en tot in eeuwigheid. Zo staat Hij hier 
voor hen: de eeuwige Zoon in het vlees ver
schenen, 1: 14. Dat feit maakt al zijn woor
den waarheid. Daarom kon en mocht Hij hen 
roepen „in zijn Woord te blijven”, om waar
lijk zijn discipelen te zijn. Daarom heeft Hij 
waarlijk volmacht over dood en leven.
c. De in hoofdstuk 7 en 8 zich steeds meer 
toespitsende crisis rondom de Persoon van 
Jezus, wordt door dit machtige woord van 
zelfopenbaring des Heren wel tot zijn uiterste 
spits gebracht. Dat blijkt ook, wanneer de Jo
den stenen opnemen om Jezus als Godslaste
raar te stenigen. Dat zij dit voornemen niet tot 
uitvoering kunnen brengen, komt omdat nog 
zijn „ure” van de HERE niet gekomen is. 
Let er daarbij op, dat de „zij” van vs. 59 de
zelfden zijn als de „velen” van vs. 30. Begin
nend geloof in de Here Jezus eindigt met ste
nen op te nemen tegen Hem, wanneer het zich 
stoot aan de majesteit van zijn Woord, dat 
volledige geloofs-overgave eist. Geloof, dat 
van eigen hoogmoed afstand doet, om in Jezus 
Christus te vinden bevrijding van zonde en 
dood (vs. 33) en eeuwig leven (vs. 52).
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Schets 14: De goede Herder (hoofdstuk 9 : 1 - 1 0 : 2 1 )

Par. 1. Inleiding
We dienen er op te letten, dat hoofdstuk 9, 
wat de tijd betreft, onmiddellijk aansluit bij 
hoofdstuk 8; vgl. 8 : 59 met 9 : 1.
Ook hoofdstuk 9 behoort dus onmiddellijk bij 
deze geschiedenis van het zich tot het uiterste 
toespitsend conflict. We zien dan ook deze 
toespitsing in een volgend, nog heviger sta
dium komen: de Joden gaan het wapen van de 
excommunicatie hanteren tegen een ieder, die 
blijk geeft voor Jezus nog een goed woord over 
te hebben, 9 : 22, 34. Daarmee heeft de syna
goge in een uiterste daad (de Ban!) zich tot 
valse kerk gemaakt. Uit deze gemeenschap 
van dieven en moordenaars gaat de Here dan 
nu ook definitief zijn schapen wegroepen en 
vergaderen rondom zich als de enige goede 
Herder; dat is de strekking van het hierbij on
middellijk aansluitende hoofdstuk 10. De 
breuk tussen Jezus en het Jodendom wordt 
hier volstrekt en definitief. Zijn rondom zich 
vergaderende Herders-roep staat radikaal te
genover de excommunicatiedaad van de Jo
den. Hier gaan de wegen van synagoge en 
kerk definitief uiteen.

Par. 2. De kwade herders, 9 :1-34
a. We letten er in de eerste plaats op, dat de 
blindgeborene niet zelf zijn genezing van de 
Here Jezus vraagt; Hij kende Jezus blijkbaar 
nauwelijks en wist praktisch niets van Hem 
af, vs. 11. Het merkwaardige is juist, dat het 
zeer onredelijke verhoor, dat hem door de 
Farizeeën wordt afgenomen, hoe langer hoe 
meer nu ook zijn geestelijke ogen opent, om 
de heerlijkheid van de Heiland te zien, vgl. 
vs. 11 (de mens), 17 (een profeet), 25 en 33; 
tot de Here zelf hem tot de volle belijdenis 
van zijn geloof brengt, vs. 35-38. Hoewel naar 
aanleiding van een vraag van zijn discipelen, 
geneest de Here hem dus uit eigen initiatief en 
waar dit op Sabbat geschiedt (vs 14) brengt de 
Here zelf het conflict tussen Zich en de Over
sten tot zijn beslissend hoogtepunt.

b. Wat de vraag van de discipelen betreft, 
vs. 2, daaruit blijkt, dat zij van jongs afaan 
gedrenkt waren in de typisch farizese vergel- 
dingstheologie. Deze luidde zeer rechtlijnig 
aldus: wie God vreest en dient naar zijn ge
boden wordt rijk gezegend; wie daarentegen 
Gods geboden overtreedt, wordt daarvoor in 
zijn leven gestraft met tegenspoed en lijden. 
Deze stelling was dan voorts ook omkeerbaar:

voorspoed en geluk zijn het loon des HEREN 
op een vroom leven; lijden en tegenspoed zijn 
kennelijk straf van God op openlijk of in het 
verborgen bedreven zonde. Verder was het 
daarbij ook nog zo, dat kinderen gestraft kon
den worden vanwege zonden door de ouders 
bedreven: dat was al sinds eeuwen spreek
woordelijk onder de Joden, hoewel Gods pro
feten dat „geloof’ krachtig hadden bestreden; 
vgl. Jer. 31 : 29, 30; Ez. 18 :2  e.v. Hoe ver
draaid de Schriftgeleerden soms de Schrift 
lazen en verstonden, blijkt ook daaruit, dat 
zij uit Ps. 58 :4  hadden afgeleid, dat iemand 
ook reeds voor zijn geboorte ernstig zondigen 
kon. Tegen de achtergrond van deze verdwaal
de theologie is de vraag van de discipelen 
verklaarbaar. Vgl. verder voor de Schriftuur
lijke prediking aangaande lijden en tegenspoed 
in het O.T. b.v. het boek Job en Ps. 73 en in 
het N.T. m.n. Hebr. 12 :1-13.
c. De Here wijst niet alleen deze theologie 
radikaal van de hand (vs. 3a; vgl. Luc. 13 : 
1-5), maar verklaart ook positief, waarom de
ze man door Gods bestel blind geboren is; 
de HERE heeft hem daardoor in zijn heils- 
raad voorbestemd om in zijn genezing een 
machtig openbaringsteken te zijn van de heer
lijkheid van Jezus Christus. Hij is het Licht 
der wereld; zopas nog heeft de Here zichzélf 
als zodanig aan het volk gepredikt. In een we
reld vol duisternis van zonde en dood straalt 
Hij als het grote Licht: verlossing, heil en le
ven zijn er alleen door Hem. En al neemt de 
verwerping van Hem steeds ernstiger vormen 
aan, dat zal Hem niet verhinderen tot het 
laatste toe, overeenkomstig de opdracht van 
zijn Vader, zich als het Licht der wereld te 
openbaren, en de genezing van deze blindge
borene zal publiek een teken en zegel zijn van 
zijn waarachtig Licht-der-wereld-zijn, vs. 3-5; 
vgl. vs. 30-33. Maar dit teken en zegel zal dan 
ook de onontkoombare crisis in de wereld 
brengen. Blinden zullen door het geloof in 
Hem komen tot het licht, vgl. Jes. 8 : 22 - 9 : 5. 
Maar zij, die menen in hun eigen wijsheid zien
de te zijn en die daarom het Evangelie van 
het Licht verwerpen, zullen steeds meer met 
verblindheid worden geslagen, vs. 39-41. vgl. 
11 Thess. 2 : 11, 12: God zendt een energie 
van dwaling over hen, die aan de waarheid 
geen gehoor geleend hebben.
d. Door slijk te smeren op de oogleden van 
de blinde accentueert de Here Jezus nog eens 
zeer sterk de totale blindheid van deze man,
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vs. 6. Deze blindheid kan alleen opgeheven 
worden door een wonder van Gods reddende 
genade. Evenzo is dat gesteld met de geeste
lijke blindheid van de wereld, van alle men
senkinderen. Dat wonder van Gods reddende 
genade is echter verschenen in Jezus Christus, 
de Gezondene Gods om het Licht der wereld 
te zijn. Deze prediking ligt symbolisch inge
kleed in de opdracht aan de blinde zich te gaan 
wassen met het water van de vijver Siloam. 
Johannes legt die symbolische schakel tussen 
Siloam en Jezus door te wijzen op de betekenis 
van de naam Siloam, n.1. „afgezonden”,vs. 7. 
Deze vijver ontving zijn water via een leiding 
uit de bron Gihon, aan de voet van de tempel
berg. Dit leidde tot de voorstelling, dat dit 
water werd gezonden vanuit de troon van 
Gods genade.
Vandaar ook, dat deze bron zo’n belangrijke 
rol speelde in de liturgie van het Loofhutten
feest, 7 : 37 vgl. Schets 12, par. 3 onder b. 
Daarin ligt dus het punt van vergelijking: zoals 
het Siloam-water komt uit de troon van Gods 
genade, zo is Christus door Gods genade in 
de wereld gezonden; en zoals het Siloam- 
water de blinde ogen opent, zo is Christus het 
waarachtige Licht der wereld, dat geestelijk- 
blinde ogen ziende maakt.

c. Deze genezing brengt de Farizeeën in een 
zeer moeilijk parket, vs. 13 e.v. Enerzijds moet 
de evidentie van het wonder leiden tot de 
conclusie, dat het alleen heeft kunnen worden 
verricht door iemand, die beschikt over de 
kracht van God en die dus ook deelt in de 
gunst van God; een zondaar zou dit nooit heb
ben kunnen doen. Anderzijds weten deze Fari
zeeën met zekerheid, dat die Jezus een groot 
zondaar is, want Hij schendt permanent het 
Sabbats-gebod. Dat weten ze zo zeker, dat 
geen moment de gedachte bij hen opkomt, dat 
zij op dit punt van hun Sabbatsleer zélf ernstig 
dwalen. Met deze „wetenschap” lopen zij ech
ter onherroepelijk vast op het feit van de ge
nezing. Dat feit verklaart duidelijk: Jezus is 
de Knecht des HEREN. Dat zullen de Fari
zeeën echter nooit erkennen: hun Sabbats- 
iheologie weerspreekt dat met kracht. Welnu, 
eerder dan ooit hun theologie prijs te geven 
(„wij weten”!), wenden zij krampachtige po
gingen aan het feit van de genezing te ontken
nen, vs. 18 e.v. Lukt dat niet, dan proberen ze 
in een tweetal verhoren van de genezene hem 
ertoe te pressen te verklaren, dat de genezing 
in ieder geval niet door Jezus is tot stand ge
bracht, vs. 24 e.v. Ook deze vlieger gaat niet 
op; integendeel, hun verzet om tot erkenning 
van de waarheid te komen, prikkelt de gene
zene tot een steeds positiever getuigenis om
trent Jezus. Wanneer hij tenslotte vrijmoedig 
zijn „wij weten" stelt tegenover het in feite 
niet-weten van de Farizeeën, vs. 29 e.v., is bij 
dezen de maat vol; met een machteloos be

roep op hun vergeldingstheorie schelden ze 
hem de huid vol en werpen zij hem uit, vs. 34. 
ƒ. Met deze officiële daad van excommuni
catie, waarmee de oversten van de dreiging, 
vs. 22, overgaan tot de daad, is de teerling ge- 
worpen. Door deze daad zijn deze oversten van 
het volk duidelijk als kwade herders openbaar 
geworden. Daarom grijpt nu ook ogenblikke
lijk de goede Herder in. In de N.V. geven de 
woorden, „toen Hij hem aantrof’ in vs. 35 de 
indruk van een toevallige ontmoeting; daarom 
is de vertaling „Hem vindende” (St. Vert.) of 
„Hij vond hem” (Bouma) beter; de bedoeling 
is, dat de Here Jezus de genezen blinde opzet
telijk heeft gezocht. De excommunicatie be
tekende voor deze man, dat hij een volkomen 
uitgestotene is uit de Israëlitische volks- en 
kerkgemeenschap. Op hem rust volgens het 
vonnis van de Joden de „cherem”, de ban
vloek: ieder had hem voortaan als een heiden 
of als een melaatse te mijden. De goede Her
der zoekt daarom aanstonds dit door de 
kwade herders uitgeworpen schaap van Vaders 
kudde op.

Par. 3. De goede Herder, 9 : 35 - 10 : 21
a. Als de goede Herder brengt de Here nu 
eerst de genezen blinde tot het volle, rijke ge
loof in Hem, vs. 35-38. Blijkbaar heeft deze 
man aanvankelijk niet geweten, wie zijn wel
doener was, vgl. vs 17; hoewel in het twist
gesprek met de Joden de ware betekenis van 
Jezus steeds sterker voor hem is gaan leven. 
De Here gaat nu zijn geloof tot het volle in
zicht brengen. Wanneer Jezus hem vraagt, of 
hij in de Christus gelooft, zoals Daniël 
van Hem als de „Mensenzoon” geprofeteerd 
heeft, voelt hij ogenblikkelijk aan, dat dit maar 
niet een abstracte, theoretische vraag is, maar 
dat in deze vraag opgesloten ligt, dat de pro
fetie vervuld is; dat die voorzegde „Mensen
zoon", de Christus, er heden is en dat Hij er
gens te ontmoeten moet zijn. Vandaar, dat 
zijn gelovig antwoord zich toespitst op de 
vraag: „Wie is Hij”, opdat hij zijn geloof in 
Hem daadwerkelijk betonen kan. Geloofsbe
lijdenis en aanbidding is dan ook zijn ogen
blikkelijk antwoord op Jezus’ zelf-bekendma- 
king aan hem.
b. Deze ingrijpende gebeurtenis wordt nu 
voor de Here de aanleiding om zich publiek 
aan het volk voor te stellen als de ware en 
goede Herder tegenover het gebleken kwade 
herderschap van de oversten. (Voor vs. 39-41, 
zie boven, onder 2c). Het dubbele „Amen” in 
l ü : 1 legt een zwaar en ingrijpend accent op 
deze prediking. Het beeld, waarin de Here 
spreekt is duidelijk en uit het O.T. ook het 
volk zeer vertrouwd. De schaapskooi is een 
omheinde ruimte, van boven open en met aan 
écn zijde een vrij nauwe opening, ’s Avonds 
komen verschillende herders met hun kudde
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naar deze schaapskooi en drijven er de scha
pen naar binnen. Eén van de herders neemt 
gedurende de nacht plaats in de opening; hij 
is om zo te zeggen een levende deur; en zo 
houdt hij daar de wacht tegen wilde dieren en 
rovers, In de vroege morgen komen de her
ders terug; ze worden vanzelf door de deur
wachter herkend en hij laat hen binnen. Iedere 
herder roept dan zijn eigen schapen bij name; 
de schapen herkennen zijn vertrouwde stem 
en hij leidt ze naar buiten en zoekt met hen de 
goede weidegronden op. Denk maar niet, dat 
het een vreemde lukken zou de schapen achter 
zich te krijgen: ze kennen zijn stem niet en dus 
volgen ze hem niet. Intussen, er sluipen 
's nachts ook vaak dieven en rovers rond. Ze 
komen vanzelfsprekend niet langs de ordelijke 
weg; de wachter zou hen met zijn speer en zijn 
knots te lijf gaan! Daarom proberen zij stille
tjes over de omheining naar binnen te klim
men om de schapen te roven.
c. Het lijdt geen twijfel, of de Here heeft met 
de dieven en rovers de in allerlei partijschap
pen verdeelde Joodse oversten op het oog 
gehad. Ze hebben zichzelf als leiders op
geworpen van ’s HEREN volk, de schapen 
Zijner weide. Maar zij ontroven aan de HERE 
zijn schapen; zij heersen erover met harde 
hand en zij exploiteren de schapen ten bate 
van hun eigen macht en zucht naar heerschap
pij. Ze plegen zelfs moord op de schapen, die 
naar de stem van de hun door God gegeven 
Herder horen, door ze te excommuniceren. 
Fel striemt de Here Christus in dit beeld de 
goddeloze volksleiders. Treffend is de kant
tekening van de St. Vert, op vs. I: „door on
behoorlijke middelen (nl. niet door een godde
lijke roeping) zich in de gemeente Gods in
dringen of valse leer invoeren”. De schapen 
van Gods kudde herkennen in de prediking 
van de Here Jezus de stem van de goede Her
der en dus volgen ze Hem, zoals uit het voor
beeld van de blindgeborene gebleken is. De 
„vreemde” in vs. 5 is ieder, die niet tot de 
schapen komt met het waarachtige Woord des 
HEREN. Let ook op de betekenis hiervan voor 
de dag van vandaag!
d. Omdat velen van de omstanders blijk ge
ven deze gelijkenis niet te hebben verstaan, 
gaat de Here in de vss. 7-15 een tweetal hoofd
trekken uit de gelijkenis nader uitwerken: 
eerst het beeld van de deur, vs 7-10, daarna 
dat van de herder, vs. 11-15. En Hij doet dat 
opnieuw in een tweetal „Ik ben”-uitspraken, 
die er de volle nadruk op leggen, dat Hij het 
waarlijk is (deur en herder) en dat niemand 
buiten Hem het is: Hij en Hij alléén is de 
deur van de schaapskooi en de herder der 
schapen. Nu had in de gelijkenis (vs. 1-5) de 
„deur” een dubbele functie: 1. de plaats waar 
men wettig de schaapskooi binnenkomt, vs. 1; 
en 2. de opening waardoor de schapen in- en

uitgaan. In beide betekenissen verklaart nu 
de Here: „Ik ben de deur”; betekenis 1. in vs.
7. 8; betekenis 2. in vs. 9, 10.
Eerst dus vs. 7, 8. De Here zegt hier, dat al
leen zij ware herders van ’s HEREN kudde 
zijn, die komen tot de schapen in de naam en 
in de dienst van Christus. Zij moeten om zo 
te zeggen eerst dwars door Christus zijn heen
gegaan, eerdat zij tot de schapen komen. De 
ware herders komen tot de schapen met de 
Christus der Schriften. Dat was de ellende 
reeds onder het Oude Verbond: de afvallige 
koningen, ontrouwe priesters en valse profe
ten braken de weg naar Christus op en werden 
het volk tot onheil. En zo is het in Jezus’ da
gen opnieuw. Allen, die naar het herderschap 
over Gods kudde grijpen zijn dieven en rovers: 
zij willen heersen over de schapen en daarom 
versperren zij de weg van het volk tot Christus, 
ja, zij willen Hem doden. En zo blijft het de 
eeuwen door: valse profeten en pseudo-mes- 
siassen grijpen naar Gods kudde om die ten 
eigen bate te exploiteren. Gelukkig weigeren 
de echte schapen van Gods kudde naar hun 
stem te luisteren omdat zij niet spreken naar 
de Schriften. Zij zullen alleen maar naar die 
stemmen luisteren, die zich aan hen legitime
ren met de Christus der Schriften. Alleen wie 
in de naam en met het Evangelie van Christus, 
naar de Schriften, komt, vraagt wettig gehoor 
bij de schapen, omdat Hij alleen de enige 
Deur is, die legitiem tot de schaapskooi toe
gang verleent, vgl. vs. 1-3.
Fr. 9, 10: In de gelijkenis heeft de Here Jezus 
zichzelf ook de deur genoemd, waardoor de 
schapen in- en uitgaan, vs. 4, 5. Ook ten aan
zien daarvan verklaart Hij: „Ik ben de Deur”. 
In dit opzicht is de deur voor de schapen beeld 
van beveiliging en van vrijheid. Door de deur 
gaan ze binnen in de veilige beslotenheid van 
de schaapskooi; tot de geborgenheid van hun 
leven binnen de veilige omwalling van Gods 
beschuttende bewaring en bescherming, die 
hen voor alle woeden van de vijanden be
waart. En zij gaan door de deur uit naar bui
ten in de vrijheid van de grazige weiden van 
leven en van overvloed. Door het geloof in 
Christus hebben de schapen het leven, want 
door Hem worden zij geleid in de weide van 
het Woord des levens, het Evangelie van red
ding en zaligheid, dat hun overvloedig spijzigt 
en verzadigt; vgl. Ps. 23 : 1-4. Het leven, het 
volle, echte leven tot in eeuwigheid toe, stelt 
de Here tegenover de ondergang, het verderf, 
die de valse herders over de schapen brengen.
e. In vr. 11-15 werkt de Here het beeld van 
de herder verder uit, opnieuw in een tweemaal 
herhaald: „Ik ben de goede Herder”, vs. 11, 
14. Ik ben het alleen en uitsluitend; buiten 
Christus zijn er slechts kwade, valse herders, 
die de schapen ten verderve leiden. „Goed” 
kan ook „schoon” betekenen. Het duidt aan
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alles, wat mooi en goed en volmaakt is. Jezus 
verenigt in zich alles, wal tot het goede, vol
maakte herderschap behoort; alles, wat een 
herder behoort te zijn, is in Hem te vinden. 
In drie momenten geeft de Here nader aan, 
waarin deze „goedheid” van zijn herderschap 
te ontdekken is. Allereerst daarin, dat Hij zijn 
leven inzet voor zijn schapen. Wat dat bete
kent, schetst Hij in de tweede plaats in het 
schril contrast tussen een herder en een huur
ling. Dat contrast ligt ten diepste daarin, dat 
een huurling niet, maar een herder wel hart 
heeft voor de schapen. Daarin is Hij nu juist 
de „goede” Herder: het gaat Hem bij alles, in 
al zijn werk, bij heel de inzet van zijn persoon, 
bij al zijn gedachten en overleggingen, bij al 
zijn doen en laten alléén maar om de schapen. 
Om hun belang, hun welzijn, hun behoud; 
daar is heel zijn herdershart op gericht. Dat 
ligt ook in dat derde moment: „Ik ken de mij
nen”; in de diepe, bijbelse zin van „kennen”. 
De Here kent ieder van zijn schapen bij name; 
ieder schaap met zijn eigen aard en karakter; 
ieder schaap in zijn eigen noden en behoeften; 
ieder schaap tot in zijn diepste innerlijk. En 
Hij heeft zijn schapen lief; zijn rijke, volle Hei- 
lands-hart staat voor hen open. Daarom zet 
Hij zijn leven voor hen op het spel in het uur 
van het dodelijke gevaar. Hier horen wij tus
sen de woorden van de Here Jezus door reeds, 
wat Hij straks in zijn zelf-offerande aan het 
kruis, in het geven van zijn leven tot redding 
en behoud van zijn schapen, doen zal. Daarom 
kennen zijn schapen ook Hem: dat weten de 
schapen van de Here Christus; zo hebben tij 
Hem leren kennen en liefhebben. De schapen 
hebben zijn hart gehad tot in de dood toe en 
daarom heeft Hij ons hart, eeuwig en onver
brekelijk, in leven en sterven. Daarom volgen 
wij Hem en horen naar zijn vertrouwde, lief
devolle stem, zoals die in zijn Evangelie tot 
ons klinkt.

j. Met deze prediking vergadert Christus de 
schapen rondom zich als de goede Herder en 
roept hen daarmee tevens wèg van de kwade 
, herders, weg uit het vals geworden instituut 
van de synagoge, waarin deze kwade herders 
de scepter zwaaien en de schapen, die naar de 
stem van de van God gegeven Herder luiste
ren, treffen met het wapen van de excommu
nicatie. Daarom valt ook juist in deze predi
king tot viermaal toe dat zwaar geladen 
woord: „Ik ben”; meer dan ooit hebben deze 
woorden van zelfopenbaring een zwaar anti
thetisch accent. Aan Christus alléén zal elk 
geestelijk gezag zijn legitimatie hebben te ont
lenen: „Ik ben de deur tot de schaapskooi”; 
een ieder, die deze legitimatie niet kan ver
tonen valt onder de scherpe kwalificatie: „dief 
en rover”. In Christus alléén is alle heil en 
leven: Hij uitsluitend is de Deur, waardoor de 
schapen in- en uitgaan om het leven te vinden.

Wam Hij alleen is de goede Herder, die door 
zijn levensoffer de schapen redt van de onder
gang en hen het leven verwerft: Hij en Hij al
leen in zijn liefde en zijn offerbereidheid voor 
zijn schapen. Daarom ook legt de Heiland tot 
tweemaal toe zijn prediking onder de sterke 
klem van dat dubbele „Amen, Amen”. Zo 
werft ook met grote liefde voor de schapen en 
tegelijk met brandende toom over de valse 
herders („dieven en rovers”!) de Here Jezus 
om het geloof en om het hart van deze arme 
schapen.
g. In de vrs. 16-21 voegt de Here Jezus nog 
twee belangrijke punten aan zijn prediking 
toe. In de eerste plaats opent Hij een wijd 
perspectief voor de bediening van zijn herder
schap. Deze zal niet tot Israël beperkt blijven, 
maar zich straks ook uitstrekken tot „ande
ren”. Hier komen de heidenen in het gezichts
veld, die ook zullen gaan delen in het heil van 
Christus; dan zal de scheidsmuur tussen Israël 
en de volken wegvallen; vgl. Ef. 2 : 11 e.v. Op
vallend is in vs. 16 de spreekwijze: „heb Ik”; 
de Here ziet die „andere schapen” reeds als 
zijn bezit, hoewel zeer velen van deze schapen 
op dat moment nog zelfs niet geboren zijn. 
Jezus ziet de totaalheid van alle schapen als 
één kudde, Hem door de Vader gegeven, om 
haar te leiden naar het eeuwige leven.
In de tweede plaats: de Here heeft zopas ge
sproken over: „zijn leven inzetten voor de 
schapen”. Daarmee heeft Hij gezinspeeld op 
zijn dood. Thans wil Hij er geen onzekerheid 
over laten bestaan, dat zijn dood straks niét 
een jammerlijk lot zal zijn, maar een daad van 
aflegging van het leven uit eigen beweging, 
om daarna dat leven ook weer terug te ne
men. Golgotha en Pasen zullen heilsdaden 
van de Christus zijn tot verlossing van zijn 
volk. Om elke gedachte aan grootspraak weg 
te nemen, verklaart de Here tot beide daden 
(van levensoffer en opstanding) bevoegdheid 
te hebben ontvangen van zijn Vader; ja, dat 
het zelfs een gebod is van zijn Vader om deze 
bevoegdheid ten uitvoer te leggen. Het heeft 
dezelfde inhoud als het woordje „moet” in 
zovele andere uitspraken. Zo laat de Here 
vriend noch vijand onzekerheid over de bete
kenis van zijn dood en opstanding: zij behoren 
tot Vaders opdracht en volmacht. Daarin wil 
de Vader zijn heilsraad verwerkelijken door 
de dienst van zijn Zoon; vgl. 3 :1 6  e.v.

Opmerking:
Desgewenst kan deze schets ook over twee 
inleidingen worden verdeeld, waarbij 
hoofdstuk 9 afzonderlijk behandeld wordt. 
Maar dan dien je in de tweede inleiding 
over hoofdstuk 10 : 1-21 het nauwe ver
band met hoofdstuk 9 wel goed vast te 
houden.
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Schets 15: Op het feest van de tempelreiniging
Hoofdstuk 10 :22-42

Par. 1. Inleiding
Voor deze schets nemen we ditmaal een vrij 
korte perikoop. We lezen hier het laatste twist
gesprek van de Joden met de Here Jezus over 
zijn Messiasschap. In de vorige hoofdstukken 
is dat herhaaldelijk aan de orde geweest. We 
konden dan niet altijd op ieder détail van deze 
gesprekken wat breder ingaan. Daarvoor heb
ben we nu in deze schets wat meer gelegen
heid. En dat temeer, omdat enkele elementen 
uit die vroegere gesprekken hier terug keren. 
We zijn daardoor nu in de gelegenheid om 
aan deze elementen iets bredere aandacht te 
besteden. Tevens geeft ons dat de gelegenheid 
om de kern van het grote twistgeding tussen 
Jezus en de Joden nog eenmaal duidelijk sa
men te vatten.

Par. 2 In Jerusalem, vs. 22-39
a. Wat de tijdsbepaling betreft: we zijn hier 
op het zogenaamde Chanoeka-feest. Dat is on
geveer midden december, dus een paar maan
den later, dan het Loofhuttenfeest, waarvan 
in het voorgaande sprake was. Dit feest was 
nog niet zo oud. Het ging terug op het jaar 165 
voor Chr. Judea verkeerde toen onder Syri
sche tyrannie. Dat was vooral ook een geeste
lijke tyrannie, uitgeoefend door de beruchte 
Syrische koning Antiochus Epifanes (in de 
profetie van Daniël prototype van de Anti
christ!). Zijn opzet was om het Joodse volk 
geestelijk gelijk te schakelen met het Griekse 
heidendom. Zo was b.v. de besnijdenis op 
straffe des doods verboden, terwijl in de tem
pel een beeld werd opgericht voor de Griekse 
oppergod Zeus en op hel altaar varkens wer
den geofferd. Zo was de tempel, het huis des 
HEREN, op een verschrikkelijke manier ont
heiligd. Onder leiding echter van het geslacht 
der Makkabeeën was het zwaar verdrukte volk 
in opstand gekomen en het was Judas de Mak- 
kabeeër gelukt de Syrische legers te verslaan 
en land en volk te bevrijden van de onderdruk
ker. Op de 25e van de maand Kisleu (onge
veer onze maand december) was toen de tem
pel van de heidense onreinheid gereinigd en 
opnieuw gewijd aan ’s HEREN dienst. Dit feit 
werd nu op het Chanoeka-feest herdacht, voor
al door het ontsteken van feestlichten in de 
huizen. We krijgen de indruk, dat de Here

Jezus zich in de tussenliggende maanden niet 
in Jerusalem heeft vertoond, maar op dit feest 
wordt Hij er weer gesignaleerd. En al spoedig 
komen de Joden op Hem af. Ze treffen Hem, 
wandelende in de zuilengang van Salomo, 
waar men tegen het gure winterweer beschut
ting kon vinden.
We weten, dat de breuk tussen Jezus en de 
Joden definitief geworden is. Het woord „Jo
den” heeft, zoals we eerder gezien hebben, bij 
Joh. altijd een geestelijke betekenis: het zijn 
vooral de Jezus vijandig gezinde, ongelovige 
oversten van het volk; hier in Jerusalem m.n. 
ook de leden van het Sanhedrin. De Here heeft 
hen naar aanleiding van de ex-communicatie 
van de genezen blindgeborene, als valse her
ders ontmaskerd en het volk tot Zich geroe
pen als de enige ware en goede Herder van 
de schapen Israëls. Dat is uiteraard deze over
sten niet verborgen gebleven. Ook van hun 
kant is de vijandschap in een definitief stadium 
gekomen. Niet alleen, dat zij iedere openlijke 
volgeling van deze Jezus uit de synagoge gaan 
werpen, maar ook met deze Jezus zélf, de aan
stichter van alle onrust en ellende, moet het 
nu maar eens uit zijn. Ze zijn vastbesloten 
Hem op de een of andere manier om het leven 
te brengen. Daarom komen ze, zodra ze ver
nemen, dat Hij weer in Jerusalem opgedoken 
is, met duidelijk agressieve bedoeling op Hem 
af. Het gaat hen nu niet meer om kwesties van 
Sabbats-ontheiliging en dergelijke, maar zij 
vatten thans de zaak in het hart aan. Duidelijk 
agressief is dan ook de toon, die ze tegen de 
Here aanslaan. Het moet nu maar eens uit zijn 
met zijn praatjes, waarmee Hij herhaalde ma
len al maar om de grote zaak heeft heen ge
draaid en waarmee Hij hen en het volk steeds 
maar in onzekerheid en onrust gehouden heeft. 
Laat Hij nu - zo sommeren zij Hem bits en 
vijandig - eens open en ronduit zeggen, of Hij 
zich voor de Messias uitgeeft, ja dan neen!, 
vs. 24. De heren vinden, dat het spel nu lang 
genoeg gespeeld is, daar moet nu een einde 
aan komen: Jezus zegge onomwonden of Hij 
de Messias is; zo ja, dan weten zij, wat hun te 
doen staat.
b. In zijn antwoord, vs. 25, ontkent de Here 
pertinent, dat Hij ooit voor hen of voor het 
volk verborgen gehouden heeft, w'ie Hij is.
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Vele malen heeft Hij een klaar getuigenis af
gelegd omtrent zichzelf. Hoe dikwijls heeft 
Hij niet in allerlei toonaarden van zichzelf 
verklaard, dat de Vader Hem gezonden heeft 
en dat Hij van God gekomen is om hier op 
aarde zijn goddelijke zending en opdracht uit 
te voeren? Daar zijn voorts zijn vele „Ik ben”- 
uitspraken: „Ik ben de Weg, de Waarheid en 
het Leven”; „Ik ben het Brood des Levens”; 
„Ik ben het Licht der wereld”, enz. Dat zijn 
stuk voor stuk Messiaanse uitspraken; woor
den, die alleen in sterk messiaans zelfbewust
zijn konden worden gesproken. Als de vraag 
klonk: „zijt Gij het”,? heeft Christus steeds 
geantwoord: „Ik ben!” Maar niet alleen zijn 
woorden hebben omtrent Hemzelf getuigd, 
maar ook zijn werken. En het is ook vandaag 
niet voor ’t eerst, dat Hij daarop wijst; ook dat 
heeft Hij hen reeds eerder voorgehouden; vgl. 
5 : 16 e.v. Deze werken in hun feitelijke zicht
baarheid en controleerbaarheid staan als spre
kende getuigen aan de zijde van Jezus. Zij 
verklaren zonneklaar, dat Hij de werken Gods 
werkt; dat Hij zulke werken - van genezing, 
duiveluitwerping, doden-opwekking - alleen 
kon doen krachtens opdracht en volmacht van 
Boven. In deze werken kwam zijn zending als 
Christus Gods helder en klaar aan het licht. 
Nooit vindt het ongeloof motivering of recht
vaardiging in onduidelijkheid in Jezus’ woor
den en werken, maar het komt alleen voort uit 
onwil, uit hardheid van hart om zich aan het 
klaar getuigenis te onderwerpen. Tot twee
maal toe verwijt de Here Jezus dit dan ook 
deze oversten: „gij gelooft niet”, vs. 25, 26. En 
datheefthier de klank van: niet willen geloven; 
niet willen overtuigd worden. De ogen sluiten, 
wanneer het licht hen in het aangezicht straalt.

c. Hoe komt het toch, dat deze oversten niet 
geloven? Zij zeggen: dat ligt aan U, aan Uw 
onduidelijkheid, aan Uw voortdurende zélf- 
verberging, waardoor gij ons in onzekerheid 
houdt. Scherp echter ontkent de Here dat. Het 
ongeloof in Hem zal nooit zijn verontschuldi
ging aan Hem kunnen ontlenen. Ook heden 
ten dage zal niemand met recht kunnen vol
houden, dat het Evangelie zo onduidelijk is en 
zoveel vragen open laat, dat daardoor meer 
dan één opinie mogelijk is omtrent de vraag, 
wie nu eigenlijk Jezus is. Is Hij er b.v. zichzelf 
wel ooit van bewust geweest, dat Hij de Chris
tus was? Of heeft latere „gemeente-theologie” 
dat er van gemaakt? Maar de Here zelf wijst 
het goed recht van zulke onzekerheid, van zul
ke vragen pertinent af. Hij heeft duidelijk ge
noeg te kennen gegeven, wie Hij is. Het onge
loof van de oversten heeft dan ook een heel 
andere oorzaak: zij behoren niet tot zijn scha
pen, vs. 26. En dat is geen tragisch lot, dat op 
hen rust, maar dat ligt aan de gesteldheid van 
hun hart. Schapen kenmerken zich door ne
derigheid en volgzaamheid. Maar zij willen

heersen, zichzelf handhaven. Zij willen vooral 
niet van genade leven. Daarom weigeren zij 
naar de stem van de enige goede Herder te 
horen. Zij stoppen hun oren toe voor zijn Her
ders- en Heilandsstem.

d. Zo knoopt de Here aan bij zijn laatste 
prediking, nu al weer een paar maanden gele
den; de prediking, waarin Hij de radikale 
breuk tussen Zich en deze oversten had ver
kondigd. Deze prediking herhaalt Hij thans 
nog eens, door op de innige relatie tussen Zich 
en zijn schapen te wijzen; een relatie, waar de
ze ongelovige oversten volkomen buiten staan. 
Dit doet de Here op een zeer verheven wijze, 
die veelszins het karakter heeft van een lied, 
een lofzang, vs 27, 28. Deze uitspraak bestaat 
uit drie paren van zinnen, die deze innige be
trekking tussen Hem en zijn schapen tekenen. 
Daarbij zegt Hij in ieder zinnen-paar eerst 
iets over wat de schapen eigen is en daarbij 
aansluitend, wat Hij voor de schapen is.
Het eerste zinnen-paar is: „Mijn schapen ho
ren naar mijn stem”, vgl. vs. 3; zij herkennen 
in zijn stem de stem van hun Herder, daarom 
horen zij naar die stem in gelovige overgave 
van hun hart. Kennen de schapen Hem als 
hun Herder, omgekeerd kent Hij hen als zijn 
schapen en dat houdt voor hen in zijn liefde, 
zijn zorg, zijn heil. Het tweede zinnen-paar 
luidt: „zij volgen Mij”, omdat zij weten, dat 
zij bij deze Herder alleen het leven vinden. 
Daarbij sluit aan, wat de Herder doet: Hij 
geeft de schapen ook inderdaad het leven; het 
echte, volle en waarachtige leven, dat blijft in 
eeuwigheid. En dan het derde zinnen-paar: 
„zij zullen (daarom) voorzeker niet verloren 
gaan”; in.het volgen van deze Herder om bij 
Hem het leven te vinden, worden de schapen 
nooit beschaamd, want - en dat beziet de zaak 
opnieuw van de kant van de Herder -: „nie
mand zal ze uit mijn hand roven”. Daar staat 
de machtige, beschermende zorg van de Her
der borg voor. Dit laaste zinnen-paar schijnt 
iets haast Ongelofelijks te zeggen, gezien al de 
vijandige, demonische machten, die alles op 
alles zetten om de schapen uit de hand van de 
Herder te roven: Satan en zijn machten, maar 
ook - in dienst van hem - de „dieven en ro
vers”. Zijn de schapen tegenover al deze mach
ten waarlijk veilig? Ja, want daar staat Vaders 
macht en trouw borg voor. De hemelse Vader 
heeft deze schapen aan de Herder gegeven, 
opdat Hij ze redde, beware en het eeuwige 
leven verzekere. Omdat de Vader ze Hem toe
vertrouwde, daarom zijn de schapen Hem bo
ven alles kostbaar en bewaart en beschermt 
Hij ze met al zijn macht. Daarom kan niemand 
ze ooit roven uit zijn hand, noch uit Vaders 
hand. Dit spreken over de veiligheid van de 
schapen, waarbij haast ongemerkt de woorden 
over de macht, de zorg, de liefde van de Vader 
en van Christus over en voor de schapen in
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elkaar vervloeien, leidt dan ook vanzelf tot 
dat hoge woord van Jezus' zelfopenbaring: „Ik 
en de Vader zijn één”, vs. 29, 30.
(-. Dat de Here Jezus hier doelt op zijn god
delijke afkomst, hebben de Joden goed begre
pen: in felle verontwaardiging over zulk in 
hun ogen godslasterlijk spreken nemen ze 
reeds stenen op om Hem die naar zijn hoofd 
te gooien. De Here laat zich niet intimideren; 
Hij steekt a.h.w. bezwerend de hand op en 
stelt hen de indringende vraag naar het motief 
van hun wil om Hem te doden, vs. 31, 32. Dat 
Jezus hier zijn w'erken in het geding brengt, 
vloeit voort uit wat Hij in vs, 25 gezegd heeft: 
het waren zijn werken, die getuigenis aflegden, 
dat Hij de Christus is. Van die werken beklem
toont de Here, dat zij ,.goed” waren, hei! 
brachten en zegen verspreidden en dat Hij die 
werken alleen heeft kunnen doen als uit door 
de Vader verleende volmacht. Op welk punt 
menen deze oversten nu dit werken-getuigenis 
omtrent de vraag wie Hij is, te kunnen aan
vechten? In hun antwoord, vs. 33, weigeren de 
Joden dit getuigenis-karakter van Jezus’ wer
ken hardnekkig te aanvaarden. Dat die wer
ken „goed” waren, kunnen ze niet ontkennen, 
maar dat de Here ze verrichtte uit goddelijke 
volmacht, weigeren ze te erkennen. Ze blijven 
erbij dat Hij een mens is; een mens dan mis
schien met bizondere gaven van genezing e.d., 
- goed, maar dat Hij de euvele moed heeft zich 
één te verklaren met de Vader; zich goddelij
ke afkomst en eer aan te matigen, dat doet hen 
naar de stenen grijpen. Zegt de wet niet, dat 
de godslasteraar behoort gestenigd te wor
den?; Lev. 24 : 16. De Here Jezus heeft open
lijk op hun vraag (vs. 24) antwoord gegeven; 
Hij heeft hen voor de zoveelste maal het ge
tuigenis daarvoor voorgehouden, vs. 25, 32; 
maar opnieuw verharden zich deze oversten in 
hun ongeloof, door dit getuigenis resoluut te 
verwerpen.
ƒ. Hoezeer ongeloof en onwil bij deze over
sten voorzit, laat de Here Jezus hen toch niet 
los. Ze hebben Hem nu ronduit van godslas
tering beschuldigd. Hoe ongegrond deze be
schuldiging is, gaat de Here hen thans aan
tonen uit de Schriften. Het woord „wet” in 
vs. 34 ziet hierbij op het gehele Oude Testa
ment, blijkens het ook in het Nieuwe Testa
ment voorkomende spraakgebruik onder de 
Joden; vgl. b.v. ook dit spraakgebruik bij Pau- 
lus, Rom. 3 :19 ; I Kor. 14:21, waar het 
woord „wet” betrekking heeft op de psalmen 
en op de profeten. In vs. 34 legt Jezus met de 
woorden „staat er niet geschreven” nadruk op 
het ook door de Joden beleden normatieve 
karakter van de Schrift. En in vs. 35 beklem
toont Hij met: „en de Schrift niet kan gebro
ken worden” het ook door deze oversten er
kende, voor alle tijden bindende karakter van 
de Schrift: want toen gold, geldt ook nu en

blijft al de eeuwen door van gelding. Onder 
deze normatieve en verbindende klem van de 
Schrift, beroept de Here zich nu op Ps. 82 : 6, 
vs. 35. Daar bekleedt de HERE de rechters, 
krachtens hun hoge ambt, waarin zij Hem als 
de opperste Rechter vertegenwoordigen, met 
de erenaam: „góden”. Vanuit deze Schriftuit- 
spraak gaat de Here Jezus nu concludéren 
van het mindere naar het meerdere. Het min
dere is: Psalm 82 geldt van aardse, zondige 
mensen, die de HERE echter met een hoog 
ambt bekleedt. Het meerdere is: Jezus komt uit 
de hemel; daar is Hij reeds ver voor zijn ge
boorte door de Vader „geheiligd”, d.i. afge
zonderd en verordineerd om de werken des 
Vaders te volbrengen; daarna is Hij daartoe 
door de Vader in deze wereld gezonden. Het 
mindere: als de HERE die aardse rechters dan 
reeds met de naam „góden” benoemt, om hun 
relatie tot God als hun opdrachtgever aan te 
duiden; dan nu het meerdere: hoe kunnen de 
Joden dan Jezus van godslastering beschuldi
gen, wanneer Hij van zichzelf met het oog op 
zijn messiaanse afzondering en zending ver
klaart: „Ik ben Gods Zoon”? Maar dan zit 
ook inderdaad alles vast op dat getuigenis van 
vs. 25. Of Jezus door zo te spreken over zich
zelf de waarheid zegt of liegt, dat zullen de 
werken, die Hij doet beslissen. Zijn dat mes
siaanse werken, ja dan neen, vs. 37, 38. De 
Here Christus bindt hen opnieuw met alle 
kracht aan dat getuigenis-der-werken. Zijn dat 
inderdaad géén messiaanse werken, dan be
hoeft niemand Hem in zijn pretentie te gelo
ven en beschuldigen de Joden Hem terecht en 
heeft hun hand terecht daar de stenen gegre
pen. Maar ook omgekeerd: wanneer de wer
ken die Hij doet een klaar getuigenis afleg
gen, dat het messiaanse werken zijn, dan zullen 
die werken hen ervan moeten overtuigen, dat 
de bewijskracht van psalm 82 verbindend is 
en dat Jezus’ zelfopenbaring als Zoon van 
God waarachtig is.

g. Belangrijk zijn deze verzen ook met be
trekking tot het Schriftgezag. Wij zien, hoe 
men alom met een beroep op de zgn. „men
selijkheid” van de Schrift, haar goddelijk ge
zag ondergraaft. Zeer zeker belijden wij, dat 
de Heilige Geest bij de inspiratie der Schriften 
mensen - de Bijbelschrijvers - in zijn dienst 
genomen heeft met volle inschakeling en ge
bruikmaking van hun persoon, aanleg, karak
ter, eigen onderzoek, enz.; vgl. Luc. 1: 1-4. 
We noemen dit wel de menselijke factor in de 
H. Schrift. Maar de Heilige Geest heeft die 
menselijke factor zó in zijn dienst genomen, 
dat hetgeen geschreven werd het onfeilbare 
en betrouwbare Woord Gods is. Velen maken 
echter deze menselijke factor dusdanig los van 
het werk van Gods Geest en verzelfstandigen 
deze „factor” zodanig, dat de Bijbelkritiek 
volle speelruimte krijgt. Daartegenover valt
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er (o.a.) op te letten, hoe de Here Christus 
hier - bij zijn beroep op psalm 82 - over de 
Schriften spreekt. Dan valt er op drie momen
ten te letten. Ten eerste, hoe Hij met het 
woord „wet”, vs. 34, al de Schriften van het 
Oude Testament als een eenheid samenvat. 
In de tweede plaats gebruikt de Here de for
mule: „er staat geschreven”; wat de vorm be
treft: „datgene, wat voor eens en voor altijd 
geschreven staat”. In deze formule beleden de 
Joden de absolute autoriteit en het goddelijk 
gezag van het Oude Testament. Deze belijde
nis maakt de Here Jezus volkomen tot de zijne; 
Hij beaamt ten volle dit goddelijk gezag en 
deze absolute autoriteit. Dat maakt trouwens 
de kracht uit van zijn Schriftberoep tegenover 
de Joden. En in de derde plaats zegt Hij: „de 
Schrift kan niet worden gebroken”, vs. 35. 
Dat wil zeggen: de Schrift heeft en behoudt 
normatief gezag in alle tijden en onder alle 
omstandigheden. Wie dan ook vandaag dat 
normatieve gezag van de Schrift op grond van 
haar goddelijke autoriteit ontkent en bestrijdt, 
bestrijdt daarmee tegelijk de Here Christus 
zelf en verklaart, dat Hij een foutief en primi
tief inzicht in de Schrift had. En die heeft 
daarmee tegelijk de bewijskracht aan wat de 
Here hier omtrent zichzelf verklaart - „Ik ben 
Gods Zoon” - ontnomen.
h. Hoewel de Joden niet weten, wat zij tegen 
deze woorden van de Here Jezus moeten in
brengen, verharden zij zich nog meer in hun 
ongeloof. Hoewel zij Hem echter willen grij
pen, gelukt hen dit niet, omdat nog het uur 
van de Here, het uur van de Vader, niet is aan
gebroken. Steeds sterker komt in het licht te 
staan, dat zijn gevangenneming en dood niet 
zullen zijn een lot, dat Hem overkomt; een 
gang van zaken, waar Hij zich niet tegen kan 
verzetten. Maar dat sterven zal zijn een zelf
overgave in de dood. Op Vaders uur zal Hij 
brengen het offer van het Lam Gods, dat de 
zonde der wereld wegneemt.

Par. 3 In Perea, vs. 40-42
a. In de hoofdstukken 7-10 heeft Joh. be
schreven de snelle en uiterste toespitsing van 
het 'conflict tussen Jezus en de Joden. Na 
10: 39 is de situatie zo gespannen geworden, 
dat ieder moment de gruwelijke ontknoping 
komen kan van arrestatie en ter dood brenging 
van de Here Jezus. Dat moment wordt echter 
niet bepaald door de Joden, maar door de 
„ure” van de Vader. Omdat dat uur nog niet

geilagen heeft, ontrekt de Here zich aan de 
loden door een verblijf in Perea, de landstreek 
aan de overzijde van de Jordaan, in de buurt, 
waar destijds Joh. de Doper is opgetreden. 
Hoe lang Hij daar vertoefd heeft, valt niet te 
zeggen. Wel krijgen we de indruk, dat het 
voor Hem enige tijd van betrekkelijke rust 
en van een zekere verkwikking heeft betekend, 
voordat de vervulling van het laatste en 
zwaarste punt op Vaders werkprogram al zijn 
kracht naar geest en lichaam opeisen kwam. 
In Perea is de invloed van de Joodse oversten 
vrij gering; daar leeft het volk veel minder on
der hun tyrannieke druk en staat het daarom 
ook onbevangener tegenover Jezus’ prediking.
b. In dit Perea leefde nog sterk de heugenis 
aan de arbeid van Joh. de Doper. Vergeten 
was ook nog allerminst, wat Joh. aangaande 
de Here Jezus gepredikt had. De prediking, 
dat deze Jezus de Christus is, dat Hij is het 
Lam Gods, dat de zonde der wereld weg
neemt. Dat was al weer zo’n drie jaar geleden 
en sindsdien heeft men in deze wat afgelegen' 
streek weinig meer van Jezus gezien en ge
hoord. Maar nu Hij dan enige tijd onder hen 
vertoeft, stromen ze naar Hem toe. En het 
horen van zijn prediking brengt velen onder 
hen tot geloof in Hem. Ze hebben het destijds 
een ernstig manco geacht, dat Joh. geen enkel 
teken verrichtte, om de waarachtigheid van 
zijn prediking als heraut van de Messias te be
wijzen. Daarin waren zij echte Joden; vgl. Luc. 
11 : 29; Joh. 6 : 30; I  Kor. 1: 22. Nu zij ech
ter de prediking van de Here Jezus horen, 
moeten zij erkennen, dat al wat Joh. over Hem 
heeft gezegd, de waarheid was, vs. 41. Deze 
tekst is een mooie illustratie van de waarheid, 
dat tekenen een mens nooit brengen tot geloof, 
maar dat het geloof gewerkt wordt door de 
prediking van het Evangelie; vgl. Rom. 10 : 17. 
Let hierbij ook op de nadruk, die het woordje 
„daar” heeft in vs. 42: de schrille tegenstel
ling tussen deze meest eenvoudige mensen, 
die geloof schenken aan het hun gepredikte 
Woord en de Farizeeën en Schriftgeleerden in 
Jerusalem, „wier hoogmoed luistert naar geen 
reden, hoe schel die in hun oren klinkt”. Dit 
moet inderdaad na het voorafgaande en vóór 
het volgende een verkwikking voor de Here 
Jezus hebben betekend. De verwerping door 
Jerusalem betekent allerminst het fiasco van 
zijn werk. Met die troostvolle wetenschap 
mag Hij de nacht van het lijden en sterven in
gaan.
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Schets 16: De opwekking van Lazarus Hoofdstuk 11 :1-45

Par. 1. Inleiding
Bij hoofdstuk 11 begint in feite het verhaal 
van de slotfase van Jezus’ leven en arbeid 
hier op aarde. Van hier af aan rijen de ge
beurtenissen zich als een keten, schalm na 
schalm, aaneen. De spits van deze gebeurte
nissen is daarbij gericht op het Pascha, het 
4e in het verloop van Jezus’ ambtelijke arbeid 
op aarde; de dag is nabij, waarop het grote 
Paasoffer zal worden geslacht. Dat motief 
komt reeds hier in hoofdstuk 11 aan de 
orde in de profetie van Kajafas, vs. 50; vgl. 
Schets 1 par. 8.
Dit hoofdstuk verhaalt Jezus’ laatste wonder
daad; het laatste, grote teken van zijn heerlijk
heid als Redder en Verlosser; vgl. 2 :1 1  en 
4 : 54. Let er daarbij op, dat de Here Jezus 
zijn eerste teken verrichtte op een bruiloft; zijn 
laatste teken vindt plaats bij een graf. Dat pre
dikt Hem in grote heerlijkheid als de waarach
tige Redder van ons leven; het hoogtepunt van 
dit verhaal ligt dan ook in de vss. 25, 26, met 
als fundering daarvan vs. 50. Hier wordt ge
predikt de vervulling van de zin van het aloude 
Pascha; Paaslam (vs. 50) - voorbijgang (vs. 25, 
26)1
Ook voor wat dit hoofdstuk betreft moge voor 
allerlei dètail-kwesties weer verwezen zijn 
naar de „Korte Verklaring”.

Par. 2. Bericht uit Bethanië, vs. 1-16
a. Reeds één en andermaal hebben de Joden 
aanstalten gemaakt om Jezus te stenigen, 8 ; 
59; 10:31, of Hem te arresteren, 10:39. 
Geen van al die keren kwam het echter tot de 
daad, omdat „zijn uur” nog niet gekomen was. 
Jezus zal niet-sterven als slachtoffer van de 
haat van zijn tegenstanders, maar Hij zal in 
zijn sterven het offer tot verzoening der zonde 
brengen op het uur, dat in Vaders werkpro
gram daarvoor is vastgesteld: dat werkpro
gram heeft Jezus’ dood verbonden aan het Pa
scha, opdat deze dood openbaar wordt als het 
grote Paas-offer, dat de zonde der wereld weg
neemt. In verband hiermee was de Here dan 
ook uitgeweken naar Perea, 10:40 e.v. Het 
verhaal geeft de indruk, dat de Here hier het 
naderend Paasfeest wil afwachten. Nu geeft de 
constructie van 11 :1  („nu was er iemand 
ziek”) de indruk, dat de ziekte en het overlij
den van Lazarus op dit voornemen inbreuk

maakt. Zowel de boodschap, die Hij ontvangt, 
vs 3, als het feit van de innige betrekking tus
sen de Here en de familie in Bethanië, vs. 3, 5, 
schijnen het onvermijdelijk te maken, dat de 
Here zijn isolement in Perea voortijdig op
geeft. Hij kan moeilijk zich aan het in de 
boodschap verborgen verzoek om te komen 
onttrekken, maar brengt Hem dat niet onver
mijdelijk in de dodelijke gevaren-zóne? Zo 
denken ook de discipelen er over, vs 7, 8. Be
denken we bovendien, dat Lazarus' ziekte en 
dood niet zijn omgegaan buiten Gods voor
zienige leiding, betekent dan deze gang der ge
beurtenissen niet een verzoeking voor de Here 
Jezus met betrekking tot de vraag, of deze lei
ding van zijn Vader wel klopt met wat diezelf
de Vader heeft bepaald omtrent „het uur”? 
Heeft Thomas met zijn sombere opmerking, 
vs. 16, geen gelijk; naar Judea gaan staat zake
lijk gelijk met „sterven”, maar valt dit „ster
ven” dan niet vóórdat „het uur” gekomen is? 
De inzet van hoofdstuk 11 stelt voor de vraag, 
of Gods klok niet van slag is!
b. Op al deze vragen geeft de Hete in vs. 9, 
10 een nuchter-gelovig antwoord. Het is als 
met een wandelaar bij daglicht kan hij alle 
obstakels zien en loopt hij dus geen gevaar 
voor struikelen en vallen; dat gevaar bedreigt 
hem alleen ’s nachts. Welnu: voor de Hete is 
het op dit moment nog dag; de nacht waarin 
niet meer gewerkt kan worden („het uur”!) is 
nog niet aangebroken. Hij is nog in de éne, 
grote dag, die de Vader Hem heeft toegeme
ten om zijn heilswerk te verrichten. De ge
middelde Israëlitische werkdag telde 12 uren. 
Deze uren heeft Vaders klok nog niet afgeteld. 
Deze werkdag kan niet één van zijn vijanden 
ook maar met één minuut verkorten. Zolang 
zijn werkdag dus duurt, kunnen zijn vijanden 
niets tegen Hem uitrichten. Roept de Vader 
Hem dus thans naar Bethanië, om ook daar 
alsnog de werken Gods te verrichten, dan kun
nen de discipelen onbevreesd met Hem mee
gaan. Dat is de les, die de discipelen en wij 
met hen moeten leren: de grote werkdag, 
waarop de kerk des Heren haar taak in de 
wereld in ’s Heren opdracht heeft uit te voe
ren, is door God bepaald. Die kan door geen 
haat of vijandschap ooit worden ingekort. Dus 
volbrenge de kerk in de wereld onbevreesd 
haar roeping, onvervaard tegenover welke 
tegenkanting of bedreiging ook; vgl. 9 : 4.
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c. Let op de merkwaardige samenhang tus
sen de vss. 4, 6, 11, 14 en 15. Lees deze ver
zen eens aandachtig na elkaar! Daarbij treft 
ons in de eerste jjlaats de wijze, waarop de 
Here Jezus over de ziekte van Lazarus spreekt. 
Hij verklaart, dat deze ziekte is „niet tot de 
dood”, hoewel Hij weet, dat Lazarus overlij
den zal; ja, Hij stelt zijn vertrek zelfs nog twee 
dagen uit, om niet vóór dat feit van overlijden 
in Bethanië te zijn. Maar de Here zegt, dat 
God met de ziekte en het overlijden van Laza
rus een bedoeling heeft; vgl. 9 : 3. De HERE 
God wil zich daarin verheerlijken, zó, dat deze 
heerlijkheid ten volle komt af te stralen op zijn 
Zoon. God wü, dat zijn Zoon openbaar zal 
worden voor ieders oog als de Heer over le
ven en dood; als Degene, voor wie zelfs de 
dood geen ondoordringbare muur is. God wil 
rondom het sterven van Lazarus zijn Zoon be
kleden voor' aller oog met de heerlijkheid van 
de Overwinnaar van de dood; vgl. 1 :14. 
Daarom kan de Here Jezus ook van het ster
ven spreken als van een „inslapen”, een „zijn 
gaan slapen”. Zowel onder het heidendom, als 
ook bij de Joden gebruikte men vaak deze ver
zachtende termen, om daarmee het verschrik
kelijke van sterven en dood te bemantelen (het 
zgn. „eufemisme”: men kiest dan voor een 
zeer ernstige zaak een verzachtend, camoufle
rend woord). De Here geeft hier echter aan 
dat woord „inslapen” een oneindig veel die
per zin, die Hij straks zelf verklaren zal, vs. 
25, 26. Wat dan ook straks bij het graf van 
Lazarus geschieden zal, zal niet alleen dienen 
tot verheerlijking van de Christus, maar ook 
tot versterking van het geloof van de discipe
len in Hem, vs. 14, 15.

Par. 3. Gang naar Bethanië, vs. 17-32
a. De kern van deze perikoop wordt ge
vormd door het gesprek van de Here Jezus 
met Martha. Haar klacht, vs 21, houdt - even
min als die van Maria straks, vs. 32 - een ver
borgen verwijt in. Er ligt integendeel een ge
loofsbelijdenis in. Echter: het heeft zo niet 
mogen zijn; het onherroepelijke is intussen 
gebeurd: Lazarus is gestorven en ligt nu al 
weer 4 dagen in het graf. En nu cirkelt eigen
lijk alles om dat éne woord: „onherroepelijk”. 
Zonder twijfel: dat woord is voor de mensen 
zonder meer aan dood en graf verbonden. 
Echter: is dat ook het geval voor de Here Je
zus? Met deze aangrijpende vraag worstelt 
Martha, wanneer zij haar klacht uitspreekt 
oog-in-oog met de Heiland. „Onherroepelijk”, 
- mag en kan zij dat harde woord óók aan de 
Here verbinden? Neen, dat kan en durft Mar
tha niet. Daarvoor, is de Heiland voor het be
sef van haar geloof te groot en te heerlijk, vs. 
22. Durft zij daaruit de geloofs-conclusie te 
trekken, dat dus ook de dood en het graf van 
haar broeder voor de Here geen onherroepe

lijkheden zijn en dat zij daarom verwachten 
mag dat graf open te zien gaan en haar broe
der in het leven te zien terugkeren? Neen, dat 
schijnt haar toch ook te groot en te wonder
lijk. Vergeten wij hierbij niet, dat hoe groot 
Martha’s geloof in de Here is, blijkens haar 
belijdenis in vs. 22, zij Hem nog niet (zoals 
wij) kent in zijn Paasglorie, als Overwinnaar 
van dood en graf.

b. Tot dit volle, rijke geloof in Hem als de 
Levensvorst, gaat de Here nu Martha leiden. 
Hij doet dat a.h.w. trapsgewijs. Zijn verzeke
ring dat haar broeder zal opstaan uit de dood, 
vs. 23, ontlokt aan Martha de belijdenis van 
haar geloof in de opstanding ten laatsten da
ge, vs. 24. Deze belijdenis wordt dan voor de 
Here Jezus het uitgangspunt voor een bizon- 
der rijke zelf-openbaring aan Martha in één 
van zijn machtigste „Ik ben”-spreuken, vs. 25, 
26. Martha heeft haar geloofs-verwachting 
uitgesproken omtrent opstanding en leven 
voor Gods kinderen. Deze geloofsuitspraak 
moet evenwel de vraag opwerpen, waarop zich 
deze verwachting fundeert. Op die onuitge
sproken vraag geeft de Here antwoord: het 
fundament voor de verwachting van opstan
ding en leven ligt in Hem, de-Overwinnaar 
van dood en graf. In Hem als de machtige 
Levensvorst. Hij is als de Christus, het vlees
geworden Woord Gods, de Levensvorst: - over 
Hem heeft de dood geen bevoegdheid; de dood 
kan op Hem geen recht laten gelden; daarom 
moet de dood het tegenover Hem altijd afleg
gen en voor Hem altijd de wijk nemen. Daar
om bewerkt Hij niet alleen maar opstanding 
en leven voor de zijnen, maar opstanding en 
leven zijn in Hem als werkelijkheid in ons 
„vlees”, present. Waar Hij komt, beheerst Hij 
het terrein van dood en graf; daar komt het 
leven met Hem mee. Maar dat heeft dan ook 
geweldige konsekwenties voor al degenen, die 
door het geloof aan Hem verbonden zijn; die 
„in Hem” zijn, zoals de rank verbonden is aan 
de wijnstok. Zij delen met Hem in het leven; 
een leven, dat voor de dood eenvoudig onaan
tastbaar is. Ook al staat hun hart stil en be
weegt zich hun adem niet meer en zeggen de 
mensen dus, dat zij gestorven zijn, - tóch zijn 
zij niet werkelijk een prooi van de dood ge
worden; dóór het sterven héén gaat hun leven 
in gemeenschap met Christus door, vs. 25. En 
wie vandaag nog in het land der levenden is 
en in het geloof aan Christus is verbonden, 
moge eenmaal de laatste.adem uitblazen, maar 
hij zal op dat moment geen prooi van de dood 
worden, vs. 26; vgl. Cat. Zond. 16 vr. 41, 42. 
Zie ook 3 : 36; 5 : 24. Terecht wijst Bouma 
(K.V.) op de dubbele paradox in deze woorden 
van de Here: „de gestorvene leeft en de nog 
levende sterft niet”. Het is daarbij duidelijk, 
dat de woorden „leven” en „sterven” beide 
een dubbele bodem hebben: „sterven” als: a)

64



de laatste adem uitblazen en b) prooi worden 
van de dood; én „leven” als a) het hart klopt 
en de adem gaat en b) het ware blijvende en 
eeuwige leven bezitten in gemeenschap met 
Christus. Voor het antwoord van Martha op 
de vraag van de Here Jezus, vs. 26, 27, moge 
ik nadrukkelijk verwijzen naar de mooie uit
legging daarvan bij Bouma.

Par. 4. Bij het graf van Lazarus, vs. 33-44
a. In deze perikoop valt in de eerste plaats te 
letten op het feit, dat Joh. tot driemaal toe 
vertelt van heftige gemoedsbeweging bij de 
Here Jezus: vs. 33, 35, 38. Tweemaal lezen 
we de vertaling „verbolgen”; bedoeld is een 
wrevelige, grimmige stemming, die zichtbaar 
wordt in de trekken van het gelaat en in de be
wegingen, die iemand maakt. De eerste maal, 
vs. 33, wordt het verbonden met „diep ont
roerd”, of „diep-bewogen”; verbolgenheid 
dus, gemengd met een gevoel van dèemis en 
leed, welk laatste gevoel zich aanstonds uit in 
tranen, vs. 35. We hebben vroeger (Schets 1 
par. 5) gezien, dat Johannes’ Evangelie mede 
gelezen moet worden tegen de achtergrond van 
opgekomen ketterijen, die of Jezus’ waarach
tige Godheid ontkenden, öf zijn ware mense
lijkheid in twijfel trokken. Met het oog op 
deze laatste dwaling zal Johannes het nodig 
geacht hebben deze echte menselijkheid van 
de Here in het volle licht te stellen; daarvoor 
was juist hier, in dit verhaal, een prachtige ge
legenheid. De „verbolgenheid”, waarvan vs. 
33 spreekt, vindt zijn aanleiding in de tranen, 
die Maria schreit, zodra ze de Here heeft ont
moet. Fel wordt de Heiland aangegrepen door 
de verschrikkelijke verwoesting, die de zonde
- met op de achtergrond de duivel - in het 
mensenleven heeft aangericht. Hoe wordt het 
schone leven, dat zijn Vader heeft geschapen, 
ontluisterd. Nauwe, tere banden van liefde en 
vriendschap worden erdoor verbroken en ge
schonden. Vergeet hierbij vooral ook niet, hoe
veel zuiverder en scherper de zondeloze ziel 
van de Here Jezus reageert op deze bittere ge
volgen van de zonde, dan dat bij ons het geval 
is. Wij zijn eraan gewend geraakt en ons ge
voel is daardoor voor een deel afgestompt;
- dat ontbreekt echter bij de Heiland geheel en 
al. Wrevelig, toornig reageert Hij op de het 
leven schendende macht van zonde en dood, 
Tegelijk echter vervult deernis zijn hart met 
het leed van hen, die door dit sterven zo smar
telijk getroffen zijn. Ook zijn eigen hart lijdt 
onder het verlies van een vriend, die Hij zeer 
liefhad, vs. 3; en Hij schaamt zich de tranen 
niet, vs. 35, 36. De tweede maal dat de tekst 
spreekt van innerlijke wrevel bij de Here, vindt 
deze zijn oorzaak in de hatelijke kritiek van 
hen, die in hun ongeloof altijd wel iets op zijn 
doen en laten hebben aan te merken, vs. 37. 
Die zelfs in deze droeve omstandigheden het

nog niet kunnen laten voor ieders oor, ook dat 
van Martha en Maria, op Hem te schamperen.
b. Hoezeer Martha haar vast geloof in de 
Here Jezus als de Christus Gods beleden heeft, 
kan of durft zij daaruit nog niet de laatste en 
hoogste konsekwentie te trekken, vs 39. De 
Here helpt haar echter verder in de ontwikke
ling van haar geloof: voor wie in Hem gelooft 
is niets te groot of te wonderbaar, vs. 40. De 
„heerlijkheid”, waarvan Hij hier spreekt is op
nieuw die van 1: 14: de heerlijkheid van de 
Christus, in wie zij zopas haar geloof bele
den heeft; de heerlijkheid van Hem in haar 
volheid als Levensvorst, als Overwinnaar van 
dood en graf. I^et hier weer op het „zien” van 
Gods heerlijkheid in de Christus: het is een 
ogen zien opengaan en Lazarus daaruit tevoor- 
„zien”, dat aan het geloof in Hem verbonden 
is. Velen zullen aanstonds het graf met hun 
schijn tredend en toch zullen zij blind zijn en 
blijven voor de heerlijkheid van Christus, om
dat zij in Hem niet geloven.

c. Aan het wónder van de opwekking van 
Lazarus gaan enkele woorden van de Here 
vooraf, vs. 41, 42. Deze woorden bevatten 
een dankzegging aan de Vader en bedoelen 
een laatste appèl te doen uitgaan op het volk 
om in Hem te geloven als de Gezondene Gods, 
de Messias. Daarom legt de Here in deze 
dankzegging ook alle nadruk op deze relatie 
tot de Vader. Hij is de Gezondene Gods, Diens 
knecht, die alleen iets doen kan krachtens Hem 
verleende volmacht. Daarom is Hij ook voor 
al zijn daden aangewezen op het gebed, dat dê 
Vader Hem gelegenheid en kracht wil geven 
om zijn wonderdaden te verrichten. En is Hij 
tegelijk, gezien de volmacht, waarmee de Va
der Hem gezonden heeft, ten allen tijde zeker 
van de gebedsverhoring. Opdat in het wonder, 
dat Hij verricht, openbaar worde, dat Hij 
Gods Gezondene is en zó het volk in Hem ge- 
love. Immers: doden levend maken kan alleen 
God en Hij, die daartoe van God volmacht 
heeft ontvangen en die daartoe op zijn gebed 
ogenblikkelijke gebedsverhoring van God ont
vangt. Met deze dankzegging zet de Here Jezus 
dus het zo dadelijk plaats grijpende wonder,, 
vs. 43, 44, in het enig-rechte licht. Niemand 
kan er onder dit licht omheen, dat hier is en 
spreekt en werkt de Messias Gods.

d. Zo laat de Here dan een lagtste appèl uit
gaan op het volk, opdat het in Hem gelove. 
Eens liet de Here de vreugde van een bruiloft 
voortgang hebben. Aan de poort van het men
selijke leven op aarde richtte Hij het éérste 
teken op van zijn waarachtig Messiasschap: 
dat Hij is de Redder en Verlosser van het gan
se menselijke leven, zoals de mens dat op aar
de leeft. Hier richt Hij het laatste teken op 
van zijn waarachtig Messiasschap: dat mense
lijke leven wordt aan het einde door de dood
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niet opgeslokt en als prooi van de dood mee
gesleurd naar de ondergang. Bij dood en graf 
staat óók Hij: Gods Gezondene, de Messias, 
de Levensvorst; wie zó in Hem gelooft wordt 
nooit een prooi van de dood. Die heeft inte
gendeel het leven; het onvergankelijke en 
eeuwig-blijvende leven. Zo omvat het Evan
gelie van Jezus de Christus ons gehele mense
lijke levensbestaan en zet dat in het teken van 
het LEVEN. Men verdoe dan ook geen tijd

met discussies over de vraag, waar Lazarus 
(of: zijn ziel) geweest is gedurende de 4 dagen 
tussen zijn sterven en opstanding. De Schrift 
spreekt daarover niet en dus kunnen ook wij 
daarover niets zinnigs zeggen. Vergeet geen 
ogenblik, dat dit verhaal alle schijnwerpers 
richt op dat machtige „Ik ben” in vers 25.
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Schets 17: Rondom Bethanië; hoofdstuk 11 : 45 - 12 :19

Par. 1. Inleiding
Het wonder van Lazarus’ opwekking uit de 
dood was een laatst, krachtig appèl op het 
volk geweest, opdat het zou geloven, dat Jezus 
inderdaad de Christus is. In de 3 perikopen, 
die deze schets omvat, zien we dan ook als 
eerste verbindingsschakel de reactie van het 
volk op het geschiede wonder, met als ketting
reactie daaraan verbonden de besluitvorming 
van het Sanhedrin, om Jezus nu werkelijk te 
arresteren en ter dood te brengen. Er is echter 
nog een tweede lijn, die vanaf 11 : 45 zeer dui
delijk zichtbaar wordt. Het Evangelie heeft 
reeds eerder in het licht gesteld, zo dikwijls de 
moordplannen van de Oversten ter sprake 
kwamen, dat ’s Heren sterven toch niet daar
van afhankelijk zal zijn. Hij zal geen slacht
offer worden van de haat van zijn vijanden. 
Maar zijn sterven is gebonden aan het uur van 
zijn Vader; het is een punt op het Hem gege
ven werkprogram van de Vader en zal daarom 
het karakter dragen van de offerande van het 
Lam Gods, dat de zonde der wereld weg
neemt. Welnu, het is tevens deze gedachte, die 
in het thans volgend Schrifgedeelte sterk op 
de voorgrond treedt en als een .tweede lijn 
door de verschillende hier verhaalde gebeurte
nissen loopt.

Par. 2 Bij het open graf van Lazarus 11-A5-57
a. De vss. 45 en 46 beschrijven ons de twee
voudige reactie van het volk op de opwekking 
van Lazarus. Het daaruit op het volk uitgaan
de krachtig appèl in de Here Jezus als de 
Christus te geloven, bleef niet zonder vrucht; 
bij velen brengt dit wonder het geloof tot 
doorbraak. Anderen daarentegen, zich on
danks hetgeen zij gezien hebben, verhardend 
in hun ongeloof en in hun haat, spoeden zich 
naar het Sanhedrin: - er moet nu toch waarlijk 
aan het optreden en aan de steeds groeiende in
vloed van deze Jezus een einde worden ge
maakt! Ze wenden zich speciaal tot de Fari
zeeën, de wachters-bij-uitstek voor de reinheid 
van geloof en zeden onder Gods volk. Wil dit 
wachterschap zich waar maken tegenover het 
volk, dan dienen zij onverwijld in te grijpen 
en deze „volkspest” uit te roeien. Opmerkelijk 
is de reactie daarop van het Sanhedrin. Bij hun 
overwegingen staat niet het heil van het volk, 
als volk van God, in het middelpunt, maar de 
veiligstelling van hun eigen heersers-positie. 
Ze zien bij de groeiende invloed van Jezus 
(verachtelijk „deze mens”, vs. 47) hun eigen

zetels wankelen en dus moeten deze vóór alles 
beschermd en veilig gesteld. Daarop is in de 
geschiedenis van Christus’ kerk elke hiërarchie 
altijd vóór alles gespitst geweest! Intussen ver
keren de hoge heren in een jammerlijke ver
warring. Natuurlijk weten ze allemaal wel dat 
er dan maar één ding heeft te gebeuren: deze 
Jezus arresteren en ter dood veroordelen. Dat 
hebben ze al zo vaak geconstateerd. Maar nu 
het op de daad aankomt, aarzelen de heren: 
snode plannen smeden en die uitvoeren is al
tijd nog twee! „Wat doen wij”, vs. 47, betekent 
zakelijk: „en wij blijven maar werkeloos”. Uit 
de andere Evangeliën weten we, dat achter 
deze aarzeling en verwarring een geducht brok 
vrees school voor ’t volk; vgl. Matth. 26: 3-5.
b. Het is dan tenslotte de hogepriester Kaja- 
fas, die de moed heeft de knoop door te hak
ken, vs. 49 e.v. Hij verwijt heftig zijn mede
leden hun laffe aarzeling, nu het op daden 
aankomt. Hij formuleert in één krachtige zin 
de eis van de utiliteit in dit kritieke tijdsge
wricht („in uw belang” !), vs. 50. Aangrijpend 
is de, door de Geest hem geïnspireerde com
mentaar, die Joh. op deze utiliteitsregel van 
Kajafas geeft, vs. 51, 52. Zoals eens de Geest 
van God de mond van Bileam dwong - of hij 
wilde of niet - om Israël te zegenen, zó dwingt 
nu deze zelfde Geest van God Kajafas profe
tisch de diepste waarheid Gods te spreken 
over de dood van Jezus. Hij is „in dat jaar” 
hogepriester; in dit door Gods Raad bepaalde 
jaar van de heilshistorie, waarin het grote 
verlossingswerk haar beslag zal krijgen (het 
uur!). Of hij wil of niet; of hij het zich bewust 
is of niet, - maar nu dwingt Gods Geest 
Kajafas tot zijn hoogste en laatste priesterlijk 
werk: ambtelijk af te kondigen in haar mach
tige betekenis de noodzakelijke offerande van 
het Lam Gods, dat de zonde der wereld weg
neemt. Hij verkondigt deze offerande in haar 
plaatsbekledende betekenis en kracht, zoals 
Jesaja daar eens van heeft geprofeteerd; zie 
Jes. 53.
c. Opmerkelijk is, hoe in deze perikoop tot 
5 maal toe het woord „volk” in de mond ge
nomen wordt: 1 x door het Sanhedrin, 2 x door 
Kajafas en 2 x door Johannes. Nu kent het 
Grieks twee woorden voor „volk”: het éne 
duidt het volk aan als „natie” in burgerlijke 
zin; het andere duidt Israël aan als „volk 
Gods” in verbondsmatige zin. Het Sanhedrin 
gebruikt het eerste woord: het heeft voor 
Israël als „volk Gods” geen enkel oog; het ziet
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alleen maar het dreigende gevaar, dat de Ro
meinen aan Israëls nationale bestaan, op grond 
van vermeende revolutionaire beweging onder 
leiding van Jezus, een einde gaan maken, 
waarbij zij (dat vooral ook!) hun mooie posi
ties verliezen. Kajafas daarentegen schijnt op
eens heel vroom te worden, want hij spreekt in 
eerste instantie van het' volk als Bondsvolk, 
We kunnen Zijn woorden zo omschrijven: „het 
is van belang, dat één mens sterft voor het 
Bondsvolk (dat heilige, kostbare volk!), opdat 
het niet als natie geheel wordt weggevaagd”. 
Dit lijkt inderdaad heel vroom en Kajafas 
schijnt hiermee Israël als „volk Gods” te eren. 
Maar de Heilige Geest weerspreekt hem door 
middel van de pen van Joh., die tot 2 x toe van 
„natie” spreekt. De Geest keurt Israël in dit 
tijdsgewricht van de Messiasverwerping de 
erenaam „volk Gods” niet meer waard. Het is 
als in de dagen van de Godsverwerping van 
het Oude Testament: „Ammi” (mijn volk) is 
„Lo-Ammi” geworden: niet-meer-mijn-volk; 
zie Hosea 1. Daarmee is Israël principieel ge
komen op één lijn met de heidenen: allen ver
strooid in hun zonden en ongerechtigheden en 
deswege in hun vervreemding van God. Maar 
daarin zal nu juist de heerlijkheid van de Here 
Jezus als Heiland en Verlosser komen te schit
teren: door zijn plaatsbekledende offerande 
(het Lam Gods, dat de zonde der wereld weg
neemt) zal Hij de verstrooiden uit Joden en 
heidenen tezamen en allen gelijkelijk verlos
sen en maken tot kinderen Gods, en zó verga
deren in één kudde onder één Herder; vlg. 10 : 
16; zie ook Ef. 2 : 14 e.v. In het perspectief 
van Jezus’ offerande ziet Joh. hen allen reeds 
als één gemeente van kinderen Gods. Zo ver
diept de H. Geest niet alleen oneindig Kajafas’ 
uitspraak, maar corrigeert deze tevens: Jezus is 
niet alleen maar de Heiland der Joden, maar 
der ganse wereld.
d. Zo is dan thans definitief het besluit geno
men Jezus ter dood te brengen. Het „beraad
slagen” in vs. 53 heeft nu dan ook betrekking 
op de wijze waarop het besluit ten uitvoer dient 
te worden gelegd. Van deze beraadslagingen 
horen we iets in Matth. 26 : 3 e.v. Ze willen 
trachten Jezus langs listige weg in handen te 
krijgen en Hem in het geheim te doden en dat 
alles liefst niet bij gelegenheid van het a.s. 
Paasfeest, om oproerige bewegingen onder het 
volk ten gunste van Jezus te voorkomen. Uit 
dit oogpunt speelde het verraad van Judas hen 
prachtig in de kaart. Genoemde beraadslagin
gen resulteerden verder ook in het uitgevaar
digde voorschrift, dat ieder, die de verblijf
plaats van Jezus kent, gehouden is daarvan bij 
het Sanhedrin aangifte te doen, vs. 57. Geen 
wonder, dat naarmate de paasdagen naderen, 
het volk al meer in gespannen afwachting zich 
afvraagt, hoe de ontknoping van dit drama zal 
zijn. Tegen deze driftige actie van het Sanhe
drin en de uiterst nerveuze spanning van het

volk steekt scherp af de rust van de Here Jezus. 
Hij laat zich door geen van deze dingen be
ïnvloeden; Hij houdt alleen het oog gericht op 
de klok van zijn Vader. Al komt het uur van 
zijn Vader steeds dichterbij, nóg wijst de 
klok dat uur (het Pascha!) niet aan. Daarom 
trekt de Here zich met zijn discipelen voor het 
ogenblik terug in de rustige stilte van een klein 
plaatsje aan de rand van de woestijn, vs. 54.

Par. 3. Aan de maaltijd te Bethanië 12 :1-11
a. In het stille dorpje Efraim heeft dus onze 
Here rustig de tijd van zijn Vader afgewacht. 
Maar zodra dan ook Vaders klok „het uur” 
aanwijst, toont Hij zich bereid om het zwaar
ste deel van zijn messiaans werkprogram te 
gaan vervullen: het brengen van zijn levens
offer, dat de zonden der wereld moet wegne
men. Dit „uur” blijkt aangebroken zes dagen 
voor het Paasfeest; dan begint, wat wij ple
gen te noemen, de lijdensweek. Gedurende de
ze week zal al datgene plaats vinden, wat die
nen moet tot voorbereiding van het brengen 
van het grote Paasoffer. Nu het „uur” op Gods 
klok geslagen heeft, begeeft Jezus zich dan 
ook naar Jerusalem, de tempelstad des HE
REN, waar Hij door het brengen van dat gro
te Paasoffer de eeuwenoude, schaduwachtige 
dienst der verzoening, tot vervulling brengen 
zal. Op deze weg naar Jerusalem maakt Hij 
een rustpunt in Bethanië. En daar wordt voor 
Hem een feestelijke maaltijd aangericht. Deze 
maaltijd wordt ons door alle Evangelisten, 
met uitzondering van Lucas, verhaald. Bij ver
gelijking valt ons op, dat Joh. verschillende 
détails, die Matth. en Mare. vertellen, weg
laat. Zo b.v. dat deze maaltijd plaats vond ten 
huize van een zekere Simon, die vroeger me
laats is geweest; dat ook de discipelen veront
waardigd reageren op de zalvingsdaad van 
Maria; dat juist deze zalving aan Judas de 
laatste stoot gaf om tot zijn verraad van de 
Meester te komen. We hebben hier weer een 
van die plaatsen in hef Ev. van Joh., waar 
blijkt, dat hij het evangelieverhaal bij zijn 
lezers als reeds bekend veronderstelt. Joh. 
memoreert deze maaltijd in Bethanië dan ook 
in een bepaald verband en uit een bepaald ge
zichtspunt, waarbij de zoëven genoemde dé
tails van geen direct belang zijn. We laten die 
dus ook bij de inleiding en bespreking rustig 
achterwege en vragen ons alleen af, wat Joh. 
met de inlassing van dit verhaal bedoeld heeft 
in de gang en de samenhang van zijn verhaal.
b. Zoeken wij de saillante punten, waarom 
het in het verhaal, zoals Joh. het weergeeft, 
gaat, dan valt ons in de eerste plaats op, dat hij 
vooral het accent erop legt, dat aan deze maal
tijd óók deelnamen Lazarus en zijn beide zus
ters. Wellicht is deze maaltijd mede aange
richt als akte van dankbaarheid voor de kort 
tevoren geschiede opwekking van Lazarus.
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Dat zou kunnen blijken uit het feit, dat Joh. 
in onderscheid van Matth. en Mare. uitdruk
kelijk de naam van Lazarus noemt, als ook die 
van zijn beide zusters, vs. 2. Terwijl Joh. even
eens hun aanwezigheid in nauw verband ge
zien wil hebben met het wonder van de opwek
king, vs. 9. Tegen deze achtergrond wordt 
enerzijds verklaarbaar de liefdedaad van 
Maria en anderzijds de houding vgn het volk 
en de reactie daarop van het Sanhedrin, vs. 
9-11. Terwijl in ditzelfde verband het ant
woord van de Here Jezus op Maria’s daad ook 
bij Joh. een iets ander accent krijgt, dan bij de 
andere Evangelisten, zie onder.
c. Ten aanzien van de tijdsorde is er enig ver
schil. Matth. en Mare. verhalen de zalving na 
Jezus’ intocht in Jerusalem, Joh. echter daar
voor. Dit laatste zal wel, tijdrekenkundig be
zien, de juiste volgorde zijn. Joh.’ Ev. ken
merkt zich in het algemeen door preciese da
teringen; Joh. is de man, die zich steeds dag 
en uur scherp herinnert. Dat wil overigens niet 
zeggen, dat deze maaltijd precies op de 6e dag 
voor Pasen is gehouden, vs. 1. Het verband 
tussen vs. 1 en 2 is vrij los, zodat de maaltijd 
ook evengoed op een andere dag in die laatste 
week gehouden kan zijn. Een en ander wil niet 
zeggen, dat Matth. en Mare. zich zouden 
hebben vergist. Zij ordenen hun vertelstof 
vaak meer uit zakelijk, dan uit chronologisch 
gezichtspunt. Bij Matth. en Mare. gaat voor
af het besluit van het Sanhedrin, dat de dood 
van Jezus niet mag samenvallen met het Paas
feest. Vandaar, dat zij daaraan onmiddellijk 
vastkoppelen de maaltijd in Bethanië, die 
aan Judas de laatste stoot geeft tot het plegen 
van zijn verraad: - hij gaat na deze maaltijd 
aanstonds naar het Sanhedrin. Maar juist de
ze tussenkomst van Judas wordt er oorzaak 
van, dat er een streep gehaald wordt door het 
besluit van het Sanhedrin: „niet op het feest”. 
Vanwege het feit, dat zij van Judas’ doen en 
laten afhankelijk geworden zijn, komt de dood 
van Jezus toch samen te vallen met het feest. 
Over heel deze kwestie spreekt Joh. echter 
niet. Er is voor hem dus geen enkele reden 
om op dit punt de tijds-volgorde los te laten; 
temeer niet, omdat hij accent wil leggen op 
het nauwe verband met Lazarus’ opwekking, 
waarvan de andere Evangelieën weer niet 
spreken.
d. De dankbaarheid voor de opwekking van 
hun broer uit zich bij de beide zusters op ge
heel eigen, bij haar karakter passende, wijze. 
Martha „diende”: dat is haar manier om haar 
grote dankbaarheid te uiten. Maria doet dat 
door de uitbundige nardus-hulde; de liefde
geur daarvan vult heel het huis. „Uitbundig”, 
want: a) zo’n flesje nardus was erg kostbaar 
(prijs: ’t jaarloon van een arbeider!); men ge
bruikte het dan ook druppels-gewijs; b) het 
afbreken van de nauwe hals en het uitgieten

van het grootste deel van de inhoud tekent wel 
de onuitsprekelijke grote liefde en dank van 
Maria voor haar Heer. Hetgeen nog een ex
tra accent krijgt door het afdrógen van Jezus’, 
voeten met de losgemaakte haarwrong: voor 
een vrouw een gebaar van diepe nederigheid. 
Voor wie hierin niet proeft de ontroerend- 
diepe liefde van Maria voor de Here, moet 
deze daad wel een verkwisting schijnen. Joh. 
verhaalt alleen van de reactie van Judas, maar 
stelt meteen, in het licht van zijn aanstaand 
verraad èn van zijn naderhand gebleken dief-. 
achigheid, de grove huichelachtigheid van 
zijn verontwaardiging aan de kaak. Alle licht 
valt hier bij Joh. nu op de reactie van de Here 
Jezus, vs. 7, 8. Heeft Kajafas Hem profetisch 

; moeten aanwijzen als het Lam Gods, hier is 
het Lam Gods zelf, dat -zich in priesterlijke 
bereidheid wijdt ten dode, door de zalving 
welbewust op zijn begrafenis te betrekken. Dat 
de Here daarbij de armen achterstelt bij Zich
zelf, mag ons niet verbazen. Echt, priesterlijk 
barmhartigheidsbetoon aan de armen 'zal al
leen vrucht kunnen zijn van zijn priesterlijke . 
zelfovergave voor zijn volk. Let tenslotte op 
een fijne nuancering bij Joh., in onderscheid 
met Matth. en Mare. Daar is sprake van één 
zalvingsdaad in zijn betekenis als voorberei
ding op Jezus’ begrafenis. Joh. onderscheidt 
enerzijds de zalving als liefdebetoon door 
Maria en als zodanig door Hem aanvaard, 
vs. 7: „laat haar begaan”. En anderzijds: er is 
nog zalf in de flacon overgebleven, die Judas 
blijkbaar weggrissen wil en „redden” voor de 
armen, maar waarvan de Here zegt: „laat haar 
dat (die rest) bewaren voor de dag van mijn 
begrafenis”. Zo komt ook weer heel fijn uit de 
plaats, die dit verhaal bij Joh. heeft: de zalving 
enerzijds als dankbaarheidsacte verbonden aan 
Lazarus’ opwekking, anderzijds in verband ge
zet met Jezus’ aanstaande dood en begrafenis.
e. Intussen moeten we ook blijven zien het 
bredere verband van dit verhaal met de gang 
van Joh.’ Ev. De diepe indruk, die de opwek
king van Lazarus op het volk heeft gemaakt, 
heeft het Sanhedrin tot zijn definitieve be
sluit gebracht nu werkelijk deze Jezus gevan
gen te nemen en te doden. Nu het volk - verne
mende, dat Jezus weer in Bethanië is - er een 
soort pelgrimstocht van gaat maken om zowel 
Jezus als Lazarus te zien, vs. 9, neemt het be
sluit van het Sanhedrin nog beslister en grim
miger vormen aan; vs. 10, 11. Zij willen en 
zullen deze volksbeweging rondom Jezus de 
kop indrukken: als het wonder, dat zovelen tot 
geloof in Jezus brengt, niet ontkend kan wor
den, dan moet het maar radikaal uit de wereld 
worden weggewerkt; dan Jezus en Lazarus 
maar allebei gelikwideerd!

Par. 4. Intocht in Jerusalem, 12:12-19 
a. Hoe diep het wonder in Bethanië velen
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aangegrepen heeft, blijkt wel de volgende dag. 
In het vanwege het komende feest- overvolle 
Jerusalem gaat het verhaal van dit wonder van 
mond tot mond, vs. 17. Let op het woord „ge
tuigen”: ze zijn oog- en oorgetuigen geweest en 
staan als zodanig voor de ongelofelijke waar
heid van het gebeurde in. Wanneer dan ook 
de massa hoort, dat Jezus op weg is van Be- 
thanië naar Jerusalem, kent. het enthousiasme 
geen grenzen meer. Dit is mee een gevolg van 
het breken van de spanning, die dagenlang in 
Jerusalem heeft geheerst; 11: 56. Deze span
ning verbreekt nu alle grenzen en een enthou
siaste menigte gaat Jezus tegemoet om Hem 
als de „Held” van Bethanië in te halen: Hem, 
die zelfs de dood heeft kunnen overwinnen, 
vs. 12, 13a; vgl. vs. 18. Opmerkelijk is, dat 
Joh. in het vertellen van de entourage rondom 
deze • intocht veel soberder is dan de andere 
Evangelisten. Joh. laat allerlei détails weg, 
om temeer het licht te laten vallen op twee za
ken. De ene is, dat deze intocht een koninklijk 
karakter draagt; de tweede is, dat hiermee de 
profetie vervuld wordt:
b. De eerste zaak, waarop Joh., dus het licht 
concentreert, is het koninklijk karakter van 
deze intocht, of liever: van het ingehaald wor
den door de volksmassa. Drie détails belichten 
dat bizonder: 1. alleen Joh. vermeldt, dat het 
voornamelijk palmtakken zijn, waarmee het 
volk zwaait: dat accentueert het beeld van de 
intocht van een zegevierende koning; de ko- 
ning, die een overwinning heeft behaald; 2. het 
citaat uit Ps. 118, waarbij óók - blijkens de al
leen bij Joh. voorkomende uitroep: „de ko
ning van Israël” - er alle nadruk op valt, dat 
het volk hier bedoelt de messiaanse koning in 
te halen: Het citaat uit Ps. 118 is hier ook kor
ter, dan b.v. bij Matth.; eigenlijk alleen het 
woord „Hosanna” met daarbij de omschrij
vende , betekenis van dat woord: „gezegend 
Hij, die komt in de naam des HEREN”; de 
Messias-Koning; en 3. nog eens extra en voor 
geen misverstand vatbaar: „de koning van 
Israël”.
c. De tweede zaak, die Joh. in het licht stelt 
draagt feitelijk een dubbel karakter: enerzijds 
aanvaardend, beamend, anderzijds corrige
rend. Wat het eerste betreft: de Here Jezus 
aanvaardt deze inhuldiging; Hij neemt aan de
ze inhaling actief deel, door zijn intocht te ma
ken op een jonge ezel, vs. 14. „Hij vond" wil 
zeggen: de Here doet dit opzettelijk. En' Hij 
doet dit, opdat de profetie vervuld zal worden. 
De woorden: „gelijk geschreven is” hebben de 
taalkleur van: Hij maak op deze bizondere 
wijze zijn intocht in Jerusalem, omdat de 
profeet daarvan aldus gesproken had; het is 
een noodzakelijk punt op zijn messiaanse 
werkprogram. De Here beaamt dusdoende, 
dat Hij inderdaad als koning door zijn volk 
begeert te worden ingehuldigd. Tegelijk ech
ter draagt de wijze, waarop Joh. dit verhaalt,
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een corrigerend karakter. Vergelijking van 
Joh. 12: 15 met Zach. 8 :9  laat ons n.1. dit 
merkwaardige zien, dat Joh. deze profetische 
woorden om zo te zeggen van een ander voor
teken voorziet. In Zach. 8 spreekt de profeet 
van de zegevierende Messias, die zijn volk het 
vrederijk bereidt; daarom staat de profetie on
der een voorteken in majeur: „Jubel luide, gij 
dochter van Sion: juich, gij dochter van Jeru
salem” ; Zach. 8 : 9a. Wanneer Joh. nu echter 
deze profetie hier in vervulling ziet gaan, voor
ziet hij haar van een voorteken in mineur: 
„Wees niet bevreesd, dochter van Sion”. Im
mers, de vervulling van de profetie hier en nu 
heeft duidelijk een plaats op de kruisweg: heel 
de samenhang, waarin de intocht hier staat, 
heeft zijn spits gericht op Jezus’ zeer aanstaan
de dood. Dat zou de vrees kunnen voeden, dat 
het met Jezus’ messiaanse koningschap op een 
échec uitloopt, op een totale mislukking. 
Daarom hier die aanhef: „Wees niet be
vreesd” ; laat u door de schijn niet bedriegen. 
Juist dóór deze weg van vernedering, van kruis 
en dood, komt Jezus als de Christus, de zege
vierende koning tot zijn volk en gaat Hij dat 
volk het vrederijk bereiden: - door lijden tot 
heerlijkheid! Hierdoor wordt de- aardsgezinde 
Messias-gedachte van het volk afgewezen en 
gecorrigeerd. Jezus komt wel als koning tot 
zijn volk, maar langs die geheel énige weg van', 
het kruis. Begrijpelijk wordt hierdoor ook de 
aantekening van Joh. in vs. 16. Ook de disci
pelen zaten immers aanvankelijk nog gevan
gen in die aards-nationale Messias-gedachte. 
Ook zij hebben moeten leren, dat de messiaan
se koningsweg liep door de diepe dalen van 
lijden, kruis en dood van de Christus. Zoals de 
kerk ook in alle eeuwen die les moet leren: de 
weg voor haar, achter de Christus aan, naar 
het eeuwige vrederijk, is een weg dóór lijden 
en strijd naar de overwinning en de heerlijk
heid.
d. Ook aan het slot van dit verhaal houdt 
Joh. de lijn vast, die hij vanaf hoofdstuk 11 is 
gaan trekken: - ook deze gebeurtenis geeft 
nieuw voedsel aan het Sanhedrin, om zo spoe
dig mogelijk tot gedane zaken te komen. Ook 
deze gebeurtenis bevestigt de volkomen juist
heid van hun besluit Jezus uit de weg te rui
men. Immers: „de gehele wereld loopt Hem 
na”,- vs. 19. Dat betekent zoveel als: „ieder
een”. Maar tegelijk straalt door hun woorden 
heen de hemelse humor van het Evangelie: 
- inderdaad, de gehele wereld zal het heil zien 
van deze koning, die tot haar komt in ’s HE
REN naam. Het messiaanse licht zal de duis
ternis van de gehele wereld aanstonds gaan 
verlichten met haar stralen. Het messiaanse 
licht van Hem, die aan de vooravond van zijn 
kruis, die machtige woorden sprak, ons be
waard in Joh. 11: 25, 26.



Schets 18:
De afsluiting van Jezus' ambtelijk optreden onder zijn volk

hoofdstuk 12 :20-50

Par. 1. Inleiding
In deze perikoop brengt Joh. het verhaal van 
Jezus’ ambtelijke optreden onder zijn volk ten 
einde. We hebben in het voorafgaande het con
flict met de Joodse oversten zich op beklem
mende wijze tot het uiterste zien toespitsen. 
Het besluit van het Sanhedrin Hem te doden 
is thans definitief geworden en zij zinnen nu 
alleen maar op een geschikte gelegenheid Hem 
in handen te krijgen. De Here Jezus weet, dat 
thans „het uur” aangebroken is, waarop Hij 
naar Vaders Raad het grote Paasoffer moet 
gaan brengen, dat dienen moet om de. zonde 
der wereld weg te nemen. Deze situatie stem
pelt dan ook geheel en al zijn laatste woor
den, in het publiek gesproken. Joh. accentueert 
deze afsluiting van Jezus’ ambtelijk optreden 
nog eens extra, door in vs. 37 e.v. een nabe
schouwing in te lassen over de in houd en de 
vrucht van dit thans afgesloten werk.

Par. 2. De laatste woorden, vs. 20-36.
a. De laatste woorden van prediking en on
derricht, die de Here Jezus publiek uitspreekt, 
vinden hun aanleiding in het feit, dat enige 
Grieken de begeerte te kennen geven Hem te 
spreken. Onder deze „Grieken” zullen we heb
ben te verstaan niet-Joden uit de diaspora (de 
landen van de verstrooiing), die daar als een 
kring van belangstellenden met de synagoge 
meeleefden; besneden waren ze wel niet, 
maar in bepaalde opzichten onderhielden ze 
wel de wet (Sabbat, spijswetten b.v.). Prose
lieten in de volle zin waren ze dus niet, maar 
wel had het geloof in de enige, ware God 
van Israël hun hart geraakt. Vandaar, dat ze 
in hun woonplaats trouw de synagoge bezoch
ten en ook plachten op te gaan naar Jerusalem 
ter gelegenheid van de grote feesten, om 
Israels God daar te aanbidden. Daartoe moch
ten zij in de tempel de „voorhof der heidenen" 
betreden voor offerande en gebed. Vgl. Hand. 
10 : 2; 16 : 14, waar-ze „godvruchtig, een ver
eerder van God” (Cornelius), of „die God ver
eerde” (Lydia) genoemd worden. Zij vormden 
in de diaspora voor Paulus a.h.w. de spring
plank van de synagoge naar het heidendom. 
Ter gelegenheid van het feest in Jerusalem, 
hebben ze veel over Jezus gehoord en de enor
me spanning rondom Hem bemerkt. Naar aan

leiding daarvan geven ze de begeerte te ken
nen de Here wel eens graag te willen ontmoe
ten en met Hem te spreken. Dat zij zich met 
hun verzoek tot Filippus wenden tekent waar
schijnlijk hun overweging, dat zij in deze dis
cipel een goede voorspraak zullen vinden bij 
de Meester; Filippus zal tegenover hun ver
zoek niet onwelwillend staan, omdat hij uit 
Galilea afkomstig was, waar het contact tus
sen Joden en heidenen tot de dagelijkse prak
tijk behoorde (Galilea der heidenen!). Mis
schien ook, dat de Griekse' naam van Fillippus 
hun vrijmoedigheid gaf om zich juist tot hem 
te wenden. Gezien de gespannen situatie zal 
Filippus overwogen hebben, of het niet al te 
gevaarlijk voor zijn Meester is zich met deze 
Grieken in te laten, waarom hij daarover eerst, 
met Andreas overleg pleegt. Gezamenlijk be-, 
sluiten zij dan toch het verzoek aan de Here 
voor te leggen.

b. Merkwaardig is, dat Joh. de al- of niet* 
inwilliging van dit verzoek laat voor wat het 
is: we horen daar verder niets over. Joh. laat 
het licht op iets anders vallen, n.1. hoe de Here 
Jezus op dit verzoek van de Grieken heeft ge
reageerd in onmiddellijk verband met de mes- 
siaanse taak, die op dit moment ter vervulling 
vóór Hem ligt. De profeten hebben ervan ge
sproken, dat eens de dag zal aanbreken, dat 
ook de heidenen zullen komen tot het mes- 
siaanse licht en begerig zullen zoeken deelach
tig te worden het messiaanse heil; vgl. b.v. Jes. 
11 : 10. Dat-zal de dag der heerlijkheid zijn 
voor Israëls Messias; in dat komen en zoeken 
van de heidenen zal Hij als Messias verheer
lijkt worden. Naar aanleiding van de vraag 
van de Grieken ziet de. Here Jezus die dag, dat 
uur, thans aangebroken, vs. 23. Nu is het zo
ver, dat die oude profetieën in vervulling gaan. 
Die machtige vrucht van de oogst uit alle vol
ken is echter gebonden aan de wet van het tar- 
wegraan, vs. 24. Met een dubbel „Amen” ver
zekert de Here, dat ook in het koninkrijk Gods 
de zaaiing aan de oogst vooraf gaat. De rijke 
oogst uit alle volken zal alleen kunnen op
groeien uit het bloedzaad, dat Hij nu eerst 
moet gaan zaaien. Daarom noemt de Here 
zichzelf in dit verband ook „Zoon des men
sen”: het is de naam, die herinnert aan de 
heerlijkheid van Dan. 7 : 14, maar waarin óók
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sterk meespreekt, dat deze heerlijkheid slechts 
verkregen wordt langs een diepe weg van lij
den en dood. Dat lijden en sterven staat nu 
vlak voor de aandacht van de Here, maar Hij 
ziet met één blik daar overheen, de erop vol
gende heerlijkheid. De heeerlijkheid van de 
grote oogst, die uit zijn bloedzaad rijpen zal; 
waarvan deze naar Hem vragende Grieken 
een heerlijk teken zijn.
c. In de vss, 25, 26 ontvangen de Grieken 
een indirect antwoord op hun begeerte de Here 
Jezus te spreken; een antwoord van diep-ingrij- 
pende strekking tevens voor ieder, die disci
pel van Jezus wil zijn. Het ideaal van de Grie
ken is de schone, gave mens; de man met het 
athletisch gebouwde lichaam en met een van 
wijsheid vervulde geest. Een gekruisigde Ver
losser is hun een barre ergernis; vgl. I Kor. 
1: 22-25. Daarom herinnert Christus hier na
drukkelijk aan iets, wat Hij reeds vroeger meer 
dan eens gepredikt heeft, zie b.v. Matth. 10: 
37-39. „Leven liefhebben” betekent hier: het 
aardse bestaan, met alles wat het oplevert ter 
bevrediging van begeerten en verlangens, met 
alle kracht willen vasthouden; niets daarvan 
willen loslaten om Christus’ wil. Wie dat doet, 
verliest het leven; eigenlijk: die doet op die 
wijze zijn leven verloren gaan; die is er zelf 
oorzaak van, dat zijn leven eindigt in het ver
derf. Het omgekeerde is echter evenzeer waar. 
„Zijn leven haten” wil zeggen: alles willen los
laten en prijsgeven als het moet, om Christus 
als Heiland te bezitten; alles op aarde in waar
de volstrekt achter stellen bij het bezit van 
Hem. Wie dat doet, zal zijn leven voor eeuwig 
en altoos bewaren. Die geniet het ware, volle 
en eeuwig-blijvende leven. Wat verlies scheen 
té zijn, blijkt eeuwige winst op te leveren; vgl. 
Fil. 3 : 7, 8. Deze ingrijpende les spitst de Here 
in vs. 26 nog nader toe, onder het licht van de 
machtige belofte: „waar Ik ben, daar zal ook 
mijn dienaar zijn”: wie Christus volgt, ook als 
t’ moet langs wegen van lijden en verdrukking, 
zal straks óók mogen delen in zijn heerlijkheid.
d. De prediking van de wet van het tarwe- 
graan heeft intussen de bitter-zware weg van 
het lijden van de Here Jezus klaar en helder, 
in al zijn smart en benauwenis, voor ogen ge
steld. Hoe huivert Hij als waarachtig mens 
voor de verschrikkingen van dat lijden terug. 
Moet dat Hem niet dringen tot het gebed uit 
dit bange uur te worden verlost? Terwijl alle 
menselijke overwegingen zouden willen ant
woorden: „ja!”, antwoordt de Here „neen!”. 
Hij weet immers, dat dit het uur van de Vader 
is? Dat ook dat bittere lijden op Vaders heils 
program staat. Zonder dit lijden zal van ver
lossing der wereld geen sprake kunnen zijn. 
Daarom zal Hij gehoorzaam en gewillig de 
weg gaan, hoe zwaar Hem deze naar zijn men
selijke natuur ook benauwt. Langs deze weg 
zal zijn Vader alleen kunnen verheerlijkt wor

den in de ten uitvoer-legging van zijn heils- 
raad. Daarom wordt dat nu de inhoud van 
Christus’ gebed, vs. 28a. Wie zal ooit verstaan 
welk een spanning het de mens Jezus gekost 
heeft de bewogenheid van zijn ziel (vs. 27) tot 
rust te brengen in dit gebed? De Vader heeft 
het tot in zijn diepste verstaan en beantwoordt 
dit gebed met een krachig „Amen”, vs. 28b. De 
Vader bezegelt zijn Zoon, dat inderdaad langs 
deze weg van lijden en smart zijn Naam nu en 
in alle tijden verheerlijkt zal worden; verheer
lijkt in de redding en verlossing der wereld. 
Wanneer de omringende schare in twijfel ver
keert over dit machtig geluid van de hemel, 
vs. 29, verklaart de Here Jezus hen dit gebeu
ren: de hemel geeft Hem getuigenis als een 
alarmsignaal. Dit alarmsignaal wil het volk 
waarschuwen: wat doet gij met deze Jezus, op 
wiens gebed om de verheerlijking van Vaders 
Naam, deze Vader zijn hemels „Amen” uit
spreekt?
e. In aansluiting daaraan verklaart de Here 
Jezus de schare nog eenmaal, wat de wereld- 
beheersende betekenis is van dit uur op de 
klok van de door zijn Vader geleide heilsge
schiedenis. Het is het grote uur, wa_arop de he
melse Vader tot zijn heerlijkheid gaat komen. 
In de geweldige worsteling, waarvan de HERE 
in de oer-belofte gesproken had (Gen. 3 : 15), 
valt nu de beslissing. Nu heeft het uur gesla
gen, dat God de zondige, van Hem afgevallen 
en Hem vijandige wereld oordelen zal door 
haar „overste”, de Satan, uit die wereld uit te 
werpen. Nu is het uur gekomen, waarop het 
zaad van de slang met zijn duivelse aanvoerder 
de kop verpletterd wordt. Dat zal geschieden 
door Hem, het Zaad van de vrouw, de Men
senzoon. In en door zijn kruisdood, zijn „ver
hoging van de aarde” (vgl. vs. 33) zal dit ge
schieden. Daardoor zal de verlossing, waarvan 
de HERE belovend had gesproken, een heer
lijk feit worden. Met overwinnende kracht zal 
Christus al de Zijnen doen delen in zijn over
winning en in zijn heerlijkheid. „Trekken’ 
heeft hier de betekenis van rukken; met kracht 
sleuren. Geen „Griek” behoeft dan meer 
schuchter te vragen of het misschien mogelijk 
is de Here Christus te ontmoeten, want Hij zal 
ook de heidenen („allen”) in zijn gemeenschap 
trekken door de overwinnende kracht van zijn 
Evangelie en van zijn Geest.
ƒ. De schare beantwoordt deze woorden van 
de Here Jezus met schouderophalend onge
loof, vs. 34. Uit het onderwijs van hun Schrift
geleerden hebben zij geleerd, dat de Messias, 
als hij komt, een eeuwigdurende heerschappij 
zal ontvangen; staat het zo soms niet in Dan. 
7? Hoe kan Jezus dan spreken van een Men
senzoon, die „verhoogd” moet worden? Die 
dus op de een of andere manier weer van deze 
aarde zal verdwijnen? Wat voor een dwaas iets 
is dat en wat voor een wonderlijke Mensen
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zoon? Wat deze Jezus beweert, klopt niet met 
het wetsonderricht dat zij ontvangen hebben. 
Inderdaad niet: het wetsonderricht van de 
Schriftgeleerden sprak wel van een Messias- 
in-glorie, maar niet van de lijdende Knecht 
des HEREN (Jes. 53). De Here acht het nu 
geen tijd meer, om dit ongeloof van de schare 
voor de zoveelse maal te bestrijden. Hij vol
staat thans niet een vermanende waarschu
wing, ontleend aan zijn herhaalde prediking, 
dat Hij het Licht der wereld is; vs. 35, 36; vgl. 
8 : 12; 9 :5 .  De waarschuwing is klemmend: 
de schare bekere zich eer het te laat is; in het 
woord „overvallen” worden door de duisternis 
ligt iets dreigends!

Por. 3. Nabetrachting, vs. 37-50
a. Nu Jezus’ arbeid onder zijn volk tot af
sluiting is gekomen, wijdt Joh. daaraan nog 
een korte nabeschouwing, uitlopend op een 
samenvatting van de prediking, die van Jezus 
is uitgegaan tot het volk. Deze nabeschouwing 
kan kort zijn; Joh. grijpt er in feite mee terug 
op wat hij in de Proloog van zijn Evangelie 
reeds als verbijsterend feit had vooropgezet: 
1:11! Dat is thans, na al wat er geschied is, 
werkelijkheid gebleken, vs. 37. Dat Joh. spe
ciaal de „tekenen” noemt, die Jezus heeft ver
richt, hangt samen met de functie, die de teke
nen in zijn Evangelie vervullen. Zij zijn signa
len, stralende illustraties van Jezus’ heerlijk
heid, 1 : 14; vgl. 2 : 11; 4 : 54. Voorts zijn de 
tekenen in dit Evangelie telkens weer het uit
gangspunt voor Jezus’ prediking, zijn zelfopen
baring als de Christus, de Gezondene Gods. 
Daarom omvat dit woord „tekenen” de gehele 
arbeid van Jezus als de Christus onder zijn 
volk.
b. Wanneer iemand op grond hiervan zou 
denken, dat de zending en het werk van de 
Here Christus op een mislukking zijn uitgelo
pen, weert Joh. die gedachte aanstonds af. Het 
moest hierop uitlopen, omdat de profetie dit 
reeds had voorzien; let op het woordje „op
dat”, niet „omdat”: Jesaja heeft dat in zijn 
dagen zo gezegd, daarom is het thans zó, als 
vs. 37 beschrijft. Nog sterker accent legt Joh. 
daarop, door ook nog hierbij Jes. 6 te citeren; 
vs. 39, 40; vgl. Matth. 13 : 13 e.v. (daar i.v.m. 
het motief voor het spreken in gelijkenissen; 
het spreken in „masjaal”, raadselspreuken). 
Vs. 39 begint met „daarom”: het Jesaja-citaat 
van vs. 40 draagt dus het karakter van een 
oordeel Gods. Hij verblindde hun ogen; Hij

■ verhardde hun hart. Daardoor konden zij niet
' in Jezus, in zijn prediking geloven. Waarover
kwam dan dat oordeel Gods? Over hun onwil 
om te geloven; over hun vleselijk verzet tegen

■ Jezus en zijn prediking. Dat was toen en is nog
I steeds een waarschuwende wet van grote ernst:
het begint met niet willen zien en geloven; dat 
wordt op de duur ook niet meer kunnen zien

en geloven en het eindigt, als oordeel Gods, 
tenslotte met niet meer mogen zien en geloven; 
vgl. II Thess. 2 :1 1 , 12. Dit is maar niet een 
verklaring van vs. 37, die Joh. bedacht heeft, 
maar terecht citeert hij hier Jesaja, omdat de 
profetie altijd, en overal, dus ook op de geci
teerde plaatsen, Jezus Christus 'tot inhoud 
heeft. Deze slotconclusie van vs. 37 wil niet 
zeggen, dat er niemand was, die geloofde en 
dat dus Jezus’ werk inderdaad op een misluk
king is uitgelopen. Vs. 42 grijpt terug op 1 : 12. 
Zelfs uit de kring van de oversten kwamen er 
meer dan één tot geloof, dat Jezus de Christus 
is; ze kwamen er echter niet openlijk voor uit, 
uit vrees voor excommunicatie, zoals de blind
geborene uit. hoofdstuk 9. Te denken valt aan 
figuren als Nicodemus en Jozef van Ariroa- 
thea.
c. In het slot van zijn „nabetrachting” geeft 
Joh. een samenvatting van Jezus’ prediking. 
Daarmee blijft hij het bovengenoemde ver
band tussen tekenen en prediking trouw. Ver
schil van mening kan hier heersen over de 
vraag of we hier te doen hebben met een door 
Joh. zelf opgestelde samenvatting van Jezus’ 
prediking, of met woorden, die de Here zelf 
nog gesproken heeft bij de een of andere gele
genheid aan de vooravond van zijn gevangen
neming. Hoewel velen het op het eerstgenoem
de houden, kan men Bouma (K.V.) toegeven, 
dat de tijdsvorm van de woorden „riep en zei- 
de” wijzen op woorden van de Here zelf. Wan
neer Hij die dan gesproken heeft, blijft onbe
kend. Het maakt o.i. weinig verschil. Ook wan
neer wij hier te doen hebben met woorden, die 
Jezus zelf nog gesproken heeft in deze laatste 
dagen, kunnen wij zeggen, dat Joh. deze woor
den, die inderdaad een samenvatting geven 
van heel Jezus’ prediking, juist daarom zo bi- 
zonder geschikt geacht heeft, om daarmee zijn 
„nabetrachting” af te sluiten. De motieven, 
die in deze verzen aan de orde komen, vinden 
we stuk voor stuk in breder verband terug in 
de prediking van de Here Christus, zoals Joh. 
deze uitvoerig in al de voorgaande hoofdstuk
ken heeft weergegeven. Vergelijk dit zelf maar 
eens aan de hand van het teksten-materiaal, 
dat Bouma geeft in de „Korte Verklaring” bij 
de uitleg van deze verzen. Wanneer je aan
dachtig de voorgaande hoofdstukken bestu
deerd hebt, zul je merken, dat de tekstverwij
zingen bij Bouma niet volledig zijn; er zouden 
nog wel meer plaatsen te noemen zijn, die hier 
in het kort terugkeren. Probeer zelf eens een 
paar van zulke plaatsen terug te vinden.
d. Nog eenmaal stelt Joh. zo de inhoud en de 
betekenis van Jezus’ prediking voor aller aan
dacht. Let er daarbij op, dat alle nadruk ont
vangt, dat Jezus door God gezonden is en dat 
Hij daarom geen eigen boodschap brengt, 
maar alleen spreekt en verkondigt hetgeen 
God Hem opgedragen heeft. Hij doet niets an
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ders, dan prediken de vervulling van de heils- 
raad Gods over deze wereld; vgl. 3 :16. Daar
mee grijpt deze „nabetrachting” terug op de 
Proloog; Jezus Christus is het vleesgeworden 
Woord Gods, 1:14; in Hem spreekt Gods 
heilsraad zich ten volle uit aan ons. Daarom 
- en dat is het tweede - is de prediking van de 
Here Christus ook ten volle Evangelie; blijde 
boodschap van verzoening, van verlossing en 
van eeuwig leven. De opzet, de bedoeling van 
deze prediking is, dat wij behouden worden; 
dat wij het eeuwige heil ontvangen en deelach- 
.tig worden; vgl. vs. 47. Deze beide draden

worden a.h.w. ineengevlochten in vs. 50: Jezus 
predikt krachtens opdracht, gebod, bevel van 
zijn Vader en de spits van deze prediking is 
erop gericht, dat die haar horen het eeuwige 
leven verkrijgen. Dit is en blijft al de eeuwen 
door opdracht en doel van de prediking. En 
daarom komt deze prediking ook steeds weer 
tot ons „met bevel van bekering en geloof’; 
cf. D.L. II par. 5. Dit „bevel” vloeit recht
streeks voort uit de opdracht tot en het doel 
van de prediking van het Evangelie des levens.
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Schets 19: In de Paaszaal; hoofdstuk 13 :1-30

Par. 1. Inleiding
In hoofdstuk 13 begint het verhaal van dat ge
deelte uit het lijdensevangelie, dat zich af
speelt gedurende de beide laatste dagen. De 
perikoop, die nu onze aandacht vraagt, moet 
worden gedateerd op donderdagavond. Het 
verhaalde speelt zich af vóór en gedurende de 
paasmaaltijd. De voorbereiding voor deze 
maaltijd gaat Joh. stilzwijgend voorbij, even
als de instelling van het Heilig Avondmaal. Al 
deze dingen acht hij ook nu weer bij zijn lezers 
bekend uit de andere Evangeliën. Overigens is 
het verhaal van wat rondom de paasmaaltijd 
is geschied, bij Joh. zeer veel uitvoeriger, dan 
bij de anderen. De hoofdstukken 13 t/m 17 
vormen nl. een eenheid. Ook het brede af
scheidsgesprek van de Here Jezus met zijn 
discipelen, 13 : 31 - 16 - 33, alsmede het „ho
gepriesterlijk gebed”, hoofdst. 17, dienen in 
de paaszaal gesitueerd. Dit gehele gedeelte 
wordt door Joh. ingeleid met 13 : 1. De woor
den „voor het Paasfeest” hebben de uitleggers 
heel wat moeite opgeleverd in verband met de 
preciese datering van dit Pa&sfeest. Wie hier
over meer wil weten kan daarover een-en- 
ander vinden in de Inleiding op de K.V., deel 
I, blz. 19 e.v. Men bestede er echter in inlei
ding en bespreking liever geen tijd meer aan, 
daar deze kwestie voor het verstaan van dit 
bijbelgedeelte van geen belang is. „Vóór het 
Paasfeest” wordt nader verklaard door de 
woorden, dat de ure gekomen is dat Jezus uit 
deze wereld heengaat naar de Vader. Let er 
op, dat ook hier weer het lijden en sterven (het 
brengen van het grote Paasoffer) wordt gezien 
vanuit het aspect van de heerlijkheid, die 
daarna volgt. Het Evangelie, m.n. van Joh., 
beziet het lijden niet op zichzelf, als een ge
ïsoleerde periode in Jezus’ leven, maar altijd 
onder het licht van de daarop volgende heer
lijkheid. Het is voor Jezus een gang door lij
den tot heerlijkheid; dóór de strijd heen tot de 
overwinning; vgl. 12 : 23, 28. Jezus weet dit op 
grond van het messiaans program, dat zijn 
Vader Hem ter uitvoering gegeven heeft. En 
daarom is Hij er zich tevens van bewust, dat 
dit voor de discipelen betekent, dat ook voor 
hen het uur aangebroken is, dat zij voorgoed 
afscheid moeten nemen van hun Here, wat be
treft het samen met Hem hier op aarde ver
keren. Hij gaat uit de wereld heen naar zijn 
Vader; zij blijven in deze wereld achter. En 
dan heeft het woord „wereld” hier zijn volle,

dreigende betekenis: de vijandige, het leven 
der discipelen bdreigende wereld. En dat is op 
zijn beurt de reden, waarom de Hete zijn dis
cipelen, vóór Hij afscheid neemt, nog eenmaal 
de volle kracht en troost van zijn liefde voor 
hen wil betonen. Het woord „einde” betekent 
„voleinding”,, „voltooiing”; dus: het liefde
betoon tot zijn hoogste en volste openbaring 
brengen. We kunnen daarom nog iets duide
lijker vertalen: „Hij heeft de Zijnen zijn liefde 
ten hoogste bewezen”. Al de jaren, dat Hij bij 
zijn discipelen was, heeft Hij hun zijn rijke, 
heerlijke liefde geschonken. Maar nu Hij van 
hen heengaat brengt Hij zijn liefde voor hen 
tot zijn hoogste en innigste openbaring. De 
spankracht van Jezus’ liefdebetoon aan de Zij
nen komt nu tot zijn opperste hoogtepunt. 
Waarin dat geschiedt, melden de hoofdstukken 
13-17. Daar is allereerst de geschiedenis van 
de voetwassing, die van zijn liefde getuigt. 
Voorts zijn brede afscheidsgesprek met de dis
cipelen, waarin Hij hen troost met de belofte 
van de komende Parakleet, de H. G eest En 
tenslotte zijn ontroerend gebed voor de Zij
nen. In dat alles schittert zijn liefde voor de 
Zijnen.

Par. 2 De voetwassing, vs. 2-20
a. Het verhaal spreekt voor zichzelf; we wij
zen nu alleen weer op enkele markante pun
ten. Dat de voetwassing plaats vond „onder” 
de maaltijd, vs. 2, lijkt ietwat vreemd. De 
meest aannemelijke gang van zaken lijkt ons 
de volgende. Het wassen van de voeten gebeur
de gemeenlijk bij het betreden van huis of 
zaal; als bizonder nederig werk werd zij in de 
regel door een slaaf vericht; vgl. Luc. 7 :4 4 . 
Waarom het hier achterwege is gebleven, valt 
niet te zeggen; waarschijnlijk is er op gere
kend, dat in dit geval één van de leerlingen het 
zou doen. Bij het betreden van de zaal blijkt 
echter, dat de één voor de ander zich aan dit 
nederige dienstwerk onttrekt. Wanneer dan 
allen aan tafel hebben plaats genomen, is het 
de Here zelf,'die van tafel opstaat om alsnog 
dit werk te doen. Let vooral in vs. 3-5 op de 
geweldige tegenstelling tussen de majesteit van 
Jezus als de Christus Gods en het nederige 
slavenwerk, dat Hij hier verricht. Zelfs het feit 
dat de duivel door middel van het voorgeno
men verraad van Judas. vs. 2, pogen zal Hem 
ten val te brengen, verduistert zijn majesteit 
niet in het minst. Ook hier staat zijn bitter lij-
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den, óók onder dit verraad van één der Zijnen 
en -de aanval van Satan daarin, onder het stra
lende licht van de overwinning en van de ko
mende heerlijkheid. Bij vs. 3a valt te denken 
aan een uispraak als in Matth. 28 :18, in ver
band met b.v. Dan. 7 en Psalm 2.
b. Petrus heeft iets gevoeld van deze tegen
stelling, vandaar zijn weigering, vs 6: met zwa
re accenten op „Gij” en „mij”. Hij beseft ech
ter niet het nauwe verband tussen deze voet
wassing en de wezenlijke betekenis van geheel 
Jezus’ werk, dat in één woord samen te vatten 
is, n.1. „dienen”; vgl. Matth. 20:28. Het 
woord „wassen” in vs. 8b ziet dan ook op wat 
in Matth. 20 heet: „mijn leven geven als los
prijs voor velen”; dus: wassen, reinigen van 
zonde en zonde-onreinheid. Wanneer Petrus, 
zonder te begrijpen, waarop de Here met deze 
woorden doelt, begeert geheel gewassen te 
worden, vs. 9, verduidelijkt de Here zijn be
doeling, door onderscheid te maken tussen 
„baden” en „voetwassen”. „Baden” is hier 
het beeld van de weldaad van de verzoening 
door het bloed van Christus; de vergeving der 
zonden. Aan deze weldaad heeft ieder deel 
door het geloof in Christus; de vergeving der 
zonden. Aan deze weldaad heeft ieder deel 
door het geloof in Christus; vgl. Titus 3 ; 5; 
H. Cat. vr. +  antw. 73. Het „wassen van de 
voeten" ziet op de zonden, die ons in de dage
lijkse levenspraktijk telkens weer besmetten en 
waarvan wij ook dagelijks weer de reiniging 
nodig hebben. Dat heeft Petrus en dat heeft 
iedere gelovige elke dag weer nodig, zoals 
iemand, die langs de weg gaat, telkens weer 
bestofte voeten krijgt. Het delen in de weldaad 
van de verzoening („gebaad zijn”) is echter 
het voorrecht, dat al de discipelen bezitten 
krachtens hun geloof in de Here Christus; de 
.totale en radikale verzoening behoeft niet tel
kenmale herhaald te worden, want dat is een 
eenmalige en blijvende weldaad, die zij en wij 
"bezitten door het geloof in Christus. Slechts 
één van de discipelen is van deze weldaad uit
gesloten, vs. 10b, 11.
c. Wanneer de Here Jezus in vs. 12 e.v. zijn 
discipelen zijn handelwijze verklaart en hen 
tot een blijvend voorbeeld voorhoudt, spreekt 
het vanzelf, dat Hij een bepaald element uit 
deze handelwijze op het oog heeft. Dat is uiter
aard het element van het nederige dienstbe
toon,, dat Christus’ discipelen schuldig zijn je
gens elkander te betrachten. De discipelen

' hadden deze les nodig, daar zij zo vaak graag 
elkanders meester wilden zijn er erover twist
ten wie er van 'hen toch wel de meeste, de 
grootste mocht heten. Indien men al deze 
maatstaf zou willen aanleggen, dan geldt hij 
als de „meeste”, die zich het nederigst in 
dienstbetoon jegens zijn mede-discipelen open
baart. Die „meeste” is hier in volstrekte zin de 
Here Jezus zelf, gezien zijn majesteit, vs. 3. De

discipelen‘kunnen alleen maar hierin tonen 
waarlijk volgelingen van hun Here te zijn, 
wanneer zij hoe langer hoe meer het beeld van 
hun Here gelijkvormig worden. Daarin zullen 
zij reeds hier en nu de zaligheid genieten; vs. 
16, 17.
d. Opnieuw komt de Here Jezus - en thans 
uitvoeriger - terug op de uitzondering, die Hij 
als terloops reeds tegenover Petrus had uitge
sproken, vs. 10b, 11. Er is één uitzondering in 
de discipelkring, één van wie niet geldt, wat Hij 
zopas van hen allen had gezegd: Eén, die niet 
deelt in de weldaad van de reiniging van zon
de; op wie ook het zopas gegeven voorbeeld 
niet van toepassing is. Omdat die éne van harte 
en beslist het woord „dienen” uit zijn woor
denboek heeft geschrapt. Hij wilde wel met de 
Messias heersen, maar toen het woord „die
nen” op het messiaanse werkprogram centraal 
bleek te staan (vgl. Matth. 20 : 28), toen heeft 
hij zich daartegen verzet en dat verzet is thans 
onder inblazing van de duivel uitgemomd in 
het voornemen de Meester te verraden. Intus
sen, is dit voor de Here een verschrikkelijke 
tegenvaller, die Hij nooit heeft verwacht? 
Neen, vs. 18a wil zeggen, dat de Here Jezus, 
toen Hij zijn discipelen uitkoos, wist wat de 
aard en de kwaliteit van ieder der gekozenen 
was. Ook van Judas. Maar was de keuze van 
Judas dan een misgreep, die op een totale mis
lukking moest uitlopen? Weer: neen, maar in 
de persoon en het gedrag van Judas moest de 
Schrift vervuld worden; het leed, waaraan Da
vid uiting gaf in Psalm 4 1 :1 0  moet in het 
leven van Davids grote Zoon tot vervulling 
komen. Let op de woorden „moet vervuld 
worden” vs. 18: daarom heeft Jezus ook een 
man als Judas in de discipelkring moeten op
nemen. Dat de Here daarom Judas mede uit
gekozen heeft en dat Hij geweten heeft, wat 
Hij van Judas te verwachten had, dat moeten 
de discipelen nü weten; nü, nu het verraad nog 
niet aan de dag getreden is. Opdat straks, als 
alles achter de rug is, zij zich zullen herinne
ren, dat de Here het van tevoren gezegd heeft. 
Dat Hij hen reeds tevoren gezegd heeft, dat 
Judas’ verraad zijn door de Schrift geprofe
teerde, noodzakelijke rol vervulde in zijn mes- 
siaans werkprogram en dat zij daaruit zullen 
weten, dat Jezus dus inderdaad de Christus is. 
Let hier weer op die typische uiting van mes- 
siaans zelfbewustzijn en zelfopenbaring in de 
woorden „dat Ik het ben”.
e. De „Amen”-uitspraak in vs. 20 lijkt zon
der veel verband aan het vorige vastgekoppeld. 
Er zijn dan ook verschillende meningen over, 
hoe dit verband gezien moet worden, Bouma 
wil dit vers in verband zien met wat Jezus in 
vs. 12-17 gezegd heeft: dlscipelschap van Jezus 
wil zeggen aller dienaar zijn. Hier zou de Here 
daaraan toevoegen, dat dit dienaar-zijn hun 
apostolisch gezag niet aantast: ze zijn gezon
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denen door Hem en behoren als zodanig ont
vangen te worden. Het zou dan dus gaan om 
de tegenstelling „tussen nederigheid en heer
lijkheid in hun bestaan” (K.V. Joh. II, blz. 
74/5). Persoonlijk geef ik de voorkeur aan een 
meer voor de hand liggend verband met het 
onmiddellijk voorafgaande. Het zou kunnen 
schijnen, dat de mogelijkheid en aanstonds de 
werkelijkheid van verraad in de discipelkring 
de grootheid van Jezus als de Christus, m.n. 
in het kiezen van zijn mede-arbeiders, aantast. 
Eens heeft Hij zijn discipelen uitgezonden met 
dezelfde woorden, als Hij hier spreekt; Matth. 
10:40. Worden de hoge woorden toen ge
sproken vanaf heden niet belachelijk? Want 
de Zender - Jezus is een smadelijke verraden 
Zender gebleken en met zijn gezanten is het 
al niet veel beter: daaronder bleek een verra
der van de zaak van zijn Meester te schuilen. 
Met een dubbel „Amen” verzekert de Here 
echter zijn discipelen, zijn aanstaande apos
telen, dat zij door Judas’ verraad niet ontmoe
digd behoeven te zijn. Ook ten overstaan van 
dit verraad is en blijft Hij de Christus, zoals 
Hij hun zopas gepredikt heeft, vs. 18, 19. En 
daarom blijft ook zijn zendings-belofte van 
Matth. 10 : 40 waar en waarachtig. Daar be
hoeven zij nooit aan te twijfelen.

Par. 3 De heenzending van Judas, vs. 21-30
a. Op twee momenten dient in vs. 21 gelet. 
Ten eerste op het feit, dat de Here Jezus „be
wogen werd in de geest”; vgl. 11 : 33. Hetzelf
de woord wordt ook hier gebruikt. Daar, bij 
Lazarus’ graf, staat het werkwoord in een 
vorm, die betekent: Hij bewoog, ontroerde 
zichzelf. De gemoedsbeweging komt hier van 
binnen-uit, vanwege het leed, dat de Here Je
zus innerlijk gevoelde over het sterven van zijn 
vriend Lazarus. Hier staat het woord echter in 
de lijdende vorm: de Here werd bewogen, ont
roerd. Deze bewogenheid heeft hier zijn oor
zaak in het van buitenaf op Hem afkomende, 
aangrijpende feit van Judas’ verraad. Zoals 
wij wel eens zeggen: „dat feit vliegt Hem aan” 
en veroorzaakt bij de Here een diepe bewogen
heid. Dat dit toch mogelijk is in de discipel
kring. Dat een discipel, die zóveel liefde en 
zorg van Hem heeft ondervonden, Hem dit 
kan aandoen! Dat onbegrijpelijke wordt extra 
geaccentueerd door het dubbele „Amen”: al 
heeft niemand van de overige discipelen dit 
ooit verwacht, het is toch waar; het zal niette
min gebeuren. In de tweede plaats moeten we 
letten op het woord „getuigen”. We weten, dat 
dit woord bij Joh. over ’t algemeen de betekenis 
heeft van: als oog- en oorgetuige onbetwist
bare feiten verkondigen. We kunnen ook zeg
gen: iets als feit mededelen op grond van we
tenschap, die men bezit. Zo is het hier te ver
staan. Jezus heeft altijd geweten, wat Hij aan 
ludas had. vgl. vs is. en daar geeft Hij thans

uiting aan met stellige verzekerdheid („voor
waar!”).
b. Nu de Here ten tweede male en nog stelli
ger dan zoeven spreekt over het feit van het 
verraad in de eigen kring, schokt dat de dis
cipelen ernstig; alleen hebben ze er geen idee 
van, wie onder hen de verrader zou kunnen 
zijn. Blijkbaar heeft Judas zijn snode plan uit
stekend weten te verbergen achter een masker 
van trouw discipelschap. Ook hier is Petrus 
weer de eerste, die tot zichzelf komt en het ini
tiatief neemt; hij geeft een stille wenk aan Jo
hannes, die vlak naast Jezus aan tafel aanligt, 
om Hem te vragen, wie toch wel de verrader 
is, vs. 22-25. In het beeld van het aanliggen 
aan de tafel, stellen we ons voor, dal Joh. zijn 
hoofd achterover buigt, zodat het tegen Jezus’ 
borst komt te rusten en Hem zachtjes vraagt: 
„Here, wie is het”. Het antwoord zal eveneens 
op zachte toon gegeven zijn, zodat de discipe
len het niet hebben verstaan, vs. 29.
c. Heeft Judas Jezus’ antwoord aan Joh. ver
staan? Heeft hij, toen Jezus hem de bete 
broods aanreikte, Johannes’ ogen in ontstelte
nis op zich gericht gezien? Judas weet zich be
trapt en ontmaskerd, in ieder geval door de 
Here Jezus zelf. Nu komt het er voor Judas 
voor het laatst op aan. Het was voor een gast 
een hoge eer en een blijk van grote intimiteit 
en vertrouwelijke vriendschap, wanneer de 
gastheer hem persoonlijk de ingedoopte bete 
aanreikte (Bouma t.p.). Nog éénmaal concen
treert de Here Jezus daarmee zijn volle bran
dende liefde op Judas. Vergeet daarbij niet: 
het is Paasbrood; het is een sacramentele bete. 
Die kan men alleen maar nemen en eten ten 
leven of ten dode. Onder de brand van Chris
tus liefde, die hem de met sacramentele kracht 
geladen bete toereikt, kan Judas maar twee 
dingen doen: öf op dit moment de bete weige
ren, maar in bitter berouw, zoals Petrus, tot 
de Here wederkeren en schreiend aan zijn voe
ten vallen; öf met brutaal gebaar de bete ne
men en éten en zich daarmee tot het uiterste 
verharden. De overgang van verleden tijd in 
tegenwoordiger tijd in vs. 26b geeft de ontzag
lijke spanning van dit moment weer. Nóg 
heeft Judas tot op dit ogenblik geaarzeld, ge
twijfeld op de tweesprong van zijn leven; nog 
heeft daardoor de Satan hem niet geheel in be
zit kunnen nemen. Op dit uiterst-kritieke mo
ment is er voor Judas nog een weg terug. Maar 
Judas brutaliseert het feit van zijn ontmaske
ring; de bete nemend en etend verhardt hij zich 
tot het uiterste. Nü is er geen weg meer tenig; 
Judas heeft zichzelf sacramenteel (hij at de 
Paasbete!) de dood aangedaan. Dan staat er 
ook, vs. 27, dat aangrijpende woord: „en na 
de bete, toen voer de Satan in hem!”.

d. Hóe heeft de Here Jezus onder dit gebeu
ren zwaar geleden: de bewogenheid van vs. 21
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verdiept zich tot intense smart. Temeer, daar 
Hij weet, dat door het werk van Judas de weg 
geopend wordt voor zijn arrestatie, met al wat 
daarna volgt. Maar de Here wordt geen mo
ment het betreurenswaardige slachtoffer van 
vuig verraad. Hij heeft profetisch zijn lijden en 
sterven, óok langs deze weg van verraad ver
kondigd, als noodzakelijk ter vervulling van 
de Schrif; vs. 18. Hij heeft zich aan de Paas- 
maalijd priesterlijk voor de Zijnen tot het offer 
bereid. Hij gaat nu ook koninklijk de weg van 
het offerend lijden betreden. Want Hijzelf 
drijft Judas aan zo snel mogelijk zijn verrader
lijk plan uit te voeren, vs. 27b. Jezus zelf 
spoort hem aan zo snel mogelijk het hek van 
de lijdensweg weg te nemen, opdat Hij die weg 
zo spoedig mogelijk kan betreden. Het „uur” 
is immers gekomen; zo snel mogelijk moge nu 
Vaders heilsprogram worden uitgewerkt door 
Hem, die zich priesterlijk tot het offer heeft 
bereid. Zo is Christus ook hier de priester- 
koning van de profetie.
e. Doordat de discipelen zoeven niet hebben 
verstaan wat de Here tot Joh. zei, is hun ook 
de geladenheid van dit moment-van-de-bete 
ontgaan en begrijpenen zij eveneens de beteke
nis van Jezus’ woord tot Judas en zijn heen 
gaan daarop, niet. De discipelen hebben waar
schijnlijk de indruk ontvangen, dat de Here 
nu, aan de Paasmaaltijd, liever niet verder 
doorging op de pijnlijke zaak van het verraad. 
En dat Hij aan Judas als eerste de bete toe- 
reikte, omdat Hij voor hem nog een opdracht 
ter uitvoering had; hetzij dat een bepaald in
grediënt voor de feestmaaltijd vergeten was,

die Judas nu haastig alsnog moet gaan kopen; 
hetzij, dat de Here wil, dat juist ter gelegen
heid van de feestmaaltijd, de armen een extra 
gift behoren te ontvangen. In ieder geval blijkt 
Judas, als kashouder van het gezelschap een 
dusdanige vertrouwenspositie in de discipel- 
kring te bekleden, dat niemand van de disci
pelen op de gedachte komt, dat zijn heengaan 
op Jezus’ bevel iets met het zopas ter sprake 
gebrachte verraad te maken heeft. Joh. herin
nert zich echter bij het schrijven van zijn Ev. 
dit uiterst geladen ogenblik als de dag van gis
teren. Hij doorleeft opnieuw de verschrikking 
van dat duistere gebeuren: dat de Here door 
één van de Zijnen verraden werd aan de vijan
den. En hij vat alles samen in die paar woor
den: „en het was nacht”. Nacht, waarin de wer
ken der duisternis worden verricht. Nacht ook 
voor Judas, die radikaal breekt met Hem, die 
het Licht der wereld is en daarmee zichzelf 
prijs geeft aan de buitenste duisternis. Huive
ringwekkend is dit einde - het wegzinken in de 
eeuwige nacht - van één van Jezus’ discipelen. 
En dat niet als deerniswaardig lot, maar als 
een welbewuste daad: Judas dééd iets, hij ging 
heen; hij liep zelf met open ogen de nacht bin
nen. En dat als ontstellende vrucht van de wel
bewuste keus van zijn hart. Hij heeft de duis
ternis liever gehad dan het licht. Daarin is 
Judas niet een volslagen vreemde, maar hij 
staat met zijn keuze en zijn daad als aangrij
pende waarschuwing midden in het Evangelie 
en bij iedere Avondmaalstafel.
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Schets 20: „Uw hart worde niet ontroerd"; Hfdst. 13 : 31 — 14 : 31

Par. I. Inleiding'
Het nu volgende moeten we denken aan het 
einde van het verblijf in de paaszaal. Eerdat 
de Here met zijn discipelen zich gaat bege
ven naar Gethsemané, voert Hij met hen een 
breed afscheidsgesprek, dat straks door Hem 
met gebed besloten wordt; hfds. 17. Het the
ma van dit gesprek is dus het naderend af
scheid; aan het dagelijks verkeer van de Here 
met de Zijnen gaat thans voorgoed een einde 
komen. In onze perikoop legt Hij hun uit, op 
welke wijze zij over dit afscheid getroost zullen 
worden: n.1. door de komst van de Parakleet: 
de H. Geest, die de plaats van Jezus bij de 
Zijnen zal innemen.

Par. 2. Jezus gaat van de Zijnen heen;
vs. 31-38

a. Nu Judas is heengegaan om zijn verra
derswerk ten uitvoer te leggen, betekent dat 
voor de Here Jezus, dat het laatste beletsel 
weggenomen is: de lijdensweg ligt nu open 
vóór Hem. Opnieuw valt ons daarbij op, dat 
de Heiland over dat lijden spreekt onder het 
aspect van de verheerlijking. Daar gaat het 
om, dat is het einddoel van deze bange weg. 
Dat God in Christus tot zijn heerlijkheid 
komt: in de weg van lijden, sterven en opstan
ding van de Christus wordt God verheerlijkt, 
doordat zijn heilsplan tot verlossing van de 
wereld langs deze weg werkelijkheid wordt. 
Dat feit werpt zijn licht vooruit; dat feit zet 
van het begin af aan het lijden van Jezus in 
het licht van deze heerlijkheid; vs. 31, 32. In
tussen brengt het betreden van deze weg mee 
het moeten afscheid nemen van zijn discipe
len. Daarover gaat de Here nu in grote liefde 
en tederheid met hen spreken („kinderkens”). 
Om hen op dat afscheid voor te bereiden, her
innert Hij hen aan wat Hij eens tot de Joden 
heeft gezegd, vs. 33; vgl. 7 : 33, 34. Opmerke
lijk is hierbij echter de sterke nadruk, die de 
Here legt op het woordje „nu”; Hij bezigt er 
ook een ongebruikelijk woord voor, in de be
tekenis van „voor ’t moment”. Daarmee is 
het verschil tussen de Joden en de discipelen 
scherp gemarkeerd: de Joden zullen nooit 
komen naar de plaats, waarheen Jezus thans 
gaat; de discipelen daarentegen zullen daar te 
zijner tijd wèl mogen komen. Voor de vijan
den is de weg naar de hemel afgesloten; voor 
de vrienden niet.
b. Wanneer een grote leider wegvalt, bestaat 
het gevaar, dat de kring van zijn volgelingen 
uiteenspat. Dat mag met de volgelingen van

Christus niet gebeuren, juist omdat zij volge
lingen van Hem zijn, vs. 35. Daarom geeft Hij 
hen het gebod elkander lief te hebben, vs. 34. 
De liefde moet het cement zijn, dat hen als 
een onverbrekelijke gemeenschap bijeen houdt. 
Dat de Here Jezus zo ineens over de samen
bindende liefde komt te spreken, mag ons niet 
verwonderen. Hoe vaak toch hebben de dis
cipelen erover getwist, wie van hen de meeste 
is. Zulke twisten kunnen aanleiding geven tot 
onenigheden en tot vervreemding van elkaar. 
Tot nu toe is de Here zelf steeds in hun mid
den geweest, om hen van zulke zondige en ge
vaarlijke twisten terug te roepen. Hoe zal dat 
gaan, wanneer Hij aanstonds niet meer bij hen 
is? Vandaar dit nadrukkelijke gebod; let daar
bij op dit woord: het is een gebod, een af- 
scheidsbevel, dat de Here de Zijnen nalaat; 
het heeft dus grote, indringende kracht. De 
Here noemt het een „nieuw gebod”, niet om
dat het liefdegebod voorheen onbekend was, 
maar omdat het een nieuw fundament heeft 
gekregen: de zelf-opofferende liefdè-tot-in-de 
dood van Christus voor de Zijnen. Daardoor 
krijgt het woord „liefde” een nieuwe, diepe 
en krachtige klank en inhoud. Het gaat in deze 
liefde niet om een gevoeligheid, een bepaald 
sentiment, maar om offer-bereidheid; zichzelf 
met al zijn krachten en gaven inzetten tot op
bouw, bewaring en versterking van de gemeen
schap.

Par. 3. Jezus komt tot de Zijnen terug,
14 : 1-11

a. De Here Jezus begrijpt heel goed, dat het
a.s. afscheid de discipelen verdriet berokkent. 
Daarom troost Hij hen over dat afscheid met 
het motief van zijn wederkomst. De Here gaat 
terug naar zijn Vader, om daar zijn messiaan- 
se werk voort te zetten. Hij heeft daar in de 
hemel een zeer belangrijke taak te vervullen, 
die ook tot zijn messiaanse werkprogram be
hoort. Wanneer Hij die taak vervuld heeft, 
komt Hij weer terug. Beide, de strekking van 
deze taak als ook de wederkomst beschrijft de 
Heiland onder het aspect van de troost voor 
de Zijnen. Er valt over over die taak en over 
het doel van de wederkomst veel meer te zeg
gen, maar de Here noemt er hier alleen dat
gene van, wat zijn discipelen speciaal nu, op 
dit ogenblik, nu zij bedroefd zijn over zijn 
heengaan, tot sterke vertroosting strekken 
kan. Zowel zijn taak, die Hij daarboven ver
vult, als ook zijn terugkomen daarna, bedoelen 
het heil, de zaligheid van zijn discipelen te die-
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nen. Immers, wat het eerste betreft: Hij gaat 
heen naar het Vaderhuis, dat een groot aantal 
vertrekken heeft, waar vele gasten kunnen 
worden ondergebracht. Hij gaat nu daarheen, 
om alles in gereedheid te brengen voor hun 
ontvangst daar: zij zullen dus ook daar hun 
bestemming vinden voor eeuwig; vgl. 17 : 24. 
En zijn wederkomst zal dienen om hen straks 
op te halen ,en hen binnen te leiden in dat eeu
wige Vaderhuis. De heerlijkheid daarvan zal 
m.n. hierin bestaan, dat zij daar voor eeuwig 
bij Hem, hun Here zullen wonen; vgl. I Thess. 
4: 16-18. Die toekomstverwachting moet de 
discipelen over de scheiding-thans troosten.
b. Intussen mogen de discipelen hieruit niet 
afleiden, dat deze troost van hen dus niets an
ders vraagt, dan een lijdelijk, werkeloos ver
wachten van die zalige toekomst. Integendeel; 
er is een weg, die naar dat Vaderhuis leidt. Op 
die weg zullen zij en alle gelovigen, die na hen 
komen, ijverig en standvastig moeten gaan, vs.
4. Wanneer Thomas meent te mogen ontken
nen, dat zij weten waar Jezus heen gaat en dat 
zij dus ook de weg daarheen niet kennen, vs. 5, 
antwoordt de Here hem met één van die mach
tige „Ik ben”-uitspraken, vs. 6. Ook hier komt 
in dat „Ik ben” weer de gedachte mee van de 
exclusiviteit: de Here Christus alleen en uit
sluitend is de Weg, de Waarheid en het Leven; 
deze zijn buiten Hem niet te vinden. Deze drie 
werkelijkheden staan voorts niet min of meer 
los naast elkaar, maar ze vormen samen een 
opklimmende reeks, die zo te omschrijven is: 
„Ik ben de weg, doordat Ik de waarheid ben 
en daarom voer ik u naar het leven” „Leven” 
is hier dus het hoofdbegrip. Zakelijk wordt 
daarmee hetzelfde aangeduid als zoeven met 
het Vaderhuis. In deze zin, dat in dat Vader
huis het volle, rijke leven is, omdat God daar 
als Vader bij de Zijnen woont. Daarin gaat het 
leven in zijn volle bloei en pracht open. Dat is 
eerst recht het leven. En nu zegt de Here Jezus 
allereerst; tot dat leven ben Ik de weg. En let 
dan op dat „Ik ben”. Niet: ik wijs de weg 
daarheen of ik predik daarheen de weg. Zoals 
op aarde wijsgeren en allerlei geleerden filoso
fieën en theorieën prediken, die volgens hen 
leiden naar een wereld, een maatschappij, 
waarin het leven goed zal zijn. Neen, Jezus is 
de weg naar het leven. Hij is dat in zijn Per
soon en in zijn verlossend heilswerk; in zijn 
kruis en opstanding. En Hij is uitsluitend daar
in de weg tot het leven. Daar kan geen twijfel 
aan bestaan, omdat Hij eveneens de Waarheid 
is. Dat is Hij tegenover alle leugenfilosofie en 
leugenprofetie van de mensen. Daartegenover 
predikt Hij maar weer niet alleen de waarheid, 
dat is de waarheid omtrent zonde en genade, 
verderf en verlossing, maar Hij is de Waarheid. 
De waarheid is in Hem te zien: in zijn kruis en 
opstanding wordt zonneklaar openbaar de ver
schrikkelijke ernst van zonde, dood en verderf, 
maar ook van verzoening, verlossing en red
ding. En zó en in die weg is Hij óók het Leven.

Het echte, volle heerlijke leven komt in Hem 
en met Hem terug. Een leven, dat niet meer 
door zonde en ellende wordt beknot, ver
stoord en eindelijk verdelgd, maar een leven 
dat zich in alle zaligheid, vrijheid en heerlijk
heid ontplooien kan en bloeien zal tot in alle 
eeuwigheid. Hij is dat leven; het is in Hem en 
het wordt in de geloofsgemeenschap met Hem 
verkregen en genoten. Tenvolle wordt dit 
leven gekend en genoten in het Vaderhuis. 
Maar niemand komt dan ook tot dat Vader
huis, of liever: tot de Vader, die aan dat huis 
zijn heerlijkheid verleent, dan alleen en uit
sluitend door Christus.
c. De vraag van Thomas kwam voort uit 
het feit, dat de discipelen in deze dingen nog 
zo weinig geloofsinzicht bezaten, vs. 7. Let 
ook hier weer op het gebruik van het woord 
„zien” in verband met „kennen” ; het gaat om 
het rechte geloofs-inzicht. De discipelen heb
ben de Here Jezus wel in het geloof beleden 
als de Christus Gods, maar - ondanks alle on
derwijs van de Here - zij hebben nog maar zo’n 
gebrekkig en onvolkomen inzicht in de beteke
nis van zijn Persoon en werk. Daarin zal ech
ter zeer spoedig („van nu aan”) verandering 
komen. Kruis en opstanding van de Here en 
met name ook de zalving met de Geest van 
Pinksteren zal oog en hart van de discipelen 
openen, zodat zij tot het rechte geloofs-inzicht 
komen in het heilswerk van de Vader, zoals 
zich dat door de messiaanse arbeid van Jezus 
als de Christus voltrokken en gerealiseerd heeft. 
Dit „zien” van de Vader, n.1. in de realisering 
van zijn heilswerk in en door de Christus, 
wordt door Filippus misverstaan. Hij denkt bij 
het „zien” van de Vader aan de Gods-verschij- 
ningen, zoals die onder het oude verbond b.v. 
aan Mozes en Elia ten deel vielen; vandaar 
zijn vraag, vs. 8. De Here corrigeert dit mis
verstand in vs. 9. Met „zien” heeft de Here 
Jezus niet bedoeld: zien met het lichamelijk 
oog; maar: inzicht hebben; geloofskennis be
zitten. Welnu, wie de Vader is, wat Hij wil en 
wat Hij doet, dat alles tezamen is zichtbaar en 
kenbaar geworden in de Gezondene van de 
Vader. In Jezus Christus komt ieder tot het 
volle geloofsinzicht in de Vader en zijn be
doelingen en zijn werken. Jezus Christus is 
immers het vleesgeworden Woord: in Hem 
heeft zich de Vader volkomen uitgesproken, in 
Hem kennen wij dan ook de Vader. Maar 
daartoe is dan ook noodzakelijk het geloof, 
dat de betrekking tussen de Vader en de Chris
tus het innigst-mogelijke karakter draagt, n.1. 
dat van wezens-eenheid, vs. 10, 11. Zakelijk 
zegt de Here hier hetzelfde, wat Hij enige tijd 
geleden tot de Joden -heeft gezegd; 10 : 30-38. 
Het klimaat waarin deze woorden staan is 
echter verschillend. In hoofdstuk 10 werden 
ze bestraffend, veroordelend gesproken tegen
over de Joden, die stenen opnamen om Hem te 
stenigen. Hier, tegenover zijn discipelen, dra
gen ze een onderwijzend karakter, om hen 
verder te brengen in hun geloofs-inzicht. Ze
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moeten leren inzien, dat de Vader spreekt en 
werkt in en door de woorden en daden van 
Jezus; wie Hem hoort spreken, hoort de Vader 
spreken en wie Hem ziet werken ziet de Vader 
werken. En dat ligt verankerd in het feit, dat 
Vader en Zoon één zijn. Wie tot dat geloofs
inzicht komt, zal nooit meer vragen „toon ons 
de Vader’", want in woord en werk van Jezus 
Christus zien wij de Vader in zijn aangezicht; 
vgl. 1:18.

Par. 4. De zending van de Parakleet,
vs. 12-31

a. Heeft de Here Jezus op een paar punten, 
door Thomas en Filippus vragenderwijs aan 
de orde gesteld nader moet ingaan, in vs. 12 
vat Hij de draad, afgebroken bij vs. 5, weer 
op. Hij heeft hun gesproken van de weg, die 
leidt naar het Vaderhuis en dat zij op die weg 
ijverig en standvastig zullen moeten gaan. Zij 
moeten ’s Heren wederkomst niet lijdelijk, 
maar actief verwachten; niet met de handen 
in de schoot, maar ijverig bezig in het vol
brengen van de taak, die Hij hun op die weg 
te doen geeft. Het woord „werken” in vs. 11 
leidt de Here ertoe deze taak van zijn discipe
len nu ook met behulp van dat woord nader 
te omschrijven, vs. 12. Het komt hierop neer, 
dat de discipelen en alle gelovigen door Hem 
verwaardigd worden zijn medearbeiders te zijn. 
Dat zij tot zo hoge taaie en roeping zullen wor
den verwaardigd, mag haast ongelofelijk klin
ken, waarom de Here dit met dubbel „Amen” 
bekrachtigt. Zij zullen met de Here mee, door 
prediking en wondertekenen het koninkrijk 
doen komen; vgl. Mare. 16 : 15 e.v. Ja, dit 
werk zal door de verhoging van Christus aan 
Gods rechterhand nóg krachtiger voortgang 
hebben, vs. 12b. Terwijl de discipelen terwille 
van hun medearbeid daarin met hun Here 
maar biddend behoeven te pleiten op de 
macht en de heerlijkheid, die Hij in zijn ver
hoging ontvangen heeft (de „naam boven alle 
naam”, vgl. Fil. 2 : 9) en Hij zal hun alles ge
ven wat zij nodig hebben om deze geweldige 
taak in zijn dienst te volbrengen, vs. 13. Zo 
mogen zij ten volle dienstbaar zijn aan de 
triomfantelijke voortgang van het werk van de 
Zoon, waarin - immers in de volle en volledige 
uitwerking van zijn heilsraad - de Vader ver
heerlijkt wordt. Nogmaals verzekert de Here 
hen van de zekerheid van de gebedsverhoring 
ten aanzien van alles, wat zij Hem bidden zul
len tot rechte en getrouwe vervulling van deze 
medearbeid met Hem, vs. 14. Terwijl hierin 
hun liefde voor hun Here blijken zal, dat zij 
ijverig en getrouw deze hun gegeven opdracht 
in zijn dienst vervullen, vs. 15. Tegenover het
geen de Here van zijn discipelen verwach
ten mag; trouwe medearbeid met Hem en 
voortdurend gebed om krachten tot Hem, stelt 
de Here op zijn beurt zijn belofte; de gave van 
de parakleet, die hen tot de vervulling van hun 
roeping sterken en bekwamen zal, vs. 16-19.

b. Met deze „Parakleet” doelt de Here Jezus 
op de Heilige Geest. Gewoonlijk wordt dit 
woord vertaald met „Trooster”; zo b.v. zowel 
in de oude als in de nieuwe vertaling. We ach
ten deze vertaling niet zo erg gelukkig. Bij 
„troost” denken wij al gauw aan leniging van 
verdriet. Dat is hier echter de bedoeling niet. 
We kunnen onderschrijven wat dr. Bouma als 
verklaring van dit woord naaf voren brengt 
in de K.V. t.p. We achten ook zijn vertaling 
„Zaakbezorger” wel de beste. Uit het woord 
„een andere” valt af te leiden, dat de Here zelf 
zich de eerste Zaakbezorger van de Zijnen 
acht te zijn. Nu Hij echter van hen heengaat 
zal er een „ander” voor Hem in de plaats ko
men, die voor de Zijnen hetzelfde werk zal 
doen, dat Hij voorheen deed, toen Hij nog bij 
hen was. Welk werk is dat? Nu bezigt Joh. in 
zijn eerste brief (2 :1 ) deze naam ook van de 
Here Christus. Daar heeft het de zin van 
„pleitbezorger”, „voorbidder”. Vertegenwoor
diger dus van de Zijnen bij de HERE. Uit heel 
het verband is wel duidelijk, dat dit hier de 
betekenis van het woord Parakleet niet kan 
zijn. Het is hier veeleer het omgekeerde: de 
Here Jezus was tot hiertoe de Vertegenwoor
diger van de HERE bij de Zijnen. Als zodanig 
wordt zijn plaats en arbeid thans vacant. Maar 
in zijn plaats komt nu de „Ander”, de H. 
Geest; Hij zal de plaats van Jezus bij de Zijnen 
innemen en de arbeid van de Here bij hen 
voortzetten. Op welke wijze Hij dat doen zal, 
zal de Heiland in het vervolg van zijn gesprek 
nog wel nader aanduiden. Hier gaat het voor 
’t moment slechts om de aankondiging van de 
komst van de Parakleet.
c. De woorden „om tot in eeuwigheid bij u 
te zijn” dienen we niet te overtrekken, zodat 
we gaan speculeren over de vraag of de H. 
Geest ook in de eeuwigheid, na de jongste dag, 
nog Zaakbezorger des Heren bij zijn gezaligd 
volk zal zijn. Dat is hier de bedoeling niet. De 
Here Jezus bedoelt te zeggen, dat de Geest 
niet te eniger tijd, zoals Hij, weer van de Zij
nen scheiden zal. Al de eeuwen door zal de 
Geest als Zaakbezorger Gods wonen en wer
ken in de gemeente des Heren. Nooit zal de 
kerk in haar geschiedenis het behoeven te 
doen zonder de bijstand van de H. Geest. In 
vs 17 heeft het woord „wereld” de betekenis 
van: de God en Christus vijandige wereld. Let 
hier ook weer op de plaats en de betekenis 
van zien”; hier in de zin van: geloofs-inzicht 
hebben. Het niet-kunnen-ontvangen is daarvan 
het gevolg. Schuldige blindheid, voortkomend 
uit hardnekkig ongeloof snijdt de mogelijk
heid af om de H. Geest te ontvangen. Op de 
belofte van vs. 16 rust nu de verzekering in 
vs. 18. Het „Ik kom tot u” kan hier daarom 
niet zien op de wederkomst ten jongste dage, 
maar op de komst van de Parakleet in Chris
tus’ plaats. Daardoor zal het heengaan van 
Jezus geen verarming teweeg brengen, maar 
- door zijn terugkeer in de Geest - verrijking.
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De Geest toch zal hen straks in levens-ver- 
band stellen met de opgestane en levende 
Here: het leven, dat door zijn opstanding in 
Hem is, zal door de Geest ook het hunne zijn. 
En in die levensgemeenschap met hun levende 
Here, zal de Geest hun dan ook verlichte ogen 
van het verstand geven, waardoor zij hun He
re „zien”; dat wil hier - gezien het hier ge
bruikte woord - zeggen: dat het nadenkend 
verstand het rechte begrip zal ontvangen om
trent de Christus en zijn werk, vs. 20. En dat 
in tegenstelling met de ongelovige wereld: zo
lang Jezus op aarde was werden ook de vijan
den in hun verstand aangesproken op het ver
staan van zijn woord en werk. Nu Hij is heen
gegaan betekent dat voor hen zonder meer: 
„uit het oog uit het hart”, vs. 19a. Dit .zien” 
van Jezus en van zijn heerlijkheid wordt alleen 
mogelijk door openbaring. Zonder dat de 
Here zich aan iemand openbaart, is er van 
kennis, van begrip, van „zien" geen sprake: 
openbaring en zien corresponderen op elkaar. 
Welnu, deze openbaring: de H. Geest, die de 
ogen opent voor Christus' heerlijkheid, ont
vangen al degenen, die Hem liefhebben en in 
de liefdegemeenschap met Hem en zijn Vader 
zijn opgenomen. En dat is op zijn beurt hier
aan kenbaar, dat zij 's Heren geboden „hebben 
en bewaren”, d.w.z. Zijn geboden als een kost
bare schat meedragen in hun leven, vs. 21. Op 
een vraag van Judas Thaddeus (Vgl. Matth. 
10 : 3) verduidelijkt de Here dit nog nader in 
vs. 22 e.v. Het misverstand van Judas, dat 
Jezus doelde op de jongste dag, waarop Hij 
zich toch aan aller oog zal openbaren, zodat 
ook aller oog Hem zal zien, neemt de Here 
weg. Wel neemt Hij die gedachte aan de jong
ste dag even van Judas over en verklaart dan, 
dat het „zich openbaren” van zoeven (en dus 
ook het „zien”) dan tot zijn volle en rijkste 
heerlijkheid zal komen daarin, dat God en zijn 
Christus dan zullen wonen temidden van hun 
volk; vgl. Openb. 21 :3 . Deze heerlijkheid 
neemt echter reeds hier op aarde een aanvang 
in de komst van de Parakleet: op Pinksteren 
neemt God de HERE woning in zijn gemeente, 
door de H. Geest; de gemeente wordt dan 
tempel, woning Gods in de Geest; vgl. I Kor. 
3 :16 . Opnieuw accentueert de Here, dat dit 
alleen het deel kan zijn van hen, die Hem lief
hebben en die dat tonen door zijn woord te 
bewaren. „Woord” en „geboden” (vs. 21) heb
ben hier eenzelfde betekenis en inhoud.

Par. 5. Vrede geef ik u, vs. 25-31
a. Deze verzen dragen het karakter van een 
formeel afscheidswoord, vs. 31b. Zij spreken 
in grote lijn voor zichzelf; we wijzen slechts op 
een enkel aspect. In vs. 26 lezen we de eerste 
uitspraak over wat het werk van de Parakleet 
zal zijn. We zullen deze uitspraak allereerst op 
de discipelen moeten betrekken. De Geest zal 
al wat Christus tot hen gesproken heeft helder 
en klaar voor hun aandacht stellen, zodat zij

het straks zuiver en volledig kunnen prediken. 
Bovendien zal Hij hun ook nog vollere en rij
kere openbaring schenken omtrent Christus en 
zijn werk.
Het resultaat van dit werk van de Geest bezitten 
wij in het Nieuwe Testament. „Alles” wil zeg
gen, dat wat de Apostelen ons in hun Evange
liën en brieven hebben nagelaten, de volle en 
genoegzame openbaring bevat omtrent de 
Christus en zijn werk. Voorts mogen we er 
ook in lezen, dat de Geest alle tijden door het 
in de Schriften geopenbaarde aangaande de 
Christus levend zal houden in hart en aan
dacht van de gelovigen. Hij zal Gods volk al
tijd weer naar de Schriften leiden; die zijn het 
immers, die van Christus getuigen; vgl. 5 : 39. 
Deze tekst mag gebruikt worden enerzijds als 
bewijsplaats voor de inspiratie van de Schrif
ten van het nieuwe Testament; en anderzijds 
ook ter bestrijding van de valse theorie, dat we 
in het N.T. met „gemeente-theologie” zouden 
te doen hebben.
b. Vs. 27 bevat de gebruikelijke afscheids
groet. Hierbij valt echter een dubbel accent. 
„Mijn vrede” is de ware, volle, eeuwige vrede 
als vrucht van het bloed van het kruis; vgl. 
Ef. 2 : 14-17. Deze vrede omvat niet alleen de 
„vrede des harten" als vrucht van de verzoe
ning, maar óók de eeuwige vrede in Gods nieu
we paradijs: het is een allesomvattende vrede, 
zowel in het persoonlijk leven als ook vervul
lende de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En 
deze vredegroet is maar niet een machteloos 
woord of gebaar, als onder de mensen („de 
wereld”), maar een ambtelijk leggen van de 
vrede op de Zijnen; een daadwerkelijk schen
ken van deze vrede.
c. In de gewapende bende, met Judas aan 
het hoofd, komt Satan, als machthebber in 
deze God en Christus vijandige wereld, op de 
Christus af om Hem te arresteren en te binden 
en straks aan het kruis te nagelen. Laten de 
discipelen echter niet menen, dat daarin de 
Satan overwonnen heeft door middel van die 
vijandige wereld. „Hij heeft aan Mij niets” wil 
zeggen, dat de Satan geen enkele rechtsgrond 
heeft om Jezus in zijn macht te krijgen en te 
houden. Die rechtsgrond heeft hij alleen bij 
zondaren. Maar juist daarom, dat Jezus de 
zondeloze is, kan Satan niets met Hem begin
nen; kan hij Jezus niet in zijn demonische 
macht krijgen. Ook in zijn lijden en sterven is 
en blijft Jezus de Overwinnaar van Satan en 
al zijn macht, vs. 30. Christus geeft zich vrij 
willig over aan de macht van Satan om Hem 
gevangen te nemen en te doden, omdat Hij uit 
liefde tot zijn Vader diens heils- en verlossings- 
program ten einde toe vervullen wil. En Hij 
doet dat ten overstaan van de hele wereld, op
dat zo de wereld in de crisis gebracht wordt en 
gedwongen wordt te kiezen vóór of tegen deze 
Christus, vs. 31
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Schets 21: De ware wijnstok; hoofdstuk 15

Par. 1. Inleiding
Het slotvers van het vorige hoofdstuk gaf de 
indruk, dat Jezus zijn toespraak beëindigd had 
en dat men thans de paaszaal ging verlaten. 
Niettemin blijkt, dat de Here het gesprek nog 
enige tijd heeft voortgezet en vertelt pas 18 : 1 
van de tocht naar Gethsemane. Er zijn exege
ten, die bij 14:31 inderdaad willen denken 
aan een verlaten van de paaszaal; wat er ver
der nog volgt heeft dan buiten, in de nacht, 
tijdens de wandeling door de stad plaats ge
vonden. Bij 18:1 moet dan aan het verlaten 
van de stad gedacht worden. We achten deze 
verklaring toch niet erg aannemelijk. De 
hoofdstukken 14-17 vormen een gesloten een
heid; het slot is een vrij uitvoerig gebed. Zon
der die paar woorden in 14 : 31 zou niemand 
eraan denken het geheel niet in de paaszaal te 
situeren. De vraag is dan ook, of die woorden 
niet op een andere wijze te verklaren zijn. Dr. 
Bouma meent, dat dit inderdaad mogelijk is. 
Lees zijn verklaring in de K.V. maar eens 
aandachtig. We achten deze verklaring zeer 
wel mogelijk. Toch vragen we ons af, of er 
niet nog een meer voor de hand liggende ver
klaring kan gegeven worden. Hoe vaak ge
beurt 't niet, b.v. op een visite, dat iemand 
constateert, dat het tijd wordt om op te stap
pen, terwijl dan toch het gesprek nog geruime 
tijd wordt voortgezet. De Here Jezus heeft zijn 
afscheidsgesprek zopas feitelijk afgesloten. 
Kan het nu niet zijn, dat de houding van zijn 
discipelen (b.v. hun allerminst nog weggeno
men verslagenheid) Hem het nuttig en nood
zakelijk doet voorkomen het gesprek toch nog 
voort te zetten? We achten dit eigenlijk de 
meest „natuurlijke” verklaring. Intussen zal 
een afdoende keuze-van-exegese hier niet wel 
mogelijk zijn. We zijn er alleen even wat uit
voerig op ingegaan, omdat begrijpelijk is. dat 
de merkwaardige plaats van die woorden aan 
het slot van hoofdstuk 14 onwillekeurig vra
gen oproept. Maar ook hier geldt weer: men 
bestede aan zulk een bijkomstige zaak niet te 
veel tijd en aandacht.

Par. 2. De wijnstok en de ranken, vs. 1-8
a. In het verleden is er nogal eens gediscus
sieerd over de vraag, wie de ranken zijn aan 
de wijnstok Christus: alle kinderen van het 
Verbond of alleen de ware gelovigen, de we
dergeborenen. Zij, die het laatste verdedigden, 
legden dan sterke kiem op de vraag-van-zelf-

onderzoek: „ben ik wel waarlijk een rank aan 
de wijnstok?” Deze opvatting kreeg het dan 
al dadelijk moeilijk met vs. 2a, waar gespro
ken wordt van de mogelijkheid afgesneden te 
worden van de wijnstok. De theorie van de 
„veronderstelde wedergeboorte” moest hier 
dan uitkomst bieden. Vers 2a zou dan moeten 
zien op degenen van wie „later, bij het op
groeien, het tegendeel bleek”. We hebben hier
mee een typisch voorbeeld, hoe men vanuit 
een voorop gezette constructie (n.I. de leer, 
dat alleen uitverkorenen en wedergeborenen 
waarlijk tot Gods Verbond behoren) de H. 
Schrift moet laten buikspreken.
Laten wij echter de Schrift zelf spreken, dan 
is hier geen enkele moeilijkheid. De Here 
Jezus grijpt hier immers naar een zeer bekend 
en vertrouwd 'beeld: vele malen toch wordt in 
het oude Testament het volk Israël, het Bonds
volk van de HERE, vergeleken bij een wijn
stok of wijngaard; lees maar eens Psalm 80 
en Jes. 5 : 1 e.v.; vgl. ook Jer. 2 :2 1 , Hosea 
10:1 , Ezech. 15 :1  e.v. Het verschil is, dat de 
Here Christus Zichzelf de wijnstok noemt. Dit 
is niet vreemd, omdat reeds onder Israël de 
beloofde en komende Messias het fundament 
was van ’s HEREN verbond met zijn volk. 
Het ganse heil van het Verbond heeft zijn be
stand in de Messias, die het eens alles en ten 
volle voor Gods volk verwerven zal. Nu dan 
ook de Messias gekomen is en op het punt 
staat de verwervings-arbeid te verrichten, kan 
Hij zeggen: „Ik ben de ware wijnstok”, terwijl 
de Zijnen de ranken zijn, die al hun heil uit 
Hem ontvangen. Reeds onder het O.T. was 
het nu de grote vraag, of deze wijnstok, die de 
HERE als de hemelse Landman had geplant 
en waaraan Hij zoveel arbeid en zorg had ten 
koste gelegd, goede vruchten opleverde; zie 
vooral Jes. 5 : 1-7. Dat keert hier in de woor
den van de Here Jezus terug: de hemelse 
Landman onderscheidt allereerst de wel en 
de niet-vruchtdragende ranken. Deze laatste 
worden door Hem uit de wijnstok uitgesne
den. Wat de wel-vruchtdragende ranken be
treft, daar past de Landman een andere werk
methode op toe. Hij besnoeit deze ranken: Hij 
snijdt wilde en overtollige loten af, die het 
voortbrengen van overvloedige en rijke vruch
ten slechts zouden in de weg staan. De bedoe
ling van het beeld is wel duidelijk. AI wie rank 
is aan de wijnstok Christus, krachtens het Ver
bond Gods, zal ook door het geloof moeten 
leven uit de Christus en uit de volheid van zijn
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heil. Dat levende geloof zal openbaar worden 
in de vruchten van heiligmaking: vgl. Jac. 
2 : 17 e.v. Waar deze vruchten ten enenmale 
ontbreken, blijkt het geloof dood te zijn; daar 
is de rank van de wijnstok afgestorven en 
wordt door de Landman zonder meer afge
sneden. Wie evenwel door het geloof leeft uit 
de Christus en zijn heil, brengt ook vruchten 
van dankhaarheid voort in een wandel van 
bekering en heiligmaking; vgl. H. Cat., Zon
dag 24, vr. +  antw. 64. Dit vruchtdragen kan 
en moet echter altijd nog rijker en overvloedi
ger zijn. Om dat te bereiken zet de Landman 
er het snoeimes in: al te weelderige groei be
knot Hij. Door verdrukking van allerlei aard 
werkt Hij steeds aan het leven van zijn kin
deren, beknottend, besnoeiend, opdat zij 
steeds dichter bij de Here Jezus gaan leven, 
door het geloof puttend uit de volheid van zijn 
heil. En dat zal in hun leven steeds voller en 
rijker vrucht van dankbaarheid en heiligma
king opleveren.

b. Wat de Here zo, als algemeen geldende 
waarheid heeft uitgesproken, past Hij thans in 
het bizonder toe op zijn discipelen. Hij noemt 
hen „rein, om het woord, dat Ik tot u gespro
ken heb”. Het woord „rein” , sluit aan bij vs. 
2b, waar wat wij snoeien hebben genoemd, 
letterlijk werd aangeduid met een woord, dat 
„reinigen” betekent. De Here verklaart dus, 
dat de arbeid van zijn prediking, waaronder 
de discipelen al deze jaren hebben verkeerd, 
bij hen ten gevolge heeft gehad, dat zij Hem 
in het geloof als de Christus hebben aangeno
men en dat dit geloof in hun leven ook reeds 
vruchten van bekering en heiligmaking is 
gaan dragen. Wat is er dan verder nog nodig? 
Niet anders en niet minder, dan een „blijven 
in Hem”. Constant door het geloof blijven 
leven uit de Christus en al zijn heil, zoals een 
rank voortdurend zijn levenssappen uit de 
wijnstok moet blijven trekken.
Dan zullen zij steeds meer en steeds rijker 
vruchten voorbrengen. Wie dat niet zou doen, 
geraakt in een geestelijk afstervings-proces, 
dat op totale verdorring en geestelijke dood 
uitloopt. Met zo iemand gaat het als met de 
dode rank: hij wordt afgesneden van de wijn
stok. Hij wordt door God geëxcommuniceerd 
uit de gemeenschap met Christus en het einde 
is het eeuwige verderf. Maar ook omgekeerd: 
wie in een actief-levend geloof aan de Here 
Christus verbonden blijft en door dat geloof 
waarlijk leeft uit het Woord des Heren, die 
zal op zijn gebed om steeds rijker vrucht te 
mogen dragen ook verhoring vinden bij God. 
En in dat steeds rijker vruchten dragen zal de 
hemelse Vader verheerlijkt worden, zoals een 
rijke-vrucht-dragende wijngaard strekt tot eer 
van de landman, die zoveel zorg en arbeid aan 
zijn wijngaard heeft ten koste gelegd. Terwijl 
in dit vrucht-dragen ook openbaar zal worden,

dat zij (alsook wij allen!) waarlijk discipelen, 
volgelingen van de Here Christus zijn. Zulke 
discipelen strekken niet alleen de Vader, maar 
ook Hem tot eer.

Par. 3. Het gebod tot liefde, vs. 9-17
a. Het „blijven in Hem” geeft de Here aan
leiding om nog eens terug te komen op het ge
bod tot onderlinge liefde. Daaruit blijkt, hoe
zeer deze zaak Hem bezig gehouden heeft. 
Zijn discipelen kennende, is Hij zijn afscheids
gesprek er aanstonds mee begonnen; 13 : 34, 
35 (zie aldaar); Hij komt er nu nog uitvoeri
ger op terug. Aansluitend aan het beeld van 
de wijnstok („blijft in Mij”) zegt de Here nu: 
„blijft in mijn liefde”. Toch verschuift het 
beeld hier wel enigszins: de liefde van Jezus 
wordt hier voorgesteld als iets, dat de disci
pelen aan alle zijden omsluit. Het blijven in 
deze zijn liefde zal moeten uitkomen in het 
bewaren van zijn geboden. „Bewaren” spreekt 
van iets bewaken, zodat het niet verloren of 
ontroofd kan worden, omdat men dat „iets” 
als en grote en kostbare schat heeft leren ken
nen. Het met liefde volbrengen van die ge
boden vloeit daaruit vanzelf voort. En dat is 
op zijn beurt weer alleen mogelijk, wanneer 
zij als ranken uit de wijnstok blijven leven; 
dan gaan zij vanzelf vruchten dragen. Dat 
maakt ook de blijdschap in hun leven steeds 
voller en rijker. Met Zichzelf in zijn verhou
ding tot de Vader als voorbeeld, verzekert de 
Here er de Zijnen van, dat ware levensvreugde 
gevonden wordt in het volbrengen van zijn 
geboden; want daardoor blijven zij met hun 
leven in het koesterend zonlicht van zijn lief
de tot hen; en dat alleen maakt het leven rijk 
en blij.
b. De norm, de maatstaf voor de van hen 
geëiste liefde tot elkander vinden de discipelen 
in de liefde van Jezus voor hen, vs. 12. Dat is 
een zichzelf-verloochenende, zich opofferende 
liefde, zoals die zich op het hoogst openbaart 
in de liefdedaad van Christus voor de Zijnen: 
Hij zet zijn leven voor hen in, vs. 13. In dit 
verband noemt de Here zijn discipelen zijn 
„vrienden”: tussen vrienden zal die verhou
ding van zichzelf offerende liefde vanzelfspre
kend behoren te zijn. Trouwe, innige vriend
schap en daaruit voortvloeiende de zich ver
loochenende, zich offerende liefde, beheerst 
de verhouding van Jezus tot de Zijnen en om
gekeerd, alsook de verhouding tussen de Zij
nen onderling. Deze benaming „vrienden” kan 
meteen het doen van Jezus’ geboden, als lief
dedienst doorlichten en transparant maken. 
„Geboden doen” kan even de gedachten bren
gen op een verhouding als Meester tot slaaf. 
Zulke gedachten wil de Here afsnijden, door 
de Zijnen zijn vrienden te noemen. Deze be
naming vindt haar rechtvaardiging in het feit, 
dat Hij hen ten volle deelgenoot heeft ge
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maakt van de heilsraad van zijn Vader. vs. 
15. 16. Natuurlijk moeten we de verhouding 
Schriftuurlijk zuiver blijven zien. De verhou
ding Meester-eigendom blijft steeds; vgl. H. 
Cat., vr. + antw. 34. Dat hebben de discipe
len ook steeds zo verstaan; in hun brieven b.v. 
noemen zij zichzelf herhaaldelijk „slaaf van 
Christus"; zie b.v. Rom. 1 :1 ; Jac. 1 :1 ; II 
Petr. J : 1; Judas 1. Door echter daarnaast 
het woord „vrienden” te stellen, snijdt de 
Here de gedachte aan slaafse dienst, zoals die 
uit het instituut van de slavernij bekend is, ten 
enenmale af. De dienst, die Hij als Meester 
v raagt: de eis om zijn geboden te bewaren, mag 
en moet een liefdedienst zijn. Dat de verhou
ding Meester-dienstknecht daarmee niet wordt 
uitgevlakt blijkt uit de beperking, die Hij in 
de vriendenrelatie aanbrengt. In het gewone 
leven kiezen vrienden in vrijheid elkaar; zo is 
het hier echter niet. De vrienden-keuze is in 
dit geval uitsluitend van de Here uitgegaan, 
vs. 16a. En dat heeft Hij met een speciale 
bedoeling gedaan: Hij heeft hen als zijn vrien
den gekozen, opdat zij vruchten zouden dra
gen. Bij deze vruchten moet hier, blijkens het 
woord „heengaan” vooral ook gedacht wor
den aan de uitzending van de discipelen om 
het Evangelie in de gehele wereld te verkondi
gen; vgl. Matth. 28 : 19. Terwijl zij in dat 
vruchten-dragen voortdurend afhankelijk blij
ven van het gebed tot en de gebedsverhoring 
door de Vader; vs. 16b.

Por. 4. De haat van de wereld, vs 18-27
a. Het gebod met betrekking tot de samen
bindende kracht van de liefde is ook daarom 
van zo groot belang, omdat de discipelscbap 
van Christus zich gesteld zal zien tegenover de 
haat van de wereld. In vers 18 letten we in de 
eerste plaats op het woord „wereld”. Dat is 
ook hier blijkbaar de mensenwereld, die aan 
God en aan zijn Christus bitter vijandig is. In 
eerster instantie is dat het Jodendom, dat 
Christus verwerpt en straks ook zijn kerk vol 
bittere haat zal vervolgen. Maar wanneer de 
discipelen straks zullen „heengaan” in de wij
de wereld, zal ook daar alom de prediking van 
het Evangelie op verzet, vijandschap en haat 
stuiten. Het woordje „indien” stelt hier, blij
kens het Griekse taaleigen, maar niet een mo
gelijkheid, die zich zal kunnen voordoen, 
maar een werkelijkheid, die zij zeker zullen 
ontmoeten. Over die vijandschap en haat zul
len Jezus’ discipelen zich nooit moeten verba
zen, want die zal hun wedervaren juist omdat 
zij discipelen van Jezus zijn, vs. 18-21. Vooral 
het feit, van hun uitverkiezing met al de ge
volgen van dien, met name hun Godvrezend- 
heid en heiligmaking, zal ben in de ogen van 
de wereld vreemdelingen en spelbrekers doen 
zijn, waarom die wereld hen haat. De wereld 
wil van de enig-ware God en van de door Hem

gezonden Christus niets weten; wijst zijn 
Woord en zijn Evangelie met hatelijke beslist
heid af en haat daarom ook de belijders van 
die God en de predikers van het Evangelie 
van die Christus. En deze haat zal telkens 
weer in allerlei vormen en gestalten van ver
drukking en vervolging zich uiten.

b. De vss. 22-25 zien ook weer allereerst op 
de Joden en op de vijandschap en de haat, die 
Jezus’ discipelen van deze zijde zullen onder
vinden. De zware schuld van deze vijandschap 
en haat ligt in het feit, dat de Joden weten wat 
zij doen. De Here heeft zich voortdurend aan 
hen geopenbaard als de Christus; Hij heeft 
onophoudelijk de werken Gods onder hen 
verricht. Woord en werk waren één helder en 
onloochenbaar getuigenis, dat Jezus de Chris
tus is, de Gezondene door de Vader. Ondanks 
dat en dwars daar tegen in hebben zij Hem 
veracht, gehaat en verworpen. En daarin heb
ben zij tevens de Zender, de Vader met hun 
haat overladen. Dat is de onontschuldigbare 
schuld van hun zonde. Zoals dat ook vandaag 
nog precies zo is met allerlei lieden, die de 
mond vol hebben over de bijbel, maar intus
sen de Christus en met Hem de God der 
Schriften weigeren gelovig te aanvaarden. Dat 
kwam bij de Joden evenwel niet onverwacht. 
Want zo was het reeds in de dagen van Jezus’ 
voorvader-naar-het-vlees, David. David heeft 
er in Psalm 69 (m.n. vs. 8) al over moeten kla
gen, dat velen van zijn onderdanen hem haat
ten, zonder dat hij him daarvoor oorzaak ge
geven had. Het was eenvoudig een fel verzet, 
dat men pleegde tegen zijn messiaanse koning
schap, hoewel men weten kon en wist, dat hij 
de Gezalfde des HEREN was in zijn koning
schap. Deze Davidische klacht wordt in het 
leven van zijn grote Zoon vervuld. D at stelt 
de Joden dubbel schuldig. Hun eigen wet wijst 
hen als met uitgestrekte vinger als schuldigen 
aan. We letten er hierbij op, dat de psalmen 
hier mede begrepen worden onder het woord 
„wet”. Daarmee wordt, naar het spraakge
bruik van de Joden, het gehele oude Testa
ment als eenheid samengevat: liet éne, onge
deelde, gezaghebbende Woord van God in de 
oude bedeling. Dat Woord Gods veroordeelt 
hen in hun diep-schuldige Christus-verwer- 
ping. Een Christus-verwerping, waarin ook 
zijn discipelen zullen delen. „Zonder oor
zaak”: - in Christus’ woord en werk is niets 
aanwijsbaar, dat de haat tegen Hem ook maar 
enigszins zou kunnen verklaren; integendeel! 
In deze haat zullen de discipelen delen; zij zul
len die ondervinden, wanneer zij straks als 
apostelen van de Here zijn Evangelie gaan 
verkondigen. Ook de kerk des Heren zal in 
haar geschiedenis het meest te lijden hebben 
van hen, die wel het Woord Gods en het 
Evangelie van Christus ontvangen hebben, 
maar de God van het Woord en de Christus
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van het Evangelie verwerpen. Of aan Woord 
en Evangelie hun eigen, afvallige gedachten 
pogen vast te knopen. Zoals dat vandaag b.v. 
geschiedt in de kringen van het zogenaamde 
horizontalistische „Evangelie". Deze verwer
ping komt al de eeuwen door voort uit de on
wil om zich aan het Evangelie van de vol
strekte genade te onderwerpen: zij komt voort 
uit de zelfhandhaving van het hoogmoedig 
menselijk hart, dat zich niet wil onderwerpen 
aan het messiaanse koningschap van Jezus 
Christus.
c. Hiermee stelt de Here Christus in volle 
scherpte aan de orde het twist- en rechtsge
ding, dat sinds zijn komst in de wereld heel de 
wereld beheerst: is Hij, Jezus, de Christus, ja 
of neen? In zijn zelf-openbaring aan de Joden 
heeft Jezus zelf onophoudelijk op die alles
beheersende vraag „ja” geantwoord. Denk in 
dit verband alleen maar eens aan de veelvul
dige „Ik-ben”-uitspraken. Daarenboven heeft 
Hij telkens weer gewezen op de onbetwist
bare getuigen, die Hem in zijn zelf-getuigenis 
staafden: de Vader, die Hem gezonden had; 
de Schriften, die van Hem getuigden; de wer
ken Gods, die Hij verrichtte.
Nochtans wordt Hij verworpen. In dit grote 
geding zullen de discipelen ook en in verhe
vigde mate gewikkeld worden, wanneer zij 
straks hun apostolaat gaan vervullen; vgl. 16 : 
1-4. Zullen zij dan, wanneer de Here zelf van 
hen heengegaan is, zwakke, hulpeloze mensen 
zijn in hun getuigenis aangaande Jezus, die 
zij als de Christus prediken? Terwijl het ver
zet, de haat, de tegenspraak, zich dan met al
le kracht tegen hen zal keren, zoals die zich 
eens tegen hun Meester zelf keerde? Neen, 
want nu komt de Here - juist ook in dit ver
band - terug op de belofte van de Parakleet, 
de Zaakwaarnemer en Zaakbezorger van 
Christus bij de Zijnen, vs. 26. Christus zelf 
zal Hem tot hen zenden; Hij zal dat kunnen 
en mogen doen op grond van zijn volbrachte 
werk-in-vemedering en ten dienste van zijn 
voortgaande werk-in-verhoging; vgl. Hand. 
2 : 33 in het gehele verband van de rede van 
Petrus aldaar. De Parakleet is de H. Geest, 
die van de Vader komt en van de Vader uit
gaat en die daarom de Geest der Waarheid is. 
In Hem zullen zij een machtige Getuige ont
vangen. Bizondere nadruk valt in vs. 26 op

het woordje „deze": de H. Geest, komende 
van de Vader en gezonden door Christus, zal 
de meest krachtige, onovertrefbare en be
trouwbare Getuige van Christus zijn. Zo dade
lijk zal de Here daar nog breed over spreken, 
16 : 5-15. Voor 't moment wil Hij er zijn dis
cipelen van doordringen, dat zij in de H. 
Geest een machtige Parakleet zullen ontvan
gen in het getuigenis in het geding rondom 
Jezus de Christus.
d. Mocht even het misverstand opkomen, 
dat de discipelen dat „getuigen" dus gevoe
gelijk aan de komende Parakleet kunnen over
laten, dan voorkomt de Here dat mogelijke 
misverstand aanstonds, vs. 27. In de K.V. kun 
je lezen, dat hier twee vertalingen mogelijk 
zijn: een tegenwoordige tijd en een gebiedende 
wijs. De discipelen zijn van het begin af met 
de Here Jezus geweest. Ze hebben al zijn 
woorden gehoord, al zijn werken gezien. Ze 
zijn zo dus de aangewezen oog- en oorgetuigen 
om in het grote twist- en rechtsgeding omtrent 
Jezus, die de Christus is, hun getuigenis te 
doen horen. Dat getuigenis rust allereerst op 
hen; vgl. Hand. 1 : 8. Dat is niet in tegen
spraak met het „deze” van vs. 26. De Para
kleet, de H. Geest zal in zijn getuigenis aan
gaande Jezus de Christus, zich van de discipe
len bedienen als zijn werktuigen. Daartoe zal 
zijn „kracht over hen komen”, Hand. 1 : 8. 
Zo dadelijk zal de Here daar ook nog nader 
op ingaan; 16:5  e.v. Dit getuigenis zal de be
slissing brengen in het genoemde geding. Dit 
grote geding gaat ook heden ten dage nog 
steeds door: Jezus, is Hij de Christus, de waar
achtige, door God gezonden Redder en Ver
losser der wereld? Het getuigenis der waar
heid dienomtrent ligt vandaag in de Schriften 
van apostelen en profeten. De door de H. 
Geest geïnspireerde Schriften.
In en door die Schriften en door zijn die' 
Schriften openende en tot Schrift-verkondi- 
ging bekwamende arbeid in 's Heren gemeen
te, is de H. Geest ook vandaag nog altijd de 
Parakleet van de kerk. Hij brengt door de 
dienst van de de Schriften hanterende Kerk 
in de wereld het grote twist- en rechtsgeding 
tot beslissing, dat Jezus waarlijk is de Chris
tus!
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Schets 22: Laatste afscheidswoorden, hoofdstuk 16

Par. 1. Inleiding
Dit hoofdstuk vormt een eenheid met het 
voorgaande. Wat de Here Jezus aan het slot 
van hoofdstuk 15 was begonnen te zeggen 
over de vijandschap en de haat, die zijn disci
pelen in de wereld te wachten hebben, zet Hij 
hier voort. Daarna spreekt Hij tot hen zijn 
laatste woorden ten afscheid.

Par. 2 Verdrukking en vervolging, vs. 1-11
a. De Here verklaart opnieuw (zie 14 : 25), 
dat Hij zijn discipelen opzettelijk van tevoren 
over de vijandschap, die zij in de wereld ont
moeten gesproken heeft. Had Hij dat niet ge
daan, deze vijandschap zou hen dusdanig 
hebben kunnen verbijsteren, dat zij waren gaan 
twijfelen aan de macht van hun Here; dat het 
hun tot zondig ongeloof zou verleiden en dat 
zij er zelfs door tot afval van hun Here zouden 
kunnen worden gebracht. Wat in vs. 1 „ten val 
komen” genoemd wordt, komt van een woord, 
dat ook wel met „aanstoot” of „ergernis” 
wordt vertaald.
Letterlijk ziet het op een val of een 
knip, waarin men dieren vangt: als ze erin lo
pen om het aas te bemachtigen, stoten zij tegen 
een palletje, waardoor de knip dichtvalt. Zo 
zouden ook de haat en de vijandschap van de 
wereld, waren zij niet van tevoren gewaar
schuwd, de discipelen kunnen doen menen, dat 
zij achter hun Meester aan in de val gelopen 
zijn. Want die haat zal er niet om liegen! De 
Here zegt hun onomwonden, wat die haat in 
concreto zal betekenen.
En evenals in het voorgaande laat Hij er hun 
ook geen twijfel over bestaan, van welke kant 
zij de uitingen van die haat zullen hebben te 
verwachten. Dat hebben zij te verwachten van 
de kant van de Joden; 15 : 18 e.v.; hier spreekt 
de Here van de synagoge, vs. 2; dus het reli
gieus georganiseerde Jodendom; om met onze 
belijdenis te spreken' de valse kerk; cf. N.G.B., 
art. 29. Zo was dat in de dagen van de Apos
telen; lees maar van hun ervaringen in het 
boek der Handelingen. Zo was het ook in de 
dagen van de grote Reformatie, in de 16e 
eeuw; zo was het opnieuw in de vorige eeuw, 
in de dagen van de Afscheiding en van de 
Doleantie; zo is het niet minder in onze eigen

eeuw. Men zal de trouwe discipelen van Chris
tus in de ban doen, excommuniceren; men zal 
hen op allerlei wijze verdrukken en vervolgen; 
zelfs zal men er een God welbehagelijk werk 
in zien hen te doden in gevangenissen en op 
schavotten, in concentratiekampen en op 
brandstapels. Voor hoevelen is zulke vervol
ging oorzaak geworden hun geloof te verza
ken! Om dat te voorkomen spreekt de Here 
er thans openlijk over. Wanneer de vervolging 
dan losbreekt, kunnen Christus’ discipelen in 
alle tijden weten, dat dat niet gebeurt als iets 
onverwachts. Het feit, dat hun Meester er na
drukkelijk over gesproken heeft, betekent, dat 
alle verdrukking en vervolging geschiedt als 
vervulling van zijn profetisch woord en daar
om ook staat onder zijn koninklijke macht. 
Ook in de benauwdste dagen zal de verdrukte 
kerk veilig zijn in zijn hoede en bescherming. 
Daardoor zal zij de verdrukking kunnen ver
dragen en  doorstaan. Vs. 4 moet je eens lezen 
in het licht van Openb. 1 2 :5  e.v.; m.n. wat 
betreft de samenhang tussen de hemelvaart 
van Christus en het woeden van de Satan op 
aarde.

b Dit aangrijpende toekomstbeeld stelt het 
afscheid van de Here opnieuw scherp voor de 
aandacht. Even lijkt het vreemd, dat Hij min 
of meer verwijtend zijn discipelen voorhoudt, 
dat niemand van hen Hem de vraag stelt, 
waar Hij heengaat. Immers, Petrus heeft aan 
het begin van het gesprek die vraag woorde
lijk gesteld, 13 : 36; terwijl ook Thomas’ ge
dachten er zich mee bezig hielden, 14 : 5. De 
Here heeft toen op die vragen antwoord ge
geven: Hij gaat heen naar zijn Vader; Hij heeft 
hen ook gesproken over zijn plaats-bereidend 
werk daarboven; Hij heeft gesproken over de 
Parakleet, die Hij zenden zal om zijn plaats 
bij de Zijnen in te nemen. Had de Here nu 
niet mogen verwachten, dat zijn discipelen 
vol vragen zaten om daar meer over te ho
ren? Maar zij vragen en zeggen niets. De be
droefdheid over het feit, dat Hij afscheid van 
hen neemt, vervult alleen maar hun harten, 
zodat zij voor al het andere, dat Jezus hun 
zegt, eigenlijk maar bitter weinig belangstel
ling tonen, vs. 5, 6. Dit gebrek aan belangstel
ling wil de Here nu doorbreken, door hen nog
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eens zeer bizonder te wijzen op de grote bete
kenis van de komst van de Parakleet. De dis
cipelen moeten niet vast blijven zitten in hun 
verdriet over het komende afscheid. Ze mo
gen over dat afscheid niet treuren als over 
een onherstelbaar verlies. Want dat is het niet. 
Integendeel, het feit, dat Jezus heengaat naar 
de Vader brengt enkel winst. Want zo alleen 
kan het grote werk voortgang hebben, dat Hij 
op aarde heeft te doen door de dienst van de 
Parakleet. Zou Hij bij hen blijven, dan zou 
dat werk stagneren. Dat is de strekking van 
het zachte verwijt in vs. 5: de discipelen heb
ben alleen maar aandacht voor hun eigen, per
soonlijk verdriet, maar niet voor hun Here en 
zijn werk.
c. Wat zal dat werk van hun Here-in-verho- 
ging inhouden; het werk, dat Hij door zijn 
Parakleet, zijn Zaakbezorger op aarde zal ten 
uitvoer brengen? De Here vat het in één uit
drukking samen: „de wereld overtuigen”. De 
wereld is hier de door God geschapen wereld, 
zoals zij leeft in afval van Hem. Voor „over
tuigen” gebruikt Joh. hier een woord, dat be
tekent: met feiten en bewijzen iemand dwin
gen tot erkentenis van iets, dat hij tevoren 
ontkende of minstens in twijfel trok. Het 
woord neigt daarmee naar de betekenis van: 
aanklagen, beschuldigen. Dus zo, dat men wel 
moet toegeven het in zijn twijfel of ontkenning 
mis gehad te hebben. Dit laatste kan dan nog 
op twee manieren geschieden. Of: eerlijke er
kenning, die toegeeft het mis gehad te hebben, 
wat tot berouw en bekering leidt; öf: bij vol
gehouden ontkenning en verzet zich in het ge
richt elke verontschuldiging daarvoor uit han
den geslagen zien. De constructie van de zin 
is dan voorts zo, dat hetgeen waarvan „over
tuigd” wordt in de tweede naamval staat 
(overtuigen van . ..) ,  terwijl de aanklacht, die 
daaraan ten grondslag ligt, wordt ingeleid met 
„omdat”, vs. 8, 9.
d. Christus’ Zaakwaarnemer zal het in de 
wereld opnemen voor Hem. Daarom zal Hij 
de wereld voor alles overtuigen van zonde: 
nl. de zonde van de Christus-verwerping. Hij 
zal met de stukken aantonen, zodat niemand 
er onder uit kan, dat de wereld radikaal schul
dig staat door het geloof in Jezus als de 
Christus pertinent en konsekwent af te wijzen. 
Hoe zal de Parakleet dat aantonen? Wel - in 
de tweede plaats - door de wereld te overtui
gen van gerechtigheid”. God heeft zijn ge
rechtigheid' majesteitelijk bewezen aan de 
Christus. Als gevloekte is Hij gestorven aan 
het kruis. Dat Hij daarmee volkomen heeft 
genoeg gedaan aan Gods heilig recht, dat 
toomde tegen de zonde, heeft God bewezen, 
toen Hij deze Jezus opwekte uit de doden en 
Hem opnam in heerlijkheid. Dat is het zegel 
van Gods gerechtigheid op het borgtochtelijk 
werk van Jezus als de Christus, de waarach

tige Redder der wereld, door God tot die 
redding gezonden. Dal stelt de vreselijke zon
de van Christus-verwerping „overtuigend” in 
het licht. En daarom volgt er nog een derde 
in deze reeks. De Parakleet zal daarom ook 
de wereld overtuigen van oordeel. Op de 
zonde van de Christus-verwerping volgt 
krachtens Gods aan de Christus bewezen ge
rechtigheid het oordeel; de veroordeling in 
het gericht tot eeuwige straf. De wereld moge 
daarover ongelovig de schouders ophalen, 
maar het overtuigend bewijs voor het oordeel 
Gods is geleverd in de veroordeling van Sa
tan. Zijn nederlaag, zijn oordeel is zonneklaar 
gebleken in de opstanding en hemelvaart van 
de Overwinnaar Christus. Satan wordt hier 
„overste der wereld” genoemd: hij oefent door 
zonde en ongerechtigheid heerschappij in de 
wereld. Maar daarom zullen ook allen, die 
zich aan zijn zonde-heerschappij onderwerpen 
delen in het oordeel, dat God in Christus’ 
overwinning over hem heeft geveld.
e. Het is duidelijk, dat de Parakleet dit 
overtuigend werk zal verrichten door de pre
diking van het Evangelie van Christus. Allen, 
die door deze prediking met Christus in aan
raking komen, worden daarmee door de H. 
Geest onontkoombaar, tot diep in hun hart, 
gedreven tot de grote levensbeslissing. Zij, die 
zich laten overtuigen, die zich laten gevangen 
nemen door deze prediking, zullen komen tot 
diep berouw, tot bekering met het hart en tot 
oprecht geloof in de Here Christus. Zij echter, 
die zich niet gewonnen geven, maar in onge
loof de Redder der wereld afwijzen, zullen 
eens in het grote gericht de H. Geest, de Zaak
waarnemer van de Christus, met het getuige
nis van het Evangelie, beschuldigend, aankla
gend tegen zich zien optreden. Elke veront
schuldiging voor hun ongeloof en Christus- 
verwerping zal hun ontnomen worden. En 
onder eeuwigdurende wroeging (geween en 
tandengeknars!) zullen zij moeten erkennen, 
dat zij het met hun levenshouding radikaal 
mis gehad hebben. Zij zullen eeuwig-durend 
overtuigd zijn van zonde, van gerechtigheid 
en van oordeel!
/. Vs. 12 grijpt terug op vs. 5 en 6. De droef
heid, die het hart van de discipelen vervult, 
maakt hen vrijwel ontoegankelijk voor een 
vragen naar een dieper mogen verstaan van 
de weg en het werk van de Christus. Boven
dien leeft er bij hen dienaangaande nog zo
veel onverstand en onbegrip. Klonk daarover 
in vs. 5 en 6 en licht verwijt, hier ligt het 
accent meer op de troost: dit zal alles binnen
kort totaal anders worden. Daarom laat de 
Here het voor het moment bij het thans door 
Hem gezegde; Hij is zich bewust hiermee aan 
de grens gekomen te zijn van wat zijn jonge
ren thans verwerken kunnen. Wanneer ech
ter straks de Parakleet zal zijn gekomen, zal
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Hij de discipelen inleiden in de volle waar
heid omtrent de Christus, zijn Persoon en be
tekenis, zijn weg en zijn werk. Hij zal hun de 
Schriften doen verstaan; Hij zal alle nevels 
op doen klaren. Want wat zal het werk van 
de H. Geest zijn? Zal Hij met andere en eigen 
openbaringen betreffende de waarheid Gods 
komen? Neen, maar Hij zal de openbaring 
Gods in Jezus Christus ontsluiten; Hij zal de 
volle heilsrijkdom van Christus doen kennen; 
vs. 13, 14. Hij zal in dat alles steeds weer tot 
de Christus leiden; de Christus en zijn heer
lijkheid in het volle licht stellen. Zo zal Hij 
ook de Geest van de inspiratie zijn; de vrucht 
van zijn werk in en aan de discipelen bezitten 
wij vandaag in de Schriften van het nieuwe 
Testament. Daarmee wordt impliciet ( =  dat 
ligt er mede in opgesloten) alle mystiek ver
oordeeld. De mystiek meent, dat er een aparte 
eigen openbarings-weg is van God, door de 
Geest, in het mensenhart. De Geest echter 
leidt steeds naar en bindt aan de Schriften, 
waarin Hijzelf door de dienst der apostelen 
ons de heerlijkheid van Christus laat aan
schouwen. Zo bezorgt Hij de zaak van Chris
tus bij de Zijnen. En zo mag de kerk ook in 
alle verdrukking weten, dat niet de Satan met 
zijn macht, maar Christus door zijn Geest het 
wereldtoneel beheerst.

Par. 3. Laatste afscheidswoorden, vs. 16-23

a. De Here Jezus wendt nu de gedachten 
opnieuw naar het naderend afscheid. De tijd 
gaat dringen. Veel zou Hij zijn discipelen nog 
hebben willen zeggen. Er is nu echter geen 
tijd meer voor; de discipelen zouden het trou
wens op dit ogenblik ook onmogelijk hebben 
kunnen verwerken. De Here laat dit echter 
gerust over aan het werk van de Parakleet, 
dat spoedig zal aanvangen, vs. 12-15. Daarom 
is dan nu het moment gekomen, dat Hij zijn 
laatste afscheidswoorden gaat spreken. Hij 
doet dat in een raadselspreuk, een „masjaal”. 
Hij bezigt daarin twee verschillende woorden 
voor „zien”. Het eerste houdt mede in de 
dagelijkse omgang met elkander en het leer- 
ling-zijn van de discipelen: aan deze tot dus
ver zo vertrouwd geworden verhouding komt 
nu aanstonds voorgoed een einde. Het tweede 
„zien” betekent; toch weer, ongedacht en in
eens voor iemands ogen staan, zonder dat 
daarbij evenwel de vroegere verhouding terug
keert. De Here doelt hiermee uiteraard op zijn 
opstanding: ze zullen Hem dan terugzien, 
maar toch anders. De discipelschap keert dan 
niet terug, want de Here zal ten hemel op
varen. Hoewek deze gedachten in het woord 
van de Here opgesloten liggen, worden ze 
niet met duidelijke woorden uitgesproken. De 
discipelen doorgronden deze raadselspreuk 
dan ook niet en stellen er onderling verwon
derde vragen over. Ze begrijpen wel, dat de

Here er hun iets heel belangrijks mee wil zeg
gen, maar ze verstaan niet, wat dat is. Er 
schijnt hun een tegenspraak in dit masjaal- 
woord: niet meer zien en toch’ wel weer zien; 
en wat is in dat verband die tweemaal „korte 
tijd”?; vs. 17, 18.
b. Wanneer de Here Jezus op dit verwon
derd vragen van zijn discipelen ingaat, vs. 19- 
22, valt op, dat Hij hun zijn masjaal ditmaal 
niet uitlegt; over enkele dagen zullen zij zich 
dit woord herinneren en het dan ook door
gronden. Hij herhaalt alleen zijn masjaal, 
maar nu in gevarieerde vorm. Nu in een an
dere tegenstelling, nl. die van wisselende 
droefheid en vreugde. Aan het eerste (niet 
meer) „zien” zal voor de discipelen smart en 
droefheid verbonden zijn. De Here bezigt 
zelfs een heel sterk woord: weeklagen over 
een dode. Zo zullen zij staan bij zijn kruis en 
graf. De Hem hatende wereld daarentegen 
zal op dat moment vreugde bedrijven. Maar 
reeds zeer spoedig zal de grote ommekeer ko
men, verbonden aan dat tweede (weer) 
„zien”: als Christus plotseling als de Levende 
voor hun ogen staat, zal hun droefheid op 
slag veranderen in blijdschap; een blijdschap, 
die hun nooit meer ontroofd kan worden, om
dat hun Heer de Levende is en blijft (vs. 22). 
De Here vergelijkt deze gang van zaken met 
de geboorte van een kind, vs. 21. Hierbij mag 
het verband tussen droefheid en vreugde niet 
voorbij gezien worden. Zoals de barensweeën 
de noodzakelijke inleiding zijn tot de vreugde 
over de nieuwe geboorte, zó zijn lijden en 
sterven van de Here Christus de noodzake
lijke weg tot de heerlijkheid van het nieuwe 
en eeuwige leven, dat in zijn opstanding aan 
de dag zal treden. Dat het bij dat „niet zien” 
en „weer zien”; bij die wisseling van droef
heid en blijdschap waarlijk niet gaat om een 
woordenspel, maar om waarachtige werkelijk
heden, beklemtoont de Here met een dubbel 
„Amen”, vs. 20.
c. In de vss. 23, 24 knoopt de Here Jezus 
hier nog een tweede troost-motief aan vast. 
Dit heeft betrekking op het zopas nog geble
ken feit, dat de discipelen nog zo bitter wei
nig begrip en inzicht hebben in de weg en het 
werk van hun Here. Ze hebben er vele moei
ten mee en ze zitten vol vragen. Tot hiertoe 
konden ze steeds met hun moeiten en vragen 
tot hun Meester gaan en ze Hem voorleggen. 
Hoe moet dat nu echter, wanneer Hij er straks 
niet meer zal zijn en aan de dagelijkse om
gang met Hem voorgoed een einde gekomen 
is? Welnu, ook op dit punt zal er eën ingrij
pende verandering plaats grijpen. „Te dien 
dage”, d.w.z. op de dag en vanaf de dag, dat 
hun droefheid in blijdschap veranderen zal, 
zal hun de weg tot de Vader geopend zijn. Dat 
is één van de heerlijke vruchten van Pasen: de 
door de zonde geblokkeerde weg naar de
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Vader is open gebroken. In vs. 23 heeft het 
woord ..Mij" bizondere nadruk. De tegen
stelling is dus: niet meer naar Mij, maar 
rechtstreeks naar de Vader. Het dubbel 
„amen” geeft aan, dat de Here Jezus hier iets 
heel belangrijks verklaart, waarvan de disci
pelen volkomen zekerheid mogen hebben. 
Deze zekerheid, dat zij met alle moeiten en 
vragen, die hun hart vervullen, ten allen tijde 
met alle vrijmoedigheid tot de Vader mogen 
gaan. Ze moeten om zo te zeggen hun vragen 
tot gebeden maken, waarmee zij zich om ant
woord tot de Vader richten. Dan mogen ze 
er volkomen zeker van zijn, dat de Vader op 
grond van Christus’ verdienste („in mijn 
naam") hen verhoren zal. Hij zal antwoorden; 
vgl. Matth. 7 :7 ,  8; Hebr. 10 : 19 e.v. Op de 
vaste grond voor het gebed en de gebedsver
horing legt Jezus in vs. 24 nog eens de volle 
nadruk. Wat tot hiertoe nog nimmer heeft 
gekund, wordt van nu af aan heerlijke werke
lijkheid: er kan en mag in alle gebed gepleit 
worden op het volbrachte werk van Christus. 
Zo zullen Christus’ discipelen in al hun moei
ten, zwarigheden en vragen nooit verlegen 
staan: de weg naar de Vader is hun ontsloten!
d. De vss. 25-33 bevatten nu de laatste af
scheidswoorden, waarin de Here Jezus het zo
pas gegeven onderwijs, afsluitend in enkele 
woorden samenvat. „In die dag”, vs. 26, wijst 
nogmaals op de grote verandering, die met 
Pasen zich voltrekken zal. Zakelijk overzien 
deze woorden heel de nieuwe bedeling, die 
met Pasen aanbreken zal. Het zal de bedeling 
zijn, waarin de Parakleet Christus’ plaats bij 
de Zijnen innemen zal; de H. Geest zal wonen 
en werken in de gemeente. Dat feit zal haar 
uit de periode van de kindsheid overleiden in 
die van de volwassenheid. Dat betekent 
enerzijds, dat dan het bij de kindsheid-periode 
aangepaste beelden-onderricht vervalt: de H. 
Geest zal immers de gemeente in de volle 
waarheid Gods inleiden. Anderzijds brengt 
deze Geestes-bedeling ook mee, dat Jezus’ 
discipelen niet mear als onmondige kinderen 
iemand nodig hebben, die voor hen ( =  in hun 
plaats) bidt, maar als volwassen kinderen 
kunnen zij nu zelf bidden tot de Vader. Dank 
zij het werk van Christus en hun geloof in 
Hem, delen zij nu immers ook in Vaders lief
de. Welnu, nu de Here alles voor de Zijnen 
gedaan heeft, wat aldus hun heil bewerkt, kan 
Hij ook afscheid nemen en terugkeren naar 
de Vader.
e. Er ligt iets van bevreemding in het ant
woord van de discipelen, vs. 29, 30. De Here 
heeft hun deze avond breed gesproken over 
zijn heengaan en al wat daarmee samenhangt. 
Ze hadden Hem echter maar nauwelijks be
grepen; veel was hun raadselachtig gebleven; 
vgl. vs. 17. Maar zie, nu spreekt Hij ronduit 
over zijn heengaan, zo dat zij het ineens be

grijpen, wat Hij daarmee bedoelt; vs. 28. 29. 
Bovendien zijn ze getroffen door het feit. dat 
de Here wist, wat zij onderling zich afvroe
gen. vs. 17; nog voordat zij zich met hun vra
gen tot Hemzelf richtten, gaf Hij er al ant
woord op, vs. 30a, Het is voor hen opnieuw 
een bewijs, dat Jezus waarlijk de Gezondene 
van God is, vs. 30b. Heeft er in hun woorden 
iets doorgeklonken in de zin van: nu zijn er 
voor ons geloof geen moeilijkheden meer; nu 
weten we alles eigenlijk wel, wat we weten 
moeten? In ieder geval vindt de Here Jezus er 
aanleiding in de discipelen in hun plotselinge 
voortvarendheid te temperen, vs. 31. Zijn 
vraag moet gelezen worden als „nu reeds”? 
De discipelen spreken van een vastheid en 
volgroeidheid van hun geloof, waar ze op dit 
moment nog lang niet aan toe zijn! Dat zal 
pas werkelijkheid worden, wanneer het eerst 
Pinksteren is geweest en de H. Geest tot hen 
is neergedaald. Nu is hun geloof integendeel 
nog o zo kwetsbaar en wankelbaar. Dat zal in 
deze zelfde nacht nog aan het licht komen, 
vs. 32a. Terwijl de Here Jezus dat zegt, priemt 
het aanstaande feit van hun aller vlucht in 
Gethsemané even als een felle pijn door zijn 
hart. Evenwel sterkt Hij zichzelf met de ge
dachte, dat zijn Vader met Hem blijft, ook 
wanneer allen Hem verlaten. En dat zal voor 
Hem voldoende zijn om de eindeloos-zware 
taak te volbrengen, die nu vlak vóór Hem 
ligt, vs. 32b. Wat zijn discipelen betreft: nog 
eenmaal zegent Hij. hen met zijn vredegroet; 
vgl. 14 : 27. Alles, wat Hij tot hen gesproken 
heeft is daarop gericht geweest: dat zij de 
waarachtige vrede zullen kennen, bezitten en 
genieten, die in geloofs-gemeenschap met de 
Here Christus geschonken en genoten wordt. 
Deze vrede is onontroofbaar en onverliesbaar. 
Ook wanneer de verdrukking over hen komt, 
waarvan de Here hen gesproken heeft, kan 
deze vrede in Christus nimmer geroofd wor
den noch verloren gaan. Want de vrede - de 
eeuwige vrede - ligt onverwoestbaar vast in 
Christus’ overwinning. Van de zekerheid van 
deze overwinning spreekt de Here hier, nog 
vóór zij daadwerkelijk behaald is (Pasen!), 
in een vast, messiaans, geloofsbesef. Ook de 
overwinning heeft de Vader op zijn messiaans 
program gezet. Daarom is ook de vrede ze
kerheid, waarvan psalm 72 reeds messiaans- 
profetisch heeft gezongen. Daarom kan ook 
steeds weer Christus’ gemeente met de zegen- 
groet van deze vrede elke zondag heengezon
den worden tot de vervulling van haar roe
ping in de wereld. In een wereld, waarin zij 
om Christus’ wil verdrukking heeft te wach
ten. Maar de vredegroet is onaantastbaar: 
„hebt goede moed, Ik heb de wereld over
wonnen!” „Ik”, - dat is een woord vol mes- 
siaanse majesteit!
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Schets 23: Het Hogepriesterlijk Gebed, hoofdstuk 17

Par. 1. Inleiding
Zijn brede afscheidsgesprek met de discipe
len besluit de Here Jezus thans met een gebed, 
dat - terecht - reeds sinds eeuwen is genoemd: 
het hogepriesterlijk gebed. Inderdaad bestaat 
dit gebed voor het grootste gedeelte uit een 
priesterlijke voorbede voor zijn discipelen en 
voor zijn kerk in alle volgende eeuwen. Be
heersend is daarbij het gezichtspunt, dat deze 
kerk haar weg zal moeten gaan in en door 
een boze, God vijandige wereld. Zij zal van 
nu af aan deze weg hebben te gaan, zonder dat 
de Here - gelijk tot hiertoe - persoonlijk in 
haar midden is: Hij gaat thans, na zijn taak, 
waartoe Hij door de Vader op aarde gezon
den was, volbracht te hebben, terug naar de 
heerlijkheid bij de Vader. Daarom ligt het 
accent van de voorbede sterk op de bewaring 
van de kerk door de Vader in deze wereld. 
Opvallend is daarbij, dat de Here over zijn 
discipelen, zijn kerk, telkens spreekt als over 
„degenen, die Gij Mij gegeven hebt”, vs. 2, 6, 
7, 9, 11, 12, 24. Het verzoenend, verlossend 
werk van de Zoon rust op de verkiezing door 
de Vader. Degenen, die de Vader ten eeuwi
gen leven uitverkoren heeft, heeft Hij aan de 
Zoon gegeven, opdat Hij zijn leven verlossend 
voor hen geve; hen vergadert Hij tot zijn ge
meente, die behouden wordt. Hen beveelt Hij 
thans ook, bij zijn afscheid aan in de bewa
rende zorg van zijn Vader. Vgl. H. Cat., vr. 
+ antw. 54: „een gemeente . . .  ten eeuwigen 
leven uitverkoren”.
Het bestek van deze schets laat een brede 
bespreking van dit bizonder rijke gebed niet 
toe. Men leze en herleze het zelf aandachtig, 
met daarbij een goede verklaring (m.n. de 
K.V.). In deze schets pogen we de meest mar
kante punten aan te wijzen. Daarbij vallen 
drie gedeelten duidelijk te onderscheiden: 
a vs. 1-8; b. vs. 9-19; c. vs. 20-26.

Por. 2. Hel uur is gekomen, vs. 1-8
a. Evenals in 12 : 23 en 13 : 31, 32, valt ons 
ook in de eerste verzen van ’s Heilands gebed 
weer op, dat Hij over het aanstaande lijden 
en sterven heenziet naar zijn verheerlijking. 
Lijden en dood zijn niet het einde, maar zij 
vormen de noodzakelijke weg naar de heer
lijkheid. Zij openen verzoenend en verlossend 
de weg tot de heerlijkheid voor Christus zelf, 
als Middelaar dragende de zondeschuld van 
zijn volk, en zo ook voor dat volk zelf. Chris

tus kan dat met zo stellige zekerheid zeggen, 
omdat lijden, dood en heerlijkheid - daarna 
gebonden zijn aan „het uur”. Hij werkt in dit 
alles het heilsprogram van de Vader uit. Daar
in ligt de heerlijkheid van de Vader, dat de 
Zoon getrouw dit heilsprogram ten uitvoer 
legt. Nu Hij dat program, voorzover het hier 
op aarde moest worden uitgewerkt, volbracht 
heeft, schittert daarin de heerlijkheid van zijn 
Vader, die het heils-doel van zijn goddelijke 
Raad tot verlossing verwerkelijkt ziet, vs. 4. 
En kan en mag Hij thans ook de Vader bidden 
zelf te mogen ingaan in de heerlijkheid bij zijn 
Vader, vs. 1, 5. Er heerst een toon van blijd
schap en dankbaarheid in deze gebedswoor
den van de Heiland over het feit, dat Hij de 
Hem door de Vader gegeven opdracht heeft 
mogen volbrengen.
b. Als inhoud van deze opdracht spreekt de 
Here Christus in vs. 2 als over een Hem ge
geven macht, d.i. volmacht, bevoegdheid. De
ze volmacht strekt zich uit over „alle vlees”, 
waarmee de mensheid wordt aangeduid in 
haar zwakheid en broosheid, haar verganke
lijkheid en aan de dood onderworpen zijn, 
tengevolge van de zonde. De inhoud van de 
volmacht vormt daarmee een absolute tegen
stelling: het geven van eeuwig leven. De uit
oefening van deze volmacht vindt evenwel 
haar doel en uitwerking alleen bij degenen, 
die Hem door de Vader gegeven zijn: „opdat”, 
zie boven. Dit eeuwige leven bestaat voorts 
in een „kennen” van God en van Christus, 
vs. 3. Dit bijbelse woord „kennen” draagt niet 
slechts een intellectueel karakter, maar is een 
kennen met het ganse hart; het sluit geloof en 
hartelijke liefde-verbondenheid in. Denk bij 
„de enige waarachtige God” aan de tegen
stelling in het O.T. tussen de HERE God als 
de levende God tegenover de dode, machte
loze afgoden: vgl. Ps. 115, 135. Hij is de God 
van de reddende, verlossende daden in zijn 
Zoon, die Hij tot redding en verlossing op 
aarde gezonden heeft; daarom hier ook de 
dubbele naam: Jezus (de) Christus. Het „ken
nen” van deze God en van zijn Christus „is”,
d.w.z. schenkt en opent een mens, die van 
zichzelf „vlees” is, het eeuwige leven; vgl. Ef. 
2 : 1 ev. In deze weg van redding uit de dood 
tot het leven wordt God verheerlijkt: zo 
toch bereikt zijn heilsplan zijn doel.
c. In overeenstemming hiermee noemt de 
Here in vs. 6 dan ook als de opdracht, die Hij
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aan de eegevenen van de Vader heeft vol
bracht. dat Hij hun ..Uw naam geopenbaard" 
heeft. De ..Naam" is God. zoals Hij zich aan 
zijn volk openbaart als de levende God. die 
zijn volk redding en verlossing schenkt. De 
Here Jezus is „de hoogste Profeet en Leraar, 
die ons de verborgen raad en wil Gods aan
gaande onze verlossing volkomen heeft ge
openbaard”, d.i. onthuld; vgl. 1 : 18; Cat. 
Zond. 12. Dat heeft Hij gedaan in zijn predi
king, die ten volle was een verkondiging van 
Gods Woord; de onthulling van de heilsraad 
des HEREN, vs. 6; „Uw Woord” en vs. 8. 
De werken van genezing en verlossing waren 
niet anders, dan bevestiging, illustratie en be
zegeling van zijn prediking. Deze prediking 
heeft effect gehad bij de Zijnen in hun geloof. 
Dat geloof is een groeiproces geweest; het 
heeft zich onder zijn prediking en onderwijs 
steeds dieper en voller ontplooid tot de vaste 
geloofs-wetenschap, dat Jezus waarlijk de 
Christus, de van God gezonden Verlosser is, 
vs. 8. Nu de gehoorzame Zoon aldus mag be
lijden, dat Hij de Hem door de Vader gegeven 
opdracht heeft volbracht en dat zijn werk 
rijke geloofs-vrucht is gaan dragen bij dege
nen, die de Vader Hem gegeven heeft (in fel 
contrast met het bittere ongeloof bij de Joden), 
nü is voor Hem dan ook het uur voor de ver
heerlijking gekomen.

Par. 3. Bewaar hen in uw naam, vs. 9-19
e. Nu de Here zelf heengaat naar de Vader, 
vervullen de achterblijvende discipelen zijn 
hart en richt Hij te hunnen behoeve („voor”, 
vs. 9) zijn voorbede tot zijn Vader. Zij blijven 
achter in de wereld; dat is hier: de God en 
zijn Christus vijandige wereld, die nu en al 
de eeuwen door Christus en zijn kerk met bit
tere haat en vijandschap bejegenen zal. Even
min als Christus zelf, zijn ook zijn discipelen 
niet „uit” de wereld, d.w.z. zij behoren tot 
haar niet, vs. 14, 16. Zij behoren bij de Vader: 
ze zijn door Hem uitverkoren uit de wereld; ze 
zijn zijn eigendom, want uit Hem geboren, 
vs. 9; vgl. 1 : 12. Daarom zijn ze, evenals hun 
Heer, voorwerp van de felle haat van de we
reld, vs. 14; vgl. 15 : 18 ev. Voor die haat 
van de wereld kan Christus de Zijnen niet vrij
waren, om de eenvoudige reden, dat zij „in” 
de wereld zijn; daar hebben zij hun leven, hun 
plaats en hun taak. Daardoor zullen zij altijd 
door die vijandige wereld omringd zijn; die 
wereld zal zich agressief tegen hen gedragen, 
omdat zij met het hun gegeven Woord des 
HEREN en met hun gelovig spreken en le
ven uit dat Woord diametraal tegenover die 
wereld staan. De Here kan en mag niet vra
gen, dat de Vader hen uit die wereld weg
neemt, omdat Hij voor zijn discipelen een 
geweldige taak en roeping in de wereld heeft, 
vs. 15a, 18. Christus 2endt hen in de wereld

uit om alom zijn Evangelie te prediken: vgl. 
Matth. 28 :19 : Joh. 20:21. Dat is ook de 
betekenis van het woord ..heiligen": de dis
cipelen worden afgezonderd uit de wereld om 
met heel hun leven in die wereld de HERE en 
zijn Christus ten dienste te staan.
b. Daarom is de inhoud van 's Heren voor
bede voor de Zijnen: hun bewaring door de 
Vader, vs. 11, 15. Negatief gaat het daarin 
om „bewaring voor de boze”; bewaring tegen 
alle woeden van de Satan tegen hen in ver
drukking en vervolging op zijn instigatie van 
de zijde van de wereld. Bewaring ook tegen 
alle listen en lagen van de Satan door ver
leiding en verzoeking, die vanuit de wereld 
op hen zal uitgaan.
Christus beveelt zijn discipelen biddend aan in 
de bewarende hoede en zorg van zijn Vader, 
nu Hij Zelf dit bewarend werk niet meer kan 
verrichten tengevolge van zijn heengaan uit 
de wereld, vs. 12. De positieve zijde van dit 
bewarend werk omschrijft de Here zó; „be
waar hen in Uw naam”. De „naam” is ook 
hier weer de openbaring van God de HERE 
als de levende God; de God, die in Christus 
met het heil van zijn verlossing komt tot zijn 
volk; zoals de discipelen deze „Naam” bizon- 
der hebben leren kennen in en door de pre
diking van de woorden Gods door Christus. 
Het gaat dus om een bewaren van de disci
pelen bij de Christus zelf en bij zijn Evangelie 
en bij het vaste geloof in Christus en zijn 
Evangelie. Het voorzetsel „in” wil zeggen: 
in levende geloofsgemeenschap met Christus 
en zijn Evangelie. In die levende geloofsge
meenschap zal ook de eenheid der discipelen, 
als het éne lichaam van Christus, in Wie zij 
door het geloof zijn ingelijfd, openbaar wor
den; zie verder bij par. 4. Zakelijk hetzelfde 
bidt Christus in vs. 17: de positieve zijde van 
Gods bewaring van de discipelen ligt in hun 
bewaring bij het Woord der waarheid Gods, 
dat Christus hen geopenbaard en gepredikt 
heeft; zodat zij door het geloof vast staan in 
het Woord. En dat m.n. ook ten dienste van 
hun „heiliging”, hun afzondering en bekwa
ming tot hun dienst, waartoe ’t Christus be
lieft hen in de wereld uit te zenden, vs. 18, 19.
c. Tegen de betuiging van de Here, dat deze 
bewaringsarbeid tot hiertoe door Hemzelf 
werd verricht, zou kunnen worden ingebracht, 
dat deze toch niet volmaakt effectief is ge
weest: heeft Hij uit het getal van zijn discipe
len (die de Vader Hem gegeven heeft!) niet 
één verloren: Judas Iskarioth? Is de bewa
ringsarbeid van de Here Christus ten opzich
te van hem niet tekort geschoten of althans 
niet sterk genoeg gebleken? Sterker nog: kan 
de Vader Hem daarover een verwijt maken 
en logenstraffen zijn woord, dat Hij al het 
Hem opgedragene volmaakt heeft volbracht? 
Is Hij op althans dit ingrijpende punt niet
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ernstig tekort geschoten?, vs. 12. Eerbiedig, 
maar met beslistheid verklaart de Here hier 
echter tegenover zijn Vader, dat daarvan 
geen sprake is. Hij noemt daarvoor een dub
bel motief. Het eerste ligt in de naam, waar
mee Hij hier Judas noemt: „zoon des ver- 
derfs”. Dit is een typisch Hebreeuwse uit
drukking: „zoon of kind van . . . ” wil zeggen, 
dat iemand geheel-en-al toebehoort aan dat 
gene, wat hierbij in de tweede naamval wordt 
genoemd, b.v. een kind des doods; kinderen 
des tooms. Zo ook hier: de Here bedoelt, dat 
Judas geheel-en-al toebehoort aan het eeuwi
ge verderf. Hij behoorde dus niet tot de „ge- 
gevenen van de Vader”. Daarachter ligt het 
diepe mysterie van Gods souvereine Raad en 
toch tegelijk ook van Judas’ eigen verant
woordelijkheid: hij heeft niet anders gewild, 
dan deze weg van het verderf welbewust te 
kiezen. De woorden „is verloren gegaan” be
vatten eigenlijk een woordspeling: dat hier 
niet van een onontkoombaar lot, maar van 
Judas’ eigen wilskeus gesproken moet wor
den, komt nog beter uit in de iets scherpere 
vertaling (waarbij ook de woordspeling beter 
uitkomt): „de zoon des verderfs is ten verder- 
ve gegaan”; hij is gegaan naar „zijn eigen 
plaats”, Hand. 1 : 25. Het tweede, daarmee 
samenhangende motief, dat de Here noemt, is: 
„opdat de Schrift vervuld werd”; vgl. Ps. 
41 : 10. Ook uit dit oogpunt is er dus geen 
sprake van Jezus’ falende bewaringsmacht ten 
opzichte van deze éne discipel. Vgl. voorts 
wat hierover gezegd is in par. 3 van Schets 19.

Por. 4. Opdat zij allen één zijn, vs. 20-26
a. In dit derde gedeelte breidt Christus zijn 
biddende aandacht uit van zijn discipelen tot 
de kerk van alle eeuwen. Zij wordt aangeduid 
met de woorden: „hen, die door hun woord 
in Mij geloven", vs. 20. In deze woorden ziet 
de Heiland heel de kerk, zoals deze in de 
loop der eeuwen door de apostolische predi
king vergaderd zal worden, reeds als voltooid 
geheel, als voleinde geloofs-gemeenschap, 
voor zijn aandacht staan. Ook met het oog op 
die kerk van alle eeuwen richt de Here zich 
biddend tot de Vader. Scherp moeten we hier 
letten op het woordje „opdat”, vs. 21. Daar
mee wordt dus niet aangegeven de inhoud van 
Christus’ voorbede, maar het doe! daarvan. 
De inhoud van de voorbede vinden we niet 
nader aangeduid, maar uit de woorden „niet 
alleen . . . maar ook”, vs. 20, valt af te lei
den. dat deze inhoud precies dezelfde is, als 
die van de voorbede zopas voor zijn discipe
len. Ook voor héél de kerk bidt Christus om 
haar bewaring door de Vader in het midden 
van de goddeloze, vijandige wereld, waarin 
zij voortdurend bloot zal staan aan de brute 
aanvallen en aan de listige omleidingen en 
verzoekingen van de boze. Haar bewaring dus

in concreto bij de geloofsgemeenschap met 
Jezus, de van God gezonden Christus en bij 
het door Hem haar geschonken en gepredikte 
Woord der waarheid. Dat Woord der waar
heid zal straks door de apostelen voort-ver- 
kondigd worden in de wereld, vgl. vs. 18. 
Bewaring van de kerk betekent dus ook: be
waring bij het apostolische Woord, zoals het 
haar straks in de Schriften gegeven zal zijn.
b. Het doel van dit gebed om bewaring 
wordt door de Here Christus aangegeven in 
het woord „opdat”, vs. 21. Dat doel is de 
eenheid der kerk. Strikt genomen bidt de 
Here hier niet allereerst om de eenheid der 
gelovigen; Hij bidt om hun bewaring bij het 
apostolische Woord, waarvan de vrucht zal 
zijn hun eenheid. Het gaat in dit gebed dan 
ook niet in eerster instantie om een uiterlijke, 
organisatorische eenheid der gelovigen; om 
eenwording van alles wat zich in de wereld 
„met de naam kerk bedekt”. In deze zin is 
en wordt dit gebed telkens weer misbruikt, 
m.n. in oecumenistische kringen; eenheid in 
geloof en geloofsinhoud, eenheid in de belij
denis der waarheid verdwijnt daarbij maar al 
te zeer in de mist. Maar wat de Here Christus 
op het oog heeft is juist vóór alles de „enig
heid des waren geloofs”. Daarbij valt de uiter
lijke eenheid niet buiten het gezichtsveld, 
maar deze zal alleen kunnen en mogen rusten 
in de eenheid van geloof en van (geloofs-) 
belijdenis van de waarheid. Dat vloeit reeds 
rechtstreeks voort uit de inhoud van ’s Heren 
gebed: bewaring bij het Woord der waarheid, 
vs. 11, 14a, 17, als ook daaruit dat de Hei
land het „opdat zij allen één zijn” verbindt 
aan het „door hun woord in Mij geloven”. 
Voorop staat dus de binding van het geloof 
aan het Woord der apostelen, zoals in de prak
tijk uitkomt in de éne, gemeenschappelijke 
belijdenis van het geloof, die op dat Woord 
gefundeerd is.
c. Dit komt voorts ook uit in de vergelijking, 
die Christus trekt, vs. 21b, vgl. vs. 22: „gelijk 
Wij één zijn”. Op welke eenheid tussen Zich 
en de Vader doelt de Here hier? Te denken 
zou daarbij zijn aan de wezenseenheid van 
Vader en Zoon in de heilige Drie-eenheid. 
Dan is echter het „opdat ook zij in Ons één 
zijn” moeilijk verklaarbaar: er valt immers 
niet te denken aan een soort wezenseenheid 
tussen de gelovigen en de Vader en de Zoon. 
O.i. moet hier gedacht worden aan de eenheid 
tussen de Vader en zijn mens-geworden Zoon, 
de Christus. Er is volstrekte eenheid van spre
ken en werken tussen de Vader en Christus. 
Hij spreekt het woord, dat de Vader Hem ge
geven heeft; Hij werkt de werken van de 
Vader. Wie de Vader wil horen spreken en wil 
zien werken, wordt daarvoor naar de Chris
tus verwezen: Hij en de Vader zijn daarin één. 
7o moeten de gelovigen één zijn. Om die een
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heid had de Here zopas reeds voor zijn dis
cipelen gebeden, vs. 11, als vrucht van de 
bewaring „in Uw naam": in de éne, levende 
geloofsgemeenschap met Christus en zijn 
Evangelie, zullen de discipelen zich openba
ren als het éne lichaam van Christus. En zó, 
door de bewaring bij deze geloofseenheid in 
Christus en in zijn Woord, moesten de disci
pelen bekwaam zijn tot de zending, waarmee 
Christus hen in de wereld zendt; „geheiligd” 
in het Woord der waarheid, kan Christus hen 
uitzenden in de wereld, zoals de Vader Hem 
eens gezonden heeft, vs. 17, 18. De Vader 
heeft de Zoon kunnen zenden juist omdat zij 
één zijn: de Zoon spreekt de woorden en werkt 
de werken Gods. Datzelfde bidt Christus 
thans voor héél zijn kerk. Want ook zij heeft 
een taak en roeping in de wereld, die hier 
(vs. 21) wordt otnschreven in het tweede „op
dat”, vgl. vs. 23. De kerk toch moet eveneens 
al de eeuwen door Christus en zijn Evangelie 
prediken in de wereld. Deze prediking zal ech
ter alleen dan geloofwaardig zijn, wanneer zij 
gedragen wordt door de enigheid van het ware 
geloof; wanneer zij het Woord der apostelen 
getrouw bewaart. Het moet in de wereld zó 
zijn, dat alwie vraagt: „wie is God, wat spreekt 
Hij en hoe werkt Hij?", óf: „wie is Christus, 
wat zegt Hij en hoe werkt Hij?”, verwezen 
kan worden naar de kerk: hoor haar spreken 
en zie haar werken, want zij spreekt de woor
den en zij werkt de werken van God en van 
zijn Christus. Niet de zgn. gebrokenheid van 
de kerk staat de voortgang van de zaak des 
HEREN in deze wereld in de weg, maar de 
ontrouw van zoveel wat zich „kerk” noemt in 
het geloof, in de belijdenis van het geloof en 
dus ook in de prediking, doet dat. Dat velen 
in de wereld het Evangelie ongeloofwaardig 
achten, komt voor de zware verantwoordelijk
heid van hen, die de binding aan het Woord 
der apostelen losgelaten hebben. En al beroe
pen zij zich nu duizend maal in hun oecume- 
nistische trant op dit gebed van Christus „dat

zij allen één zijn”, in werkelijkheid staan zij 
in hun loslating van het apostolisch Woord, 
dit gebed permanent tegen. Moeten wij daar
uit concluderen, dat Christus’ gebed daardoor 
krachteloos wordt gemaakt? Neen, het vindt 
tot op de huidige dag verhoring in de kerk, 
die trouw het apostolisch Woord bewaart. 
Dat is echter niet haar trouw, maar vrucht van 
de bewarende zorg des HEREN, die haar op 
Christus’ voorbede trouw-makende genade 
schenkt.
d. Vs. 21b: Bouma in de K.V. wil ook hier 
gedacht hebben aan de God vijandige wereld, 
evenals in vs. 9; „geloven” moet dan zoveel 
betekenen als: „door de feiten gedwongen 
erkennen". Dat lijkt me moeilijk, vgl. ook 
vs. 23b, met wat Bouma daarover opmerkt. 
Liever verstaan we „wereld” hier in de zin, 
waarin het ook vaak bij Joh. voorkomt: Gods 
geschapen wereld; vgl. b.v. 3 : 16. De wereld 
is hier dan het werkterrein, waar Christus zijn 
discipelen uitzendt om zijn Evangelie te ver
kondigen, zie ook vs. 18. Velen uit die wereld 
moeten aldus geleid worden tot het geloof. 
Al de gelovigen uit alle eeuwen vormen sa
men de nieuwe menshejd; vandaar dat de 
Here zeggen kan: „opdat de wereld gelove". 
De wereld komt dus ook in dit gebed voor in 
dubbele betekenis: enerzijds de vijandige we
reld, waarin de discipelen Gods bewaring no
dig hebben; anderzijds de wereld als hun wij
de werkterrein en het schouwtoneel van Gods 
verlossende daden; de bewaring staat daarbij 
in dienst van de vervulling van de opdracht, 
die de discipelen ontvangen. Want deze heer
lijke vrucht kan slechts verkregen worden, 
wanneer de tot prediken uitgezonden kerk be
waard blijft bij de enigheid des geloofs in het 
apostolische Woord, dat alleen de waarheid 
is.
Voor de vss. 24-26 moge verwezen worden 
naar de uitleg daarvan in de K.V.
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Schets 24: Gevangenneming en verhoor, hoofdstuk 18 : 1-27

-Par. 1. Inleiding
Bij hoofdstuk 18 begint het laatste deel van 
dit Evangelie verhaal: de geschiedenis van 
Jezus’ lijden, sterven en opstanding. Uit de 
aard der zaak is in deze laatste hoofdstukken 
de overeenkomst tussen Joh.’ Ev. en dat van 
de andere drie heel wat groter, dan in het 
voorafgaande: het verhaal gaat immers over 
dezelfde feiten en gebeurtenissen en bestrijkt 
slechts de tijdsruimte van een paar dagen. 
Toch zullen we ook hier zien, dat Joh. ver
schillende bijzonderheden achterwege laat, 
die hij uit de andere Evangeliën bij zijn lezers 
als bekend mag veronderstellen.
Zo gaat hij b.v. aan Jezus’ gebedsworsteling 
in Gethsemane stilzwijgend voorbij. Daar
tegenover stelt Joh. meer dan eens détails in 
het licht, die we bij de anderen zo niet vinden. 
Daarbij valt het ons op, dat Joh. doorlopend 
het koninklijk aspect van Jezus’ gang op de 
lijdensweg bizonder in het licht stelt. Reeds 
in de hoofdstukken, waarin het groeiend con
flict tussen de Here en de Joden werd gete
kend, viel het ons steeds weer op, dat niet de 
vijanden, maar de Here zelf meester is en 
blijft van het strijdtoneel. Dat hangt samen 
met dat andere gegeven, dat ook steeds weer 
onze aandacht trof: het sterke, messiaanse 
zelfbewustzijn van de Here Jezus. Denk hier
bij vooral aan de talrijke „Ik ben”-uitspraken. 
De Here is zich voortdurend bewust het Hem 
bij zijn zending door de Vader in de wereld 
meegegeven heilsprogram van de Vader, als 
van uur tot uur uit te werken. Vandaar ook, 
dat Hij telkens over de lijdensweg heen het 
„uur” van de overwinning en van de daarop 
volgende heerlijkheid in het oog houdt. Deze 
lijn trekt Joh. ook in zijn weergave van het 
passie-verhaal door. Ook nu tekent hij Jezus 
voortdurend als de Heer, de koninklijke Over
winnaar op zijn eigen lijdensweg. We laten 
ook nu weer vele détails in het verhaal rus
ten, om te trachten deze hoofdlijn vast te hou
den.

Par. 2. De gevangenneming, vs. 1-11
Het bovenstaande treft ons al dadelijk heel 
sterk in het verhaal van Jezus’ nachtelijk ver
blijf in Gethsemane. Alle licht valt hier op 
het messiaanse, koninklijke aspect van het ge
beuren van de arrestatie. Op vier punten valt 
daarbij in het bizonder te letten. We letten in 
de eerste plaats op de positie van Judas in dit

verhaal. Even lijkt het, alsof hij de leidende 
figuur is: hij voert het plan van zijn verraad 
ogenschijnlijk succesvol uit. Hij wist immers 
de plaats waar hij Jezus vinden kon en waar 
Hij zonder veel opschudding gevangen geno
men kon worden, vs. 2. Hij lijkt wel de cen
trale, leidende man: letterlijk vertaald staat 
er: „hij nam het garnizoen” en „hij kwam” in 
Gethsemane met die gewapende bende; hij 
schijnt hier de grote man, en Jezus lijkt het 
trieste slachtoffer van zijn vuig verraad, vs. 3. 
Maar dan volgt ineens de totaal onverwachte 
wending in het verhaal, vs. 4-6. En midden 
daartussen in die opmerking van vs. Sb: niet 
Judas heeft hier de leiding, maar de Here-zèlf 
heeft de leiding van zijn eigen gevangenne
ming op zich genomen! Hij is hier de alles 
beheersende figuur en Judas staat er maar 
wat lummelig bij: zijn tol is radikaal uitge
speeld! We letten in de tweede plaats op de 
soldaten: ook zij ontplooien geen enkel eigen 
initiatief, maar de Here neemt het hun aan
stonds uit handen, vs. 4-6. Hij wordt niet als 
slachtoffer gevangen genomen, maar Hij geeft 
zichzelf over aan de banden. Zijn koninldijke 
majesteit daarin is zó overweldigend groot, 
dat deze zwaar gewapende macht op een énkel 
woord van de Here terugdeinst en op de grond 
tuimelt. Hier valt alle licht op de Messias- 
Koning, die vrijwillig de lijdensweg betreden 
gaat. Vgl. ook vs. 4a: hier weer dat element 
van de Here, die het program van de Vader 
kent en het in vrijwillige gehoorzaamheid gaat 
vervullen; vgl. Ps. 40:7-9. We letten in de 
derde plaats op de vss. 7-9. Dit is geen her- 
haling-zonder-meer van de vss. 4-6. Het accent 
ligt ditmaal vooral op vs. 8b en 9: de vrijwil
lige zelfovergave van de Here Christus, plaats- 
bekledend, tot redding en verlossing van de 
Zijnen. „Die gebonden werd, opdat Hij ons 
zou ontbinden”. Avondm.form. Daarbij sluit 
zich het vierde moment aan, waarop wij moe
ten letten. Dat is dat tweemaal herhaalde „Ik 
ben het”; vs. 5, 8. Dit is méér, dan een opper
vlakkige kennisgeving: „dan moet u Mij heb
ben”. Hoe dikwijls zijn we deze woorden „Ik 
ben” in dit Ev. tegen gekomen als Jezus’ zelf
openbaring aan zijn discipelen en aan zijn 
volk, dat Hij de Christus is. Welnu, ook in 
dit allerbitterste uur, waarin Hij gearresteerd 
wordt als een misdadiger en de hele, bange 
lijdensweg voor Hem ligt (vg. vs. 4a), hand
haaft Jezus dat hoge woord: „lk  ben het”. Hij 
treedt niet terug, maar Hij blijft ook nu Dege-
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nc. die Hij altijd geweest is en zoals Hij zich 
altijd gepresenteerd heeft: ook op deze weg 
de Christus, die het heil bewerkt voor zijn 
volk. Hij alleen ten bate van al de Zijnen; Hij 
gaat zijn leven inzetten voor zijn schapen, als 
de waarachtige goede Herder; vlg. 10:8. 
Dat is ook de motivering, waarmee de Here 
Christus aan Petrus beveelt zijn zwaard in de 
schede te houden, vs. 11. Zo stelt Joh. hier de 
Here Christus centraal: Hij ging vrijwillig uit 
(vs. 4) om voor de Zijnen het verlossend offer 
te brengen. Hij begeeft zich vrijwillig in ban
den om onze banden-te breken.

Opm. Let bij vs 3 nog op de samenstel
ling van de troep, die Jezus gevangen moet 
nemen. Bij de afdeling soldaten en de 
overste hebben we waarschijnlijk met 
heidenen te doen: een compagnie van het 
garnizoen met zijn commandant; de „die
naars der Joden” duidt daarentegen op 
een deel van de „tempel-politie”, die ge
meenlijk uit Joden bestond; zie ook bij 
vs. 21.

Par. 3. Verhoor voor Annas, vs. 12-27
a. Het merkwaardige van deze perikoop is, 
dat Joh. het feitelijke, officiële verhoor voor 
en door het Sanhedrin geheel terzijde laat; hij 
zinspeelt er alleen op in vs. 24. Ook deze ge
schiedenis mag hij blijkbaar weer als bekend 
veronderstellen uit de andere Evangeliën. 
Daarentegen licht hij ons wel breder in over 
een voorlopig verhoor, dat - in afwachting 
waarschijnlijk van de bijeenkomst van het 
Sanhedrin - plaats vindt ten overstaan van 
Annas. Aan dit voorlopige verhoor gaan juist 
de anderen stilzwijgend voorbij; waarschijn
lijk zinspeelt Lucas er indirect even op in 
22 : 61. Dit omkijken van de Here Jezus naar 
Petrus kan zich n.1. hebben voorgedaan, toen 
Hij van Annas geleid werd, over de binnen
hof, naar de zittingszaal van de Hoge Raad. 
Opnieuw heeft het oppervlakkig alle schijn, 
dat de Here Jezus het willoze slachtoffer is 
van hen, die Hem in boeien hebben geslagen. 
Hij wordt van de één naar de ander gesleept: 
eerst naar Annas, dan naar Kajafas met zijn 
Hoge Raad, straks naar Pilatus. Je zou ge
neigd zijn te zeggen: van het ogenblik van de 
arrestatie af wordt er met de Here Jezus ge
sold. Tot op zekere hoogte is dat natuurlijk 
ook waar: daarin komt het zware lijden uit 
van Hem, die Gods Zoon is. Gods Zoon zó 
in banden, „opdat Hij ons zou ontbinden”. Hij 
wordt daarbij van begin af aan als een rechte
loze, een verworpene, behandeld, om ons 
het recht van Gods gemeenschap te verwer
ven. Maar tegelijk wil Joh. er alle licht op 
laten vallen, dat de Here Jezus niet alleen vol
komen vrijwillig deze bittere lijdensweg gaat, 
maar ook, dat Hij koninklijk heerst op zijn 
lijdensweg. Niet de vijand, maar de Here

Christus staat centraal, alles-bchcersend in 
het middelpunt.
h. Op deze wijze wil Joh. van het begin af 
aan helder en klaar in het licht stellen het 
borfiiochtelijk karakter van het lijden en ster- 
van van de Here: onze zondeschuld en onze 
vervloeking heeft Hij vrijwillig op zich geno
men. Dat komt ook nog op andere wijze uit 
in zijn verhaal. De verklarende aantekening 
in vs. 14 is meer, dan een loutere herinnering 
aan wat hij in 11 : 49, 50 geschreven heeft. In 
opperst opportunisme heeft Kajafas destijds 
verklaard, dat - hoe dan ook - Jezus ter dood 
gebracht moet worden. Of zijn veroordeling 
en terechtstelling met wet en recht in over
eenstemming te brengen valt, komt daarbij in 
het geheel niet aan de orde. „Het is in uw 
belang”, zei Kajafas; voor dat belang heeft hij 
een gerechtelijke moord desnoods over.' Dat 
element haalt Joh. opzettelijk naar voren, nu 
hij vertellen gaat van het eerste min of meer 
officiële verhoor, dat Jezus ondergaan moet. 
Annas, de schoonvader van Kajafas, blijkt met 
hetzelfde sop overgoten te zijn. Dat maakt 
van begin af aan het hele verhoor tot een pas
kwil. De veroordeling en de dood van deze 
Jezus staan tevoren vast. Door het verhoor 
moet alleen getracht worden daar een schijn 
van grond voor te vinden. Zo stelt Joh. in het 
licht, dat de Here Jezus als een rechteloze 
voor zijn rechters komt te staan. Ook daarin 
is Hij onze Borg: door zijn rechteloosheid ver
werft Hij ons het recht op leven voor Gods 
aangezicht.
c. Dit verklaart ons ook de hele gang van 
dit „verhoor”, vs. 19-23. Bij vs. 19 is er enig 
verschil van gevoelen over de vraag, of Annas 
of Kajafas hier het woord voert. Het is moge
lijk, dat ook Annas, na zijn afzetting door de 
Romeinen, de titel „hogepriester” was blijven 
behouden. Men late zich door deze vraag niet 
te lang ophouden. Belangrijker is de strekking 
van de vraag, die Jezus gesteld wordt. Dat 
schijnt op het eerste horen een normale 
rechtsvraag te zijn. In het licht gezien van 
het bovenstaande is het dat echter niet. Dat 
blijkt al aanstonds uit de volgorde van het 
gevraagde: „zijn discipelen en zijn leer”. In 
de eerste plaats treft ons al het schijnheilige 
van deze vraag; het is een vraag naar de be
kende weg, zie beneden. Maar bovendien, 
wat de heren allereerst interesseert is: de om
vang, het aantal en liefst ook namen van 
Jezus’ discipelschap. Willen zij deze Een- 
zaam-gebondene ertoe verleiden te spreken 
van de duizenden, die Hem volgden: „pas 
maar op Annas en Kajafas, dat zij vanwege 
mijn gevangenneming niet in opstand ko
men”; om straks in de vergadering van het 
Sanhedrin met teméér vertoon de stelregel 
van Kajafas te kunnen onderstrepen: -ge hoort 
het nu uit zijn eigen mond hoe staats- en
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volksgevaarlijk deze mens is? En wat vervol
gens Jezus’ leer betreft - hoewel het belang
rijkste, komt dat pas in de tweede plaats! - 
wellicht kunnen ze Hem thans betrappen op 
een paar concrete uitspraken, waarop zij Hem 
„hangen” kunnen. Zo probeert men door dit 
voorlopige verhoor reeds het nodige bezwa
rend materiaal te verzamelen dat straks, in de 
officiële zitting van het Sanhedrin leiden kan 
tot een vlot-doorgedrukte veroordeling. Niet
waar, je moet proberen mensen als Nicode- 
mus de wind uit de zeilen te nemen; vgl. 
7 : 50 ev.

d. Met heel deze opzet is Jezus’ antwoord 
dan ook in overeenstemming. We zouden het 
zo kunnen samenvatten: de Here poogt reeds 
aanstonds, bij de opening van de tegen Hem 
aangespannen procedure, deze terug te drin
gen in de weg van het recht. Dat blijkt al da
delijk, wanneer we letten op de sterke nadruk, 
die het woord „Ik” heeft in vs. 20. Wat toch 
is het geval? Met list hebben de Joden ge
poogd Jezus in handen te krijgen (vgl. Matth. 
26 : 4, 5), om Hem nu, in een geheime, nach
telijke zitting van de Hoge Raad ter dood 
te veroordelen. Het volk moet daar vooral 
buiten gehouden worden. Hun hele opzet is 
het voeren van een geheim proces tegen deze 
Jezus. Daartegenover stelt Hij het volkomen 
publieke karakter van heel zijn optreden. Het 
woord „wereld” heeft hier deze betekenis 
van: openlijk, in het publiek. Hij heeft aller
minst een soort geheimleer verkondigd in een 
geheime, afgezonderde kring van volgelin
gen; integendeel, vs. 20. Ze behoeven niet te 
doen, alsof ze een geheime, ondergrondse 
beweging moeten ontraadselen. Daarom wei
gert de Here het spel-van-onrecht met zijn 
ondervragers mee te spelen. Let er daarbij op, 
dat de Here de vraag-volgorde van de hoge
priester omkeert: niet zijn aanhang, maar zijn 
leer is het eerst-belangrijke. Was zijn leer, zijn 
prediking naar de Schriften, ja dan neen? Dat 
is de vraag, die deze heren, als wachters over 
het huis Israels, vóór alles interesseren moet. 
Welnu, dan vragen ze heden naar de bekende 
weg: openbaar, voor ieder hoorbaar en con
troleerbaar heeft Hij steeds zijn leer verkon
digd. Willen deze oversten daarover oordelen, 
welnu, waar zijn dan de getuigen?, vs. 21. In 
een behoorlijk proces, dat over publieke zaken 
handelt, behoren toch zeker getuigen aan
wezig te zijn? Zij kunnen haarfijn vertellen, 
wat Jezus telkens weer gepredikt heeft en op 
grond van dat getuigenis zullen de oversten 
moeten oordelen, of zijn leer getrouw naar de 
Schriften is geweest, of niet. Moeite, om ge
tuigen te vinden, behoeven ze niet te doen; 
juist het publieke karakter van Jezus’ optreden 
maakt, dat zij overal te verkrijgen zijn. De 
betekenis van het woord ..dezen” in het 
Grieks, vs. 21b, wil er op duiden, dat de Here

Jezus hiermee wijst naar de soldaten, die Hem 
hebben gevangen genomen en die Hem zo
pas aan de hogepriester hebben voorgeleid. 
Daarbij valt te bedenken, dat deze soldaten 
behoorden tot de tempelpolitie, die uit Joden 
bestond. Zij hebben dus de prediking van de 
Here in de tempel meer dan eens kunnen be
luisteren; vgl. 7 : 32, 45 ev., en boven Par. 3 
Opm.
e. Wanneer de Here zo wijst op de weg van 
het recht, treft Hem opnieuw op pijnlijke wij
ze de ont-rechting, die Hem te beurt valt, zon
der dat de hogepriester ook maar enigszins 
ingrijpt, vs. 22. Eén van de politie-dienaren, 
op wier getuigenis Hij zich beroept, slaat Hem 
in zijn gezicht. Dit is schromelijk onrecht, 
want in de eerste plaats heeft deze politieman 
zich met het verhoor absoluut niet te bemoeien 
en in de tweede plaats is het volstrekt onbe
hoorlijk een beklaagde, wiens schuld nog al
lerminst vaststaat, noch bewezen is, tijdens 
diens verhoor te slaan. En het feit, dat de 
hogepriester niet ogenblikkelijk bestraffend 
ingrijpt, illustreert temeer, dat hij allerminst 
van plan is Jezus recht te laten wedervaren; 
ieder mag vrij zijn haat tegen deze Gevange
ne uiten en zijn kwade lust op Hem botvieren. 
Scherp protesteert de Here dan ook tegen de
ze ontrechting, vs. 23. Zopas heeft Hij ook deze 
man opgeroepen om getuige te zijn aangaande 
zijn leer. Laat hij door zijn getuigenis laten 
horen, of Jezus inderdaad een valse leraar is 
geweest. En als hij dat niet kan, wat voor re
den is er dan voor hem om een mens te slaan, 
die alleen maar met alle klem vraagt, dat hem 
recht gedaan zal worden? De politieman doet 
er blijkbaar bedremmeld het zwijgen toe en 
Annas beseft, dat hij met deze Gevangene 
niets kan opschieten; voor de zoveelste maal 
is deze Jezus niet in de val gelopen, die men 
voor Hem had opgezet. Intussen zal het San
hedrin wel bijeen gekomen zijn en daar moet 
nu verder het officiële verhoor maar plaats 
vinden. Via de binnenplaats wordt de Here 
naar de zittingszaal van de Hoge Raad ge
bracht, vs. 24. Let daarbij op het woord „ge
boeid”: de Here wordt behandeld als de 
grootste misdadiger, die zo gevaarlijk is, dat 
men hem zelfs voor die kleine afstand de 
handboeien om moet doen. Hoe heeft de Hei
land onder deze ont-rechtende bejegening 
moeten lijden. Dat dit alles Hem moest we
dervaren van de zijde van de oversten van zijn 
volk; ook hier geldt reeds het woord van Jesa- 
ja, dat Hij met de misdadigers werd gerekend. 
Hem treft in alle ernst, wat reeds de Prediker 
in zijn dagen zo diep heef* gesmart: dat het 
onrecht en de goddeloosheid heersen ter plaat
se van het recht. Daarin hebben we de Here 
Jezus te zien als de Borg, die de verschrikke
lijke last van onze zonde draagt.
ƒ. Evenals de andere Evangelisten heeft ook

97



Joh. hier ingevlochten het verhaal van de 
verloochening van Petrus. Toch draagt dat 
ook hier weer een eigen accent. Want let er 
op, dat Joh. niet spreekt over het heengaan 
en het bittere berouw van Petrus. Alle licht 
valt ook in dit verhaal op de Here Jezus. Van 
Petrus wordt alleen verteld, dat hij bij drie op
eenvolgende gelegenheden ontkende, dat hij 
tot de discipelkring van Jezus behoort. We 
moeten dat vooral lezen in verband met het 
verhoor van de Heiland voor Annas. De Here 
heeft er sterke nadruk op gelegd, dat Hij 
steeds in het publiek gepredikt heeft en dat 
dus iedere willekeurige hoorder om zo te zeg
gen op staande voet getuigenis kan afleggen 
over de prediking. Er is zelfs op dat ogenblik 
een van zijn intiemste volgelingen in de on
middellijke nabijheid. Indien iemand, dan zou 
zeker een man als Petrus zulk een getuigenis 
kunnen afleggen. En zie, op datzelfde mo
ment, staat deze Petrus op de binnenplaats 
hardnekkig te ontkennen, dat hij enige relatie 
tot deze Jezus heeft. Hij verloochent zijn 
Meester tot driemaal toe. Daarop moet aller
eerst in dit verband het licht vallen: hoe het 
welverzekerde getuigenis van de Here voor 
zijn rechters op hetzelfde ogenblik weerspro
ken wordt door één van zijn naaste discipelen. 
Dat is het bitter lijden van de Here Jezus, dat 
Hij in het meest critieke uur niet alleen van 
allen verlaten is, maar zelfs door één van zijn 
discipelen verloochend wordt.

Schijnt, juist tegenover zijn getuigenis voor 
Annas, zijn werk niet op volslagen mislukking 
uitgelopen? Zo moet Hij volstrekt eenzaam en 
alleen de weg van de borgtocht gaan betre
den. De steun, de troost, dat er discipelen 
zijn, die voor Hem instaan en in wier leven 
zijn arbeid vrucht draagt, moet Hij ontberen. 
Hoe diep verlaten begint de Heiland hier 
reeds te zijn! Tegelijkertijd echter laat Joh. 
een straal van glorievol licht vallen op deze 
lijdende Heiland. Dat is de betekenis van vs. 
27: „en terstond daarop kraaide een haan”. 
De verloochening door Petrus treft de Here 
niet als een onverwachte slag. Had de Here 
het niet zelf zo aan Petrus voorzegd? Het 
komt precies zo uit! Nauwelijks heeft Petrus 
voor de derde maal zijn verloochening uitge
sproken, of onmiddellijk klinkt er luid hanen
gekraai (terstond daarop!). Met koninklijke 
macht heeft de Here een haan besteld, die pre
cies op de seconde af zijn bek opent om zijn 
voorzegde woord tot Petrus in vervulling te 
doen gaan. Jezus wordt geboeid naar Kajafas 
geleid. Maar in die boeien is Hij de waarach
tige Profeet: zijn woord wordt vervuld, de 
machtige Koning: de haan kraait op zijn be
vel. En zo is Hij ook de grote Priester, Hij 
gaat in banden zich . offeren tot verzoening 
van de schuld van de Zijnen!
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Schets 25: Voor Pilatus; hoofdstuk 18 : 28 -19 :16

Par. 1. inleiding
Ook in deze perikoop kan weer blijken, dat 
Joh. de stof van het passie-verhaal bij zijn 
lezers bekend veronderstelt uit de voorgaande 
Evangeliën. Dat geeft hem ook thans weer de 
mogelijkheid zijn stof zo te kiezen, dat de mes- 
sianiteit van Jezus in zijn lijden in het volle 
licht komt te staan. Hij is de Koning, die door 
de weg van het lijden heen - volslagen ont
recht en volkomen onschuldig veroordeeld - 
de weg van de verlossing baant voor zijn volk. 
In verband daarmee vallen in zijn verhaal twee 
gedeelten te onderscheiden. Eerst het officiële 
verhoor, dat uitloopt op de onschuldig-verkla- 
ring, 18 : 28-38. Daarna de vertwijfelde po
gingen van Pilatus om Jezus vrij te krijgen, 
waarbij hij zich steeds dieper vastwerkt en er 
tenslotte toe komt de volstrekt onschuldige te 
veroordelen tot de meest smadelijke dood aan 
het kruis, 18 : 39 - 19 : 16.

Par. 2. Pilatus' verhoor en oordeel,
18 : 28-38.

a. Het verhaal begint met een notitie van 
Joh. terwiile van zijn lezers, die uit het hei
dendom afkomstig zijn. Deze notitie betreft 
in de eerste plaats de datum van Jezus’ ver
oordeling en kruisiging: de dag, waarop het 
pascha gegeten zou worden. En zij noemt als 
tweede een konsekwentie daaruit: dat de Jo
den daarom Pilatus’ paleis niet wilden betre
den, zodat deze naar buiten moet komen, om 
de aanklacht te vernemen. Wat de preciese 
datum (of dag) betreft, daarover is al heel wat 
getwist, zoals je in iedere verklaring lezen kunt; 
ook bij Bouma in de K.V. Begeef je echter 
niet in brede beschouwingen daarover; wie 
voor dit vraagstuk belangstelling heeft, kan 
een en ander daarover vinden in de Inleiding 
op de K.V., deel I, pag. 19, 20. Belangrijker is 
het tweede punt, dat berust op het wetsvoor
schrift van de HERE, dat op het Paasfeest 
geen zuurdeeg in de huizen van de Israëlieten 
mocht aanwezig zijn; vgl. Ex. 12: 15-20; 13 : 
6-8; Deut. 16:3 . Uiteraard voldeed het paleis 
van Pilatus niet aan dit voorschrift. De ra- 
bijnen hadden nu bepaald, dat wie een huis 
betrad, waar wel zuurdeeg aanwezig was, 
daardoor onrein werd en dientengevolge niet 
aan het paasmaal deel mocht nemen. Let hier 
op de tegenstelling tussen de ultra-wetsge- 
trouwe Joden, die angstvallig verontreiniging 
vermijden terwiile van het Pascha èn de Here

Jezus. Het hindert in hun ogen niet, dat Hij, 
wanneer Hij zo aanstonds het rechthuis wordt 
binnen geleid, wèl verontreinigd wordt, vs. 
33. Hij is immers een wegens godslastering 
veroordeelde; Hij is het Pascha onwaardig. 
Hij is een onreine, een gevloekte; straks 
wordt Hij buiten geworpen buiten de poorten 
van de heilige stad; Hij is een ge-excommuni- 
ceerde uit Israels heilige volksgemeenschap. 
Maar juist zo is Hij de gróte Vervuiler van 
het Pascha; het Lam Gods, dat de zonde der 
wereld wegneemt.
b. Vs. 28-32: Hier treft ons opnieuw het
zelfde, als in de vorige perikoop. De Here 
Jezus lijkt hier weer het beklagenswaardige 
slachtoffer van de Joden, die Hem als volsla
gen rechteloze behandelen. Een behoorlijke 
aanklacht hebben ze niet eens geformuleerd. 
Ze hebben Jezus ter dood veroordeeld en in 
hun hooghartigheid gaan ze ervan uit, dat 
Pilatus dat doodvonnis nu maar even formeel 
moet bekrachtigen. Pilatus echter wenst zich 
in dit stadium nog strikt aan het recht te 
houden; hebben ze geen behoorlijke aan
klacht, dan wijst hij de zaak eenvoudig terug. 
Daarin zal meegespeeld hebben zijn vermoe
den, dat het over Joods-godsdienstige kwes
ties gaat en hij heeft geen lust zich daarmee 
te bemoeien. Tegelijk geeft hij deze hooghar
tige Joden een bitter lesje te slikken, vs. 31; 
ze moeten openlijk erkennen, dat ze van hem 
afhankelijk zijn. Maar nu letten we weer bi- 
zonder op de aantekening van Joh. in vers 32. 
Ook hier weer laat hij een straal van triumfe- 
rend licht vallen op de Here Christus: alles 
geschiedt precies, zoals Hij het reeds lang te
voren heeft voorzegd; vgl. Matth. 20 :19 ; 
Joh. 3 : 14; 12 : 32, 33. Ook hier en nu wordt 
het program van de Vader tot in zijn finesses 
uitgewerkt.
c. Dat de Joden bij hun gang naar Pilatus 
verzuimd hadden een wel-geformuleerde aan
klacht op te stellen, blijkt ook uit Luc. 23 ; 2. 
Uit al die verwarde beschuldigingen vist Pila
tus er één op, die hem als Romeins stadhouder 
wel moet interesseren; dat is de aanklacht, 
dat Jezus zich heeft opgeworpen als koning 
der Joden. Onder dit volk, waar het revolu
tionair sentiment tegen het Romeinse gezag al
om gist, moet Pilatus wel rekening houden 
met de mogelijkheid, dat hij hier een van de 
leiders van dit verzet voor zich heeft; op dit 
punt zet hij dan ook zijn verhoor in, vs. 33-38.
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Ziet hij daar échter deze figuur, die daar 
voor hem staat, op aan, dan lijkt hem dat 
overigens wel zeer onwaarschijnlijk. Dat blijkt 
uit zijn vraag-vol-minachting, vs. 33, waarbij 
sterke nadruk valt op het woordje „gij”. Deze 
gebonden, bespogen en in het gezicht gesla
gen mens heeft toch wel bizonder weinig van 
een koning weg! Ondanks de minachting, die 
in deze vraag klinkt, valt er op te letten, 
dat de Here Jezus het bevoegde gezag van de 
stadhouder-rechter eerbiedig erkent. Vandaar 
zijn tegenvraag, vs.- 34. Alvorens antwoord 
te geven wil de Here er zich van vergewissen, 
wat Pilatus onder „koning der Joden” ver
staat: oproerkraaier tegen de keizer, of Mes- 
sias-Koning. Pilatus, die aanvoelt, dat deze 
tegenvraag hem op het netelige gebied van 
de Joodse godsdienst-vragen brengt, wijst de 
vraag nors terug. Wat weet hij van de Joodse 
godsdienst-twisten af; ze interesseren hem ook 
in het geheel niet. Ook klinkt er spot in zijn 
antwoord: hoe dan ook, het is wel een fraai 
geval, wanneer een pretendent-koning door 
zijn eigen volk gevangen genomen en aan 
hem, de gehate, heidense stadhouder, over
geleverd wordt. Het is al met al toch maar een 
deplorabel zaakje met die Joden en hun ver
meende koning. Hij heeft eigenlijk helemaal 
geen zin zijn handen daaraan vuil te maken.

d. De Here evenwel negeert de spot van 
Pilatus. Ook ten overstaan van de stadhouder 
dringt Hij de proces-gang in de weg van het 
recht. Daarom geeft Hij nu een duidelijk, 
voor geen misverstand vatbaar antwoord op 
Pilatus’ vraag naar zijn koningschap, vs. 36. 
De stadhouder heeft de zaak van dat koning
schap in zijn officieel-rechterlijk onderzoek 
aan de orde gesteld; welnu, dan zal hij daar
over ook naar recht hebben te oordelen. 
Wanneer deze min of meer verwonderd 
vraagt: „dus tóch een koning?”, legt de Here 
duidelijk en volmondig rekenschap af van zijn 
koningschap, vs. 37; vlg. I Tim. 6 :1 3 . Hij 
belijdt ronduit, dat Hij Koning is, maar legt 
tegelijkertijd alle nadruk op het messiaanse 
karakter van zijn koningschap. Let hierbij 
vooral op de woorden: „opdat Ik voor de 
waarheid zou getuigen”. Het woord „getui
gen” duidt op het grote rechtsgeding, dat God 
met de mensen heeft. In dat rechtsge'ding 
staat Hij, de Messias-Koning, aan Gods zijde, 
om de waarheid in het licht te stellen. Daartoe 
is Hij geboren en op aarde gekomen. Dat is 
de waarheid aangaande zonde en schuld; ge
richt en oordeel Gods, maar ook van genade 
en vergeving; van redding en verlossing. Als 
zodanig heeft deze Koning ook onderdanen; 
maar dat is geen ondergronds leger van re
volutionairen, maar een volk, dat zijn bood
schap met een gelovig hart aanneemt. Elders 
noemt de Here hen „mijn schapen”, zie 10 : 
3-5. Maar om zijn stem te horen moet men

zelf „uit de waarheid" zijn. Elders wordt dat 
genoemd: „uit God geboren zijn"; 1 : 13; 
8 : 47. Alleen het wedergeboren hart hoort en 
verstaat het messiaans getuigenis.
e. Het woord „waarheid" is gevallen als het 
centrale in het optreden en het werk van Je
zus. Daarover kan de volbloed heiden, als 
Pilatus is, alleen maar minachtend en onge
lovig de schouders ophalen. Hij is blijkbaar 
sterk beïnvloed door een wijsgerige stroming 
in die dagen, die het „scepticisme” wordt ge
noemd en die het kennen en bezitten van enige 
„waarheid” voor onmogelijk verklaarde. Hoe 
het ook zij, - op grond van dit korte ver
hoor is Pilatus’ aanvankelijke indruk beves
tigd geworden: deze mens is dan wellicht een 
dwaze, godsdienstige dweper, die met de reli
gieuze opvattingen van de leiders van zijn 
volk in botsing is gekomen; maar daarvoor 
kan hij, als trotse Romein, geen enkele inte
resse opbrengen. Wat dan ook zijn officiële 
oordeel als bevoegd rechter aangaat, kan hij 
niet anders dan deze Jezus onschuldig verkla
ren aan het Hem aangewreven hoogverraad. 
We moeten goed letten op dit officiële vonnis 
van de bevoegde rechter; vgl. Catech. vr. + 
antw. 38.

Par. 3. Veroordeling tot de kruisdood,-
18:39-19:16

a. Joh. gaat voorbij aan de reactie van de 
Joden op dit vonnis. Uit het woordje „weder
om” in vs. 40 blijkt echter, dat hij bij zijn 
lezers bekend veronderstelt, dat dit vonnis een 
geweldig tumult veroorzaakt. Schreeuwend 
en tierend eist de door de oversten opgehitste 
volksmassa de dood van Jezus. Van dit ogen
blik af verlaat Pilatus de weg van het recht. 
We moeten dit in eerster instantie niet beoor
delen als een zaak van karakter-zwakheid bij 
de stadhouder. Hem was ingeprent, dat de 
rust in en het welzijn van het Rijk de hoogste 
wet zijn; in voorkomende gevallen dient daar 
desnoods het recht ondergeschikt aan ge
maakt te worden. Liever een overigens on- 
schuldig-bevondene opofferen, dan het gevaar 
lopen van oproer en opstand onder het volk. 
Naar deze stelregel gaat Pilatus te werk. 
Voorshands echter probeert hij nog beide te 
combineren: deze Onschuldige vrij laten en 
tegelijk het volk bevrediging schenken. Van
daar zijn eerste poging, vs. 38b-40. In Barab- 
bas hebben we niet te doen met een ordinaire 
roofmoordenaar, maar met een ondergrondse 
verzetstrijder tegen het Romeinse gezag; een 
politieke delinkwent dus; vgl. Mare. 15 : 7. 
Deze lieden werden „rovers” genoemd, zoals 
tijdens de bezettingsjaren de ondergrondse 
verzetslieden door de Duisters „terroristen” 
werden geheten. Tussen deze twee laat Pila
tus thans het volk de keuze: Jezus of Barab- 
bas. Daarbij zal hij wel gespeculeerd hebben
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op het hem niet onbekende feit, dat Jezus bij 
de volksmassa in hoge achting stond. Ook met 
die titel: „koning der Joden” poogt hij het 
volk in het gevlij te komen: - hebben ze Hem 
nog niet kort geleden als koning bejubeld en 
in Jerusalem ingehaald? Het wordt echter een 
grote misrekening. Misschien had deze poging 
kunnen slagen, wanneer niet de Oversten het 
volk hadden opgehitst; Matth. 27: 17. Hoe 
dat zij: onder verhevigd tumult eist de schare 
de vrijlating van Barabbas en de dood van 
Jezus. Het is wel vreselijk: voor de keuze ge
plaatst, kiest het volk, het Bondsvolk des HE
REN, de revolutionaire verlosser-naar-het- 
vlees en verwerpt de waarachtige Messias- 
Verlosser van God. Dat tekent de verschrik
kelijke keuze van het verdorven mensenhart, 
ook nog heden ten dage. Maar het is wel heel 
erg, wanneer deze keuze aldus valt in de kerk!
b. Pilatus, geschrokken van deze volks-uit- 
barsting, probeert het nu over een andere 
boeg te werpen: hij wil gaan speculeren op het 
medelijden van het volk. Je kunt niet ontken
nen, dat Pilatus een aardig goede kijk heeft op 
de massa-psychologie. Confronteer de massa 
met iets, wat diep-ellendig en deerniswekkend 
is en je hebt grote kans, dat een golf van me
dedogen bezit neemt van de „volksziel”. 
Daarom laat Pilatus Jezus geselen: het heeft 
er dus alle schijn van, dat hij voor de volks
wil is gezwicht en de voorbereidselen voor de 
kruisiging laat treffen. Zo laat hij ook toe, 
dat de soldaten de spot drijven met deze er
barmelijke Joden-koning, vs. 1-4. Deze solda
ten hebben blijkbaar iets opgevangen over 
het koningschap van Jezus; nu, daar drijven 
zij op een wellustige en wrede manier de spot 
mee. Let hierbij op het détail van de doornen
kroon. Deze doornen herinneren aan Gen.
3 : 17, ’s HEREN vloek over de zonde van de 
mens. Zo draagt Christus de smaad en de , 
vloek van ons geweigerd en daarom verlopen 
en ontluisterd koningschap. Zo staat Hij daar 
in onze plaats: „voor mij moet Hij daar 
staan!” Tegelijk onthult Pilatus hiermee aan 
het volk zijn bedoeling: deze jammerlijke 
spot-figuur is toch werkelijk geen gevaarlijke 
misdadiger, vs. 4b. Integendeel: met zo 
iemand kan men alleen maar deernis hebben. 
En met een welsprekend gebaar wijst hij naar 
Hem: „zie, de mens”, vs. 5b. Terecht wijst 
Bouma er op, dat Pilatus met deze woorden 
treedt in de rij van ongelovige Christus-profe- 
ten, evenals nog pas geleden Kajafas; 11 : 49- 
52. God laat hem deze woorden spreken, 
waarvan hij zelf de diepe waarheid niet in het 
minst heeft beseft. Want inderdaad: ziehier de 
mens! De door God eenmaal geschapen en tot 
het koningschap verwaardigde mens. Zijn zon
dige verwerping van dit koningschap heeft 
dit van deze mens gemaakt in het oog van 
God en van de engelen. Een karikatuur van

wat hij eenmaal was. En het oordeel van 
God over déze mens: doe hem weg van Gods 
aardbodem; aan het kruis, aan het vloekhout 
met hem!

c. Pilatus moge geschrokken zijn van deze 
wilde reactie van het volk en zijn oversten, 
vs.6; ook deze wilde kreet staat onder de lei
ding van God. Zo moet de Middelaar onze 
weg gaan en de straf van onze verwerping, 
ons verdiende oordeel dragen. Inderdaad staat 
Pilatus ontzet over deze reactie van de mas
sa: opnieuw ziet hij zijn poging om Jezus vrij 
te laten jammerlijk mislukken. Dit blijkt uit 
zijn reactie, vs. 6; hierin klinkt zijn ontzetting 
door, hoe dit toch mogelijk is. Hij wil met de
ze woorden ook alle verantwoordelijkheid 
voor deze dreigende gerechtelijke moord van 
zich afschuiven. Fel echter ontkennen de Jo
den, dat hier van zoiets als een gerechtelijke 
moord sprake zou kunnen zijn, vs. 7. En waar 
de Romeinen zoveel mogelijk de wetgeving 
van de onderworpen volken plachten te eer
biedigen, eisen ze van Pilatus, dat hij zijn 
plicht doe en het door hen uitgesproken dood
vonnis bekrachtige. Nu de omstandigheden de 
Joden gedwongen hebben met de eigenlijke 
aanklacht tegen Jezus voor de dag te komen, 
schrikt Pilatus nog meer. Willen ze hem dwin
gen zich aan een godenzoon te vergrijpen? 
Ook de heidenen kennen verhalen van góden 
of godenzonen, die als mensen op aarde ver
toeven. Wee de mens, die zich aan zo iemand 
vergrijpt! Wie is toch deze mysterieuze figuur, 
deze Jezus? Pilatus neemt Hem opnieuw mee 
naar binnen voor een nader verhoor; waar 
komt Jezus vandaan? Is hij maar een gewoon 
mens, zoals Pilatus tot hiertoe dacht, of staat 
Hij werkelijk in betrekking tot de godenwe
reld?, vs. 8, 9. Nu de stadhouder echter al 
meer de weg van het recht verlaat, weigert de 
Here hem op deze weg te volgen. Wanneer 
dan deze, door dit zwijgen van Jezus geprik
keld, Hem scherp-hooghartig wijst op de 
macht die hij over Hem heeft, wijst de Here 
hem terecht: deze macht is een aan Pilatus 
„van boven”, van Godswege, verleende vol
macht, vs. 10, 11; vgl. Rom. 13 : 1 e.v. Daar
mee zet de Here hem op zijn plaats: Pilatus 
beschikt niet over een macht-van-zichzelf, 
waarmee hij in trotse hoogheid kan doen wat 
hij wil, maar hij is en blijft in de uitoefening 
van zijn rechterlijke volmacht met al zijn 
woorden en daden verantwoordelijk aan De
gene, die hem met deze volmacht heeft be
kleed. Let er bij dit alles op, hoe de Here Jezus 
ook in zijn bitterst lijden alle verhoudingen 
recht blijft zien en stellen. Pilatus weet niet, 
wat hij doet, wanneer hij aanstonds de Zoon 
van God overlevert aan de kruisdood: de Jo
den, die kunnen weten, wat zij doen, dragen 
daarom groter schuld. Niettemin blijft Pila
tus verantwoordelijk voor zijn rechtsverkrach-
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ting. Maar boven al het ongerechtig handelen 
van mensen uit, van de loden en van Pilatus, 
ziet de Here zijn God en Vader. Als Hij Pila
tus’ rechterlijke bevoegdheid erkent, buigt Hij 
zich eerbiedig voor het hoge recht van zijn 
God. God, die door de onrechtvaardige han
delingen van mensen heen aan Hem het hoge 
recht van de borgtocht voltrekt: Hij als on
schuldige veroordeeld, opdat Hij ons van het 
strenge oordeel Gods zou bevrijden. „Opdat 
wij voor het gericht van God zouden vrijge
sproken worden”.
d. Pilatus, bang zich wellicht aan een goden
zoon te vergrijpen, wringt zich van dit ogen
blik af temeer in allerlei bochten, om Jezus 
vrij te laten, vs. 12. Welke pogingen dat ge
weest zijn, vermeldt Joh. ons niet; het doet er 
verder ook niet meer toe: eenmaal van de 
strikte weg van het recht afgeweken, verstrikt 
Pilatus zich hoe langer hoe meer in zijn ijdele 
pogingen. Vooral, wanneer de Joden hem 
gaan dreigen met een aanklacht bij de keizer, 
zwicht hij tenslotte, vs. 13. Het hier gebruikte 
woord voor „horen” betekent, dat dit dreige
ment van de Joden door hem gewikt en ge
wogen werd. Aan de ene kant zijn vrees voor 
een toch inderdaad wel gerechtelijke moord 
op iemand, die misschien wel een godenzoon 
is. Aan de andere kant zijn vrees voor de uit
werking van het dreigement van de Joden op 
zijn keizer in Rome. Hij kent de argwanende, 
wispelturige aard van de keizer, die fel rea
geert op iedere vermeende poging tot hoog
verraad, waarvoor hij zijn stadhouder met 
diens leven aansprakelijk zou kunnen stellen. 
In die tweestrijd overwint het laatste. Pilatus 
zal zijn hachje niet op het spel zetten terwille 
van die vervloekte Joden met hun erbarme
lijke koning. Officieel zal hij thans het dood
vonnis uitspreken, vs. 13. Maar al zijn bitter
heid over zijn nederlaag tegenover die Joden 
spuit hij in zijn honende opmerking: „Zie, uw 
Koning!”, vs. 14. Een mooi volk, dat zó’n 
erbarmelijke, miserabele koning heeft. Maar 
opnieuw spreekt Pilatus daarmee een woord, 
dat oneindig dieper waarheid bevat, dan hij 
zelf beseffen kan. Inderdaad: „zie, uw Ko
ning”; en Joh. ontsteekt daarboven in een kor

te aantekening (vs 14a) de lampen van het 
Paas-Evangelie. Is Jezus hier niet meer dan 
ooit het deernisvolle slachtoffer, de weerloze 
speelbal van msnselijkè hartstochten? Van de 
haat van de Joden én van de door angst ge
dreven rechtsverkrachting van Pilatus? Neen, 
Hij gaat op dit wereld-beheersende ogenhlik, 
waarop Hij onschuldig, officieel, door de 
wereldlijke rechter, die zijn rechtsbevoegd
heid van God ontvangen heeft, de wet van het 
Pascha naar Gods Raad vervullen. Het vol
komen en onberispelijke Lam gaat worden ge
slacht tot verzoening van de zonden van zijn 
volk. „Zie, het Lam Gods, dat de zonde der 
wereld wegneemt”, 1 : 29.
e. De Joden hebben de hoon in Pilatus’ 
woord wel gevoeld; het drijft hen tot hysteri
sche razernij, vs 15a. Het woord „kruisigen” 
was reeds in vs. 6 gevallen; hier wordt het met 
kracht herhaald. Feitelijk moest Jezus naar de 
wet op de godslastering gestenigd worden. De 
Joden uiten echter al hun haat en verachting 
in de eis, dat Jezus gekruisigd zaL worden. Naar 
Romeins recht de straf voor opstandelingen, 
deserteurs en weggelopen slaven: de straf voor 
recht- en eerlozen. Naar de Joodse wet boven
dien de dood der vervloekten; vgl. Deut. 21: 
22, 23. Enerzijds verbijsterd over deze brie
sende haat van de Joden, anderzijds als een 
nieuwe, honende wraakneming op deze Joden, 
die hem het onderspit hadden laten delven, 
klinkt nog Pilatus’ vraag, vs. 15b. Verschrik
kelijk is daarop de felle reactie van de Joden, 
vs. 15c. Zij staat parallel aan de wilde 
schreeuw in Matth. 27 : 25. Op huiveringwek
kende wijze verwerpen zij daarmee niet alleen 
hun Messias, maar verloochenen zij tevens 
hun verkiezing als Bondsvolk des HEREN. 
Hier graaft een volk bij monde van zijn over
sten zijn eigen graf; het slaat het fundament 
onder zijn bestaansrecht weg. Vs. 16 vermeldt 
dan tenslotte de officiële, rechterlijke beslis
sing, vgl. vs. 13. Het Evangelie in deze diep- 
duistere geschiedenis, heeft de kerk des Heren 
beleden in Zondag 15 van de Catechismus.
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Schets 26: Kruis en Graf, hoofdstuk 19 :17-42

Par. 1 Inleiding
Ook van deze perikoop geldt, wat reeds meer
malen werd opgemerkt, dat Joh. de geschie
denis van de kruisiging, het sterven en begra
ven worden van de Here Christus bij zijn 
lezers als bekend veronderstelt. Ook thans 
kiest hij een aantal détails, die niet alleen 
een aanvulling geven op het verhaal van de 
andere Evangeliën, maar die ook opnieuw het 
messiaans-koninklijk karakter van Jezus’ lij
den en sterven bizonder in het licht stellen.

Par. 2 De kruisiging, vs. 17-30
g . , Van het kruislijden van de Heiland be
licht Joh. een viertal taferelen. Het eerste be
treft de plaats van de kruisiging en het 
opschrift boven het kruis, vs. 17-22. Twee 
momenten dienen hier vooral onze aandacht 
te hebben. In de eerste plaats, dat Joh. 
schrijft, dat Jezus zelf zijn kruis droeg en uit
ging naar Golgotha. Over de assistentie van 
Simon van Cyrene bij het kruisdragen zwijgt 
hij. Zie over deze assistentie Bouma, t.p. Joh. 
legt het volle accent op de activiteit van de 
Here Jezus: Hij droeg en Hij ging uit. Als een 
om onzer zonden wil gevloekte torste Hijzelf 
het vloekhout en ging Hij de vloekdood ster
ven buiten de muren van de heilige stad. Vgl. 
hiervoor Lev. 24 : 14; Num. 15 : 35 en Hebr. 
13 : 11, 12. Door het zo te schrijven stelt Joh. 
in het volle licht het plaatsbekledend, borg
tochtelijk karakter van ’s Heren kruisgang. 
Voorts treft ons de brede aandacht, die Joh. 
geeft aan het opschrift boven het kruis. In 
onderscheid van de andere Evangeliën ver
meldt hij, dat Pilatus dit opschrift heeft be
dacht en geformuleerd. Van zijn kant wil het 
een laatste, honende, wraakneming zijn op de 
Joden, tegenover wie hij vandaag zo’n smade
lijke nederlaag geleden heeft. Dat hij daar
mee tegelijk Jezus, die hij toch onschuldig be
vonden had, onder deze smadelijke hoon doet 
lijden, interesseert hem niet. Over dat ver
maledijde Jodenvolk met zijn fraaie koning 
giet hij al zijn bittere hoon uit. Joh. zet ech
ter ook deze episode weer in profetisch licht. 
Voor de derde maal heeft Pilatus, zonder het 
te beseffen, een diepe waarheid uitgesproken. 
Jezus is inderdaad de koning der Joden: de 
aan Israël beloofde en in Israël gekomen 
Messias-Koning. Zó wordt Hij aan zijn kruis 
publiek getoond en in alle talen uitgeroepen, 
vs. 20. Jezus is aan de publieke weg gekrui

sigd en als koning geproclameerd, opdat ieder 
het door alle eeuwen heen wete: zó is Hij de 
Koning, die zijn volk verlost. Vgl. Habakuk 
2 : 2-4. Deze profeet moet op de publieke aan
plakborden in Jerusalem schrijven, dat de 
rechtvaardige leven zal door zijn geloof. Dat 
wordt hier ten diepste vervuld. Jezus is aan 
de publieke weg gekruisigd en de proclamatie 
gaat in alle talen uit, dat een ieder, die in deze 
gekruisigde Messias-Koning gelooft, gerecht
vaardigd door zijn bloed, het leven vinden zal.

b. Het tweede tafereel, dat Joh. beschrijft, 
betreft de ontkleding van de Here Christus, 
vs. 23, 24.
Naakt uitgetogen heeft de Here aan het kruis 
gehangen tot een spot en smaad voor de men
sen. Centraal staat in deze episode de vervul
ling van de Schrift in Psalm 22 : 19. Toen God 
de HERE de mens geschapen had, droeg deze 
geen kleed. Het naakte lichaam vertoonde de 
wondere schoonheid van Gods scheppings
werk, Gen. 2 : 25. De alles-ontwrichtende eri1 
bevuilende macht van de zonde maakte de 
bekleding van ’s mensen naaktheid noodzake
lijk, Gen. 3 :7 ,  11, 21. Deze bekleding-uit- 
genade heeft ten diepste Christus, in zijn borg
tochtelijke ontkleding aan het kruis, ons ver
worven. Zo is Hij de verzoenende en reinigende 
Heiland geworden ook voor alle zonden op 
het gebied van de sexualiteit. Er moet heden 
ten dage weer bizonder nadruk op worden ge
legd, dat zowel alle brutale ontkleding, als 
ook alle kleding, die uitdagend de sexualiteit 
accentueert en etaleert, een diepe belediging 
is van de eens om onze zonden ontkleed ge
kruisigde Christus. De evangelische predi
king van deze kruis-episode heeft de kerk des 
Heren Schriftuurlijk samengevat in haar be
lijdende uitleg van het ..7e gebod van ’s 
HEREN wet in Zondag 41 van de Catechis
mus.

c. Het derde tafereel concentreert zich rond
om Maria, Jezus’ moeder, vs. 25-27: Met 
andere vrouwen stond ook zij bij het kruis 
van haar Zoon. Voor de vraag, wie deze 
vrouwen precies zijn geweest, kunnen wij ons 
aansluiten bij de uiteenzetting daarover van 
dr. Bouma, t.p. Het zijn vooral drie momenr 
ten, die in deze perikoop onze aandacht moe
ten hebben. Allereerst moet ons treffen de 
tedere liefde, die de Here bewijst aan zijn 
moeder. Groot is haar smart bij het aanschou
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wen van het bittere lijden van haar Zoon; vgl. 
Luc. 2 : 35. Hoe zwaar dit lijden ook is, het 
heeft niet ten gevolge - zoals bij ons in dagen 
van ziekte of lijden zo dikwijls het geval is - 
dat de Here Jezus zó op zichzelf en zijn eigen 
lijden geconcentreerd is, dat Hij geen oog en 
geen hart zou hebben voor de smart van zijn 
moeder. Integendeel, Hij ziet haar staan en in 
diepe bewogenheid over haar leed, besteedt 
Hij aan haar zijn laatste, liefdevolle zorg. In 
dit moment uit het lijdensverhaal tekent Joh. 
met een bizonder fijne trek de waarachtige 
mensheid van Christus. Hij is als Zoon van 
God waarachtig en ten volle mens geworden, 
wèl ontvangen van de H. Geest, maar ook ge
boren uit de maagd Maria. Het was in Joh. 
dagen noodzakelijk dit waarlijk mens-zijn dui
delijk in het licht te stellen; vgl. Schets 1 par. 
5 en Schets 3 par. 5 aan het slot. In de twee
de plaats moeten we er ook op letten, dat dit 
„afscheid” van Jezus aan zijn moeder niet 
slechts een diep-menselijk, maar tevens een 
sterk ambtelijk karakter draagt. De vleeswor
ding van het Woord is geschied in de weg van 
de geboorte uit de maagd Maria. Deze 
moeder-zoon-verhouding heeft de Here Jezus 
dan ook als kind geëerbiedigd, Luc. 2 :51 . 
Niettemin moest bij het opgroeien van het 
kind Jezus steeds meer in het licht komen te 
staan, dat Hij de Zoon van God is: Gods Ge
zondene; de Messias des HEREN en de Mid
delaar Gods en der mensen. Daarbij moet de 
moeder-kind-relatie steeds meer in de scha
duw treden. We zien dat reeds in Luc. 2 : 40 
ev., m.n. vs. 49. De Vader-Zoon-verhouding 
(Jezus’ ambtsdienst als de Christus Gods) 
gaat dan ook steeds sterker de moeder-kind- 
relatie overheersen en terugdringen. Vgl. hier-' 
voor Joh. 2 : 4; Matth. 12 : 46-50. Thans, nu 
Jezus’ ambtsdienst op aarde tot zijn hoogte
punt en tegelijk tot zijn dieptepunt komt, in 
zijn zelfofferande voor de Zijnen aan het 
kruis, nu moet de moeder-kind-verhouding 
daarvoor geheel wijken. Nu maakt de Here 
deze band volledig los. Wat Maria betreft: zij 
moet nu volledig afstand doen van haar Kind; 
maar zij ontvangt er haar Heiland en Verlos
ser voor terug. Van nu af aan kent de Schrift 
haar dan ook in het geheel geen bevoorrechte 
plaats meer toe. In Hand. 1 : 13, 14 vinden 
we haar terug, om zo te zeggen als gewoon 
kerklid in de kerkgemeenschap temidden van 
de andere broeders en zusters. Daarom is de 
Moeder-Gods-verering in de Roomse kerk zo 
volkomen in strijd met het Schriftonderwijs. 
En dan in de derde plaats: voor de Here 
Christus zelf betekent dit „afscheid” van zijn 
moeder de laatste en felste accentuering van 
zijn volstrekte isolement, van zijn volkomen 
eenzaamheid. Nu kan en moet Hij, als de Ene 
voor allen, zijn volle aandacht concentreren 
op God, om Hem het volmaakte offer tot del
ging van de zondeschuld te brengen.

cl. Het vierde en laatste tafereel, dat Joh. 
ons schetst, betreft het einde van Jezus’ kruis
lijden, vs. 28-30. Ook hier zijn het weer een 
drietal momenten, die hij in het volle licht 
stelt. Het volstrekte dieptepunt van Jezus’ lij
den, zijn van-God-verlaten-zijn, gaat hij stil
zwijgend voorbij. Zijn lezers kennen dat vol
doende uit Matth. 27 : 45, 46 en Mare. 15 : 
33, 34. In deze verlatenheid heeft Christus 
volkomen genoeggedaan aan Gods straffende 
gerechtigheid over de zonde. In deze verla
tenheid heeft Hij de helse smarten en be
nauwdheden doorleden; Hij was een geëxcom
municeerde geworden uit Gods gemeenschap. 
Joh. vermeldt alleen het resultaat van dit vre
selijk straflijden: Jezus weet, dat nu alles vol
bracht is. Het offer, dat de zonde der wereld 
wegneemt, is door Hem in alle volmaaktheid 
de HERE zijn God opgedragen. Niemand zal 
ooit kunnen bevroeden, wat dit straflijden de 
Heiland, ook lichamelijk, heeft gekost. Hij 
voelt zich lichamelijk volkomen uitgeput en 
verteerd van dorst. Toch is Hij nog niet ge
heel gereed: Hij moet ook nog met luide stem 
het volbracht-zijn van zijn messiaanse zending 
op aarde proclameren. Daarom vraagt Hij 
thans eerst om enige lafenis, om voor deze 
proclamatie kracht te ontvangen. Let er hier
bij op, hoe volkomen de Heiland in dit alles 
zich bewust is geweest de Schriften der profe
ten te moeten vervullen. Reeds in de diepste 
diepten van zijn lijden was de Schrift in zijn 
hart en mond, Psalm 22 : 1; en ook nu, in zijn 
vraag om lafenis, weet Hij zich in de weg der 
profetische Schriften; Psalm 22 : 16; 69 : 22. 
Wanneer Hem de lafenis is gegeven procla
meert de Here nu het volbracht-zijn van zijn 
ambtsdienst op aarde. De dienst, waartoe Hij 
door zijn Vader in de wereld gezonden was. 
Het offer van het Lam Gods is gebracht: de 
zondeschuld is verzoend. In het Grieks is dit: 
„Het is volbracht” één woord. En de vorm, 
waarin dit woord staat is van die aard, dat het 
niet alleen duidt op het feit van het volbracht 
zijn van zijn Middelaarsdienst, maar dat het 
ook het blijvende resultaat van die dienst om
vat. De verzoening, de rechtvaardiging van 
zondaren is thans voor altijd aangebracht. Uit 
de bron van dit heil kan nu al de eeuwen door 
worden geput door het geloof. Ons Avond- 
maalsformulier heeft dit treffend onder woor
den gebracht, door te zeggen dat Christus met 
dit kruiswoord aan Gods verbond van genade 
en verzoening voor altijd rechtskracht heeft 
gegeven. Sober is Joh. tenslotte in de beschrij
ving van Jezus’ sterven, vs. 30b, Let daarbij 
wel op de formulering: „Jezus gaf de geest”. 
Ons sterven is een lot, een onafwendbaar ge
beuren, dat ons overkomt. Voor Jezus is het 
sterven een daad. Hij geeft zijn geest etr be
veelt die in Vaders handen; vgl. Luc. 23 : 46. 
Hij offert zijn leven voor de Zijnen; vgl. 10 : 
11, 15, 17, 18. Daardoor heeft ook zijn ster
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ven voor zijn volk heilsbetekenis; vgl. Cat. 
Zondag 16, vr. + antw. 42, 43.

Par. 3. Gestorven en Begraven, vs. 31-42
a. In de perikoop vs. 31-37 legt Joh. alle 
nadruk op het waarlijk gestorven zijn van de 
Here Jezus. Opnieuw is dit nodig in verband 
met de in zijn dagen opkomende dwaling, die 
het waarachtig mens-zijn van Jezus aantast. 
Daarom wijst hij iedere gedachte aan een 
schijndood of iets dergelijks met kracht af. 
Voor de bizonderheden in deze verzen ver
wijs ik weer naar de K.V., t.p. We wijzen hier 
speciaal op de bewijsvoering van Joh. voor 
dit waarachtig gestorven zijn van de Here 
Jezus. Allereerst beroept hij zich op het feit, 
dat hij ooggetuige is geweest. Hij heeft de 
handeling van de soldaat met zijn lans gezien 
en met zijn eigen ogen geconstateerd, dat uit 
de wond bloed en water tevoorschijn kwam. 
Met het oog op het geloof van de gemeente 
presenteert Joh. zich hier als eerlijk en be
trouwbaar ooggetuige. Dat echter niet alleen. 
Zijn oog-getuigenis wordt gedekt en bevestigd 
door de H. Schrift. Joh. wijst allereerst op 
het merkwaardige feit, dat hij met eigen ogen 
gezien heeft: het met een zware knots verbrij
zelen van de benen bij de beide mede-kruise- 
lingen is Jezus bespaard gebleven. En daar
mee werd letterlijk de Schrift vervuld. Som
migen hebben hierbij willen denken aan het 
wetsvoorschrift, dat bij de toebereiding van 
het paaslam aan dit dier geen been gebroken 
mocht worden; vgl. Ex. 12 : 46. We zouden 
niet zonder meer durven zeggen, dat dit 
Schriftgegeven hier niet meespreekt. Toch 
geven we de voorkeur aan de gedachte, dat 
Joh. hier Psalm 34 : 21 citeert. Daar belijdt 
David, dat de HERE waakt over het lot van 
zijn kinderen tot in hun levenseinde toe. De 
goddelozen vergaan voor eeuwig. De recht
vaardige daarentegen, al treffen hem in dit 
leven vele rampen, wordt daaruit door de 
HERE gered. De HERE waakt over het leven 
van de Zijnen in vaderlijke zorg, tot in hun 
levenseinde toe; volkomen ongeschonden ko
men zij door alles heen. Dit woord van David 
ziet Joh. thans letterlijk in vervulling gaan. 
Het lot, dat de beide mede-gekruisigde mis
dadigers treft, blijft de Here Jezus bespaard. 
Nu hij alles volbracht heeft, na een zee van 
lijdens-rampen doorworsteld te hebben, laat 
de HERE niet toe, dat men verder nog zijn 
lijk schendt: zijn benen blijven ongebroken.

b. De tweede Schriftplaats, waarop Joh. zich 
beroept, vs. 37, vinden we in Zach. 12 : 10. 
Opmerkelijk is, dat deze uitspraak bij de 
profeet een gunstige betekenis heeft. Dat moet 
hier, in de vervulling, dus ook vooropstaan. 
Velen zullen door de werking van de H. Geest 
met boete en berouw zien en erkennen, hoe

zeer zij zich aan Gods Gezondene vergrepen 
hebben. D at geschiedt, zo dikwijls na Pinkste- 
ren de vrucht van de prediking van het Evan
gelie door de werking van de Geest uitkomt 
in berouw, schuldbelijdenis, bekering en ge
loof. De keerzijde daarvan laat de Schrift 
echter ons jiiet minder zien. Zij wordt door 
ons getekend in Openb. 1 : 7 -  velen zullen óók 
met ontsteltenis de door hen verworpen Chris
tus straks in zijn heerlijkheid aanschouwen. 
Dan zullen zij tot hun ontzetting gewaar wor
den mede schuldig te hebben gestaan aan zijn 
doorboring. Jezus is waarlijk gestorven. Wiens' 
hart, door de H. Geest verbrijzeld, met be
rouw erkent: „dat is mede om mijn zonde
schuld geschied”, zal rijk vertroost worden: 
- zijn dood gaf mij het leven. Wie echter de 
Here en Heiland in ongeloof verworpen heeft, 
zal in het gericht met zijn misdaad worden 
geconfronteerd: hij zal tot in alle eeuwigheid 
de verantwoordelijkheid voor de dood van 
Gods Zoon moeten dragen,
c. Joh. besluit zijn passie-verhaal tenslotte 
met de begrafenis van de Here. Ook hier 
overheerst in de détails, die hij bijeenbrengt, 
het koninklijk overwinnings-aspect. Op een 
viertal punten zij daartoe gewezen.
Ten eerste: nu de Here Jezus alles heeft vol
bracht, leidt God het alles zo, dat Jezus’ li
chaam uit de handen van zijn vijanden wordt 
gered en door eerbiedige vriendenhanden van 
het kruis wordt afgenomen en liefdevol ver
zorgd, vs. 38, 39. Ten tweede: eenzaam en 
door allen verlaten heeft de Here de lijdens
weg moeten gaan. Niemand was Hem tot 
troost en sterking gebleven. Dat moest zo: Hij 
moest als de Ene voor allen deze weg gaan 
tot in de absolute verlatenheid toe. Nu Hij 
echter alles heeft volbracht, gaat aan Hem de 
profetie van Jes. 53 : 10 in vervulling: „wan
neer hij zichzelf (zijn ziel) ten schuldoffer ge
steld zal hebben, zal hij nakomelingen (zaad) 
zien”. Nu komen als eersten Jozef en Nicode- 
mus in beweging; hebben zij zich voorheen 
uit vrees op de achtergrond gehouden (Joh. 
vestigt daarop speciaal de aandacht!), thans 
trotseren zij de Joden en komen openlijk voor 
de dag als discipelen van Jezus. Ze hebben 
ineens hun vrees afgelegd en komen openlijk 
voor hun liefde tot de gestorven Meester uit. 
In zijn dood is Hij niet meer de van allen 
verlatene; integendeel, de eerste ritselingen 
van de grote oogst van zijn borgtochtelijk 
sterven worden openbaar: vgl. 12:24. Ten 
derde: arm en berooid, zelfs van zijn kleding 
beroofd, is de Here aan het kruis gestorven. 
Maar thans wordt Hij met weelde en rijkdom 
omringd; vs. 39, 40. Niet alleen ontvangt Hij 
een eerzame begrafenis, maar het is ook een 
rijke begrafenis. Joh. vestigt er speciaal de 
aandacht op: de benutte specerijen bedroegen 
niet minder dan 100 pond! Volgens Bouma 
bijna 33 kg. En ten vierde: Jezus, wordt niet,
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als met misdadigers te doen gebruikelijk, in 
een massagraf geworpen. Maar Jozef stelt zijn 
eigen, nieuwe graf, in de rots uitgehouwen 
en nog niet eerder gebruikt, beschikbaar als 
begraafplaats voor de Here. Ook hierin werd 
de profetie van Jes. 53 : 9 vervuld. Christus 
werd in zijn veroordeling en kruisdood ge
rekend bij de allerergste misdadigers; maar 
Hij verkrijgt toch zijn begraafplaats bij de 
rijke.

d. En dan letten we tenslotte weer op die 
prachtige aantekening van Joh. in vs. 42. 
Ogenschijnlijk is deze begrafenis op deze wij
ze min of meer een noodmaatregel. De grote 
Paas-sabbat stond vlak voor de deur. Daar
om een haastige, voorlopige, balseming; vgl. 
Luc. 23 :55, 56 en 24: 1. Daarom ook de be
grafenis in een graf, dat dichtbij de plaats van

executie gelegen was. Het is om zo te zeggen 
„haast je, rep je” om nog tijdig vóór het aan
breken van de sabbat klaar te komen. Maar 
tegelijk werpt deze tijdsaanduiding een triom
fantelijk licht op de zoeven genoemde détails. 
Het grote Paasoffer is geslacht. Het Lam 
Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. 
Daarmee is de zin van Israëls Pascha tenvolle 
vervuld. Nu kan de grote Paas-sabbat aanbre
ken. De feestdag van de overwinning en van 
de volkomen verlossing. God de HERE be
reidt in die zopas besproken détails het grote 
feest van Pasen al voor. Al zien de treurende 
discipelen er nog niets van, maar de HERE 
heeft het graf van zijn Zoon reeds in het door
brekend Paaslicht gezet!
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Schets 27: Pasen, hoofdstuk 20:1-31

Par. 1, Inleiding
Van het opstandingsverhaal geldt hetzelfde, 
wat we ook bij het lijdensverhaal hebben op- 
gemerkt. Joh. acht de stof bij zijn lezers be
kend. Hij geeft daarop verschillende aanvul
lingen. Terwijl het verhaal bij hem ook thans 
weer een eigen kleur heeft: ook hier staat de 
messiaanse koningsheerlijkheid in het volle 
licht. Het verhaal loopt uit op de belijdenis 
van Thomas, vs. 28. Daarmee keert Joh. terug 
naar het begin van zijn Ev.: „het eeuwige 
Woord Gods is vlees geworden”, 1 : 14. Dat 
wilde hij m.n. prediken: de Heiland is waar
achtig God en waarachtig mens.

Par. 2. Het ledige graf, vs. 1-10
a. We geven eerst een paar aantekeningen 
bij het op het eerste oog nogal sobere verhaal. 
Toch zit er een onmiskenbare spanning in. 
Joh. concentreert de aandacht, wat betreft het 
kleine groepje vrouwen, dat zich op de vroege 
zondagmorgen naar het graf begeeft, speciaal 
op Maria Magdalena. Maar aan haar gedrag 
wordt de spanning dan ook aanstonds voel
baar gemaakt. Hevig ontsteld van schrik bij 
de eerste aanblik van het geopende graf, laat 
Maria de andere vrouwen in de steek en snelt 
naar de stad terug. Ze weet, waar ze Petrus 
vinden kan en aan hem en aan Johannes, die 
zij in zijn gezelschap aantreft, deelt zij buiten 
adem de snelle conclusie van haar geschokte 
hart mee: ze hebben het lijk van de Here weg
genomen. Deze schokkende tijding mobiliseert 
ogenblikkelijk de beide discipelen: haastig 
begeven zij zich op weg naar de hof, om zelf 
poolshoogte te nemen. Let hierbij op de fijne 
détailtekenmg van Joh. in vs. 4. Deze aante
kening herinnert enerzijds aan Petrus’ ver
loochening van zijn Here, 18:15 ev.; zij be
reidt anderzijds het verhaal van 21 : 15 ev. 
reeds voor.
b. We geven ook even aandacht aan de 
vraag, wat de discipelen nu precies gezien heb
ben in het graf, vs. 5-7. De mening is verde
digd, dat de windselen zó stijf stonden van
wege de er mede ingepakte specerijen, dat ze 
een lege omhulling vormden, en nog geheel de 
vorm vertoonde van het lichaam, dat er in 
omhuld geweest was. Een lege huls dus a.h.w., 
waarvan de sprake uitging, dat het lichaam, 
dat er in gezeten had er levend uit gekomen

is; dus: Jezus is opgestaan uit de dood. Wij 
blijven evenwel de voorkeur geven aan de van 
ouds bekende verklaring, dat de windsels niet 
ordeloos weggeworpen, her en der verspreid 
lagen, maar dat ze keurig opgevouwen lagen 
op de plaats, waar men het lichaam van de 
Here had neergelegd. Apart daarvan lag de 
hoofddoek, eveneens netjes opgerold. Dit 
beeld logenstrafte de indruk van Maria, 'dat 
het lijk gestolen zou zijn, volkomen. Juist de
ze ordelijke toestand van de onderscheiden 
doeken sprak van de majesteit van de op
standing en van de volkomen overwinning 
van de dood. Er heerst in het graf een vol
maakte orde, die symbool is van de overwin
ning voor de wanorde en van de ontwrichting,' 
die zonde en dood in de wereld hebben aange
richt.
c. Beheersend is in dit verhaal van Joh. zijn 
gebruik van het woordje „zien”; vgl. Schets 1 
par. 9. In vs. 5 wordt van Joh. gezegd, dat hij 
de windsels zag liggen; dat is hier nog niet 
meer dan: „ontwaren”; al kijkende de situatie 
opnemen. Hetzelfde wordt van Petrus gezegd, 
wanneer hij de grafkamer is binnen gegaan, 
vs. 6, 7. Hij ziet die volmaakte orde, waarin 
de doeken daar liggen. En daarvoor schrijft 
Joh. een tweede woord voor „zien”, dat bete
kent: aandachtig beschouwen, dit zien brengt 
tot nadenken; er komen vragen op, die nog 
geen antwoord vinden. En dan in de derde 
plaats wordt opnieuw van Joh. gezegd, dat 
hij „zag”, nadat ook hij naderbij gekomen is 
en nu ook nauwkeurig ziet, wat ook Petrus 
ontdekte. En dit derde „zien” is weer een 
ander woord, dat nu betekent: inzien, door
zién, het ineens dóór-hebben. Aan Johannes 
gaan ineens de ogen open, dat hij ziet en be
grijpt wat hier gebeurd moet zijn: de Here is 
opgestaan uit de doden. Daarom wordt dit 
„zien” ook verbonden met „en hij geloofde”. 
Plotseling breekt bij hem het geloofs-inzicht 
door, dat Jezus waarlijk is de Christus, Gods 
Gezondene, die daarom door de dood niet 
kon worden overwonnen, maar die nu Zelf de 
Overwinnaar van dood en graf geworden is. 
Wanneer de vraag oprijst, hoe het komt, dat 
bij het zien van dezelfde feiten bij Petrus 
(nog) niet, maar bij Joh. wel het geloof door
breekt; als ook, hoe het komt, dat toch ook 
bij Joh. eerst nu het volle geloof in Christus 
tot doorbraak komt, geeft Joh. zelf in vs. 9
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de oorzaak daarvoor aan. „Ze”, dat zijn de' 
discipelen in het algemeen, hadden tot hiertoe 
dé Schrift nog niet verstaan. Let hier wel op. 
Wij zouden wellicht willen zeggen: ja; maar 
de Here zelf heeft hen toch meermalen ge
sproken niet alleen over de noodzakelijkheid 
van zijn lijden en sterven („de Zoon des men- 
■sen. m oet. ...”), maar evenzeer over zijn op
standing daarna. Inderdaad. Maar dit spreken 
Van hun Here was telkens weer afgestuit op 
hun  onbegrip en onverstand. Ze hadden een
voudig geen oren voor zijn woorden. Maar 
dat had zijn diepere oorzaak in het niet ver
staan van de Schriften. Dat is straks ook het 
verwijt, dat de Here tot de Emmaüs-gangers 
richt, Luc. 24 : 25-27. Hij noemt dat „onver
stand en traagheid van hart” Dat erkent Joh. 
hier. Dat dienen ook wij te onthouden: waar
achtig geloof in de Here Christus kan alleen 
rusten op een ijverig en nauwgezet lezen en 
onderzoeken van de Schriften, gepaard aan het 
gebed, dat de H. Geest onze harten opene om 
het woord der Schriften te verstaan.

Par. 3. Houd Mij niet vast, vs. 11-18
a. Eerst weer enkele notities bij de tekst. 
We moeten oppassen, dat we Maria’s doen en 
laten niet slechts psychologisch trachten te 
verklaren: dat zij zó door haar smart is over
mand, dat zij daardoor dwaze dingen zegt en 
doet. Dat is natuurlijk ook wel het geval, 
maar de diepere grond is ook hier het onge
loof en niet verstaan der Schriften, waar 
-Joh. zoeven in vs. 9 over sprak. Dat blijkt 
mede duidelijk hieruit, dat in vs. 12 ook 
van haar het woord „zien” gebruikt wordt, 
dat betékent: aandachtig, nauwkeurig be
schouwen en in zich opnemen. Desondanks 
zegt de engelen-verschijning (witte kleding!) 
en het engelen-woord haar niets. Zó ernstig 
heeft het ongeloof in de mogelijkheid van 
Jezus’ opstanding alles bij haar afgegrendeld. 
Nog sterker komt dat uit, wanneer zij een 
moment later tegenover de Here Jezus zelf 
staat. Ook hier datzelfde woord voor „zien”: 
ze neemt de man aandachtig op; ze „ziet” de
ze „man” allerminst met een door tranen ver
sluierde blik. Ze beziet de „man” nauwkeu
rig; ze voert een kort gesprek met hem en 
haar gedachten overleggen, dat dit de tuin
man is. Zo kan ongeloof tegenover de Schrift 
en tegenover Jezus’ eigen woorden een mens 
verblinden. De Here breekt door dit scherm 
van ongeloof heen door slechts één woord: 
het noemen van haar naam. Vergelijk hierbij 
10: 3-5; Maria was ondanks haar momentele 
ongeloofs-houding toch een schaap van 
’s Heren kudde.
b. De centrale prediking in deze perikoop 
ligt in vs. 17. Maria heeft de Here vast ge
grepen. Ze heeft haar Meester levend terug 
ontvangen; nu grijpt zij Hem vast als om Hem

nooit meer los te laten en te verliezen. Daar 
ligt de verwachting in, dat zijn kruis en dood 
als een boze droom nu voorbij is en dat alles 
nu weer worden gaat, zoals het voorheen ge
weest is. Deze verkeerde verwachting corri
geert de Here ogenblikkelijk. Maria mag Hem 
niet vasthouden, in de zin van tegenhouden 
op de weg, die Hij heeft te gaan. Dat is niet 
de weg-terug naar het verleden, maar de weg- 
voorwaarts naar de toekomst. Het is een weg, 
die Hem naar boven voert; de Here verbindt 
zijn hemelvaart aan zijn opstanding. Het is de 
weg van de verhoging, opdat Hij straks, ten 
hemel gevaren en zittende aan Vaders rechter
hand, zijn werk kan voortzetten in de verga
dering van zijn kerk en in haar bescherming 
en bewaring: vgl. Mare. 16:19; Matth. 28:18. 
Het afscheid, waarover de Here zijn discipe: 
len reeds gesproken had in de nacht van het 
paasmaal, is onherroepelijk. Dat afscheid 
brengt afstand mee: Maria en de discipelen 
blijven hier op aarde; Jezus gaat naar de Va
der. Maar er komt een ontzaglijke rijkdom 
voor de Zijnen voor in de plaats; een rijkdom, 
die Hij door zijn lijden, sterven en opstanding 
hen heeft verworven. De God en Vader van 
Jezus is van nu voortaan óók de God en Va
der van de Zijnen. Ja, daarin staat nu zelfs 
het Vaderschap voorop. De Here zegt het zeer 
sterk beklemtoond; letterlijk: „Ik vaar op tot 
Hem, die mijn Vader is en uw Vader; mijn 
God en ook uw God”. Toch blijft er tegelijk 
een onuitwisbaar onderscheid. De Here zegt 
niet: „onze Vader en onze God”, maar „mijn 
Vader en uw Vader; mijn God en uw God”. 
Dit is het onderscheid, dat in Zondag 13 van 
de Catechismus, vr. +  antw. 33 helder en 
klaar is omschreven. Maar vanwege deze ver
houding kan de Here Jezus thans zijn disci
pelen; „mijn broeders” noemen.

Por. 4. Mijn Heer en mijn God, vs. 19-31
a. Een enkele notitie vooraf. Over de vraag, 
op welke wijze de Here Jezus in de vergader
zaal van de discipelen binnen kwam, verlieze 
men zich niet in allerlei speculaties. Zie wat 
Bouma daarover zegt; we sluiten ons aan bij 
zijn conclusie, dat we hier te doen hebben met 
een wonder van „deuropening door de al
machtige hand”, waarbij hij verwijst naar 
Hand. 5 : 19 ev.; 12 - 6-10. Evenmin stelle 
men als zekerheid, dat Thomas de eerste 
avond uit een zekere ongeloofs-onwil niet in 
de discipelen-kring aanwezig was; op dit punt 
verschillen we van mening met Bouma. De 
tekst zegt er niets over; zij constateert slechts 
het feit; laten ook wij dan geen veronderstel
lingen maken; er zijn allerlei redenen te be
denken, waarom hij niet aanwezig is geweest. 
Ook vervalle men niet in de fout het begeren 
van Thomas om de kruiswonden van de Here 
te zien en te tasten op zichzelf tot zonde te
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verklaren. De Here vertoonde deze wonden 
zelf aan zijn discipelen, vs. 20; vgl. ook Luc. 
24:36-39. De discipelen hebben, mede te 
onzen behoeve, móeten zien en itasten, opdat 
voor allen en ieder en ook voor alle eeuwen 
onloochenbaar zou zijn, dat de Here waarlijk 
is opgestaan uit de doden; vgl. I Joh. 1 : 1-4. 
De zonde van Thomas was, dat hij zien en 
tasten tot voorwaarde maakte voor zijn ge
loof, terwijl hij het ooggetuigenis van zijn 
mede-discipelen afwees; vs. 25, 26.
b. Uit de verschijning van de Here Christus, 
die ook de andere Evangelisten (Mare. en 
Luc.) wordt verhaald, haalt Joh. één bepaald 
moment naar voren: de installatie van zijn 
discipelen door de Here tot zijn apostelen, vs. 
21. Het gewicht van dit feit benadrukt hij, 
door al aanstonds aan deze Paasdag, de op- 
standingsdag, een bizonder accent te verle
nen, vs. 19; letterlijk: „op die dag, de eerste 
van de week”. Deze formulering verleent 
aan deze dag een bizonder stempel. Dit wordt 
nog versterkt door het tweemaal uitgesproken 
„Vrede zij u”, vs. 19, 21. Is dit de eerste maal 
de gebruikelijke Joodse begroeting bij zijn 
intrede in de discipelenkring, de tweede maal 
leidt het speciaal de instaliatie-plechtigheid in 
en geeft daaraan een officieel karakter. We 
mogen zelfs wel zeggen, dat hiermee de 
nieuw-testamentische kerk door de Here 
Christus officieel word geïnstitueerd. Dit feit, 
gevoegd bij de volgende verschijning van de 
Here, opnieuw op de eerste dag van de week, 
vs. 26, kan mede als grond worden aange
voerd voor de wettigheid van de Zondag als 
nieuw-testamentische sabbatdag; als de dag, 
waarop de gemeente in officiële eredienst sa
menkomt tot de dienst des Woords en der 
gebeden. We letten er daarbij op, dat de 
Vrede-groet thans in de mond van de Here 
een diepe, vervulde klank ontvangt. „Vrede” 
heeft hier zijn volle, diepe, bijbelse inhoud: 
zij omsluit alle heil en zaligheid voor dit en 
voor het eeuwige leven. Deze vrede is nu 
door Christus voor de Zijnen verworven; vgl. 
Rom. 5 :1 ;  Ef. 2,14-18; Fil. 4 :7 ;  Kol. 1: 
19, 20. En deze vrede schenkt Hij aan de 
Zijnen; het is maar niet een vrede-wens, maar 
een vrede-proclamatie. Dit blijkt ook daaruit, 
dat in het Grieks het koppelwoord „zij” ont
breekt; dus letterlijk: „Vrede aan u”, of „voor 
u”. Dit geldt nog vandaag van de vredegroet, 
die ambtelijk, aan het begin van de eredienst, 
aan de gemeente wordt uitgesproken.
c. De installatie van de discipelen tot 
apostelen des Heren laat ons drie momenten 
zien. Het eerste moment is de installatie, de 
„zending” zelf, vs: 21. De volmacht van 
Christus tot deze zending rust op zijn eigen 
„gezonden-zijn”. De vorm, waarin dit werk
woord staat, betekent, dat deze zending van 
Christus door de Vader maar niet een histo

risch feit uit het verleden is, maar aanstonds 
bij zijn hemelvaart zijn kracht verliest, maar 
dat deze zending een steeds blijvende .vol
macht inhoudt. Christus blijft ook na zijn ver
hoging de Gezondene; ja, dat feit krijgt thans, 
dank zij zijn verhoging, zijn effect daarin, dat 
Hij nu op zijn beurt zijn discipelen, als zijn 
apostelen uitzendt. Het tweede moment le
zen we in vs. 22. Het „blazen” herinnert aan 
wat de HERE deed bij de schepping, Gen. 
2 : 7. Dit teken kon dus door de discipelen 
aanstonds worden begrepen. De HERE blies 
de adem in de neusgaten van de mens en dat 
had tot effect, dat de mens een levend wezen 
werd. Zo betekent dit blazen van de Here 
Christus, dat de H. Geest aan zijn discipelen 
metterdaad geschonken wordt, met dit effect, 
dat zij ook waarlijk zijn apostelen kunnen zijn. 
De Geest zal hen tot het apostelschap be
kwamen. In zoverre is dus deze gave van de 
Geest onderscheiden van het Pinkster-gebeu- 
ren en tevens reeds een voorbode daarvan. 
Op Pinksteren zal de H. Geest woning maken 
in heel de kerk des Heren; hier ligt het accent 
op de ambtelijke bekwaming tot het apostel
schap. Het derde moment omschrijft de in
houd van hun zending, vs. 23. Deze is de pre
diking van de vergeving der zonden. Deze 
prediking bevat niet een vrijblijvende bood
schap, maar zij geschiedt met de ambtelijke 
volmacht tot bediening van de sleutelen van 
het koninkrijk der hemelen; vgl. 3 : 36 en de 
omschrijving van Zondag 31, vr. +  antw. 84.

d. Wanneer de Here een week later opnieuw 
in de discipelenkring verschijnt, bewijst Hij 
allereerst zijn barmhartigheid aan Thomas. 
Deze heeft het oog-getuigenis van zijn mede
discipelen met kracht afgewezen en zijn ge
loof in ’s Heren opstanding afhankelijk ge
steld van eigen zien en tasten van diens kruis
wonden, vs. 25. Thans mag hij zien en tasten; 
de woorden „wees niet ongelovig” betekenen; 
„niet langer”; „houd op met uw ongelovig- 
zijn”. We horen niet, of Thomas aan ’s Heren 
uitnodiging heeft gevolg gegeven. Reeds 
’s Heren woord, tot hem gericht, doorbreekt 
de harde muur van zijn niet-geloven in de 
geschiede opstanding. En maakt tevens uit 
zijn hart en mond los een korte belijdenis van 
zijn geloof, die het diepste en hoogste uitzegt, 
wat van Jezus gezegd kan worden: Jezus is de 
Messias-Koning en de Zoon van God. En dat 
niet maar als een theoretische formule bele
den, maar in persoonlijk, gelovig, deelgenoot
schap: mijn Heer en mijn God. In Hem, in 
zijn Messias- en zijn God-zijn ligt voor Tho
mas begrepen al zijn heil, zijn zaligheid en 
eeuwig leven. In deze belijdenis van Thomas 
keert het Ev. van Joh. aan het einde terug 
naar zijn begin. Deze belijdenis is de in een 
paar woorden geconcentreerde inhoud van de 
Proloog van het Ev. Ja, het is de conclusie,
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bij monde van Thomas uitgesproken op héél 
de Christus-prediking van dit Ev. Het ant
woord van de Here Jezus op Thomas’ belij
denis verbergt niet een zeker verwijt aan diens 
adres. Het is meer een constatering, die de 
erop volgende zaligspreking inleidt. Een zalig
spreking, die vooral het oog heeft op later 
komende geslachten, dus ook op ons. Deze 
zaligspreking draagt het karakter van een 
„masjaal”, een raadselspreuk. Wij zouden ge
neigd kunnen zijn de discipelen gelukkiger te 
achten, dan wij zijn, omdat zij voor hun ge
loof in Christus de steun hebben gehad van 
het voorafgaande zien. Dus zijn wij armer, 
omdat wij het moeten doen met geloven zon
der te zien.
De Here Jezus wijst deze conclusie echter 
af en wendt haar om in haar tegendeel. Het 
geloof openbaart zich in dieper, voller en 
rijker kracht, wanneer het de voorafgaande 
steun van het zien ontbeert, maar enkel en 
alleen rust op het horen van het gepredikte 
woord. Wie op eigen benen loopt is rijker en 
gelukkiger, dan wie een stel krukken nodig 
heeft om te kunnen lopen.
e. De vss. 30 en 31 vormen het slot van 
Joh.’ Ev. Over de plaats van hoofdstuk 21 
spreken we nog wel in de Inleiding op de vol
gende schets. In deze verzen hebben we ech
ter klaarblijkelijk te doen met de afronding 
van en het besluit op het gehele, voorafgaande 
Ev. Opvallend is daarbij, dat Joh. bepaald 
spreekt over de „tekenen”, die Jezus verricht 
heeft. We hebben reeds eerder gezien, dat 
Joh. doorgaans het leer-onderricht van de 
Heiland verbindt aan bepaalde historische 
gebeurtenissen. Daarmee ontvingen deze his
torische gebeurtenissen een centraal karakter, 
als openbarings-tekenen van Jezus’ heerlijk
heid als „het vleesgeworden Woord, vol van 
genade en waarheid”; vgl. ' 1 : 14 („aan
schouwd”!); 2 :1 1 ; 4 : 54. Vgl. hierbij ook de 
centrale plaats van het „zien” in dit Ev. Met

dit alles had Joh. slechts één ding op het oog; 
het geloof, dat Jezus de Christus is, de Zoon 
van God; de Gezondene door de Vader; het 
vleesgeworden Woord Gods. En door dat ge
loof in de „naam” van Jezus, d.w.z. in zijn 
zelfopenbaring als de Christus, de Zoon van 
God, wordt het eeuwige leven verkregen; 
vgl. 3 : 36; 17 : 3. Zo komt in deze afsluiting 
in korte, samenvattende vorm de Proloog 
a.h.w. terug.
We letten hierbij nog op het feit, dat Joh. hier 
met zoveel woorden vermeldt, dat hij uit al 
wat Jezus gedaan heeft een selectie heeft toe
gepast; vgl. ook straks 21 : 25. Wanneer wij 
de inspiratie van de H. Schrift belijden, bete
kent dat tevens, dat de H. Geest Joh. bij het 
kiezen en selecteren van de stof voor zijn Ev. 
onfeilbaar geleid heeft. En wat Joh. hier van 
zijn eigen Ev.-verhaal schrijft, geldt uit de 
aard der zaak evenzo van de drie andere 
Evangeliën. Ook daar hebben we evenzeer 
te doen met selectie en ordening van de ver
haalstof; vgl. Luc. 1: 1-4. Dit moet ons ervoor 
waarschuwen en ervan weerhouden, dat wij 
op onze beurt nog eens zouden gaan selecte
ren. Door, zoals sommigen doen, te gaan 
spreken over kern en hoofdwaarheden van 
het Ev.; door te gaan onderscheiden tussen 
hoofd- en bijzaken in het Ev.; of tussen fun
damentele en niet-fundamentele waarheden in 
de Schrift. Als het over „selectie” moet gaan, 
nu, dan heeft de H. Geest dat reeds voor ons 
gedaan. Hij heeft apostelen en profeten laten 
optekenen wat voor ons geloven van belang 
en noodzakelijk is; wat daarvoor niet nood
zakelijk is, heeft Hij weggelaten. Wij hebben 
de gehele Schrift, het gehele Ev. in het geloof 
te aanvaarden als voor dat geloof van funda- 
meneel belang; vgl. Openb. 22 : 18, 19, als
mede Catech. vr. +  antw. 22 („al wat”) en 
N.G.B., art. 7, le ged.
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Schets 28: Aan het meer van Tiberias, hoofdstuk 21

Par. 1. Inleiding
Oorspronkelijk vormde 20: 30, 31 het slot 
van het Joh.-Ev.: dit 21e hoofdstuk is er na
derhand aan toegevoegd. Hoewel sommigen 
van oordeel zijn, dat deze toevoeging door een 
ander is geschreven, b.v. door iemand uit de 
kring van leerlingen van Joh., zien we de 
noodzaak daarvoor niet in. Waarom zou niet 
Joh. zelf bij nader inzien dit hoofdstuk er nog 
bij geschreven hebben? Al moet worden toe
gegeven, dat de beide slotverzen wel de indruk 
geven er door een andere hand onder geschre
ven te zijn. Men zie voor een en ander de 
K.V., Deel I, pag. 49. Om welke reden Joh. 
dit hoofdstuk alsnog heeft toegevoegd, valt 
moeilijk te zeggen. Wellicht, dat hij het nodig 
gevonden heeft nog expres te verhalen het 
ambtsherstel van Petrus.
Tot driemaal toe wordt van deze verschijning 
gezegd, dat Jezus zich daarin openbaarde, vs. 
1, 14. Meermalen heeft Joh. dit woord in zijn 
Ev. gebruikt; vgl. 1 :31 ; 2 :1 1 ; 17 :6 . Vgl. 
ook nog 9 : 3 en voor de zakelijke betekenis 
van het woord: 7 : 4. Het wil in het algemeen 
zeggen, dat iets, wat omhuld en onzichtbaar 
is, door een bepaalde daad onthuld en zicht
baar wordt. Van de Here Jezus zelf gebruikt, 
wordt erdoor aangeduid, dat in of door een 
bepaalde daad zijn messiaanse heerlijkheid 
zichtbaar wordt; vgl. 1:31; 2 :11 . Hier in 
hoofdstuk 21 dan bizonder zijn heerlijkheid 
als de opgestane Heer. Deze heerlijkheid is 
aan Hem, ook na zijn opstanding, niet zonder 
meer zichtbaar. Ze moet onthuld, getoond 
worden; de activiteit gaat daarbij van de Here 
zelf uit door een woord, dat Hij spreekt of 
door een daad, die Hij verricht: Hij openbaart 
zich. Opmerkelijk is in dit verband, dat de 
discipelen de Here niet herkennen, ook' niet 
aan zijn stem, vs. 4. Pas na het wonder van 
de visvangst gaan aan Joh: als eerste de 
ogen open, vs. 7. Vgl. hierbij de ervaringen 
van de Emmaüsgangers, Luc. 24 : 13 ev. Wel 
wordt in deze geschiedenis gezegd, dat hun 
ogen waren „bevangen”, vs. 16, en dat deze 
naderhand worden „geopend”, vs. 31; maar 
tegelijk verklaart Marcus, dat de Here Jezus 
aan hen verscheen ..in een andere gedaante”.

16: 12. Uit al deze gegevens blijkt, dat het 
kennen van Jezus in zijn messiaanse heerlijk
heid, zowel voor als na zijn opstanding, een 
zaak is en blijft van geloof, rustend op Jezus’ 
zelfopenbaring in woord en daad.
Joh. noemt deze verschijning van Jezus aan 
het meer van Tiberias „de derde maal”, vs. 14. 
In het geheel vermelden de Evangeliën ons 
een zevental verschijningen. Wanneer toch 
Joh. deze de derde noemt, zal de bedoeling 
zijn, dat dit de derde maal was, dat de Here 
zich vertoont aan zijn discipelen gezamenlijk, 
of wellicht beter gezegd: aan de discipelen in 
hun kwaliteit als discipelen; als discipelschap.

Par. 2. De visvangst, vs. 1-14
a. Dat we de discipelen in ons verhaal in 
Galilea ontmoeten, berust op de aanwijzing, 
die de Here zelf hun had gegeven, Matth. 
28 : 7; Mare. 16 : 7. In afwachting van de din
gen, die komen zullen, hebben zij op initiatief 
van Petrus hun oude beroep weer opgevat, vs. 
3. Dat ze in de betreffende nacht niets van
gen is een beschikking van de Here, opdat 
straks de rijke vangst duidelijk zal uitkomen 
als een door Hem verricht wonder. Vragen 
we naar de betekenis van dit wonder, dan kun
nen we om te beginnen zeggen, dat het is een 
illustratieve prediking ter aanvulling op 
20 : 21. Vervolgens zullen we ons hierbij heb
ben te herinneren, het verhaal van een eerdere 
wonderbare visvangst, Luc. 5 :1  ev.; m.n. 
wat de Here Jezus daarbij toen ter verklaring 
heeft opgemerkt: „van nu aan zult gij mensen 
vangen", vs. 10. Dat woord van de Here gaat 
nu ten volle in vervulling, nu Hij hen uitzendt 
om alom zijn Evangelie te verkondigen; vgl. 
Matth. 28 ; 19. Terwijl hierbij eveneens in 
rekening gebracht zal moeten worden de ge
lijkenis, die de Here eens op het koninkrijk 
der hemelen heeft toegepast: de gelijkenis van 
het visnet, Matth. 13 : 47, 48. De arbeid van 
de „mensen-visserij” zal ongewijfeld een 
moeizame, veeleisende arbeid zijn, soms zal 
het erop lijken, dat deze arbeid met vruchte
loosheid is geslagen. Alle moeite en inspan
ning schijnt op niets uit te lopen en. niets op 
te leveren. Maar dan zal het de verhoogde
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Heer zijn, die op zijn tijd en op zijn wijze on
verwachte en ongedachte vrucht geeft. Een 
rijke vrucht ook; verrassende zegen op de pre
diking van het Evangelie. Maar voor die 
vrucht zullen de predikers dan ook steeds vol
komen afhankelijk zijn en blijven van hun 
Heer. Zoals Hij die vroege morgen de netton 
vol vissen dreef, zo zal Hij het altijd weer zijn, 
die door Zijn Geest de harten opent voor de 
prediking; Hij zal de gelovigen drijven in het 
„net van de prediking”; Hij is het, die zijn 
kerk vergadèrt door de macht, die Hem ge
geven is.
b. Er loopt ook nog een tweede draad door 
dit verhaal, waarbij we de symboliek van het 
visnet even moeten loslate», maar waarbij het 
eenvoudig gaat om de vis, tezamen met het 
brood, als voedsel. Tot verwondering van de 
discipelen is er reeds een kolenvuurtje aange
legd, met daarop vis en brood: De ochtend- 
maaltijd is reeds gereed gemaakt. Ze kunnen 
zo aanschikken, om na alle zware visserij- 
arbeid zich te verkwikken, waarbij de Here 
hun gastheer is. Een fijn trekje daarbij is, dat 
zij zelf ook tot de maaltijd mogen bijdragen 
van de pas-gevangen vis. Dit predikt de zorg 
van de verhoogde Heer voor het levensonder
houd van de Zijnen bij hun zware arbeid, 
waartoe zij worden uitgezonden. Wanneer de 
kerk des Heren trouw is in het vervullen van 
haar opdracht, garandeert de Heer van de 
kerk haar haar levensonderhoud. En zegent 
Hij de arbeid onzer handen, zodat het ons aan 
middelen voor de dienst in zijn koninkrijk 
nooit ontbreekt.

Por. 3. Petrus’ ambtsherstel, vs. 15-23
a. Het gaat in deze perikoop niet om herstel 
van de persoonlijke verhouding tussen Petrus 
en zijn Here. Daarmee heeft de Here geen 
weken gewacht, maar zijn discipel, die Hem 
verloochend had, reeds aanstonds op de op- 
standingsdag opgezocht, Luc. 24 :34. Van 
deze ontmoeting vertelt het Evangelie ons ver
der niets. Het herstel van de persoonlijke band 
blijft het geheim tussen Jezus en zijn gevallen 
discipel. Iets anders staat het met de vraag, of 
Petrus, na zo deerlijk gevallen te zijn, daarna 
het apostelambt nog wel waardig is te bekle
den. Deze vraag zou in de discipelenkring en 
naderhand ook in de gemeente gesteld kunnen 
worden. Of in ieder geval de vraag, of Petrus’ 
ambtsdienst na het gebeurde in Kajafas’ pa
leis, zo maar zonder meer voortgang kon en 
mocht vinden. We wezen er al op, dat het mo
gelijk is, dat Joh. juist met het oog op zulke 
vragen, deze geschiedenis aan het meer van 
Tiberias aan zijn Ev.-verhaal heeft toege
voegd. Het gaat in deze geschiedenis dus om 
het ambtsherstel van Petrus. Daarom hier ook 
niet een ontmoeting onder vier ogen, zoals op 
de Paasdag, maar een gesprek onder bijzijn

van en ten aanhore van de andere discipelen: 
het ambtsherstel draagt een publiek karakter. 
De andere discipelen moeten het naderhand 
als oog- en oorgetuigen kunnen bevestigen, 
dat Petrus van de Here ambtsherstel ontvan
gen heeft. En daartoe is het ook ons in de 
Schrift opgetekend.
b. De wijze, waarop de Here Jezus dit ambts
herstel verleent, vertoont een pastoraal karak
ter van zeldzame kracht. Diep gaat het mes 
er wel in bij Petrus, maar toch met grote 
barmhartigheid. Tot driemaal toe vraagt de 
Here hem naar zijn liefde-verhouding tot 
Zich: - bij iedere herhaling van deze vraag 
komt hem zijn drievoudige verloochening van 
de Meester scherper voor ogen te staan. Inder
daad: kan en mag hij nog tot de discipelen- 
kring gerekend worden? Kan hem nog de zo 
verantwoordelijke taak worden toevertrouwd, 
waarmee de Here de discipelen als zijn apos
telen uitzendt in de wereld? Kan aan hem de 
zorg voor de schapen van Christus’ kudde nog 
worden toevertrouwd? Dreigt hij niet in het 
uur van gevaar een huurling worden?; vgl. 
10 : 12. Juist in dit verband valt het op, dat 
de Here Jezus hem niet aanspreekt met de 
naam die Hij hem eens gaf: Petrus, rotsman, 
maar met de naam, die bizonder sterk de na
druk laat vallen op zijn natuurlijke afkomst: 
Simon, zoon van Johannes. Dat stelt Petrus 
scherp voor de aandacht, wie en wat hij krach
tens zijn afkomst is. Simon, met zijn opbrui
sende aard: zijn impulsieve karakter, waarmee 
hij altijd haantje de voorste is. Waardoor hij 
zo dikwijls zichzelf voorbijloopt. Hoe was het 
gegaan in de laatste nacht? Had Simon niet, in 
een zekere overmoed verklaard: „al zouden 
ook allen aan U aanstoot nemen, ik nooit!?”; 
Matth. 26 : 33. Maar waar is dat zelfverzeker
de woord op uitgelopen? Juist op dit pijnlijke 
punt zet de Here het mes er in: Hij vraagt 
hem: „hebt gij Mij waarlijk lief, méér dan de
zen?” Tevens gebruikt de Here een woord 
voor „liefhebben”, dat betekent: in diepe, wel
bewuste liefde aan iemand verbonden zijn. Zo, 
dat je zelfs bereid bent je eigen leven voor de 
ander op te offeren. Zó toch had Petrus het 
die nacht gesteld, nog toen hij het zwaard had 
getrokken. In zijn antwoord op deze vraag 
bezigt Petrus nu echter een heel wat zwakker 
woord, dat duidt op vriendschappelijke ver
bondenheid; zoiets als: „houden van”. Aan 
zichzelf ontdekt en in diepe ootmoed durft hl] 
het grote woord „liefhebben” niet aan; laat 
staan een liefhebben meer en sterker dan de 
andere discipelen. En alsof hij zelfs dat zwak
ke woord „houden van” nauwelijks aandurft, 
omdat het feit van de verloochening daartegen 
getuigt, doet hij een beroep op Jezus’ alwe
tendheid: U weet, Here, dat ik ondanks alles 
toch van U houd”.
c. Hoewel de Here zijn discipel reeds na
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dit eerste antwoord de verzekering van zijn 
ambtsberstel schenkt, zet Hij toch het mes er 
nog dieper in. Het ambtsherstel mag voor Pe
trus niet een te „goedkope" zaak zijn; het zal 
zo diep in zijn leven tot verootmoediging moe
ten insnijden, dat hij het nooit meer vergeet. In 
zijn tweede vraag gaat de Here voorbij aan het 
zwakkere, door Petrus gebruikte woord; Hij 
houdt hem vast bij het woord „liefhebben” 
in zijn volle, diepe zin, al laat Hij het „meer 
dan dezen” nu achterwege: heeft hij de Here 
waarlijk lief?” Wanneer Petrus dan opnieuw 
hetzelfde antwoord geeft, handhaaft de Here 
wel het zopas reeds gegeven ambtsherstel, 
maar thans eveneens in afgezwakte vorm. 
Sprak Hij zoeven van „weiden”, d.i. het her
derschap in zijn volle omvang, nu gebruikt 
Hij het woord „hoeden”, dat slechts „te eten 
geven” betekent. En dat niet alleen, maar wan
neer de Here dan ten derde male zijn vraag 
aan Petrus stelt, neemt Hij het door hem nu 
al tweemaal gebruikte woord over: „Simon,

., houd je inderdaad van Mij?” Kan hij zelfs dat 
I) zwakke woord nog wel handhaven in het licht 
1 van hetgeen gebeurd is? Scherper dan ooit 

komt zo voor Petrus’ aandacht te staan de 
ernst van de daad van zijn verloochening; en 
hoezeer dat de Here recht en reden geeft tot 
zijn steeds dieper indringende vraag naar zijn 
liefde voor de Meester. We lezen dan nu ook, 
dat hij bedroefd werd; het verdriet over zijn 
zware val golft met kracht in hem omhoog. 
Maar des te dringender laat hij het appèl gel
den op ’s Heren alwetendheid: de Here weet, 
dat hij aan Hem verbonden is met een band, 
die Petrus wel niet met dat diepe woord „lief
de” durft te benoemen, maar die hem toch aan 
de Meester verbindt. Ér klinkt daarbij tevens 
een taalkundige variant mee in die woorden: 
„Gij weet, dat ik U liefheb”. Ditmaal n.1. 
niet slechts als een beroep op het loutere feit, 
dat Jezus dit weet, maar tevens als een appèl 
op de werkelijkheid, dat Jezus dit, als de ken
ner en doorgronder van ieders hart, weet op 
hetzèlfde ogenblik, dat Hij zijn discipel zo 
ernstig en indringend leidt tot zelfkennis en 
verootmoediging. Er ligt een belijdenis in, dat 
de Here zijn driemaal gestelde vraag niet heeft 
gesteld uit twijfel of wantrouwen, maar juist 
vanuit de wetenschap, dat zijn diep-gevallen 
discipel Hem toch waarlijk liefheeft. Juist in 
het licht van die wetenschap van de Here is 
Petrus’ droefheid over zijn val diep en op
recht. Nu is het dan ook genoeg. Thans ver
leent de Here hem voor de derde maal en 
daarmee nu ook voorgoed en definitief ambts
herstel. Nu keert ook het volle, alles-omvat- 
tende woord „weiden” terug. Het volle herder
schap over Christus’ kudde wordt hem op
nieuw toevertrouwd.
d. Dit verkregen ambtsherstel neemt niet 
weg, maar accentueert veelmeer, dat Petrus

de les uit het gebeurde zijn leven lang al meer 
en al dieper zal moeten leren. Die les ligt in 
feite samengevat in Jezus’ afsluitend woord 
tot hem: „Volg Mij”, vs. 19b. Dat houdt in 
het volgen van Jezus in die zin, zoals Hij 
daarover in het verleden zo dikwijls heeft ge
sproken; vgl. het teksten-materiaal bij Bou- 
ma, t.p. Het sluit vooral ook in zelf-verloo- 
chening en een steeds meer kruisigen en 
doden van het eigen vlees; dat vlees, dat 
Simon Petrus zo dikwijls parten heeft ge
speeld. Dit volgen van Jezus zal zijn uiterste 
konsekwentie verkrijgen aan het einde van 
Petrus’ leven. Daarover spreekt de Here in 
vs. 18 in een „masjaal”, een raadselspreuk. 
Joh., die Petrus vele jaren heeft overleefd, 
ontraadselt ons deze spreuk, vs. 19. Aan het 
einde van zijn leven zal Petrus een gebondene 
zijn, die in het voetspoor van zijn Meester, de 
marteldood zal sterven. De overlevering ver
meldt ons, dat Petrus in Rome aan het kruis 
gestorven is. Joh. zet echter deze martelaars
dood van Petrus in glorie-licht: met deze dood 
heeft hij God mogen verheerlijken. God wordt 
verheerlijkt in deze discipel van Christus, die 
aan het begin van zijn ambtelijke loopbaan uit 
vrees zijn Meester verloochende, maar die zó 
diep en intens heeft leren verstaan, wat het 
betekent zijn Meester te volgen, dat hij aan 
het einde van zijn apostolische loopbaan zijn 
leven als martelaar voor deze Meester offert. 
Met een dubbel „Amen” bevestigt Christus 
dit glorielicht, dat over het leven van juist dé
ze discipel vallen mag.

e. In hoeverre Petrus op dat moment de 
strekking van Jezus’ „masjaal” verstaan heeft, 
blijft een vraag. Uit het „brengen waar gij niet 
wilt” heeft hij in ieder geval kunnen begrijpen, 
dat de Here hem geen vriendelijk levenseinde 
verzekerde. Het is weer even de „oude” 
Petrus: hij denkt er blijkbaar niet verder over 
na, vraagt de Here ook niet om nadere uitleg, 
maar als zijn oog op Joh. valt, stelt hij Hem 
wel de vraag: „Here, wat zal er met hem ge
beuren?”; vs. 20, 21. Met een nieuwe
„masjaal” wijst de Here Jezus hem echter te
recht, vs. 22. Petrus moet afleren zich te be
moeien met dingen, die hem niet aangaan; 
met zaken, die niet tot zijn opdracht behoren 
en die niet voor zijn verantwoordelijkheid 
komen: Uit vs. 23 blijkt, dat Joh. met opzet 
deze episode in zijn verhaal heeft ingevloch
ten. In later tijd heeft men in de gemeenten 
een verkeerde conclusie getrokken uit deze 
woorden, door Jezus met het oog op Job. tot 
Petrus gesproken. Joh. heeft hier een gerede 
aanleiding, om die verkeerde conclusie af te 
wijzen. Jezus’ woorden hebben slechts be
doeld Petrus terecht te wijzen. Of de daarin 
uitgesproken mogelijkheid ooit werkelijkheid 
zou worden, ligt daarbij buiten het gezichts
veld. We merken hierbij nog op, dat vs. 20
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i a.h.w. de anonyme handtekening bevat tun 
Joh., als schrijver van dit Ev.; vgl. Schets 
1 par. 2.

Par. 4. Slot, vs. 24, 25
a. De vss. 24 en 25 vormen het definitieve 
onderschrift onder dit Ev. In de inleiding 
merkten we reeds op, dat dit onderschrift 
waarschijnlijk van een andere hand is, dan van 
Joh. Er wordt hier door „wij” óver hem ge
sproken. Wie deze „wij” zijn, valt niet te be
slissen. De vaak verdedigde mening, dat hier
bij gedacht moet worden aan de ouderling
schap van Efeze, waar Joh. zo lange tijd ver
blijf gehouden en gewerkt heeft en waar hij 
naar alle waarschijnlijkheid ook dit Ev. heeft 
geschreven, is niet onmogelijk. We zouden 
hier dan een Kerkeraads-getuigenis lezen over 
de betrouwbaarheid van de Voorganger! Vgl. 
voorts Schets 1 par. 4. Of anders kan gedacht 
worden aan broeders uit de onmiddellijke 
omgeving van de apostel daar te Efeze; enkele 
van zijn leerlingen b.v. In de eerste plaats be
vestigen zij, dat hij inderdaad de schrijver van 
dit Ev. is. Let hier weer op de woorden „ge
tuigt” en „getuigenis”; het gaat in het Ev. om 
het betrouwbare oog- en oor-getuigenis aan
gaande wat de Here Jezus werkelijk gedaan 
heeft en gesproken heeft. We hebben ook in 
dit Ev. niet te doen met een stuk „gemeente- 
theologie”, maar met de ware feiten van Jezus’ 
leven en werken. Daarom ook „Wij weten”,

\s. 24b. Deze wetenschap van de betrouw
baarheid van het apostolisch getuigenis rust 
op dat oog- en oorgetuige zijn. Uit het feit, 
dat het woord ..getuigt” in vs. 24a in de tegen
woordige tijd staat, valt af te leiden, dat Joh. 
op het moment, dat dit geschreven wordt, nog 
in leven is. Met zijn persoon, als apostel des 
Heren en met zijn nog steeds levend-voort- 
gaand getuigenis, staat hij borg voor de waar
achtigheid en betrouwbaarheid van hetgeen 
hij in zijn Ev. geschreven heeft.
b. Dat „ik” in vs. 25 is één uit de kring van 
de „wij”; blijkbaar de man, van wiens hand 
dit onderschrift is. Hij sluit zich aan bij Joh.’ 
eigen slot in 20 :30 , 31. Hij doet dit in de 
vorm van een hyperbool, d.i. in overdrijvende 
vorm. We moeten dit vooral ook verstaan in 
zijn diepte-dimensie: de zin en de betekenis 
van Jezus’ woorden en werken zijn zo onbe
schrijfelijk rijk, dat het onmogelijk geacht 
moet worden, dat deze ooit in menselijke ge
schriften zou kunnen worden uitgeput. Te
recht verwijst Bouma hierbij naar 1 : 14, het 
centrale thema van dit Ev. Dit thema is in 
zijn uitwerking waarlijk onuitputtelijk. De 
kerk des Heren kan dit thema slechts over
nemen in haar aanbiddende lofzang met de 
woorden van Gezang 23: „Te Deum lauda- 
mus” !
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