
Inleiding 

Op 9 januari heb ik geprobeerd om een beeld te geven van de hoofdlijnen van het Evangelie 

van Johannes. Ik heb toen gezegd dat zijn Evangelie een ingewikkeld verhaal is en dat dat 

samenhangt met de gecompliceerde situatie van zijn gemeente. Dat betekent o.a. dat er 

naast de prachtige teksten ook heel harde uitspraken in te vinden zijn en dat sommige 

teksten vanuit een andere motivatie geschreven zijn dan op het eerste gezicht lijkt. In deze  

overweging probeer ik dat toe te lichten. 

 

Overweging bij Johannes 2:13 – 22 en 15:9 - 17 

Uit het Johannes evangelie blijkt dat zijn gemeente waarschijnlijk een kleine groep was aan 

de rand van het orthodoxe jodendom en verwikkeld in een tragisch en uitzichtloos conflict 

verwikkeld was met andere geloofsrichtingen binnen Israël. En we weten, geen groter 

twisten dan geloofstwisten. Dat conflict leidt er toe dat die gemeente uit de synagoge werd 

gebannen, geëxcommuniceerd. Hoe kon het zover komen? Johannes stond  een groots 

visioen voor ogen, het herstel van Israël, het verbond van twaalf stammen, alle verstrooide 

kinderen van Israël verzameld.  Dat was volgens hem mogelijk als heel Israël zich zou 

bekennen tot Jezus als de waarachtige messiaanse mens als ‘licht van en voor de wereld’ 

Daar lag precies het probleem. Ook de Farizeeën, ontwikkelden een strategie die ‘heel 

Israël’ aanging, echter geheel anders. Zij  keerden zich af van de feitelijke machtsstructuren 

en concentreerden zich op permanente studie en een stringent    zich houden aan het 

onderricht. Alleen een volledige terugtrekking op de eigen identiteit bood naar hun mening 

een uitweg. Deze strategie is goed te verdedigen en volgens veel historici is het daaraan te 

danken dat het Joodse volk niet geheel uit de geschiedenis is verdwenen.  

Uit de dramatische afloop van de Joodse oorlog, in gang gezet door geradicaliseerde 

zeloten, trokken zij de conclusie dat elk openlijk verzet, vanuit welke messiaanse oriëntatie 

dan ook, ten koste van alles moest worden vermeden. De Farizeeën kwamen voort uit de 

gegoede bevolking, hun interpretatie van de geboden en verboden werd echter zo 

veelomvattend dat die onmogelijke lasten met zich meebrachten voor het ‘gewone’ volk, 

arme mensen die ver in de meerderheid waren. 

Ook de priesterlijk elite, verzameld in de partij van de Sadduceeën, die intensief 

collaboreerde met de Romeinen, moest uiteraard niets hebben van welke vorm van verzet 

dan ook.  Alleen al van het woord ‘messiaans’ kregen zij een waas voor de ogen. Zo leidde 

verwantschap in traditie tot bittere vijandschap - uit die tragiek is het evangelie van Johannes 

voortgekomen. Rome vond dat soort interne twisten prima zolang ze maar intern werden 

uitgevochten.  

Johannes had niets met Rome. Waar hij spreekt over de orde van deze wereld, daar bedoelt 

hij de wanorde van de romeinse overheersing. Door zijn conflict met de Joodse orthodoxie, 

verloor zijn gemeente echter wel  de bescherming die Joodse groeperingen tot op zekere 

hoogte van de Romeinen kregen. De gemeente van Johannes zal bovendien ook tamelijk 

geïsoleerd zijn geweest van andere zich ontwikkelende christelijke gemeenten. Zijn oriëntatie 

op Jezus en Israël maakte zijn gemeente tot een soort buitenbeentje. Dat wordt o.a. 

zichtbaar in de geheel andere opzet van zijn evangelie ten opzichte van die van Matteüs, 

Marcus en Lucas. We weten wat er gebeurt als een van meerdere kanten bedreigde 

minderheid in  de knel raakt. Eerst is er een groei in eenheid, dan ontstaan er conflicten m.n. 

over de weg die moet worden gegaan om te overleven.  



Het is die conflictueuze situatie die wordt weerspiegeld in een deel van de teksten. Dan 

klinken er veroordelende en uitsluitende bewoordingen, Jezus is daar geen begrijpende en 

bemoedigende leraar. Dat hangt samen met de tegenstellingen waar de gemeente mee 

geconfronteerd werd. Johannes gebruikt tegenstellingen ook bij de opbouw van zijn 

evangelie. 

Het is opvallend dat hij het verhaal van de tempelreiniging al aan het begin van zijn 

evangelie plaatst. Nu gaat bij hem Jezus meerdere keren op naar Jeruzalem, bij de  

synoptici is dat één keer. Doordat het aan het begin staat komt die reiniging elke keer weer 

in herinnering als hij opgaat naar Jeruzalem. Er is echter nog iets. Het verhaal volgt direct           

op de bruiloft te Kana. De bruiloft waar het tekort aan wijn overgaat in een  overvloed 

daaraan als symbool voor een geheel nieuwe glans over het onderricht.  Kana ligt in het 

(half)heidense Galilea. Daar komt het onderricht op ongekende wijze tot leven. Willen de 

orthodoxe Farizeeën van Jeruzalem daar goed naar luisteren? 

De tempel in Jeruzalem is de plaats bij uitstek voor de ontmoeting met de Eeuwige.                  

Precies daar gaat Jezus met een zweep tekeer en noemt die plaats een markt. De tempel 

functioneerde ook als nationale bank met dubieuze transacties en een enorme voorraad aan 

goud. Wil de orthodoxe priesterelite daar goed naar luisteren? Zo keert Johannes aan het 

begin al de rollen om. Zij die geminacht werden door Farizeeën en Sadduceeën als volk dat 

de wet niet houdt, ervaren een messiaanse vreugde door de tekenen die Jezus verricht. 

In Johannes 3 spreekt Jezus met Nicodemus, een gesprek van Jood tot Jood, geheel legaal 

volgens de mores van die tijd. In Johannes 4 spreekt Jezus op klaarlichte dag met een 

Samaritaanse vrouw. Volstrekt ongehoord volgens de mores van die tijd. Een Joodse man 

spreekt niet met Samaritanen en spreekt in het openbaar geen vreemde vrouwen aan. Ook 

hier keert Johannes weer de rollen om, een legale ontmoeting in de nacht, een dubieuze in 

het volle licht. Zo laat hij zien dat Jezus nieuwe verhoudingen mogelijk maakt. 

In hoofdstuk 6 gaat het over brood, met het eerste Ik-ben woord en met het hart van de 

tekenen, de broodvermenigvuldiging. Er ontstaat een discussie waarin aan het einde staat: 

Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: ‘Hoe kan die man ons zijn lichaam 

te eten geven?’ Daarop zei Jezus: ‘Werkelijk, Ik verzeker u, als u het lichaam van de 

Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u.’  

Dat is forse taal die laat zien dat de gemeente is verkrampt in haar eigen gelijk.                    

Hij, geen ander. Hij en hij alleen. Geen tegenspraak, geen afwijkende standpunten, ónze 

weg in naam van Jezus, is de énige weg voor Israël. ‘Dit woord is hard, wie kan dat 

aanhoren’ zeggen de leerlingen wat mismoedig tegen elkaar. Dan  wordt gezegd dat veel 

leerlingen zich van hem afkeren en niet meer met hem meegaan.  

Die ‘afvalligen’ komen opnieuw in beeld op het loofhuttenfeest in hoofdstuk 8. Daar zegt 

Jezus tot hen: ‘Waarom begrijpt u niet wat ik zeg? Omdat u mijn woorden niet kunt 

aanhoren. Uw vader is de duivel, en u doet maar al te graag wat uw vader wil. Hij is vanaf 

het begin een moordenaar geweest … Wanneer hij liegt, spreekt hij zoals hij is: een 

aartsleugenaar … Maar Mij gelooft u niet, want Ik spreek de waarheid. 

Er loopt een kronkelige maar onmiskenbare weg van deze woorden naar teksten van 

Maarten Luther. Hij begreep dat de Joden zich niet bekeerd hadden, er was immers alleen 

de katholieke kerk, een afgodenkerk. Maar nu de ware kerk was verschenen, moesten zij 

zich toch wel bekeren. Dat deden ze echter niet. Dan schrijft hij het pamflet ‘Von den Juden 

und ihren Lügen’. Daarin verwijt hij de Joden dat zij zichzelf als verheven mensen zien 

vanwege hun afstamming van de aartsvaders.  



Jullie zijn echter kinderen van de duivel, schrijft hij dan. Luther ontleent zijn tekst, die echt 

antisemitisch is, aan verschillende verzen uit Johannes 8. Hij staat daarmee in een brede 

stroom van de christelijke traditie, het is echter de vraag of die al bij Johannes is begonnen. 

Er zijn gezaghebbende exegeten die er van uitgaan dat het Johannes evangelie meerdere 

keren herschreven is en hoe verder in de tijd dat gebeurde, hoe meer ruimte er kwam voor 

anti-joodse benaderingen. Ik aarzel omdat dat het in het evangelie blijft gaan om intern 

Joodse discussies over het messianisme en daarvan weten we dat die hoog kunnen oplopen 

Het probleem zit m.i. meer in de vertaling en de uitleg van de tekst. Onze bijbels spreken 

vrijwel altijd over ‘de joden’ als vertaling van het griekse ‘hoi Ioudaioi’. Dat is niet verkeerd, 

maar staat wel open voor de interpretatie dat het gaat over alle Joden die in de tekst 

voorkomen en in het verlengde daarvan alle joden van alle tijden en plaatsen. Dat heeft in 

later tijd ook in de uitleg doorgewerkt. Beter zou het zijn om te vertalen met ‘de Judeeërs’. 

Ook dan geldt echter dat elke keer precies gekeken moet worden welke groep van joden 

bedoeld is; de volgelingen, de elite, het volk, de nieuwsgierigen, de ‘afvalligen’ of de 

tegenstanders. Lastig, maar m.i. de enige manier om anti-semitisch misbruik te voorkomen. 

Tot slot. Johannes weet van de precaire situatie van zijn gemeente, hoe gaat hij    daar mee 

om? Dat doet hij door Jezus uitvoerig afscheid te laten nemen met een  toespraak en een 

gebed. In die toespraak roept hij indringend op tot het liefhebben van elkaar. Zo’n tekst kan 

bij ons onbewust het vermoeden oproepen dat het met dat liefhebben wel goed zat in die 

gemeente, de Heer heeft het toch duidelijk gezegd. Ja, dat heeft hij, ik denk echter dat de 

tekst een min of meer wanhopige ondertoon heeft. Juist omdat Johannes weet hoe 

kwetsbaar zijn gemeente is en dat zij alleen kan overleven door in eenheid saamhorig te zijn, 

roept hij haar op om in het licht van  Jezus die eenheid te zoeken in verantwoordelijkheid 

voor elkaar. 

In 1936 werd mgr. De Jong benoemd tot aartsbisschop van Utrecht. Dat was in zekere zin de 

glorietijd voor de katholieken, hun emancipatie was voltooid en zij hadden hun rechtmatige 

plaats in de samenleving verkregen. De Jong was een behoudend man. Dat weerhield hem 

er niet van om in oorlogstijd een moedige houding aan te nemen tegenover de Duitse 

bezetters. In 1946 werd hij tot kardinaal benoemd. In 1953 werd met alle katholieke pracht 

en praal gevierd dat 100 jaar daarvoor de bisschoppelijke hiërarchie was hersteld. De 

kardinaal was al ziek. 

De afsluiting werd op een avond in de Galgewaard gevierd. Tot verrassing van      velen 

werd een niet aangekondigd toespraakje van de kardinaal via de luidspeakers ten gehore 

gebracht. Het ging eigenlijk alleen om een dringende oproep om één, één, één te blijven. Het 

was een hartstochtelijk appèl tot behoud van heel het rijke roomse leven met alles wat mocht 

en vooral ook niet mocht. Maar hoe indringend ook, in feite was angst voor het ineenstorten 

daarvan de drijfveer. Die in z’n hart voelde de kardinaal hoe wankel het fundament was. Het 

is die angst  die ook Johannes gekend heeft. Zo’n 10 -15 jaar na het feest ging het rijke 

roomse leven er aan. De gemeente van Johannes vond een nieuwe weg om te gaan. 

Gelukkig wel. Want wat zou het Nieuwe Testament armer zijn geweest zonder het evangelie 

van Johannes en de andere Johanneïsche geschriften. Johannes betekent God-is-genadig. 

Hij schreef zijn evangelie als bevestiging van de betekenis van zijn naam.  

 

 

 


