
Johannes schrijft voor een kleine gemeente in Klein-Azië, met veel onzekerheden, 
onderlinge verdeeldheid, een slechte verhouding tot de orthodoxe synagoge en een 
diepe haat voor de Romeinen. Een aangevochten gemeente die zich zowel door de 
Joodse orthodoxie als door de Romeinen bedreigd voelde. Voor Johannes is Jezus 
allereerst, meer dan bij de andere evangelisten, de messias voor Israël, niet voor de 
staat, maar voor de verstrooide kinderen van Israël wereldwijd. In de messias Jezus 
is hun eenheid gelegen. Dat is zijn eerste en voornaamste betekenis 
 
In de proloog van het evangelie wordt Johannes de Doper tweemaal aangekondigd 
als getuige, vier keer is daarbij sprake van het woord ‘getuige’ of een variant 
daarvan. Na de proloog schrijft de evangelist allereerst in dagen. Op dag één de 
ondervraging van Johannes door afgevaardigden van de religieus-politieke leiders 
van Jeruzalem. Op dag twee getuigt Johannes over Jezus als het Lam van God.                      
Op dag drie vinden twee leerlingen de messias. Op dag vier vindt Andreas zijn broer 
Simon. Op dag vijf worden Filippus en Nathanaël gevonden en wordt Jezus koning 
van Israël genoemd. 
 
Johannes de Doper is een uiterst kritische profeet. Op iconen is hij de enige die met 
woeste haren wordt afgebeeld. Dat woeste ontbreekt echter geheel bij Johannes.                 
Er staat ook niet, in tegenstelling tot in enkele liedboekliederen, dat Jezus door 
Johannes gedoopt wordt, er is geen dreiging met komende toorn, wel een belijdenis: 
vs. 29 Daar het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt en in vs. 36: 
‘Daar is het Lam van God’ Daartussenin getuigt de evangelist wel dat hij de Geest 
als een duif op Jezus heeft zien neerdalen, dat die bleef op hem rusten en dat hij de 
Zoon van God is.   
 
Jezus als het Lam is een beeld dat verschillende betekenissen van het Eerste 
Testament bij elkaar brengt. In Exodus 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 weggeroepen wordt uit de slavernij, behoedt voor de dood.              
In Lev.16 horen we van een z.g. zondebok, waarop de Hogepriester op Grote 
Verzoendag alle zonden van Israël op het door het lot aangewezen dier legt,                        
dat wordt daarna de woestijn ingejaagd, en gaat zo een zekere dood tegemoet.  
 
In Jesaja 53 horen we: Hij werd mishandeld, maar hij 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, zo deed hij zijn mond niet open. Die drie betekenissen 
maken duidelijk dat als Jezus genoemd wordt: Lam van God dat de zonden van de 
wereld wegneemt, dat dat wil zeggen dat hij gericht is op heel-maken, op herstel van 
verhoudingen en scheppen van mogelijkheden voor een nieuw begin. 
 

De zonde van de wereld dat is; het onrecht, de uitbuiting, de minachting, het geweld 
dat allereerst structureel en collectief en daarbinnen ook individueel bedreven wordt 
en waar allen aan onderworpen zijn. Een die als zodanig alle waarachtig samenleven 
verstoord. Het fundamentele kwaad van deze wereld wordt door dit Lam opgeheven 
en weggedragen, zegt Johannes.  
 
 
 



Daarna is het Jezus zelf die Simon een nieuwe naam geeft: Kefas, die Filippus roept 
en Natanaël ziet. Na de belofte van Jezus dat zij nog grotere dingen zullen zien 
wordt het roepingsverhaal van de gemeente afgesloten met de woorden: Jullie zullen 
de  hemel geopend zien en de engelen van God zien omhooggaan en neerdalen 
naar de mensenzoon. Dat roept Genesis 32 op, het gevecht bij de Jabbok, waar de 
Eeuwige Jacob een nieuwe naam geeft, Israël. 
   
Nu de eerste volgelingen gevonden zijn, het getuigenis van Johannes en de eerste 
woorden van Jezus geklonken hebben, kan het verhaal van de gemeente beginnen. 
Het  begint met de bruiloft in Kana, die wordt gevierd op de derde dag. Maar er 
waren er al vijf, ja, maar de derde dag staat voor de beslissende dag, de dag van 
omkeer en doorbraak en vijf en drie is acht en de achtste dag is in onze traditie de 
eerste dag van een nieuwe week, het is echter ook de dag die vooruitwijst naar de 
altijddurende dag van God zelf.  
 
M.a.w. met de bruiloft te Kana begint een verhaal waarvan God zelf het verborgen 
begin en einde is. Daarin is het Maria die het in beweging zet, op gang brengt, als                 
zij de bedienden opdraagt: doet wat hij jullie zegt.  
 
Maria komt opnieuw in beeld aan het einde van het evangelie bij de kruisiging van 
Jezus. Aan het begin van het evangelie schuwt Johannes de grote woorden niet             
om zijn betekenis aan te geven: Lam van God, Zoon van God, Messias, koning van 
Israël. En ook aan het kruis blijft Jezus a.h.w. degene die  weet en ziet. Hij houdt de 
regie. Het kruis, dat ultieme schandhout, is niet alleen teken van zijn ondergang en 
vernedering, het is ook teken van zijn verhoging, zijn verheffing van de aarde.  
 
Echter, het is en blijft een kruis en precies daar komt Maria opnieuw in beeld. 
In Joh.19 horen wij: Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster, 
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria uit Magdala. Toen Jezus zijn moeder zag 
staan, en bij haar de leerling die hij liefhad, zei hij tegen zijn moeder: ‘Dat is uw zoon’  
en daarna tegen de leerling: ‘Dat is je moeder.’ Vanaf dat moment nam die leerling 
haar bij zich in huis. 
 
In het evangelie van Johannes is Maria de verwijzende te Kana, door haar optreden 
kan voortreffelijke wijn in overvloed gedeeld worden en zij is de diep bedroefde bij 
het kruis. Haar zoon krijgt daar zure wijn te drinken, omdat het er op lijkt dat zijn 
verhaal stukloopt op het kruis. Maria loopt daar niet voor weg. Daarmee vervult zij 
twee functies die voor een gemeente essentieel zijn: die van de uitdaging en die van 
de troost. De uitdaging in Kana waar zij oproept tot het doen van wat Jezus zegt. Dat 
zegt zij schijnbaar uit het niets en toch … en troost kan door haar geboden worden, 
omdat zij zelf het diepste leed doorleden heeft. 
 
Zo staat zij aan het begin en aan het einde, aan het begin met de Doper, de grootste 
getuige  van dat Israël dat de messias verwacht en aan het einde met de leerling die 
Jezus liefhad, in Hem de messias herkend heeft. Zo is zij de omlijsting van het 
verhaal dat Johannes over Jezus en zijn gemeente vertelt. Zij zet het in beweging 
door haar woord tot de bedienden en zij zet het voort in de trouw aan het woord dat 
Jezus spreekt vanaf het kruis. Zo staat zij aan het begin van de Johanneïsche 
gemeente, als een voor-beeld-ige gelovige vanwege haar trouw aan de weg van 
haar Zoon, ook in het uur van zijn zelfovergave aan  het kruis.  



Zo wordt zij oerbeeld voor en van de kerk, beginsel voor de brede zusterschap en 
broederschap van de gemeente van Jezus Messias, zij wordt de eerste opdat velen 
zullen volgen en zo moge het zijn. 
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