
De ouverture van het evangelie van Johannes is een indrukwekkende aanwijzing  

hoe dat evangelie gehoord wil worden. Dat staat in de verzen 5 en 14; het licht 

schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet overmeesterd. Het woord             

is vlees geworden en heeft in ons midden zijn tent neergezet of heeft onder ons 

getabernakeld. Dat is m.i. de sterkste samenvatting van wat hij wil verkondigen;                  

dat Jezus de komende en de gekomen messias is om onder de mensen te zijn,                    

om hen te bemoedigen en op te richten, om zijn gemeente te verzamelen, toe te 

rusten, uit te zenden en dan weer te verlaten, na hen de troost en de kracht van                  

de Geest toegezegd te hebben. 

Meer dan de andere evangelisten is Johannes gericht op Israël en hem staat een 

groots visioen voor ogen: in Jezus is voor hem de verzameling en de eenheid 

gelegen van de kinderen van Israël en Samaria en alle verstrooiden in de Romeinse 

wereld. Dat brengt hem in conflict met de orthodoxe synagoge die na de Joodse 

oorlog alles zette op een strikte naleving van de Wet en die een allesoverheersende     

allergie ontwikkelde tegen alles wat ook maar enigszins in verband gebracht kon 

worden met messiaanse pretenties. 

Jezus laat zich dopen. Tot twee keer horen we de Doper zeggen: Daar is het Lam 

van God in vs. 29 en 36, als omlijsting van wat hij daartussenin zegt: dat de Geest 

als een duif op Jezus neerdaalde, dat die bleef op hem rusten en dat hij de Zoon van 

God is. Aan het eind van het evangelie horen we bij Thomas: Mijn Heer en mijn God. 

Zo horen we aan het begin en het einde: Zoon van God, Heer en God 

Het lam heeft in de Hebreeuwse bijbel meerdere betekenissen. In Ex. 12 gaat het 

over het paaslam dat in de nacht van de uittocht geslacht wordt en waarvan het 

bloed, gestreken aan de deurpost, het volk dat wegtrekt behoedt voor de dood.                      

In Lev.16 gaat het om een zondebok, waar op Grote Verzoendag alle zonden van 

Israël op gelegd worden, dan wordt het dier de woestijn ingejaagd, een zekere dood 

tegemoet  

In Jesaja 53 staat: Hij werd mishandeld, maar liet zich verdrukken en deed zijn mond 

niet open, als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is 

voor zijn scheerders. Op het kruis worden de beenderen van Jezus niet gebroken, 

dat verwijst naar het Paaslam dat gaaf moest zijn en waarvan daarom de beenderen 

niet gebroken mochten worden. Zo wordt Jezus bij de doop aan het begin en op het 

kruis aan het einde, waar zijn vernedering tegelijk zijn verheffing is, getekend als het 

Paaslam, offer, vergeving, verrijzenis. 

Na de doop roept hij de leerlingen en wordt geroepen naar een bruiloft in Kana in 

Galilea. Bij Johannes speelt de tegenstelling Galilea en Juda, Jeruzalem een grote 

rol. In Galilea begint zijn dienst, op de derde dag. Geen wijn meer. Dan geschiedt   

het eerste teken, water wordt wijn van goede kwaliteit en in overvloed. Dit teken is 

ook het beginsel van de tekenen, dat aangeeft waar ze voor bedoeld zijn; om de                 

be-teken-is van Jezus te ontvouwen, om de leerlingen tot vertrouwen, tot geloof te 

brengen en tot de moed om hem te volgen. 

 



Het getal zeven speelt een grote rol, er zijn zeven tekenen bij Johannes,                      
alle zeven in de hoofdstukken 2 t/m 11, in hfst. 12 begint het lijdensverhaal. 
Er zijn zeven redevoeringen en gesprekken, met medestanders, meelopers                          
en tegenstanders. Er zijn zeven Ik-ben woorden, toespelingen op de eigen,                       
niet uit te spreken naam van de Eeuwige: Ik-ben-die-Ik-zal-zijn. 
 
De zeven tekenen zijn: Water wordt wijn, Genezing van de zoon van een hoveling, 
Genezing van een verlamde man, Spijziging van de 5000, Lopen over het water, 
Genezing van een blindgeborene, Opwekking van Lazarus. 
 
Wijn staat symbool voor het Onderricht. In een uithoek van Israël, ver van 
Jeruzalem licht het op nieuwe wijze op en geeft richting aan een leven met 
eerbied en respect voor al wat leeft, het laatste teken is bij Johannes het 
eigenlijke verrijzenisverhaal, leven door de dood heen. Daartussenin drie 
genezingen, het hart van de tekenen is de spijziging, brood en vis genoeg                     
voor allen overal waar de woorden van Jezus gehoord en gedaan worden.                    
Jezus loopt over het water als teken dat de macht van het kwaad uiteindelijk                                
niet op kan tegen de weerloze overmacht van de trouw van God 
 
Zeven Ik-ben woorden, Woorden die refereren aan de naam Ik-ben-die-ik-zal-zijn.                        
‘Ik ben het brood van leven’, ‘Ik ben het licht van de wereld’ Ik ben de deur                     
van de schapen’ ‘Ik ben de goede herder’ ‘Ik ben de opstanding en het leven’                     
Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ ‘Ik ben de ware wijnstok’  Bij het woord 
‘weg’ mogen we bedenken dat dat een kernwoord is in de Hebreeuwse bijbel,                  
het gaat om het onderricht als de weg, de weg als richtinggevend, als uitnodiging, 
als uitdaging, als belofte.  
 
De weg waar Israël telkens weer van afwijkt en weer naar teruggeroepen wordt.   
In hfst. 14 spreekt Jezus over de weg naar het vaderhuis. ‘Jullie kennen de weg 
waar ik heenga’, zegt Hij. Thomas antwoordt: Heer, wij weten niet eens waar u 
heengaat, hoe zouden wij dan de weg daarheen kunnen weten? Daarmee laat 
Johannes in één zin zien wat we bij alle evangelisten tegenkomen, dat er een 
spanningsveld is tussen Jezus en de discipelen, dat er sprake is van onbegrip, 
van niet verstaan en van misverstanden.  

Vanaf hfst. 12 gaat het evangelie naar het lijden toe en dat gebeurt op opvallende 
wijze. In de hfstn. 13 t/m 17 houdt Jezus een installatie rede voor zijn gemeente, 
waarin hij spreekt over zijn heengaan en het komen van de Geest, die rede laat hij 
volgen met een lang gebed waarin hij indringend bidt voor zijn discipelen, dat zij 
volharden in de wereldwanorde die heerst, dat zij elkaar vasthouden bij uitsluiting 
en vervolging, dat zij dat doen in trouw aan de geboden, in liefde en vrede voor  
naar elkaar.  
 
Het is opvallend dat Johannes zo hoog inzet op de gemeente want zijn eigen 
gemeente was een buitengewoon gammel verhaal, uitgestoten uit de synagoge, 
veracht en gewantrouwd door de Romeinen, intern ten prooi aan forse conflicten. 
Hoe goed is het woord van Thomas te begrijpen: waar u heengaat, hoe zouden 
wij dan de weg daarheen kunnen weten?  En toch … Jezus wijst weer op zichzelf, 
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.’ Dat mag verstaan worden naast het 
vierde, het centrale woord Ik-ben-de-herder. 



De herder die betrouwbaar is, die vooropgaat als een teken van tegenspraak 
tegen de herders die Israël maar al te goed kent uit eigen ervaring bij wie meestal 
de macht en de leugen regeert. Wie mij volgt, zegt Jezus, gaat op de weg van het 
onderricht, die gaat in geest en waarheid. Waarheid geen leer, het is een abstract 
relationeel begrip dat concreet wordt gedaan in de daden die het leven dienen.  
Ik ben de waarheid, omdat mijn weg mensen niet tegen elkaar uitspeelt, maar ze 
tot eenheid wil verzamelen. Ik ben het leven, want binnen mijn bereik wordt in 
vrede en vrijheid geleefd. Zo ben ik voor-beeld-ig, de weg van de waarheid en                     
het leven zoals God die ons wil schenken.  
 
Heel dat gelaagde, gecompliceerde evangelie van Johannes loopt er op uit dat              
hij het verhaal van Jezus toevertrouwt aan de gemeente. Zo komen wij via de 
Doper, Maria en de Evangelist terug bij ons zelf. Barnard zei: wij zijn de hand             
van de Doper die doopt, wij zijn de keel van Maria, die zingt, Bij Johannes moeten 
we het zelf bedenken. Ik zou zeggen: wij zijn de hand en de mond van Johannes 
die zijn verhaal over Jezus in woord en daad moeten overleveren.  
 
Waarbij we ons moeten realiseren dat overleveren een dubbelzinnig woord is. 
Overleveren is doorgeven, daar is echter de misvatting en het veelal niet bewuste 
verraad bij inbegrepen. Bij al onze goede voornemens en beste bedoelingen 
schieten we er toch vaak naast. Zo was het, zo is het en zo zal het zijn. Ik ben 
daarom geneigd om grote woorden van Johannes over de gemeente allereerst               
te betrekken op het hart van ons gemeente-zijn, op de liturgie, in de volharding 
van woord, lied, gebed en ritueel. De aloude verhalen die altijd weer als nieuw 
kunnen klinken en de dienst van de tafel waarin het visioen van deze hemel 
nieuw, deze aarde nieuw tot ritueel is gelouterd. 
 
Daar komen wij ze altijd weer tegen, de grote namen die ons zijn voorgegaan,              
in de tijd van Advent en Epifanie de Doper, Maria en de Evangelist als getuigen 
van de overgang van oud naar nieuw. Bij Johannes zet Maria het verhaal van 
Jezus in gang en zij staat aan het einde onder het kruis, samen met de leerling, 
door Jezus worden zij verbonden met elkaar, als symbool voor de gemeente.  
Doet wat hij jullie zegt, zegt aan het begin de moeder tot de bedienden en aan       
het einde mogen ook de leerlingen zich aan die woorden toevertrouwen.  
Bij de Doper is Jezus de Komende, bij Maria is Hij gekomen, bij Johannes doet  
Hij in woord en teken waarvoor hij gekomen is. 
                                                                                                                                                      
Tot slot nog één keer de Evangelist. Johannes heeft geen z.g. instellingsverhaal 
van het Avondmaal. Ik ga er echter vanuit dat brood en wijn als omlijsting van                
de Ik-ben woorden en de spijziging als hart van de tekenen verstaan mogen 
worden vanuit de maaltijd van de dankzegging, de eucharistie, waarin we 
gedenken dat Jezus daarbij de Gastheer is, waarin we ons openstellen voor de 
gemeenschap met elkaar en waarbij we vooruitzien naar de tijd dat geen enkel 
mensenkind meer weet wat honger is, waarin al wat leeft deelt in de overvloed  
die God ons schenkt. Het lijkt mij in de lijn van Johannes als we ons daarbij laten 
gezeggen door een woord dat aan Augustinus wordt toegeschreven bij het delen 
van brood en wijn. Als het brood wordt aangereikt dan wordt dat getekend met de 
woorden: ‘Wordt wat je ontvangt, ontvangt wat je bent: Lichaam van Christus’.                  
En zo moge het zijn. 



 

 

 

 

 

 


