Studies in het evangelie
naar Johannes

OudeSporen

Studies in het
evangelie naar
Johannes
Bijbelstudies Lausanne

Studies in het evangelie naar Johannes
Bijbelstudies Lausanne
Copyright © OudeSporen
Vormgeving: Jan Paul Spoor
Bron: Le Messager Évangélique 1917-1922
Eerste editie 2009
Tweede herziene editie 2015
Derde editie 2018
OudeSporen online uitgeverij
ISBN/EAN 978-90-.....-. (Eboek)
ISBN/EAN 978-90-.....-.
NUR 707

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige
vorm of op enige wijze, hetzij electronisch of mechanisch, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.

‘Tekst’.

Verwijzing

Inhoud
Johannes 1������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Vers 1-18����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9
Vers 19-28�������������������������������������������������������������������������������������������������������17
Vers 29-34�������������������������������������������������������������������������������������������������������18
Vers 35-52�������������������������������������������������������������������������������������������������������22
Johannes 2����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
Vers 1-12���������������������������������������������������������������������������������������������������������30
Vers 13-25�������������������������������������������������������������������������������������������������������33
Johannes 3����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 39
Vers 1-21���������������������������������������������������������������������������������������������������������39
Vers 22-36�������������������������������������������������������������������������������������������������������53
Johannes 4����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 57
Vers 1-42���������������������������������������������������������������������������������������������������������57
Vers 43-54�������������������������������������������������������������������������������������������������������65
Johannes 5����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 69
Vers 1-18���������������������������������������������������������������������������������������������������������69
Vers 19-30�������������������������������������������������������������������������������������������������������73
Vers 31-47�������������������������������������������������������������������������������������������������������77

7

Studies in het evangelie naar Johannes

Johannes 6����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 81
Vers 1-15���������������������������������������������������������������������������������������������������������81
Vers 16-21�������������������������������������������������������������������������������������������������������83
Vers 22-59�������������������������������������������������������������������������������������������������������84
Vers 60-71�������������������������������������������������������������������������������������������������������92
Johannes 7����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 95
Vers 1-9�����������������������������������������������������������������������������������������������������������96
Vers 10-36�������������������������������������������������������������������������������������������������������97
Vers 37-53�����������������������������������������������������������������������������������������������������100
Johannes 8���������������������������������������������������������������������������������������������������������105
Vers 1-11�������������������������������������������������������������������������������������������������������105
Vers 12-20�����������������������������������������������������������������������������������������������������108
Vers 21-30�����������������������������������������������������������������������������������������������������111
Vers 31-47�����������������������������������������������������������������������������������������������������114
Vers 48-59�����������������������������������������������������������������������������������������������������118
Johannes 9���������������������������������������������������������������������������������������������������������121
Vers 1-41�������������������������������������������������������������������������������������������������������121
Johannes 10�������������������������������������������������������������������������������������������������������129
Vers 1-21�������������������������������������������������������������������������������������������������������129
Vers 22-42�����������������������������������������������������������������������������������������������������134
Johannes 11�������������������������������������������������������������������������������������������������������139
Vers 1-44�������������������������������������������������������������������������������������������������������139
Vers 45-57�����������������������������������������������������������������������������������������������������149
Johannes 12�������������������������������������������������������������������������������������������������������153
Vers 1-8���������������������������������������������������������������������������������������������������������153
Vers 9-19�������������������������������������������������������������������������������������������������������155
Vers 20-36�����������������������������������������������������������������������������������������������������156

8



Vers 37-50�����������������������������������������������������������������������������������������������������161
Johannes 13�������������������������������������������������������������������������������������������������������165
Vers 1-20�������������������������������������������������������������������������������������������������������165
Vers 21-30�����������������������������������������������������������������������������������������������������172
Vers 31-38�����������������������������������������������������������������������������������������������������174
Johannes 14�������������������������������������������������������������������������������������������������������177
Vers 1-14�������������������������������������������������������������������������������������������������������177
Vers 15-31�����������������������������������������������������������������������������������������������������182
Johannes 15�������������������������������������������������������������������������������������������������������189
Vers 1-17�������������������������������������������������������������������������������������������������������189
Vers 18-27�����������������������������������������������������������������������������������������������������197
Johannes 16�������������������������������������������������������������������������������������������������������199
Vers 1-15�������������������������������������������������������������������������������������������������������199
Vers 16-22�����������������������������������������������������������������������������������������������������203
Vers 23-33�����������������������������������������������������������������������������������������������������204
Johannes 17�������������������������������������������������������������������������������������������������������209
Vers 1-26�������������������������������������������������������������������������������������������������������209
Johannes 18�������������������������������������������������������������������������������������������������������221
Vers 1-11�������������������������������������������������������������������������������������������������������221
Vers 12-27�����������������������������������������������������������������������������������������������������223
Vers 28-40�����������������������������������������������������������������������������������������������������225
Johannes 19�������������������������������������������������������������������������������������������������������229
Vers 1-16�������������������������������������������������������������������������������������������������������229
Vers 17-30�����������������������������������������������������������������������������������������������������231
Vers 31-37�����������������������������������������������������������������������������������������������������233
Vers 38-42�����������������������������������������������������������������������������������������������������234

9

Studies in het evangelie naar Johannes

Johannes 20�������������������������������������������������������������������������������������������������������237
Vers 1-10�������������������������������������������������������������������������������������������������������237
Vers 11-18�����������������������������������������������������������������������������������������������������239
Vers 19-23�����������������������������������������������������������������������������������������������������242
Vers 24-31�����������������������������������������������������������������������������������������������������245
Hoofdstuk 21�����������������������������������������������������������������������������������������������������249
Vers 1-14�������������������������������������������������������������������������������������������������������249
Vers 15-17�����������������������������������������������������������������������������������������������������254
Vers 18-25�����������������������������������������������������������������������������������������������������258

10



11

Studies in het evangelie naar Johannes

Johannes 1
Vers 1-18
Vers 1-13. Johannes verschilt van de drie andere evangeliën hierin, dat
Christus erin niet wordt voorgesteld aan het volk om als Messias aangenomen
te worden. Hij is van het begin af verworpen (vs. 10 en 11) en de mens wordt
gezien als ongeschikt om van Zijn tegenwoordigheid te kunnen profiteren.
Alles moet van God komen. De Heer Jezus wordt er in voorgesteld als de Zoon
van God, God de Zoon die de Vader openbaart.
Paulus stelt de mens aan God voor, krachtens het werk van Christus; de apostel
Johannes stelt God aan de mensen voor; God geopenbaard in het vlees te
midden van de mensen.
Vers 1. Het begin waarvan hier sprake is, is het begin van wat geschapen is.
Toen dit begin er was, was er het Woord bestaande van alle eeuwigheid. Er is
drie keer sprake van een begin:
•

Hier in Johannes 1:1.

•

Verder, “in de beginne schiep God de hemel en de aarde” (Gen. 1:1).
Wat overeenkomt met Johannes 1:3.

•

Ten slotte het begin uit 1 Johannes 1:1 dat overeenkomt met Johannes
1:14 als “het Woord dat vlees is geworden”.
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Dit laatste begin is het grootste en wonderlijkste van allen. Het is het begin
op de aarde van wat eeuwig is, van Hem die op aarde is gekomen om aan de
mensen de gedachten van God mee te delen alles wat in het hart van de Vader
voor hen was. In de Zoon van God was het leven, en het leven was het licht van
de mensen. In de voorbije eeuwigheid had God zich omringd met engelen die
Hij geschapen had toen het Hem behaagde. Maar het leven bestond toen met
het oog op mensen die God in Zijn gedachten had van alle eeuwigheid, opdat
zij met dit leven zouden leven.
Toen al wat bestaat begon, was het Woord. Waar was het? Bij God. Wat was
het Woord? Het was God! Wat was in het Woord? Het leven. Het Woord was
dus eeuwig, goddelijk, onderscheiden van God. Deze beschouwing bestrijdt
alle valse leer die toen in omloop was en die van Christus een uitvoering van
het Goddelijk wezen maakte in het begin. Daarom wordt in vers 1 gezegd dat
in het begin het Woord bij God was, en al bestond van alle eeuwigheid. Men
vindt dus over het Woord in de eerste verzen:
a.

Wanneer het was;

b.

Waar het was;

c.

Wat het was;

d.

Wat in het Woord was.

Vers 3. Zonder het Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Dat doet
ons teruggaan tot wat is kunnen geschapen worden vóór het heelal, tot de
engelen bijvoorbeeld. Het Woord is de volledige en gehele uitdrukking van de
gedachten van God, van al Zijn raadsbesluiten; terwijl de waarheid is wat God
is, zegt en denkt en waarvan de volmaakte uitdrukking Christus is.
Vers 4. In dit Woord was het leven, het leven was het licht van de mensen. Zo
is er ook in de natuur geen leven waar het licht niet kan doordringen; overal
elders is de dood.
Vers 5. Het licht heeft in de duisternis geschenen. Maar in plaats van die
duisternis te verdrijven, zoals dat in de natuurkunde gaat, is de duisternis
waarin het licht heeft geschitterd, duisternis gebleven. De duisternis heeft het
licht niet begrepen. Zo was de toestand van de mens; ongeschikt tot enige
verandering. Hij blijft wat hij is en zal dat blijven als Gods macht van Hem niet
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een nieuw schepsel maakt. “Want de God die gezegd heeft: ‘Uit duisternis
zal licht schijnen’, Die heeft geschenen in onze harten tot de lichtglans van de
kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus” (2 Kor.
4:6). De tussenkomst van God zelf kenmerkt dit Evangelie. “u moet opnieuw
geboren worden” zegt de Heer Jezus tegen Nicodemus. Alles komt van Hem en
evenals in Efeze wordt de mens hier beschouwd als dood voor God. Johannes
beschrijft eigenlijk maar zeven feiten van alles wat hij in het leven van de
Heer gezien heeft. Maar om elk feit ontwikkelt hij een serie gedachten die
het goddelijk onderwijs van dit Evangelie vormen. Bijvoorbeeld in betrekking
tot de vermenigvuldiging van de broden; het brood des levens, een gestorven
Christus waarmee men zich moet voeden om het eeuwige leven te hebben.
De Geest van God spreekt in Johannes niet zoals in de andere evangeliën,
over behoeften die in het hart gevormd worden en dat hij die deze behoeften
heeft tot Jezus komt om er het antwoord op te ontvangen (behalve in zeker
opzicht, Nicodemus). In Johannes wacht Jezus niet, als er behoeften zijn, op de
openbaring ervan om er op te antwoorden (zie bijvoorbeeld de Samaritaanse),
maar in het algemeen vindt men zelfs het gevoel niet. Inderdaad is er niets en
God schiep alles (bijvoorbeeld de verlamde te Bethesda, de blindgeborene,
de gestorven Lazarus). Niets verschrikkelijker wat de toestand van de mens
betreft, dan dit bewijs dat hij geen enkele werkelijke behoefte heeft als die niet
voortgebracht wordt en geschapen door de Geest in het hart. De wonderen in
dit evangelie zijn als het getuigenis dat alles absoluut afhangt van de werking
van God. De Heer Jezus wordt er dan ook in voorgesteld als de Zoon van God.
Een andere trek van Johannes is dat God zich openbaart in de persoon van zijn
Zoon op de aarde, en dat de Zoon de Vader openbaart.
Vers 6-8. Johannes de Doper heeft een grote plaats in dit hoofdstuk. Hij kondigt
het koninkrijk van God niet aan het volk zoals in de andere evangeliën. Van het
begin tot het einde wordt hij voorgesteld als getuige van Christus. In vers 7
geeft hij getuigenis aan zijn natuur; in vers 15 aan zijn openbaring in het vlees;
in vers 19-28 aan hen die uitgezonden zijn om hem te vragen wie Hij is. Hij
antwoordt dat hij niets is dan de stem van iemand die groter is dan Hij. Hij trekt
zichzelf volledig terug en geeft getuigenis aan de persoon van Jezus. Van vers
29-31 geeft hij getuigenis aan Zijn werk. Van vers 32-34 aan Zijn opstanding,
als degene die met de Heilige Geest doopt. En in vers 35-42 stelt hij Hem
voor als het middelpunt van hen die Hem gevolgd hebben. De hoedanigheid
van Johannes als de grootste van de profeten bestaat niet alleen uit het feit
dat hij onmiddellijk Christus voorafgaat, maar dat hij zich volledig voor Hem
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heeft teruggetrokken terwijl hij Hem alle plaats geeft, zijn eigen discipelen tot
Christus leidde en daardoor zichzelf de laagste plaats geeft. Echter ziet men
wat een belang deze profeet voor God had, opdat van hem zou kunnen gezegd
worden dat hij ‘niet het licht was’, maar dat hij getuigenis aan het licht gaf.
Vers 9. “Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en iedere mens
verlicht”. Het licht is in de wereld gekomen in de vleeswording. Men kan lezen
hoeveel keer men in Johannes het werkwoord “komen” leest, dat toegepast
wordt op Jezus, evenals het woord “gezonden”. Dit gezonden was het ik ben
van het Oude Testament, de Heer. We zien ook in Johannes het algemene
raadsbesluit van Gods genade. Johannes gaf getuigenis aan het licht opdat
allen door hem geloven zouden (vs. 7). Het licht, komende in de wereld dat
ieder mens verlicht (vs. 9) en niet alleen de Joden. Allen bevinden zich onder
de werking van dit licht. Dat wordt gezien in het hele leven van Jezus: “ziende
hun gedachten”, “en Jezus hun gedachten kennende, zei tot hen...” (Matt. 9:4,
22:25).
Onder de werking van dit licht trekken de beschuldigers van de vrouw uit
Johannes 8 zich terug, de een na de ander en beginnend van de oudste tot de
laatste. Niemand ontsnapt aan dit licht.
Vers 10-13. “Hij was in de wereld”. God de schepper, hier het Woord, was in de
wereld gekomen, in een wereld die door Hem is gemaakt in wiens midden Hij
onbekend is gebleven. De ongewijde schrijvers maken nauwelijks melding van
de aanwezigheid van Jezus op aarde. De wereld die door Hem is gemaakt, maar
is van God gescheiden door de zonden. Het is een slecht systeem geworden en
als zodanig aangeduid in dit Evangelie. We moeten onderscheid maken tussen
deze betekenis van het woord wereld, en met de wereld als schepping. De
zonde heeft van deze wereld een systeem gemaakt wat in verval is en vijandig
is tegen God, zodat Hij als Hij er komt niet gekend wordt. Hier gaat dat niet
verder dan het feit dat de wereld Hem niet heeft gekend. Maar in deze wereld
was er een volk dat door God was gekozen, die “de zijnen” genoemd worden
en dat te midden van de heidenen de kennis van de ware God, Zijn uitspraken,
Zijn eredienst, zijn beloften enz. bezat. Dit milieu was voor de Heer “het Zijne”.
Hij is gekomen tot het Zijne en Hij is door de Zijnen niet aangenomen. Stelt
u voor een huisvader die, na een lange afwezigheid weer thuis komt, aan de
deur klopt en roept. Niemand antwoordt. Zijn vrouw, zijn kinderen kijken
door het venster, zien hem en nodigen hem uit verder te lopen, als een niet
welkom persoon die zij weigeren te kennen en te ontvangen. De Heer geeft
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uitdrukkingen aan de smart die Hem deze verwerping veroorzaakt als Hij zegt:
“Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en hen stenigt die tot u zijn
gezonden, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen bijeenverzamelen, zoals een
hen haar kuikens bijeenverzamelt onder haar vleugels, en u hebt niet gewild”
(Matt. 23:37). Door de verwerping van Christus toen Hij tot “het Zijne” kwam,
en omdat de meest bevoorrechte mensen die in de gunstige omstandigheden
waren Hem niet aannemen, kunnen wij zien het verval van de mensen.
Vers 12. In “maar zovelen Hem aangenomen hebben” is de hoogste zegen
gegeven, de bijzonderste die voorwerpen van de genade van God kunnen
krijgen, een zegen aan het eenvoudig geloof verleent: “het recht kinderen van
God te worden”. Zó te worden, deze plaats in te nemen en aan de goddelijke
natuur deelachtig te worden. Het is het tegenovergestelde van de adoptie
van een kind, zoals dat onder de mensen plaatsvindt. Want de adoptie kan
voorrechten verlenen maar kan nooit de natuur meedelen van hem die
adopteert. God echter maakt ons deelgenoten van Zijn eigen natuur. Dezelfde
apostel zegt: “Ziet welk een liefde de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen
van God genoemd zouden worden, en wij zijn het ook. Daarom kent de wereld
ons niet, omdat zij Hem niet heeft gekend”, (1 Joh. 3:1). Door de mededeling
van de goddelijke natuur kunnen wij God onze Vader noemen. Door het geloof
staan we in deze betrekking tot God; gegrond op de mededeling van zijn natuur
“die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man, maar
uit God geboren zijn” (vs. 13). Alles wat uit de mensen is wordt uitgesloten.
Dat komt niet uit het bloed - van menselijke afkomst -, noch uit de wil van het
vlees, van de zondige en bedorven natuur; noch uit de wil van een man, van
de werkzaamheid van een wezen dat niet gelooft in zijn onherstelbare val en
wil komen tot betrekkingen met God door eigen inspanning. Deze dwaling is
in het evangelisch onderwijs van onze dagen geslopen en wil de mensen laten
geloven dat hun werken en inzet noodzakelijk is om te krijgen wat God gratis aan
het geloof aanbiedt; terwijl het er eenvoudig om gaat aan te nemen dat Jezus
in de wereld gekomen is. Die in “zijn Naam geloven” ontvangen onmiddellijk
het leven van God en worden zijn kinderen. “want er is ook onder de hemel
geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij behouden moeten
worden” (Hand. 4:12). Men komt niet langzamerhand in deze betrekking. Het
geloof steunt op het Woord van God en ontvangt het leven. Nadat Jezus tot
Nicodemus over de noodzakelijkheid van de nieuwe geboorte heeft gesproken
zegt Hij hem hoe dat plaats kan hebben; door water en door Geest. Het Woord
toegepast door de kracht van de Geest. Dit werk kan langer of korter duren
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tot op het ogenblik van de nieuwe geboorte. Hier staat op het ogenblik dat
Jezus wordt aangenomen deze betrekking ontstaat. Dit sluit elk denkbeeld
aan een halve bekering uit. Wij hebben nodig ons meer bewust te zijn welk
wonderbaar voorrecht aan de gelovigen van de tegenwoordige bedeling wordt
gegeven: de levende betrekking, gekend en verwerkelijkt tot Gods kinderen.
Wij hebben nodig te leven in het genot van zo’n betrekking, om openlijk in
deze wereld de karaktertrekken van onze Vader te dragen (Ef. 5:1).
De heiligen van het Oude Testament hadden het leven, hun geloof bracht hen
in betrekking met God. Maar zij hebben nooit het genot van de betrekking
gekend met God als Vader. Het leven dat zij bezaten was eeuwig wat zijn natuur
betreft. Maar het wordt pas “het eeuwige leven” genoemd in het nieuwe
Testament. Want het wordt pas geopenbaard door de komst van Christus
en is slechts na zijn dood meegedeeld kunnen worden. Het is “het leven in
overvloed” waarover gesproken wordt in Johannes 10. De Heer Jezus heeft de
Geest van het leven aan zijn discipelen meegedeeld na zijn opstanding. Maar
alleen het ontvangen van de Heilige Geest kan dus bewustzijn geven van deze
betrekking. Na door God verzegeld te zijn, die Hem zo erkent als zijn kind, kan
de gelovige Hem “Vader” noemen. Deze naam door de gelovige uitgesproken
is het bewijs dat hij opnieuw geboren is. In de toestand van zwakheid van het
christendom kan men onregelmatigheden tegenkomen. Gelovigen die gered
zijn zonder te geloven, of die het zegel van de Heilige Geest niet ontvangen
hebben, of die het bezitten zonder het te geloven. Cornelius had het leven als
iedere gelovige van het Oude Testament. Dit leven openbaarde zich door de
vreze God, de godzaligheid en de werken. Maar om van de voorrechten van
de nieuwe bedeling te genieten had hij nodig om te geloven in de naam van
Jezus. Zodra Petrus die naam uitspreekt ontvangt Cornelius de Heilige Geest.
Hij wordt een kind van God.
Vers 14-18. In vers 1-5 wordt de natuur van het Woord genoemd. In vers 6-13
wordt genoemd dat het licht in het midden van de mensen was; de ontvangst
van het Woord en zijn gevolgen bij hen die het ontvangen hebben. In vers 14
zien we wat het Woord geworden is: “het Woord is vlees geworden”. God is
komen wonen in een mens. Hij had te midden van zijn volk gewoond, maar
verborgen in een diepe duisternis achter het voorhangsel van het heilige
der heiligen. Hij moest deze woning verlaten toen zijn volk aan afgoden de
voorkeur gaf boven Hem. In zijn Zoon, het Woord heeft God op deze aarde
gewoond te midden van de mensen in de tempel van het lichaam van Jezus,
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(Joh. 2:19-21). “en heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid
aanschouwd”, (vs. 14). Het “ons” heeft betrekking op alle mensen, terwijl het
“wij” schijnt te omvatten allen die Hem aangenomen hebben en die in staat
waren zijn heerlijkheid te waarderen, hoewel allen die heerlijkheid hebben
kunnen zien zonder die te waarderen. “heerlijkheid als van een eniggeborene
van een Vader, vol van genade en waarheid”. Als eniggeboren Zoon was
Jezus de uitdrukking van al de liefde van zijn Vader. Alle ogen konden de
heerlijkheid van de Vader in de persoon van de Zoon herkennen. Maar allen
hebben dat niet gedaan. De heerlijkheid is het geheel van de geopenbaarde
volmaaktheden van God. Maar hier hebben wij het voornaamste karakter van
deze heerlijkheid: de liefde. De heerlijkheid als van een eniggeborene van de
Vader. De gave van een onschatbare liefde die een enige Zoon opofferde.
Het woord zegt “heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid”. Deze
beide dingen worden in Christus niet gescheiden (vs. 17), zij zijn verschillend
maar op een absolute wijze verbonden zodat als we met Jezus te doen hebben
voor het een, men tevens met Hem te doen voor het andere. Daarom wordt
gezegd:”de genade en waarheid is door Jezus Christus geworden”. (Niet
werden zoals de taal ons dwingt om te vertalen). Door het verval waarin de
mens verkeerd wordt de genade eerst voorgesteld, zij trekt het hart tot God
en dat zien we in het evangelie. In zijn onderhoud met de Samaritaanse vrouw
begint Jezus te zeggen “wanneer u de gave Gods kent en wie Hij is die tot u
zegt: geef mij te drinken...”. Daarna stelt Hij zich voor als de waarheid. In Lucas
7 trekt de genade de zondares bij Simon aan. Daar in de tegenwoordigheid van
Jezus wordt de hele waarheid van haar toestand voor haar geplaatst. Daarna
ontvangt zij de verzekering van deze genade, die al haar zonden vergeven. In
Psalm 45:3 wordt gezegd:”gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen; genade
is uitgestort op uw lippen; daarom heeft God u gezegend in eeuwigheid”. En
in vers 5 “Om waarheid, ootmoed en recht”. In Psalm 86:15 “maar gij Heer zijt
een barmhartig en genadig God, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid en
trouw”. Er staat in Johannes 1:17 niet “liefde en genade zijn geworden”. De
genade is een bijzondere en wonderbare vorm van de liefde. Het is de liefde van
God die zich komt aanpassen aan een toestand als de onze, verloren wezens,
opgestaan tegen God en totaal van Hem gescheiden en dood in zonden en
misdaden. Het woord genade doet ons kennen wie God is. Hij die zulke wezens
neemt om ze op te heffen tot de hoogte van de voorrechten die zijn liefde voor
hen heeft bereikt. Door de genade zijn wij in betrekking gebracht met de Vader
als kinderen en dan kennen wij de liefde.
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Als men vraagt zoals Pilatus: “wat is waarheid” kan men antwoorden dat
de waarheid is al wat God zegt en denkt, geopenbaard in de Heer Jezus. De
Heer Jezus zegt in hoofdstuk 14:6 “Ik ben de waarheid”; dit is wat God is in
hoofdstuk 17:17. “Uw Woord is de waarheid”. Dit is wat God zegt in 1 Johannes
5:6: “de Geest is de waarheid”. Dit is wat God denkt. De Heer geopenbaard in
het Woord door de Heilige Geest is de waarheid die de gehele gedachte van
God geeft over alle dingen. In Christus zijn we op de hoogte gebracht van wat
God over de mensen en de wereld denkt. Dat leren we heel in het bijzonder
op het kruis waar het hart van de mensen tegenover God is geopenbaard in
de doodstraf die Hij de Zoon van God oplegt. Waar de toestand van de wereld
aan het licht wordt gebracht; waar wat God denkt van de mens in het volle
licht is gebracht, in het oordeel door God uitgevoerd over de rechtvaardige
die onze plaats heeft ingenomen. In dezelfde persoon leren wij wat de hel is;
het verlaten zijn van God. Wat de hemel is; de voorhang gescheurd en het
heilige der heiligen open. In de waarheid is een rijkdom van gedachten die tot
aanbidding brengt. Door de waarheid kennen wij de genade die in het hart
van God is voor ons. Zonder de waarheid kunnen wij niet weten wat liefde is.
Vers 15. Het getuigenis van Johannes in dit hoofdstuk is aan het einde van
zijn loopbaan. Paulus zegt in Handelingen 13:25: “Toen nu Johannes zijn loop
voleindigde, zei hij: “Wat denkt u dat ik ben? Ik ben het niet; maar zie, na mij
komt Hij wie ik niet waard ben de sandaal van zijn voeten los te maken” In
het Johannes-evangelie geeft Johannes getuigenis over Jezus en hij verdwijnt
als Jezus gaat optreden. De tempelreiniging, aan het einde geplaatst in de
drie eerste evangeliën, bevindt zich hier aan het begin. Want Jezus is volgens
Maleachi 3:1 de Heer die plotseling tot zijn tempel zal komen, onmiddellijk na
het getuigenis van Johannes. Wij hebben al over de verschillende getuigenissen
gesproken door Johannes aan Jezus gegeven. Hier is het getuigenis gegeven
aan “het Woord dat vlees geworden is”. Johannes kwam na Hem wat zijn
openbaring betreft, maar Jezus was vóór Hem omdat hij in de beginne was. In
vers 16 zegt de evangelist: “Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen,
en wel genade op genade”. Genade gestapeld op genade, want het Woord dat
onder ons gewoond heeft was vol genade en waarheid. Deze volheid heeft ons
zijn gaven niet meegedeeld. Er wordt niet gezegd: “waarheid op waarheid”.
Want nadat de waarheid volledig heeft geopenbaard wat wij zijn en wat
God is heeft Jezus de volheid van de genade over hen kunnen uitstorten die
slechts het oordeel hadden verdiend. Men begint met persoonlijk Christus te
ontvangen, daarna ontvangt men alles van Hem. Op alles wat de discipelen
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waren antwoordde Jezus altijd met genade. De genade verheft ons tot in de
volle gunst van God; een gunst waarvan zijn geliefde Zoon geniet. Daarom
heeft het woord genade dikwijls de betekenis van gunst.
Vers 17. “de wet is door Mozes gegeven”. Die kwam niet door Mozes; hij was er
niet de uitdrukking van, hij bracht ze over van God. In de wet toen God ze voor
de tweede keer gaf openbaarde Hij zijn genade slechts zeer gedeeltelijk omdat
Hij het volk niet kon verdragen dan alleen op grond van zijn barmhartigheid.
Toen God de eerste tafels van de wet had gegeven bevatten zij alleen de
waarheid maar ook even gedeeltelijk de genade. Want zij openbaarde niet alles
wat God was en zij toonde niet aan de mens zijn toestand van verlorenheid
en compleet verval. Wat Mozes over God meedeelde was slechts gedeeltelijk.
Zodra het gaat om de volle openbaring van alle gedachten van God kan die
alleen plaats hebben door Jezus Christus.
Vers 18. “Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot
van de Vader is, Die heeft Hem verklaard”. Dit vers vat met vers 14 het gehele
Johannes-evangelie samen. De Zoon die de Vader doet kennen, zoals de Vader
de Zoon heeft geopenbaard. Niemand kon beter God openbaren dan Hij die,
terwijl Hij mens op aarde was, nooit de schoot van de Vader had verlaten.
Daar was zijn beloning, in een absolute gemeenschap met de Vader en als
voortdurend voorwerp van zijn gunst. In Jezus en nergens anders zien wij God.
In Hem leren wij Hem kennen als Vader en in Hem zullen wij Hem eeuwig
zien. Want het blijft altijd waar dat God “alleen onsterfelijkheid heeft, die een
ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan” (1 Tim.
6:16).

Vers 19-28
Vers 19-23. Johannes geeft getuigenis aan Christus en niet aan zichzelf. Tot
hen die tot Hem gezonden waren namens de Joden van Jeruzalem belijdt hij
wat hij niet is. Zoals in vers 8 moet de Geest van God van Hem zeggen dat
hij niet het licht was, hoeveel Johannes er ook van openbaarde. Hijzelf zegt
hier dat hij de Christus niet was, want zijn wondervolle leven als profeet gaf
aanleiding om te geloven dat hij best de Messias zou kunnen zijn. Hij was de
grootste van de profeten, hij profiteerde de onmiddellijke opgang van de zon
en zelfs was hij het voorwerp van een profetie geweest, (Mal. 3:1-4 , 5). God
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had hem een heel groot belang gegeven in de ogen van de mensen. Maar als
hij zich stelde voor de persoonlijke heerlijkheid van Christus, wiens heraut hij
was, dan was hij nederiger dan alle andere mensen en zei: “Hij moet wassen,
maar ik minder worden”, (3:30). Hij gaf aan Jezus alle plaats. Er was bij hem
slechts een ogenblik van zwakheid. Dit is niet onbegrijpelijk bij een man die,
als hij zich verlaten zag als voorloper, begon te twijfelen of Jezus wel degene
was die komen moest. Dit terwijl hij op een treffende manier slechts van Hem
alleen het antwoord op zijn vraag verwachtte. Hij antwoordt dat hij niet de
Christus, de Messias, niet Elia na Maleachi 4, niet de profeet is, degene van
wie Mozes had gesproken in Deuteronomium 18. Hij is een stem die roept
in de woestijn, de stem van iemand die nog onzichtbaar is en die zich liet
horen in de wereld; deze woestijn waarvan ook Jesaja 50:2 spreekt: “waarom
ben ik gekomen en was er niemand? Waarom heb ik gesproken en niemand
antwoordde?”. Inderdaad, er was geen oor om te horen in deze wereld.
Geen hart om te begrijpen. Als Johannes niet Elia was naar Maleachi 4, dan
volbracht hij Jes. 40:3, in afwachting dat de Elia van het einde zal komen die
de komst van Christus in heerlijkheid zal voorafgaan. Het laatste getuigenis van
Elia zal gemeenschappelijk kunnen zijn, voorgesteld door de twee getuigen uit
Openbaringen 11 die deel zullen uitmaken van het overblijfsel dat te Jeruzalem
is gebleven, als de rest van de getrouwen zal vluchten voor de vervolging van
de draak.
Vers 24-28. De doop van Johannes was de doop van bekering om een
levende Christus te ontvangen. De christelijke doop staat in betrekking tot
een gestorven Christus. De vraag van de afgezanten van de farizeeën geeft
Johannes de gelegenheid te getuigen van de volmaaktheid van Hem die in
hun midden was; hun onbekend en zelfs onbekend aan Johannes. Het is het
getuigenis van de grootheid van een mens die na Johannes komt, en die deze
niet waardig is de riem van zijn voet te ontbinden. In vers 15 had Johannes
getuigd dat deze mens God was: “Hij was mij voor”.

Vers 29-34
Vers 29-31. Johannes had getuigd van het licht van het Woord dat vlees
geworden was, aan de heerlijkheid van zijn persoon. Nu getuigd hij van zijn
werk. Wat hemzelf betreft gaf hij getuigenis van wat hij niet was. Het was
zijn laatste dag naar Handelingen 13:25. Hij verdwijnt, maar nadat hij een
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drievoudig en wondervol getuigenis gegeven had aan Christus, aan zijn werk
en aan zijn persoon als middelpunt van het samenzijn van de zijnen.
Vers 29. Allereerst is Hij “lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt” in
vers 33 “die doopt met de Heilige Geest”. “De volgende dag” wordt dit getuigenis
gegeven. Deze geheimzinnige volgende dag die geen voorafgaande dag heeft,
voert ons in een rij van zinnebeeldige gebeurtenissen, in overeenstemming
met het karakter van de dienst van Johannes in Openbaringen. Johannes 20-21
geeft diezelfde bijzonderheid. Er is geestelijk inzicht nodig om deze dingen te
begrijpen. De dag die niet genoemd wordt en waarvan alleen de volgende dag
genoemd wordt is de dag van de dienst van Johannes, de laatste profeet van
de wet die het Koninkrijk aankondigde. Dit Koninkrijk werd vervangen door
een heel nieuwe dag die verre te boven gaat de oorspronkelijke opdracht van
Johannes de Doper. Deze volgende dag is de eerste dag van Christus, de dag
waarop Johannes Hem voor de eerste keer ziet “tot zich komen”.
Dit woord “Hij komt”, zo kenmerkend in Johannes (het komt in Johannes 36
keer voor) duidt Hem aan die gezonden is om de raadsbesluiten van God te
volbrengen.
Men vindt in vers 35 “De volgende dag stond Johannes daar weer”. Het is
diezelfde volgende dag van vers 29, maar hij wordt in twee delen verdeeld.
Het eerste gedeelte van vers 29-34 waarin het getuigenis wordt gegeven aan
“het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt” en aan Hem “die met
de Heilige Geest doopt”; het eerste in zijn dood, het tweede in zijn leven. Het
eerste als mens, het tweede als de Zoon van God. In het tweede deel wordt Hij
het middelpunt van allen die Hij samenbrengt tijdens de nacht van deze wereld,
terwijl men wacht op de derde volgende dag (vs. 44-52), die de tweede dag
van Christus is, de dag van Zijn openbaring aan Israël. Deze tweede volgende
dag wordt gevolgd door een derde volgende dag, Johannes 2:1-16, de dag van
het duizendjarige rijk, de dag van de Joodse bruiloft en het Loofhuttenfeest.
Johannes zag Jezus tot zich komen en zei: “zie het Lam van God dat de zonde
der wereld wegneemt”. Deze verklaring bevat in een woord heel het werk van
Christus, vanaf het kruis tot in eeuwigheid. Niet: “Hij zal wegnemen”, maar “Hij
neemt weg”, zoals in 1 Tessalonicenzen 1:10: “die ons redt van de toekomende
toorn”. Dat is zijn karakter, het gaat hier niet om de tijd waarop de zaak zal
volbracht worden. “Hij neemt de zonde der wereld weg”. Niet alleen dat Hij
onze zonden op het kruis heeft weggenomen, maar de wereld wordt gezien als
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een geheel in de zonde gedompeld en er in geheel mee vormt als in Johannes
5:19. De zonde die weggenomen moest worden voor God. Johannes ziet het
Lam van God tot zich komen; het enige dat God voorstelt als zoenoffer, Hij
die zulke een werk gaat ondernemen waarvan de volle resultaten pas in de
eeuwigheid zullen worden geopenbaard als de nieuwe hemelen en de nieuwe
aarde zullen verschijnen en als de zonde met al wat er aan verbonden is voor
altijd verdwijnen zal zijn. Zo zullen door het werk van het kruis niet alleen wij
worden verzoend maar alle dingen zullen met God verzoend worden (Kol.
1:20).
De duizendjarige aarde is ten bate van deze verzoening. Als de heerschappij
van Christus zal gevestigd worden zal God de hemelen en de aarde doen
beven (Hebr. 12:26) door de oordelen om ze te reinigen van al het bezoedelde.
Terwijl de zonde nog niet weggenomen zal zijn zullen er nog bozen zijn die
elke morgen zullen afgesneden worden, de kinderen van de vreemde zullen
geveinsd zich onderwerpen. Aan het einde als satan zal ontbonden worden
zal de grote opstand van Gog en Magog gebeuren. De laatste proef voor de
mens die plaats zal hebben gehad onder de regering van de heerlijkheid zal
dan geëindigd zijn. Want de mens die beproefd was zonder wet, onder de wet,
en onder de genade, zal het ook worden onder de heerlijkheid.
Hij die dat werk moet volbrengen was degene van wie Johannes zegt: “na mij
komt een man die vóór mij de voorrang heeft”, een man die ten koste van
zijn eigen leven het werk ondernam waardoor de kwestie van de zonde voor
eeuwig is geregeld. In Hebreen 1:3 staat dat God de Zoon door zichzelf de
reiniging van de zonden teweeggebracht heeft. Hier is het een man die door
zijn toewijding voor eeuwig de zonde van voor Gods aangezicht weg doet. Wat
een gedachte dat dit werk ondernomen is door een man alleen (ongetwijfeld
God), omdat Johannes de Doper zegt: “Hij was mij voor “. Door een man die
als mens het Lam van God was. Wat een gedachte dat Hij het helemaal alleen
voor de gelukzalige eeuwigheid tot een goed einde gebracht heeft!
Vers 33. Johannes zegt: “en ik kende Hem niet”. Als hij over de Messias spreekt
drukt hij zich zo niet uit, maar zegt “midden onder u staat een die u niet kent”.
Zelf was hij komen dopen met water opdat hij aan Israël openbaar zou worden.
Maar als hij Hem ziet komen als Lam van God zegt hij: “ik kende Hem niet”. Zijn
rol als profeet van de Messias was betrekkelijk klein in vergelijking met zulke
een openbaring. En als hij spreekt over het tweede deel van zijn werk: de doop
met de Heilige Geest, herhaalt hij het nog eens: “ik kende Hem niet”.
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Vers 32-34. Als Lam van God neemt Hij de zonde weg. Als Gezalfde met de
Heilige Geest doopte Hij ermee. Er zijn verschillende dopen. Allereerst twee
dopen met water; de eerste die van de bekering om een levende Christus
aan te nemen die Zijn Koninkrijk binnengaat. De tweede, de christelijke doop
om een gestorven Christus aan te nemen. Behalve deze twee hebben we nog
drie andere dopen. De doop met de dood, alleen door Christus ontvangen
(Luc. 12:50) om het werk van de verlossing te volbrengen. De doop met de
Heilige Geest en de doop met vuur (Matt. 3:11-12; Luc. 12:49, die het eeuwige
oordeel is.
Christus is met de Heilige Geest gezalfd op een heel andere manier dan wij. Hij
was de ware ark die dreef boven een wereld die bedekt was door de zondvloed
van de zonde. De Heilige Geest konden zich op Hem zetten, maar Hij was
tegelijkertijd de plaats van veiligheid voor hen die Hij redde, als de ark die de
familie van het geloof beschermde. Op Jezus kon de Geest neerdalen onder de
vorm van een duif, omdat in Hem alle openbaring van de Geest het karakter
van genade had van en reinheid; van nederigheid en van zachtmoedigheid.
Als de Geest later neerdaalde op de discipelen wordt Hij gezien als tongen
van vuur. De Geest volbrengt eerst in ons een werk van oordeel over al wat
van het vlees is; iets dat met Christus niet kon plaats hebben. Aan de andere
kant waren de tongen op de Pinksterdag verdeeld. Dat had plaats gehad
tijdens de spraakverwarring als gevolg van de opstand van de mensen tegen
God. Maar nu maakte de Heilige Geest de heiligen bekwaam om de genade
aan de mensen in alle talen voor te stellen. Hij kwam hen die door de zonde
gescheiden waren in één lichaam verenigen.
Het werk van Christus heeft twee kanten. Zij zijn beide even belangrijk. De
zonde wegnemen en dopen met de Heilige Geest. Wij hechten gewoonlijk
meer waarde aan de eerste en verliezen het belang van de tweede uit het oog.
Nadat Jezus zich gezet heeft aan de rechterhand van God heeft Hij dit tweede
deel van Zijn werk volbracht. Johannes stelt meer dan Paulus de Heilige Geest
voor als een persoon die in deze wereld is gekomen. Bij Paulus zien wij Hem
als zegel, zalving en onderpand. Als band om in een lichaam met Christus zijn
hoofd te verenigen; de kinderen van God naar de verborgenheid, speciaal aan
Paulus geopenbaard.
In Johannes laat Christus zich persoonlijk door de Heilige Geest vervangen.
Toen Hij op aarde was, was Jezus de Trooster van de zijnen. Als Hij ze verlaat
(Joh. 14) zendt Hij hun een andere Trooster om eeuwig bij hen te zijn en hun
25

Studies in het evangelie naar Johannes

niet meer te verlaten zoals Hij verplicht was dit te doen. De Heilige Geest blijft
bij hen als vertegenwoordiger van Christus, als degene die de zaak van de
zijnen behartigt, als hun advocaat. Maar bovendien is Hij leraar1 (Joh. 14:16,
20), leidsman en profeet (16:13). Dit alles als persoon op de aarde aanwezig,
hoewel onzichtbaar en niet als kracht alleen (Hand. 1:8).
De doop met de Heilige Geest had op de Pinksterdag plaats (Hand. 2). Op
die dag werden de gelovigen gedoopt in één lichaam. Toen waren er alleen
gelovige Joden, maar toen Petrus de deur opende voor de heidenen zag
men de Heilige Geest vallen op hen die het woord hoorden (Hand. 10:44).
God toonde daardoor dat zij deel uitmaakten van het lichaam van Christus op
dezelfde manier als de Joden. Het was hetzelfde met de Samaritanen (Hand.
8:16-17) en voor de discipelen van Johannes in Handelingen 19:6. Als een
persoon geloof heeft wordt hij verzegeld met de Heilige Geest die hem het
bewustzijn geeft van de plaats waarin de verlossing hem heeft geplaatst. Hij
bezit de Geest als persoon die in Hem woont. Hij bezit Hem, daarom vervangt
de Geest Christus op aarde sinds de Pinksterdag.

Vers 35-52
Vers 35-37. De volgende dag weer, zoals wij hebben gezegd, dezelfde eerste
dag van vers 29 “stond Johannes en twee van zijn discipelen, en ziende Jezus
daar wandelend zei hij: zie het Lam van God”. De persoon van Jezus boeit hem
op dat ogenblik. Zijn hart is er geheel van vervuld. Hij erkent om zo te zeggen
het Lam van God in zijn wandel. Dat doet denken aan het paaslam (Ex. 12). Men
moest een lam nemen zonder gebrek, een mannelijk lam. En na de keuze het
in bewaring zetten van de tiende tot de veertiende dag wat zou overeenkomen
met de jaren dat de Heer Zijn dienst heeft uitgeoefend. Aan de andere kant
wijst deze veertiende dag (twee maal 7) zinnebeeldig de absolute volheid aan
van het werk dat op die dag volbracht werd als beeld van het offer van Christus
naar de eeuwige raadsbesluiten van God. Johannes ziet Hem wandelend. Wij
zien ook Jezus, maar terugblikkend in Zijn hele leven wandelend zodat een
ieder kon zien dat in Hem niet de minste onvolmaaktheid was; gedurende een
tijd die overeenkomt (figuurlijk) met de tijd dat het paaslam in bewaring was.
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De beschouwing van Jezus trekt het hart tot Hem. Dat is nodig om Hem te
volgen. Men zal de kennis van Zijn werk kunnen hebben zonder Hem te volgen,
maar men kan zijn persoon niet kennen en zijn schoonheid waarderen zonder
dat zo een resultaat wordt voortgebracht. In dit woord van Johannes voor het
oor van de discipelen “zie het Lam van God”, is zo een warmte van genot en
bewondering dat het zich meedeelt aan zijn discipelen wat hun Jezus doet
volgen. “En de twee discipelen hoorden Hem dit zeggen en volgden Jezus”. Deze
bewondering van Christus zou ons leven en onze prediking moeten kenmerken.
Wij zouden van zijn persoon moeten genieten, zijn heerlijkheid beschouwen
in zijn wandel en over Hem spreken, zodat allen die ons hoorden de wens
kregen Hem beter te kennen en Hem te volgen en te wandelen in diezelfde
voetstappen als Hij. De onvruchtbaarheid van getuigenis en onze dienst komt
voort uit het feit dat de zo weinig van Hem genieten. In deze verzen zien we
Jezus als middel van het verzamelen van de zijnen. Maar er is veel meer dan
dat. De wandel van Jezus en die van zijn discipelen achter Hem - die van de
gelovigen - wordt er heel bijzonder beschreven, hoewel zinnebeeldig. Als de
Heer Jezus iemand achter zich aan trekt gebeurt dat opdat men dezelfde weg
gaat als Hij.
Vers 38-40. “en Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeiden tot hen:
wat zoekt u? Zij zeiden Rabbi, waar hebt gij uw verblijf?”. Hij zij tot hen: “komt
en ziet!” Zij dan kwamen en zagen waar Hij Zijn verblijf had, en zij bleven die
dag bij Hem. Het was omtrent het tiende uur”. In deze verzen zien we een
zinnebeeld van heel het tegenwoordige leven van de christen. De Heer wandelt,
keert zich om en ziet hen die Hem volgen. Het ziet ze op de aarde alsof Hij
ze al was voorgegaan naar de hemel. Zo lezen we in Openbaringen 1:12 dat
Johannes, in de Geest op de dag des Heren, zich omkeert om Jezus te zien
die handelt in de gemeenten op de aarde. De Heer Jezus nodigt de discipelen
om te komen en om te zien waar Hij woont. Zijn woning wordt voorgesteld
als over de dood zijnde. Het was omtrent het tiende uur; het negende uur
kenmerkt de verzoening; het was dus het einde van die grote dag van het offer
waarop de zedelijke nacht voor deze wereld zou volgen. De discipelen brengen
met Jezus, in het licht van deze verborgen woning die Hij nu bewoond (Hij
die op de aarde geen plaats had om zijn hoofd neer te leggen) de tijd van de
diepe nacht door die op de wereld ligt, voordat we tot Hem in de heerlijkheid
worden opgenomen. Om van deze plaats te kunnen genieten moet men eerst,
zoals Johannes, Jezus zien wandelen en getroffen worden door zijn persoon en
daarna als de discipelen Hem volgen. Hij heeft voor ons een weg uitgestippeld
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waar de indrukken van zijn voetstappen volmaakt zichtbaar zijn; wij zien die in
het Woord. Het is een zekere weg. Deze is zo begaanbaar dat het onmogelijk
is die te missen. Deze weg is een weg van heiligheid, van afzondering van alle
kwaad voor God. De Heer Jezus heeft die weg afgelegd in volmaaktheid in een
bezoedelde en bedorven wereld. In die weg zullen wij lijden ondergaan, want
Jezus heeft het er in alle werkelijkheid ontmoet. Maar als er een juk en een last
te dragen is dan zijn die zacht en licht in zijn gezelschap, want zo een weg loopt
uit op de heerlijkheid.
De persoon van Jezus had zo een waarde, zo een belang voor Johannes dat
hij geen enkel verdriet ervoer toen zijn discipelen hem verlieten om Jezus
te volgen. Het grote kenmerk van een dienst naar Gods gedachte is zo te
spreken dat de zielen aan Christus gehecht worden om Hem te volgen. De hele
christelijke loopbaan wordt samengevat in deze woorden: Christus volgen. Als
Petrus Jezus weer terugvond na het graf in Johannes 21, en als Jezus hem zijn
gedachte over Johannes meedeelt komt, zegt Hij tot hem: “volg jij Mij”. De
Heer wordt voor de discipelen die naar Hem toe kwamen het middelpunt van
vereniging, maar de overheersende gedachte is: Hem volgen.
Nu Johannes eenmaal getuigenis aan Jezus heeft gegeven en Hem gezien heeft
is zijn dienst geëindigd. Hij laat dit licht schijnen in al zijn glans, niet zonder
tevoren de gevolgen van zijn werk te hebben gezegd. Hij ziet Jezus als de
Bruidegom wiens vriend Johannes was, aan anderen de vruchten overlatend
van de betrekking van Bruid. De Heer Jezus moest wassen en Johannes moest
minder worden, 3:28-30.
Merk op deze beide woorden: “kom en zie”. Als men niet tot Christus komt
om Hem te volgen kan men de schoonheden van zijn verborgen woning niet
zien. Als men niet tot Hem komt als Nathanaël kan men zijn heerlijkheid als
Zoon van God en koning van Israël niet zien. Als men niet tot Hem komt zoals
de Samaritanen, kan men Hem niet kennen als Heiland der wereld, 4:29, 30
en 42.
Een grote oorzaak van het verval onder ons is dat men niet genoeg dorst
naar Christus heeft, men waardeert Hem niet genoeg, men lest zijn dorst
onvoldoende aan deze bron die leven verwekt. Men laat de moeilijkheden en
verstrooiing van het leven toe zich te plaatsen tussen Hem en onze harten.
De jeugd is heel in het bijzonder daaraan blootgesteld. Daarna wat ook veel
ontbreekt aan hen die al een eind zijn gevorderd, zowel ouders als zij die leren,
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is verwerkelijken dat Christus alles is voor hen en te tonen dat het genot van
zijn persoon voldoende is om de dingen van deze wereld los te laten en zij op
hun ware plaats te houden. Zij, waarover wij spreken, brengen anderen niet
achter Hem en achter Christus aan door het voorbeeld van een hemels leven
dat slechts genoeg heeft aan Jezus. Paulus kon zeggen: “Weest mijn navolgers
en ziet op Hem die zo wandelen”, omdat hij slechts één ding deed, slechts één
gedachte had en slechts één voorbeeld: Christus.
God spreekt tot ons door middel van beproevingen van allerlei aard en door
verschrikkelijke gebeurtenissen waarvan wij getuigen zijn. Als die niet tot
gevolg hebben ons van de wereld af te keren en ons aan de Heer te hechten zal
ons verval altijd groter worden en God zal verplicht zijn ons ook te tuchtigen.
Vers 41-43. De banden tussen Johannes de Doper en zijn discipelen werden
verbroken toen deze hem verlieten en Jezus volgden. De dienst van de profeet
was geëindigd; hij had alles voor hen in het licht gesteld wat Jezus was. Nu
volgen zij Hem, zij leren zijn verborgen woning kennen en blijven er nadat
symbolisch het werk van het kruis is volbracht. Deze woning is de onze; daar
zijn wij nu terwijl wij de heerlijkheid verwachten. Maar het schijnt dat er
iets aan dit zinnebeeldige schilderij zou ontbreken van vers 35-43, zonder de
ontmoeting van Petrus met Jezus. Johannes houdt zich ongetwijfeld niet met
de Gemeente bezig, maar men kan de open plaats zien om die er in te voegen
als Jezus zegt tot Simon: “u zult Cephas heten” dat Petrus betekent. Petrus
hoort hier wat hij leert in Matteüs 16, waar Jezus hem zegt dat hij een steen
is van het gebouw dat op de rots, Christus de Zoon van de levende God en
overwinnaar van de dood, gebouwd zou worden. De Heer Jezus geeft hier aan
Petrus de plaats die hij in de Gemeente zal innemen, een onderwerp waarover
Johannes niet spreekt. Hij had Christus voorgesteld als het Lam van God dat de
zonde van de wereld wegneemt, als degene die met de Heilige Geest doopt.
Als de Zoon van God, als degene die gevolgd moet worden, met wie wij kunnen
wonen in zijn geheimzinnige woning gedurende de nacht van deze wereld. Om
te besluiten vinden wij deze onduidelijke toespeling op het gebouw waarvan
Simon een steen is, zodat dit wonderbare toneel volledig is. Andreas had tot
Johannes horen zeggen: “zie het Lam van God” als hij Petrus ontmoet zegt hij
tot hem: “wij hebben de Messias gevonden”. Hij zegt niet: “het Lam van God”.
De discipelen nemen de waarheid aan die aan hun behoeften beantwoord;
wat in het algemeen bij ons allen plaats heeft. Zij moesten beginnen met Jezus
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te kennen als de Christus, daarna worden zij verder ingeleid in de kennis van
Zijn persoon.
Vers 44-52. De eerste dag, die bestond uit de twee volgende dagen van de
verzen 29 en 35, is geëindigd. We kunnen deze de christelijke dag noemen.
In de verzen 44-52 hebben wij de tweede volgende dag, de Joodse dag of de
dag van het overblijfsel. Tot op dat ogenblik was Jezus gevonden, nu vind Hij
en ziet Hij, vers 44, 48 en 49. Eerst vindt hij Filippus, een nieuwe discipel, maar
die verbonden is door zijn oorsprong met de eerste discipelen. Hij was van
Bethsaida, de stad van Andreas en Petrus. De Heer Jezus zegt tot hem: “volg
mij”. Filippus vindt op zijn beurt Nathanaël en een nieuw toneel begint. Van
dezelfde oorsprong, als zij die zinnebeeldig waren ingegaan in de zegeningen
van de christelijke dag, legt Filippus de gelovige jood zich toe op het bekend
maken van de Messias aan het overblijfsel wat voorgesteld wordt door
Nathanaël. Zo zullen in de laatste dagen de wijzen van het volk, waarvan Daniel
spreekt (11:33, 35 en 12:3) gebruikt worden om de ogen van het overblijfsel
te openen. Filippus zegt tot Nathanaël: “wij hebben gevonden van wie Mozes
geschreven heeft in de wet en van wie de profeten hebben geschreven, Jezus de
Zoon van Jozef die van Nazareth is”. Filippus gaat niet verder dan het getuigenis
van de wet en de profeten. Zijn getuigenis, dat van de wijzen van het einde,
is verbonden met het getuigenis van het Oude Testament, zoals dat plaats zal
hebben als de bedeling van de gemeente zal afgelopen zijn. Het overblijfsel zal
leren dat Jezus van Nazareth, de vernederde, verachte en verworpen Mens, als
Hij aan zijn volk wordt voorgesteld, wel de Messias is. Hem zullen ze voortaan
moeten verwachten, Hem die de heerlijkheid van de wet en de profeten
vervult. Om Hem aan te nemen zullen de getrouwen van het einde door een
arbeid van het geweten moeten gaan, waarvan in de Psalmen en de profeten
gesproken wordt.
Nathanaël, de godvrezende Jood, maar ongelovig uit zuivere onwetendheid
antwoordt: “kan uit Nazareth iets goeds komen?”. Filippus zegt tot hem wat
Jezus tot de twee discipelen gezegd had in vers 40: “kom en zie”. Nathanaël
komt en in deze mate is zijn geloof in werkzaamheid; maar hij heeft nog een
sluier voor de ogen. Hij ziet niet als de beide discipelen van de “christelijke
dag”, maar Jezus ziet hem. Hij ziet hem komen en zegt van hem: “ziedaar een
Israëliet in wie geen bedrog is”. Dat zal inderdaad het overblijfsel kenmerken
zoals wij het leren kennen in de Psalmen en elders: de oprechtheid, de geest
zonder bedrog (Ps. 32:2, 11. Een rein hart, een oprechte geest). Nathanaël had
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dit karakter. Als ware Israëliet stond hij onder de vijgenboom, een zinnebeeld
van het volk. Zijn ongeloof, een vrucht van zijn onwetendheid sloot in geen
deel de rechtvaardigheid uit; hij liet zich onderwijzen. Als hij bij die Jezus
van Nazareth is veranderd alles, want hij hoort dat deze hem zag voordat
Filippus hem had geroepen. Onder de vijgenboom had hij zich geplaatst in de
tegenwoordigheid van de Heer, de God van de hemel die iedere godvrezend
jood kende. Maar hij hoort plotseling dat deze God van de hemel een mens
was, Jezus van Nazareth die hem op aarde zag en aan wie hij, zonder hem
iets te verbergen, de geheimste gedachten van zijn hart had beleden. Wat
een ontdekking! Geen ongelovige onwetendheid! Hij die hem zag had hem de
ogen geopend! Toen erkende hij volgens Psalm 2, want het gaat hier niet om
de christelijke kennis: “U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël”.
Aan het einde van het Johannes-evangelie vinden we in Thomas een beeld
van het overblijfsel. Toen Jezus kwam was deze discipel niet bij de anderen
die eigenlijk de christelijke samenkomst vormden (Joh. 20:24). Zij hadden
tot Thomas kunnen zeggen: “wij hebben de Heer gezien” maar, hoewel in
betrekking met de christelijke waarheid gebracht, blijft Thomas ongelovig (niet
onwetend zoals Nathanaël), de huidige toestand van de Joden tegenover het
christelijk getuigenis. Hij gelooft niet in wat zij hebben gezien en weigert te
geloven totdat hijzelf zal gezien hebben. Maar hij moet Hem zien en kennen als
een opgestane Christus (naar het christelijk getuigenis dat hem gegeven was)
en dat is het voornaamste. Dan zal hij geloven als hij de wonden in zijn handen
zal zien, de wonden waarmee hij geslagen is in het huis van zijn vrienden (Zach.
13). De gelovigen van de huidige bedeling zijn de welgelukzaligen die niet
hebben gezien en toch geloofd hebben, zij tot wie gezegd wordt: (1 Petr. 1:8)
“Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem lief; hoewel u Hem nu niet ziet,
maar gelooft, verheugt u zich in Hem met een onuitsprekelijke en verheerlijkte
vreugde”.
Vers 51-52. Nathanaël had Jezus getuigenis gegeven maar Psalm 2:6-7: Zoon
van God en Koning van Israël. Maar toen hij als zodanig verworpen was
neemt Jezus uit Psalm 8 de titel aan van “Zoon des mensen”; een titel met
een betekenis en een heerlijkheid die oneindig groter is dan die van Messias.
Want Hij zal het kanaal zijn waardoor de zegeningen van de hemel op de aarde
zullen afdalen en waardoor de zegeningen van de aarde zullen terugkeren van
de hemel. Daarom zegt Jezus tot Nathanaël: “u zult grotere dingen zien dan
deze”. En zich richtend tot allen voegt Hij er aan toe: “Voorwaar, voorwaar,
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Ik zeg je: Je zult van nu aan de hemel geopend zien en de engelen van God
opstijgen en neerdalen op de Zoon des mensen”. Voor de ogen van allen zal
Jezus, de vernederde en verworpen Jezus geopenbaard worden met allen als
de Zoon van God en de Koning van Israël, maar als Zoon des mensen. Hij zal
het voorwerp van de dienst zijn van engelen die opklimmen en neerdalen
op Hem. Maar ook het voorwerp waardoor de hemel en de aarde tezamen
zullen kunnen gemeenschap hebben volgens Hosea 2:20 “het zal te die dage
geschieden dat ik verhoren zal, luidt het Woord des Heren, Ik zal de hemel
verhoren en die zal de aarde verhoren en de aarde zal het horen en de most en
de olie verhoren, en die zullen Jizreel verhoren”.
Jacob ziet deze belofte in de droom voor wat Israël betreft. Hij ziet een ladder
die de aarde en de hemel verbindt. De engelen daarop klimmen en neerdalen
en de Heer staande op de ladder. Hij begrijpt dat er voor hem een toekomstige
zegen zal zijn waarvan de engelen de tussenpersonen zullen zijn. Maar hier
stijgen de engelen en dalen af op de Zoon des mensen. Hijzelf is het voorwerp
van deze dienst, wat Jacob niet was; de hemelen worden boven hem geopend
en beschouwen Hem. Hij is tegelijkertijd om zo te zeggen: de ladder, het middel
van alle duizendjarige zegeningen, van alle heerlijke betrekkingen tussen de
hemel en de aarde.
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Jezus treedt hier op in een ander karakter, maar altijd in betrekking tot Israël.
Als Hij zich wil doen kennen aan het overblijfsel doet Hij dat als eertijds
vernederd mens. In Zacharia zien de Joden hun Messias in Hem die geleden
heeft en die zij verworpen hebben toen Hij zich aan hen voorstelde. Zo ziet
Nathanaël Hem in Johannes 1. In Johannes 2 zien wij Jezus niet vernederd
maar een die zijn gezag in twee verschillende tonelen uitoefent, hoewel deze
met elkaar zijn verbonden. In het eerste toneel dat bijzonder Joods is (1-11)
oefent Jezus, “als zijn uur gekomen is” (vs. 54), dat wil zeggen na zijn dood, zijn
macht uit in de opstanding om Israël de vreugde te bereiden die het niet had
gekregen op grond van zijn verantwoordelijkheid. In het tweede toneel (1222), na zijn tempel in drie dagen te hebben opgericht. Hij oefent gerechtelijk
zijn gezag uit om zijn huis te reinigen. Het eerste toneel vindt plaats in Galilea,
het tweede te Jeruzalem. Al deze tonelen zijn zinnebeeldig en kenmerken
het evangelie van Johannes 1en 2 en ook de hoofdstukken 20 en 21, evenals
geheel Openbaringen.
Wij hebben een eerste dag gezien, de volgende dag van Johannes de Doper
bestaande uit twee delen: de eerste gekenmerkt door het getuigenis van
Johannes aan de persoon en het werk van Jezus; het tweede deel dat ons Jezus
toont gevolgd door zijn discipelen waarvan Hij het middelpunt wordt en die bij
Hem blijven.
Daarna hebben we een tweede dag gezien of de tweede volgende dag waarin
Jezus zich openbaart aan het Joodse overblijfsel in de persoon van Nathanaël,
aan wie Hij de kennis van zijn heerlijkheid als Zoon des mensen geeft. Johannes
2 is niet een derde “andere dag”, maar een derde dag, de dag van de bruiloft
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te Kanaän en de dag waarop de tempel opgericht wordt. De derde dag duidt
meestal de opstandingsdag aan (zie Hos. 6:2-3). Het getal drie is symbool van
de goddelijke volmaaktheid.

Vers 1-12
Vers 1-11. Er was een bruiloft te Kanaän in Galilea. Dit toneel had in
werkelijkheid plaats, maar het heeft een zinnebeeldige betekenis. Men ziet er
geen bruid en de bruidegom wordt slechts terloops genoemd. Zij zijn dus niet
de hoofdpersonen. Men kan de deelgenoten van de bruiloft in drie soorten
verdelen:
1.

De lieden van de bruiloft zogezegd.

2.

De moeder van Jezus die niet uitgenodigd schijnt te zijn maar die daar
was, als het ware voorstellend de familie van David te midden van de
verwantschap.

3.

De Heer en zijn discipelen, die wel uitgenodigd waren en die
voorstellen de plaats die de Heer innam, omringd door een overblijfsel
in Israël vóór zijn verwerping.

Op de bruiloft ontbrak de wijn. Als Jezus aangenomen was toen Hij als Messias
kwam dan zou het feest gevierd zijn in overvloed; de volle zegen van Israël
vervuld geworden de bruiloft, het ware Loofhuttenfeest waarop het volk
“alleen maar vrolijk” moest zijn (Deut. 16:13-15). De moeder van Jezus zei
tot Hem: “zij hebben geen wijn”. Een zekere voorbijgaande tijdelijke vreugde
kon in Israël wel plaats hebben bij de viering van zijn plechtige feesten, maar
in feite kon de ware vreugde niet het deel zijn van een volk naar het vlees,
ondanks de aanwezigheid van de levende Messias in hun midden, opdat het
volk de beste wijn zou drinken en een duurzame vreugde zou kennen. Voor
een vreugde gewerkt door de Heilige Geest was de dood van Christus nodig.
Dat hadden de moeder van Jezus of de discipelen (het goed denkende deel van
de natie) niet begrepen. Zelfs zijn broeders hadden gewild dat Hij tussenbeide
kwam, dat Hij zich aan het volk zou vertonen “voor de grote dag van het
feest” (7:37). Allen wensten de heerlijkheid van het Koninkrijk in de toestand
waarin het volk zich toen bevond. “Wij echter hoopten dat Hij Degene was
die Israël zou verlossen; maar al met al is het nu al de derde dag sinds dit is
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gebeurd.” (Luc. 24:21) zeggen de Emmaüsgangers. “Heer, zult U in deze tijd
het koninkrijk voor Israël herstellen?” vragen de elven, (Hand. 1:6). De moeder
van Jezus stelt de gedachte voor van hen die in Hem de Messias erkennen en
die meenden rechten op Hem te hebben vanwege de betrekkingen naar het
vlees. Zijn moeder zeggen wij, wil dat Hij tussenbeide komt in deze toestand
van het volk om de vreugde terug te brengen die ontbrak. Maar Jezus erkent
zijn betrekkingen niet meer met dit volk naar het vlees. “Wat heb Ik met U te
doen vrouw?”. “Wie is mijn moeder en mijn hoeder? “. Hij kon geen betrekking
hebben met een volk dat Hem verworpen heeft, want Hij is verworpen van
het begin van dit evangelie (1:5 en 11), en om ze te kunnen invoeren in de
vreugde die ontbreekt op grond van de verantwoordelijkheid moest “zijn uur”
komen. Dat wil zeggen zijn dood, gevolgd door zijn opstanding op de derde
dag. De ure, mijn uur betekent het uur van het kruis (vs. 30; 8:20; 12:23-27;
13:1; 16:21; 17:1; Marc. 14:41; Matt. 26:45). In Lucas 22:53 is het: “uw uur”.
Voor Jezus was dit het uur om zichzelf te geven, en hun uur was hun werk van
haat onder de leiding van satan vol te maken om Jezus de doden. “Mijn tijd”
in Johannes 7:6-8 stelt een enigszins andere gedachte voor. De tijd voor Jezus
om aan het Loofhuttenfeest deel te nemen was nog niet gekomen, maar hun
tijd was altijd bereid. Zij meenden zo een feest te kunnen vieren, ongeacht hun
toestand. Voordat Jezus het Loofhuttenfeest zou kunnen vieren moest eerst
de oogst en de wijnoogst plaats gehad hebben: het scheidend oordeel en het
wrekend oordeel. Maar de achtste dag gaat Jezus op naar het feest, de grote
dag van het feest die de huidige christelijke dag is en die de eeuwige dag zal
zijn. Toch, al begrijpt de moeder van Jezus dat niet, heeft zij vertrouwen in
Hem en zegt: “Wat Hij u ook zegt, doet dat”. Er waren zes stenen watervaten,
die het water van de reiniging bevatten naar het gebruik van de Joden. De
inhoud daarvan was twee of drie metreten, voldoende om in de behoeften
van het hele volk, van de twaalf stammen te voorzien door hun aantal en door
hun inhoud. Maar zij waren leeg. Er was geen spoor van reiniging voor hen
die de vreugde van dit feest hadden moeten delen. Om te kunnen genieten
van de beloofde zegeningen zal het volk door een diep berouw moeten gaan,
als voorloper van de reiniging die het nodig heeft en dat voor het ogenblik bij
het volk geheel ontbrak; behalve bij hen die tot de doop van Johannes waren
gekomen, tot de doop van de reiniging door het berouw (Joh. 3:25, Matt. 3:26).
Bij die doop moest men in het water gaan, dat zinnebeeldig voorstelde de
dood van de oude mens, om in staat te zijn het koninkrijk binnen te gaan

35

Studies in het evangelie naar Johannes

dat nabij gekomen was. De profeten spreken allen over dit werk van berouw
tot reiniging van het overblijfsel. Berouw dat het feest, de grote dag van de
duizendjarige heerlijkheid moet voorafgaan. De Joden in hun bezoedelde
toestand zouden van de bruiloft willen genieten, van het Loofhuttenfeest, met
lege vaten van elk middel tot reiniging, want deze lege vaten zijn een beeld van
de toestand van het volk zonder berouw. Zij moesten tot “boven toe” gevuld
worden om een waarachtige en duurzame vreugde te brengen. De Heer Jezus
zegt tot de dienstknechten: “vult de watervaten met water”. En zij vulden ze
tot boven toe. De dienstknechten stellen hén voor die de Heer gebruiken zal
om dit werk van berouw bij het overblijfsel van het einde voort te brengen.
Zij vulden ze tot boven toe. Zoals het berouw moet ook de reiniging volledig
zijn. De ceremoniemeester wist niet vanwaar de goede wijn kwam, terwijl de
dienstknechten het wel wisten. Zij hebben verstand van het gebruikte middel.
Als eenmaal het werk van de reiniging zal volbracht zijn, kan Jezus zeggen:
“schept nu”, (Jes. 12:3). Na door een volheid van reiniging te zijn gegaan zal
Israël ingaan in de volheid van vreugde en de wijn drinken die het hart van God
en van de mensen verheugd. Maar dat alles kon niet gebeuren voordat de ure
gekomen was, dat wil zeggen voor de dood en opstanding van Christus. Alles
is zijn werk. De bruidegom, de gasten, de ceremoniemeester hebben er niets
aan gedaan en weden van niets. Allen zijn onwetend van wat Jezus is tot aan
zijn opstandig.
Jezus wordt dus op deze derde dag gezien onder een ander karakter, waarin
Hij de zegen brengt tot Israël, zinnebeeldig voorgesteld door de lege stenen
watervaten, maar toebereidt om een zegen te ontvangen waaraan de wil van
de mensen geen deel heeft.
Het volgende toneel gebeurt in Jeruzalem dat ligt in Galilea. De zegen wordt
verspreid over de armen van de kudde naar Jesaja 9:1-7. Daar vindt Hij ze
weer na zijn opstanding (Matt. 28:16). Daar deed Jezus dit begin van zijn
tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid in zegen en kracht. Hij openbaarde
deze heerlijkheid in die betekenis dat het hele toneel alleen afhangt van Hem
en de mensen er niets aan kan doen. Door berouw en reiniging brengt Hij de
vruchten en tegenover zulk een goedheid geloven zijn discipelen in Hem. Dit
zal ook met het overblijfsel gebeuren.
Vers 12. Door de dood van de Heer wordt een geheel volk gevormd: Jezus,
zijn moeder, zijn broeders (die hier voor het eerst verschijnen) en eindelijk zijn
discipelen. Een ander Israël wordt voorgesteld voor het oordeel van vers 1336
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27. In Psalm 73 verschijnt de heerlijkheid na het werk van de reiniging van het
overblijfsel en vóór het oordeel over de bozen.

Vers 13-25
Wij vinden een aanwijzing van de gedachten van God betreffende de toestand
van het volk in het feit dat in vers 13, zoals in het hele Johannes-evangelie de
feesten worden genoemd “feesten van de Joden”, en niet “feesten des Heren”
(zie 5:1; 6:4; 7:2; 11:55). Dat komt omdat vanaf het begin van dit evangelie
de Heer wordt voorgesteld als verworpen door de zijnen (1:11). De feesten
die gevierd worden door het opstandige volk tegen zijn Messias, zijn dan ook
zonder waarde voor Hem. Heel het systeem waaraan zij gehecht zijn heeft
een einde genomen vanaf het begin van Johannes; ofschoon het in feite pas
definitief veroordeeld is op het kruis.
Het toneel waarmee vers 13 begint heeft het karakter van een oordeel dat
uitgeoefend wordt door de Heer over zijn huis. Het vormt een absoluut contrast
met de bruiloft te Kanaän dat een feest was, een toneel van vreugde. Het gaat
hier om de tempelreiniging van het huis van God, dat een plaats moet worden
van gebed voor alle volken. Zoals in de bruiloft neemt de Heer hier ook een
gezag waarvan de ontplooiing gegrond is op zijn dood en opstanding. Op de
bruiloft, zoals al is opgemerkt, verbindt Hij de openbaring van zijn heerlijkheid
met zijn werk dat op dat ogenblik nog toekomstig was: “mijn uur is nog niet
gekomen”. “Mijn uur” was de ure van het kruis met al zijn heerlijke gevolgen.
In het tweede toneel, als men Hem vraagt door welk gezag Hij deze dingen
doet, doelt Hij eveneens op zijn dood en opstanding: “breek deze tempel af
en in drie dagen zal Ik hem weer oprichten”. De bruiloft had plaats “de derde
dag”, de dag van de opstanding en Goddelijke heerlijkheid. De reiniging van
de tempel is ook verbonden met de derde dag, de dag van zijn opstanding,
krachtens welke Hij zijn macht zal gebruiken voor de reiniging van zijn huis,
omdat zijn heerlijkheid er geopenbaard kan worden. Dus als een gestorven en
opgewekte Christus zal Hij de duizendjarige zegen aan zijn volk en op de aarde
brengen.
Deze tempelreiniging, vergeleken met die van de andere evangeliën, geeft
verscheidene interessante verschillen die in het licht brengen het speciale
karakter van Johannes. Dit evangelie doet meer dan alle andere de Goddelijke
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heerlijkheid van de persoon van Christus uitkomen, zowel als de oneindige
resultaten van zijn werk van verlossing die zich uitstrekken tot in de eeuwige
toestand. In de andere evangeliën is de zegen die voortkomt uit de ontplooiing
van zijn macht meer beperkt. In Johannes staat dit toneel niet op zijn
geschiedkundige plaats, dat wil zeggen aan het einde van zijn dienst zoals in
de eerste drie evangeliën; maar helemaal in het begin wat er de zinnebeeldige
betekenis van versterkt. Dat komt op een treffende manier overeen met Maliachi
3:1, waar onmiddellijk na het getuigenis van Johannes de Doper de Heer wordt
voorgesteld als plotseling komend tot zijn tempel. In Matteüs 20:12, Marcus
11:15-17 en Lucas 19:25-48, nadat Jezus voorgesteld is als Koning van Israël,
oefent Hij zijn oordeel over zijn huis. Het is niet hetzelfde in Johannes, waar
dit toneel gescheiden is van dat wat ons de Heer voorstelt in zijn koninklijke
rechten; dit laatste vinden we in hoofdstuk 12 nadat zijn heerlijkheid als Zoon
van God is verklaard in kracht door de opstanding van Lazarus uit de doden.
Als de Heer de zegen zal gebracht hebben door het godvrezende overblijfsel
van Israël, zal Hij de volken oordelen en zijn huis zal de vergaderplaats worden
van allen die gespaard zijn en er de God van Israël aanroepen. Omdat Hij God
is kan Hij zijn macht openbaren onder dit dubbel karakter in hoofdstuk 2: Hij
zegent zijn volk, daarna na het oordeel uitgeoefend te hebben over de bozen,
reinigt Hij zijn huis. Hier vinden we eigenlijk dit toneel van oordeel niet, maar
eerder wat het gevolg ervan is, namelijk de reiniging in Kanaän gedaan in het
geweten van het overblijfsel, daarna hier de vereniging van het huis van God.
Want het gaat erom een plaats te stichten waar de aanbidders God kunnen
ontmoeten.
Het huis wordt genoemd het huis van mijn Vader, in betrekking met het karakter
van Johannes, die ons de openbaring van de Vader voorstelt in de persoon van
de Zoon. Zo doen twee kenmerkende trekken van dit toneel het feit uitkomen
van de algemene uiteenzetting van de heerlijkheden van Christus. 1. Deze
gebeurtenis is uit zijn geschiedkundige plaats en aan het begin geplaatst van
zijn dienst, omdat de reiniging van zijn huis, gedaan door een opgestane en
verheerlijkte Christus, ontbroken zou hebben aan het zinnebeeldig toneel van
hoofdstuk 1 en twee. 2. De zegen die daaruit voortvloeit is uitgebreider dan
in de andere evangeliën en verbonden met de ontplooiing van zijn Goddelijke
heerlijkheid die geopenbaard is in zijn opstanding uit de doden. Deze wordt
ons voorgesteld als vrucht van zijn eigen macht, want er wordt gezegd: “breek
deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem weer opbouwen”.
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De reiniging van de tempel is niet een daad van wraak, en ook niet van oordeel
dat Hij zal uitoefenen met het zwaard van zijn mond, maar de daad waardoor
Hij zijn huis reinigt van alle onreinheden die het bezoedelen. Alle onreine
vervoer wordt er afgeschaft, omdat God de aanbidders kan ontmoeten die tot
Hem naderen. Inderdaad was het slechts een zinnebeeldig toneel, want God
vindt geen welbehagen in dit bezoedelde huis. Christus was de ware en enige
tempel waar God op woonde. Zijn lichaam was de woonstede van de Heilige
Geest. Al de volheid der godheid behaagde het te wonen in deze nederige
mens, die door God was geopenbaard in het vlees. Maar als deze ware tempel
afgebroken moest worden, moest Hij opgebouwd worden. Christus werd
opgewekt uit de doden, omdat de goddelijke raadsbesluiten van genade en
heerlijkheid vervuld konden worden. Op deze gezegende grondslag zullen de
gelovigen van alle volken “vreugde bereidt worden in zijn huis van gebed” (Jes.
56:7).
Vers 22. Toen Hij opgestaan was uit te doden werden zijn discipelen indachtig
dat Hij dit gezegd had. Zijn overwinnende opstanding werd voor hun hart het
onweerlegbare bewijs van zijn heerlijkheid. Ook voor ons is ze de grondslag van
ons vertrouwen en de rots waartegen de golven van ongeloof stuk slaan. “Zij
geloofden de schrift en het woord dat Jezus gesproken had” (vs. 22). Dit laatste
wordt op hetzelfde niveau gesteld als het geschreven woord, omdat het uit
dezelfde bron komt. De discipelen “geloofden”; het geloof kwam in hun hart
toen Jezus zijn macht voor hun ogen openbaarde. “Zijn heerlijkheid” (vs. 11)
schitterde voor hen toen Hij in zinnebeeldige daden volbracht, in betrekking
tot zijn dood en opstanding, de reiniging van het volk en het Loofhuttenfeest
invoerde. Kortom, het zinnebeeldige tonelen in deze beide hoofdstukken
stellen ons voor alle heerlijkheden van Christus, behalve die van hoofd der
gemeente.
Merken we nog op dat het verhaal van deze gebeurtenis in de andere
evangeliën niet heeft de aanhaling uit Psalm 69:10 die wij hier vinden: “De
ijver voor uw huis zal mij verteren”. In de Psalm lezen we: “heeft mij verteerd”.
Zijn dienst is van het begin af gekenmerkt door de heilige ijver die Hem alle
bezoedeling deed afwijzen die onverenigbaar was met de heerlijkheid van God
in zijn huis. Deze ijver voor de handhaving van de heerlijkheid van God heeft
Hem naar het kruis geleid, waarheen Hij de blik richt van hen die naar Hem
luisteren en waarop gegrond is de uiteindelijke reiniging van het huis van zijn
Vader op aarde. Zo overtreft de zinnebeeldige daad zeer ver de historische
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daad van de reiniging van de tempel. Met vers 22 eindigen de zinnebeeldige
tonelen van de eerste hoofdstukken.
Vers 23-25 maken eigenlijk deel uit van hoofdstuk 3. De Heer Jezus wordt er
voorgesteld in zijn Goddelijke heerlijkheid die kennis neemt van de zedelijke
toestand van de mensen. Niets ontsnapt aan zijn onderzoekend oog dat de
geheime plooien van de harten van zijn gevallen schepselen peilde! Hijzelf
wist wat in de mensen was. Hij staat tegenover een soort geloof waaraan Hij
zich niet toevertrouwde. Dit geloof was een overtuiging die voortgebracht
was door het zien van zijn wonderen. Belangrijk is dat wij niet zien dat de
wonderen van de Heer die in de Evangeliën staan, de werkelijke bekering
brachten van hen die er de toeschouwers van waren, terwijl zij gevolgen
voortbrachten in hen die er de voorwerpen van waren. In vers 23 lezen wij
dat “geloofden velen in zijn naam, toen zij de tekenen zagen die Hij deed”.
Door een menselijke overtuiging werden zij tot de gevolgtrekking gebracht dat
God tegenwoordig was. Maar een goddelijke overtuiging is nodig in de ziel om
een levende band te vormen tussen de ziel en God. De werking van de Geest,
doormiddel van het Woord, brengt de ziel niet alleen tot de overtuiging, maar
tot de zekerheid dat zij met God te doen heeft. Bij de mens is het ware geloof
onafscheidelijk verbonden met de goddelijke natuur; zij wordt voortgebracht
door het Woord dat toegepast wordt op het geweten door de Geest. Men
vindt talloze personen in de christenheid die lijken op hem waarvan vers 23
spreekt. Zij hebben juiste begrippen en ware overtuigingen over de dingen
van God, maar zijn niet uit Hem geboren. Hun geloof is verstandelijk en brengt
geen vruchten voort in hun wandel. Zij kunnen, al belijden zij het christendom,
zich met de wereld vermengen zonder enige smaad te lijden voor de naam van
de Heer; zonder dat het hun iets kost, terwijl het altijd iets kost om de naam
van de Heer in waarheid te belijden.
In vers 11 zagen de discipelen de openbaring van zijn heerlijkheid. Dat wil
zeggen van zijn volmaaktheden, van zijn persoon en de openbaring van wat Hij
is, niet zijn wonderen werd het voorwerp van hun geloof. Wij vinden dus drie
teksten die spreken van het geloof.
1.
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overblijfsel als de heerlijkheid van God zal geopenbaard worden tot
zegen van Israël.
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2.

Vers 22. Zij geloofden de schrift en het Woord dat Jezus gesproken
had. Dit geloof zal het christelijk geloof kenmerken na de opstanding
van Christus uit de doden. Dan herinnerd de Geest aan de discipelen
de dingen die Jezus gesproken had en verbindt hun geloof aan de
Schrift met het woord dat Jezus had gesproken.

3.

Vers 23. Velen geloofden toen zij de tekenen zagen. De overtuiging
van zijn godsdienst, verwekt door het zien van zijn wonderen gaf geen
enkele betrekking met Hem. Het aangenomen woord brengt een
levende band met Christus. Petrus zegt het in 6:68: “U hebt woorden
van eeuwig leven”. Het is onmogelijk dat het woord wordt ontvangen
in de ziel door het geloof, niet het leven voortbrengt; indien dat het
niet doet dan zal datzelfde woord die mensen oordelen (Joh. 12:48).

De wonderen waren de tekenen van de goedkeuring van God over de dienst van
Christus, daarna in die van de apostelen. God gaf getuigenis aan de waarheid
van zijn Woord door tekenen en wonderen. Wij zien de wonderen als openlijke
bevestiging van de goedkeuring van God over Christus: in Handelingen 2:22;
over de apostelen in: 2 Korintiërs 12:12; Hebreen 2:4; over het woord in
Marcus 16:20.
Zij zijn ook de tekenen van zijn macht om de mensen te bevrijden van de
slavernij van satan. De wonderen bekeren niet hen die er de voorwerpen van
zijn, maar bevestigen de leer van Christus voor het geloof (Hand. 13:12). Nu
hebben we deze bewijzen van de waarheid niet meer nodig. Als het Woord
een ziel niet overtuigd, zal de ziel evenmin overtuigd worden door het wonder
van de wonderen, de opstanding (Luc. 16:31).
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Johannes 3
Vers 1-21
Vers 1-3. Als vervolg op het zinnebeeldig toneel van de eerste twee
hoofdstukken hebben we in hoofdstuk 3 (eigenlijk vanaf 2:23) een tweede
voorwoord dat voorafgaat aan de openbare dienst of getuigenis van de Heer
in hoofdstuk 4. Deze dienst begint pas als Johannes in de gevangenis is gezet
(3:24; 4:1-3).
Hoofdstuk 3 zelf wordt verdeeld in drie delen. In het eerste deel vinden wij het
werk van de Geest in ons (vs. 1-12); in de tweede deel het werk van God voor
ons (13-21); allereerst de nieuwe geboorte die toegang geeft tot het koninkrijk
van God; in de tweede plaats het kruis dat aangenomen door het geloof ons
het eeuwige leven geeft. Het derde deel (22-35) bevat de plaats van Johannes
de Doper en Christus.
Vers 1. “Nu was er een mens uit de farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een
overste van de Joden”. Het verschil met hen die geloofden, zijn tekenen ziende
(2:23) wordt aangeduid door “nu” uit vers 1. Bij wat gezegd is over het geloof
in wonderen, wat geen werkelijke bekering is, is het goed toe te voegen, als
men steunt op dit feit, dat het wonder meestal tot gevolg heeft te bekeren
hem die er het voorwerp van is of hem te bevestigen in zijn geloof in Hem die
hem kan en wil bevrijden. Maar wij hebben al gezien dat het werkelijke geloof
niet steunt op het wonder, maar op de persoon van Christus die het wonder
doet (2:11), zowel als op de schrift en het woord van Jezus (2:22) die het had
verkondigd.
Zelfs de overtuiging van de godheid van Christus (zij geloofden in zijn naam,
(2:23), dat bij anderen een zaak van het verstand was en hen geen enkel recht
gaf in betrekking tot God te komen, was voor Nicodemus niet voldoende. Hij
had inderdaad veel minder kennis dan zij. De persoonlijke godheid van Christus
was hem onbekend. Hij hield Hem voor een “leraar van God gekomen” en was
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er zeker van, door de wonderen, dat “God met Hem was”. Maar er was bij hem,
wat bij de anderen niet was, een behoefte. Hoe zwak ook de behoefte schijnbaar
was, zij is van onmetelijk belang. Want die behoefte werkt het antwoord
van God. De overtuiging dat Jezus een leraar was van God gekomen, deelde
Nicodemus met anderen. Want hij zegt: “wij weten” en het komt niet bij hem
op zich af te zonderen van hen aan wie Jezus zich niet toevertrouwde, vers 24.
Men ontmoet tegenwoordig nog belijdende christenen die onderwezen willen
worden zonder dat zij zich afzonderen van een geloof dat iedereen heeft. Maar
er komt een ogenblik dat, als ze ware behoeften hebben zij niet eerder voldaan
zijn dan nadat zij gebroken hebben met het milieu waarvan zij deel uitmaken.
De werkelijkheid van de behoefte wordt bij Nicodemus getoond door het feit
dat hij komt; maar hij komt in de nacht. De wens om meer kennis te bezitten
verhindert hem niet de smaad te vrezen. De mening van de mensen waartoe
hij behoort en die inderdaad Jezus haten, heeft zo een invloed op hem dat,
evenals Jozef van Arimathea, hij zich eerst moedig voor Jezus durft verklaren
bij het kruis (7:51). Tot op dat ogenblik blijft hij in zijn milieu, zoekt vreesachtig
hen uit dat milieu te overtuigen en oogst daarvoor slechts wantrouwen en de
beschuldiging het woord niet te kennen Een beschuldiging die per slot van
rekening terugvalt op een schandelijke manier op al de leraren van de wet.
Behalve bij Nicodemus stelt Johannes niet de behoeften voor bij hen die in
aanraking met de Heer komen, zoals in de andere evangeliën. Men ziet ze
niet bij de Samaritaanse vrouw, en ook niet bij de verlamde in Bethesda en
bij de blindgeborene. Johannes stelt niet voor de mens die verontrust is door
het geweten over zijn toestand, maar God handelende in kracht, gezien deze
onbekwaamheid om zelf het leven voort te brengen en behoeften te scheppen
zodat het een nieuwe schepping wordt. Dat doet in het Johannes-evangelie
het goddelijk karakter van de persoon van Christus uitkomen. Bij het licht van
de opgaande zon spruit het gras uit de aarde. Maar zoals wij gezien hebben,
Nicodemus vormt een uitzondering. De eerste openbaring van het werk van
God in zijn ziel is dat hij behoefte heeft om naar het Woord te luisteren. In
Lucas 15:1 ontmoet men dezelfde wens: “Al de tollenaars en de zondaars nu
kwamen telkens naar Hem toe om Hem te horen”. Toch is Nicodemus voor ons
het voorbeeld van een heel klein geloof. Hij keert daarna niet tot Jezus terug
tijdens zijn openbare dienst en blijft dan in het milieu waar hij niets geleerd
had, maar waarvan hij de vijandschap duchtte.
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Een voornaam punt kenmerkte Nicodemus ook. Hij kent absoluut de nieuwe
mens niet. Zijn godsdienst steunt op de oude mens; hij gelooft in zijn mogelijke
verbeteringen en ziet niet dat het Woord zo een gedachte grondig tegenspreekt.
Deze leer behoort niet bijzonder tot het Jodendom. De belijdende christenheid
grondt zich daar geheel op en al zijn pogingen gebeuren in die richting. Als de
christenheid aan de bron ging drinken, in het Woord, de leer van Jezus zoals
Nicodemus deed, dan zou de christenheid spoedig ingelicht worden over de
nietigheid van zijn hoop. De Heer antwoordt Nicodemus door hem aan te
tonen de noodzakelijkheid van een nieuwe natuur om de dingen van God te
begrijpen.
Vers 3. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw geboren
wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien”. Het dubbele “amen, amen”
(voorwaar, voorwaar) kenmerkt het Johannes-evangelie en wordt in geen
andere Evangelie gevonden. Het is als de bevestiging dat, behalve de genade,
ook de absolute waarheid de tegenwoordigheid van God in Christus op aarde
kenmerkte. Deze waarheid die zo eenvoudig is, de noodzakelijkheid van de
nieuwe geboorte, kenmerkte het onderwijs van Jezus en was het eerste wat
Nicodemus moest leren. Nooit kan het vlees zich verheffen boven zijn eigen
sfeer; het vlees kan de aardse dingen begrijpen, maar een andere natuur en
de Geest van God is nodig om de hemelse dingen te begrijpen. Nicodemus
had deze dingen moeten begrijpen. Maar, hoewel hij leraar is in Israël kende
hij ze niet. En toch waren de profeten volmaakt duidelijk over dit onderwerp,
Ezechiël. 36:25-28 zegt: “Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein
worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een
nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van
steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.
Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen
wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt. Gij zult wonen in het land
dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een
God zijn”.
Dus, om het koninkrijk van God te zien in de persoon van Jezus op de aarde,
evenals het ingaan in het koninkrijk op aarde, moet men opnieuw geboren
worden. Iets merkwaardigs is dat in het hele Johannes-evangelie slechts
op deze plaats (vs. 3-5) over het koninkrijk van God wordt gesproken. Zelfs
het koninkrijk van Christus wordt slechts genoemd in Johannes 18, als Jezus
voor Pilatus staat. Zijn koninkrijk was niet van deze wereld omdat de zijnen
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Hem niet hadden aangenomen toen Jezus tot het zijne kwam (1:11) en dat
satan, door deze verwerping de overste van de wereld was geworden. Maar
in de toekomst zal dit koninkrijk, dat niet van hier was op de aarde gevestigd
worden. Een schijnbare onregelmatigheid, want Marcus en Lucas staan vol
over het koninkrijk van God (zoals Matteüs met het koninkrijk der hemelen).
Deze onregelmatigheid wordt verklaard (wij zullen dat later zien) door het feit
dat Johannes ons voorstelt in zijn evangelie en in zijn brieven het eeuwige
leven in Christus en niet het koninkrijk van God als de grote waarheid waarvan
de ontvouwing hem is toevertrouwd. Maar, voordat we gaan spreken over het
eeuwige leven in de verzen 13-16 van het tweede deel van hoofdstuk 3, en
de gelovigen in de hemelse dingen in te voeren, behandelt de Heer eerst de
vraag van het ingaan in de zegeningen van het koninkrijk van God op aarde
en begint niet tot Nicodemus te spreken over de aardse dingen die hij had
moeten kennen en waarvan hij niet het flauwste idee had.
Dit brengt ons ertoe om te onderzoeken wat het koninkrijk van God in het
nieuwe Testament is en terloops ook het verschil met het koninkrijk der
hemelen in Matteüs.
Vers 3-5. Het koninkrijk van God, een zaak die op de aarde gevestigd moest
worden, zowel als de noodzakelijke karakters om erin te gaan, had een leraar
van de wet moeten kennen uit de profetische Schriften. Dat waren de aardse
dingen waarover Jezus tot Nicodemus sprak en hij begreep ze niet (vs. 12). Wat
zal er gebeuren als de Heer hem zal spreken over de hemelse dingen en over
het eeuwige leven? Het koninkrijk van God is een sfeer, of een gebied op aarde
dat gekenmerkt wordt door zekere zedelijke beginselen waarin men niet kan
ingaan en waarvan men niet kan genieten dan door de nieuwe geboorte. Dit
is een werk van het Woord, toegepast door de Heilige Geest. Deze zedelijke
eigenschappen worden uitgedrukt, gedeeltelijk ten minste in Romeinen 14:17:
“Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid,
vrede en blijdschap in
de Heilige Geest”. Al deze dingen die het koninkrijk kenmerken zijn het deel van
hen die opnieuw geboren zijn; de wereld kan ze niet zien en kent ze niet. Als
de Heer over het koninkrijk van God spreekt zegt Hij: “dan is het koninkrijk van
God tot u gekomen”, Matteüs 12:28 en Lucas 17:21. “Want zie, het koninkrijk
van God is midden onder u”, omdat het koninkrijk was gekomen en omdat het
daar was in de persoon van de Koning.
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Als er sprake is van het koninkrijk der hemelen wordt gezegd: “het koninkrijk
der hemelen is nabij gekomen” (Matt. 3:2, 4:17, 10:7) omdat het niet op aarde
gevestigd kon worden zo lang de Koning niet verworpen was, terwijl als de
Koning daar was het koninkrijk van God tegenwoordig was in zijn persoon. Toch
lezen we in Marcus 1:14-15 en Lucas 10:9-11 dat het koninkrijk van God nabij
is gekomen. Maar hier gaat het niet om de bedeling maar om de zegeningen
van het koninkrijk van God, gebracht door het evangelie. In de Heer Jezus
ziet men het koninkrijk, zedelijk en in kracht. Zedelijk door de gerechtigheid,
vrede, heiligheid, vrucht, gehoorzaamheid, afhankelijkheid, liefde, waarheid,
licht enz.. Men zag het in kracht in het volbrengen van wonderen waardoor Hij
de mens verloste van de macht van satan en de gevolgen van de zonde. “Als
Ik echter door de Geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van
God tot u gekomen” (Matt. 12:28). In de vijf teksten waar Matteüs spreekt van
het koninkrijk van God wordt het getoond als een zedelijke zaak (6:33, 19:24,
21:31 en 43) waar sprake is onder andere van de Joodse voorrechten aan
heidenen toevertrouwd, ofwel als komende in kracht (12:28). Als Nicodemus
opnieuw geboren was zou hij hebben kunnen zien, in de persoon van Jezus,
alles wat het koninkrijk was. Dat zagen de discipelen in gezelschap van de
verworpen Christus: “wij hebben zijn heerlijkheid gezien, als de heerlijkheid
van een eniggeboren zoon van de Vader”, hoewel in die tekst deze heerlijkheid
in het bijzonder de liefde was.
Als Christus aangenomen was zou het koninkrijk van God in al zijn schoonheid
op aarde gevestigd zijn met al zijn zedelijk karakter en in kracht. Dat zal plaats
hebben als Hij zal wederkomen. In afwachting daarvan bestaat dit koninkrijk
zedelijk op aarde. Allen die wedergeboren zijn maken er deel van uit en zij
genieten ervan door de kracht van de Heilige Geest en moeten er de karakters
van openbaren in heel hun leven. Dat koninkrijk verkondigde Paulus. Hij spreekt
erover tegen de oudsten van Efeze, zeggende dat hij hun “het koninkrijk van
God gepredikt had” (Hand. 20:25). Hij had hun verkondigd, zoals we in de
brieven kunnen lezen, alle hemelse zegeningen waarin alleen de gelovigen
kunnen ingaan en waarvan zij door de Heilige Geest kunnen genieten. Men zal
kunnen denken dat het koninkrijk van God slechts gekenmerkt wordt door de
erkenning van het gezag van Christus als Heer. Maar in dit gebied worden alle
zegeningen ontwikkeld die de Heilige Geest geeft in afwezigheid van Christus.
Toen de Heer, na zijn opstanding sprak met zijn discipelen over de dingen die
het koninkrijk van God aangaan (Hand. 1:3) sprak Hij hun over deze zedelijke
zegeningen waarin zij zouden moeten ingaan door de kracht van de Heilige
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Geest die zij zouden ontvangen (1:3-4) en die hun vreugde en voedsel zouden
zijn in zijn afwezigheid. De discipelen antwoorden: “Heer, zult u in deze tijd
voor Israël het koninkrijk weer oprichten?” (1:6). Zij dachten slechts aan het
koninkrijk van de Messias, aan het koninkrijk van de Zoon des mensen dat hun
enge harten beperkten tot het Joodse volk.
In Lucas 24:49, als Jezus tot de discipelen zegt in de stad te blijven totdat u
zult aangedaan worden met kracht uit de hogere, is dat minder de gemeente
gevormd in eenheid door de Heilige Geest en persoonlijk neergedaald op
aarde, maar meer de kracht van de Heilige Geest die noodzakelijk is om in te
gaan in het genot van de hemelse goederen; dit koninkrijk van God dat Paulus
en alle apostelen overal predikte. Als men de teksten nagaat die over het
koninkrijk van God spreken vindt men deze drie dingen:
•

Een onzichtbare sfeer waarin zedelijke zegeningen zijn.

•

Waarin de kracht van de Heilige Geest zich ontwikkelt.

•

Dit koninkrijk is samengetrokken in de persoon van de koning zolang
Hij persoonlijk op aarde was.

Psalm 45:2 en 4 toont ons dat deze zedelijke karakters en kracht zullen schitteren
in zijn heerlijke persoon, als Hij in bezit zal treden van het aardse deel van zijn
koninkrijk. Nadat de gemeente opgenomen zal zijn zal het evangelie van het
koninkrijk, op het punt om in kracht te komen, overal gepredikt worden, hetzij
in de steden van Israël, hetzij onder de volken. Dan zal er een joods overblijfsel
zijn dat het zedelijke karakter van het koninkrijk draagt en voor dit getuigenis
lijdt (Ps. 1, Matt. 5:1-12 enz.). Men ziet in Openbaringen 12:10 dit koninkrijk
zich komen vestigen in kracht in al zijn delen: “Nu is de behoudenis gekomen
en de kracht en het koninkrijk van onze God en het gezag van zijn Christus”.
Dan zal het koninkrijk van God aan de ene kant bestaan uit het koninkrijk van
de Vader, waarvan alle verheerlijkte heiligen in de hemel deel zullen uitmaken
(Matt. 13:43) en aan de andere kant het koninkrijk van de Zoon des mensen.
Het toneel van de verheerlijking stelt deze twee tijden voor: het koninkrijk
van God in zijn toekomstige openbaring in kracht (Luc. 9:27, Marc. 9:1) én de
komst van de Zoon des mensen in zijn koninkrijk (Matt. 16:26). Men vindt er
tegelijk de hemelse en de aardse kant van het koninkrijk, zonder er de huidige
hemelse zegeningen van de discipelen in de wolk van uit te zonderen.
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Matteüs spreekt alleen over het koninkrijk der hemelen, behalve in de vijf
teksten die hierboven zijn genoemd. Dit omdat hij het voorstelt als de bedeling
die de bedeling van de wet vervangt. De koning is verworpen en in plaats zijn
koninkrijk in heerlijkheid op de aarde te vestigen neemt het koninkrijk het
karakter aan van de plaats waar de koning zich bevindt. Het is een koninkrijk
dat verborgen is op de aarde. Het koninkrijk is het resultaat van de prediking
van het evangelie tijdens de afwezigheid van Christus. Het domein waarin
God alle zegeningen heeft geplaatst die het koninkrijk van God kenmerken en
waarin men moet binnen gaan om ervan te genieten. Maar in deze sfeer, waar
het goede is ingevoerd, is de invoering van het kwade door de vijand voorzien.
Dat tonen de gelijkenissen van Matteüs 13 en van 22:1-13: “het koninkrijk
der hemelen is gelijk geworden” en Matteüs. 25: “dan zal het koninkrijk der
hemelen gelijk zijn geworden aan tien maagden...” Het is iets wonderlijks en
geheimzinnig een staat van zaken te zien waarin God zegeningen geeft dat
bedorven wordt door de vijand die er in zijn werk het bederf uitoefent. Deze
beide werkingen worden duidelijk gezien in de gelijkenissen van Matteüs 13.
Men ziet het boze werk in de gelijkenis van het onkruid, de grote boom en
het zuurdeeg. Te midden daarvan erkent de Heer wat voor Hem kostbaar is:
de schat, de parel en scheidt de goede vissen af. Dat is de uitwendige kant
die het koninkrijk heeft aangenomen, en zijn inwendige kant. Na de opname
van de Gemeente, dat wil zeggen van het levende deel van het koninkrijk der
hemelen, zal er alleen het slechte deel op aarde blijven dat afvallig geworden
is. Dat zal het voorwerp worden van de oordelen die de aarde zullen reinigen
van de bozen opdat het koninkrijk van de Zoon des mensen in heerlijkheid kan
gevestigd worden. Het overblijfsel van de Joden en dat van de heidense volken
zal in de zegeningen van dat koninkrijk ingaan.
Het koninkrijk der hemelen is dus een nieuwe bedeling die in de plaats komt
van Israël op aarde, waarin God hemelse zegeningen heeft geplaatst. Maar
het kan door het werk van de vijand bedorven worden, die erin heeft gebracht
elementen zonder leven en verderfelijkheden. De heidenen vormen er geen
deel van, behalve als voorwerpen van het verborgen bestuur van God en van
zijn voorzieningen. Om van de zegeningen te genieten van dat koninkrijk moet
men er ingaan met het karakter van kinderen. Dit houdt in de nieuwe geboorte
en het geloof (Matt. 28), een karakter dat men niet vindt bij hen die alleen
maar uitwendig belijden er toe te behoren.
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In het koninkrijk van God echter draagt alles de karaktertrekken van God zoals
die gezien zijn in Christus op aarde. Zij die deze kenmerken dragen zijn nu de
leden van het huis van God.
Vers 4-12. Nicodemus kende slechts de oude mens. De nieuwe geboorte is
hem vreemd, dat kan zijn geest niet bevatten. Dat kenmerkt nu ook het
christendom dat ons omringt. Men spreekt over de nieuwe geboorte, maar
men bedoelt daarmee de resultaten die verkregen worden door de pogingen
van de oude mens, waarmee men verbindt het evangelie en de wet. Men
geeft niet toe dat men iets geheel nieuws moet hebben dat alleen God kan
geven. Men wil niet erkennen het absolute verval van de mens en bijgevolg
de soevereine genade van God. Nicodemus komt tot Jezus met de gedachte
dat de oude mens onderricht kan worden. De Heer Jezus maakt aan deze
verwaandheid een einde door hem te tonen dat van de zijde van de natuurlijke
mens alles afgelopen is. Nicodemus bestrijdt dan de mogelijkheid van een
tweede geboorte die tegengesteld is aan de natuur. De Heer Jezus spreekt
echter van een nieuwe geboorte die alleen God kan voortbrengen door zijn
Woord en zijn Geest.
Vers 5. Als men opnieuw geboren moet worden om het koninkrijk van God
te zien in de persoon van Jezus, moet men ook opnieuw geboren worden om
dit koninkrijk in te gaan. Dat wil zeggen in het genot van de zegeningen die
daar zijn. De nieuwe geboorte heeft plaats door water en geest. Het water
is een beeld van het Woord en het middel door de Geest gebruikt werkt op
twee manieren om de nieuwe geboorte te brengen: door de dood en door het
leven. Het Woord laat niets over van de oude mens. Daarom kan men slechts
gereinigd worden van de oude mens door de dood. Het water is tegelijk het
Woord en de dood. De Rode Zee, de Jordaan, de doop zijn beelden van de
dood. De dood neemt totaal weg van voor het aangezicht van God de oude
mens waarvan de gelovige is gewassen. In de praktijk oordeelt het woord
alles wat uit het vlees voortkomt. Het water van de reiniging is uit de zijde
van een gestorven Christus; tegelijk als het bloed waardoor de zonden zijn
verzoend. In onze tekst vinden wij niet het bloed, omdat het gaat om het werk
in ons, volbracht om een nieuwe natuur voort te brengen. Het werk voor ons
en zonder ons komt pas in vers 14, maar als het Woord de dood brengt voor
de oude mens, brengt het ook voort door de Heilige Geest het leven van de
nieuwe mens. Want als de nieuwe geboorte aan de ene kant het einde is van
de oude mens, is het Woord aan de andere kant het ontvangen van een nieuw
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leven. Daardoor is het water niet alleen een beeld van de dood, maar ook een
beeld van het leven dat is meegedeeld door de Heilige Geest (Joh. 4:14; 7:3839).
De nieuwe geboorte is dus een werk dat in ons is voortgebracht, een werk
dat door het woord als tussenpersoon wordt gewerkt. Dit woord spreekt de
absolute dood over de oude mens uit. Maar het is een levend Woord dat,
toegepast op de ziel door de kracht van de Geest van het leven, hem een heel
nieuw leven brengt, het leven van de nieuwe mens, het goddelijk leven. Zo
wordt men geboren door het Woord der waarheid, Jak. 1:18; 1 Petr. 1:23). Dit
werk is geheel Gods werk, zonder enige deelname van de oude mens.
Vers 6. “Wat uit het vlees geboren is, is vlees Geest geboren is, is geest”. Dit wil
zeggen dat het deel heeft aan de natuur van het vlees. Vlees en bloed kunnen
het koninkrijk van God niet beërven (1 Kor. 15:50). Terwijl “wat uit de Geest
geboren is, is Geest” deel heeft aan de natuur van de Geest, aan de natuur
van God waardoor men in betrekking tot Hem komt door de nieuwe geboorte.
Vers 7-10. Er staan twee “moeten” in dit hoofdstuk, vers 7 en 14. De nieuwe
geboorte is een absolute noodzakelijkheid om in betrekking met God te
komen. De goddelijke natuur is nodig, want de gevallen natuur kan zulk een
betrekking niet hebben. Maar om het eeuwige leven te verkrijgen was de dood
van de Zoon des mensen nodig. Het eerste “moeten” heeft betrekking op het
werk van God ín ons en het tweede “moeten” op het werk vóór ons. Het eerste
heeft betrekking op de nieuwe geboorte, het tweede op het eeuwige leven. In
betrekking tot het werk van God in ons is er geen sprake van geloof. Want het
is geheel het werk van God; terwijl, als het erom gaat het werk dat God voor
ons heeft volbracht is het geloof van de zijde van de mens nodig, hoewel het
geloof zelf niet van ons komt maar een gave van God is.
De nieuwe geboorte is het resultaat van de vrije en soevereine genade van
God door zijn Geest. “De wind blaast waarheen Hij wil”. De Geest werkt waar
Hij wil en dat ook buiten de grenzen van Israël. Zo is het met ieder mens niet alleen de Jood, maar ook de heiden - die uit de Geest geboren is en die
zich bevindt onder de kracht (invloed, gevolg) van deze goddelijke adem. De
natuurlijke mens heeft er part noch deel aan. Hij begrijpt er niets van; hij hoort
een geluid, bemerkt de gevolgen, maar hij weet niet van waar dat komt en
ook niet maar dat heengaat. Nicodemus kon geloven dat het koninkrijk van
God tot Israël behoorde en dat hij als Jood er deel van uitmaakte. Israël zou
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dit koninkrijk gehad hebben, en zou er deel van hebben uitgemaakt als het
naar het woord had geluisterd zoals de Heer het had gezegd: Ex. 19:56: “nu
dan, indien gij aandachtig naar Mij luistert en Mijn verbond bewaard... gij zult
mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk”. Het volk zal erin gaan
door de nieuwe geboorte, als vrucht van het nieuwe verbond in de toekomst.
Nicodemus, die niets anders kende dan zijn afkomst van Abraham naar
het vlees, begrijpt niets van deze dingen. Hij stond vreemd tegenover alles
wat Jezus hem openbaarde. Hij vraagt nog: “hoe zullen deze dingen kunnen
geschieden?” Hij, de leraar in Israël, de meester die onderwijst wist die dingen
niet. Toch had hij moeten weten dat zelfs om in het koninkrijk van God in te
gaan op de aarde, de nieuwe geboorte noodzakelijk was.
Vers 11. De Heer Jezus bracht in deze wereld de hemelse dingen. Het was
niet alleen maar wat het koninkrijk van God betrof op aarde dat Nicodemus
had moeten kennen. Christus getuigde van wat Hij gezien had, van wat God
was, van wat paste bij Zijn natuur en van wat de zondige mens was (11). “Wij
spreken wat Wij weten en Wij getuigen wat Wij hebben gezien”. De natuurlijke
mens neemt dit getuigenis niet aan. Het “wij” van vers 11 is God en de Heer
Jezus: “Ik en de Vader zijn één”. In gemeenschap met zijn Vader openbaarde
de Zoon wat Hij in de hemel gezien had, vanwaar niemand was opgestegen. Hij
kwam in volmaakte overeenstemming met zijn Vader om de hele waarheid te
verklaren; en hoezeer ging dat uit boven wat tot op dit ogenblik geopenbaard
was!
Vers 12. “Als Ik u de aardse dingen heb gezegd en u niet gelooft, hoe zult u
geloven als Ik u de hemelse zeg?”. De profeet Ezechiël zei duidelijk: “hoe kunnen
deze dingen geschieden”. Dat wil zeggen de dingen die het koninkrijk van God
betreffen op aarde; de aardse dingen. “Ik zal rein water over u sprengen, en gij
zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen;
Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van
steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.”
(Ezech. 36:25-26).
In Ezechiël 37:9: “kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze
gedoden, zodat zij herleven”. Als deze dingen niet werden begrijpen, of liever
geloofd door de Joden, hoe zouden zij dan geloven als Jezus over de hemelse
dingen vertelde? De hemelse dingen behoren tot het gebied van het eeuwige
leven, terwijl de nieuwe geboorte zijn gebied kon vinden zelfs in het koninkrijk
van God dat op aarde gevestigd moest worden.
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Vers 13. “En niemand is opgevaren in de hemel dan Hij die uit de hemel is
neergedaald, de Zoon des mensen die in de hemel is”. De Heer Jezus loopt vooruit
op het feit dat Hij in de hemel zal opvaren als Zoon des mensen. Niemand was
daar in opgestegen dan Hij die er uit was neergedaald om Zoon des mensen te
zijn. Maar hoewel Hij Zoon des mensen was, verliet Hij de hemel niet. Eveneens
verliet Hij de schoot van de Vader niet als eniggeboren Zoon. Hij kon dan ook
niet alleen spreken over de hemelse dingen die Hij gezien had en waarin Hij
leefde zonder onderbreking. Het eeuwige leven is een nieuwe uitdrukking die
men slechts twee keer in het Oude Testament vindt: Psalm 33:3 en Daniel 12:2.
Daar wordt het genoemd als een toekomstige zaak en niet als een zaak waar
men tegenwoordig van geniet. De gelovigen van het Oude Testament hadden
het leven en, hoewel dit leven niets anders was dan het eeuwige leven, kon
het deze naam niet ontvangen opdat de betrekkingen waarin dit leven ons
plaatst hun niet waren geopenbaard. Alleen als zij de Heer hun God kenden;
zij kenden Hem niet als Vader en ook niet als Jezus Christus als gezondene van
de Vader. De kennis van die dingen was voorbehouden aan de tegenwoordige
bedeling. De Heer Jezus verklaart het als volgt: “En dit is het eeuwige leven, dat
zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die U hebt gezonden”,
(Joh. 17:3). Het eeuwige leven is het genot van de Vader dat is geopenbaard
in de Zoon. Door dit leven komt men in de hemel. Men komt in betrekking tot
God, men staat in gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.
In het algemeen stelt Johannes het voor als een zaak die men nu bezit; behalve
in 6:27 en 12:25, waar erover gesproken wordt als over een toekomstige zaak.
Paulus stelt het eeuwige leven veel meer voor als een toekomstige zaak dan
als een tegenwoordige zaak, zonder echter de laatste te veronachtzamen. In
1 Timoteüs 1:16 en Romeinen 6:22 wordt het voorgesteld als toekomstig; en
in vers 23 als de tegenwoordige gave van de genade van God. Het is met het
eeuwige leven als met het heil. Dit laatste wordt nu eens voorgesteld als een
tegenwoordige zaak, dan meer als iets toekomstig. Zoals het toekomstig heil
de ingang is voor het bezit van alle zegeningen die ons gegeven zijn op het
kruis, zo is het eeuwige leven beschouwd in zijn toekomstige toestand. Het
volle, gehele absolute genot van alle betrekkingen met de Vader en de Zoon
waarvan we al genieten in onze toestand van onze onvolmaaktheid.
Vers 14-15. De Zoon des mensen kon in de hemel opvaren, dat behoorde
Hem toe. Maar van het ogenblik dat het erom ging er andere mensen in te
voeren was de verzoening nodig. Zonder dat zou Hij daar alleen gebleven
zijn. “En zoals Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon
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des mensen verhoogd worden”. Dat was een absolute noodzakelijkheid naar
de raadsbesluiten van God, dat de Zoon des mensen verhoogd werd. Deze
noodzakelijkheid strekt zich uit tot het hele werk dat Jezus heeft volbracht, tot
in zijn verste gevolgen. Hij moest veel lijden en verworpen worden (Luc. 17:25)
voordat Hij werd overgeleverd in de handen de mensen (Matt. 26:54, Luc.
24:7); onder de misdadigers gerekend worden (Luc. 22:37), gedood worden en
na drie dagen opstaan (Marc. 8:31, Luc. 9:22 en 24:7), en in zijn heerlijkheid
ingaan, (Luc. 24:26). Dat alles moest vervuld worden. Wat van mij geschreven
staat, (Luc. 24:24), in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving van
zonden onder al de volken (Luc. 24:46-47, Hand. 4:12), dat de hemel Hem zou
opnemen tot op de herschepping van alle dingen (Hand. 3:21).
De uitdrukking “verhoogd” in vers 14 die men in ons evangelie terugvindt in
8:28 en 12:32 en 34 duidt aan de absolute verwerping van Christus door de
mensen. Er werd Hem zelfs geen plaats overgelaten voor zijn voetzool op de
aarde. Hij werd verhoogd en verworpen door de mensen voordat Hij door God
werd ontvangen. Daar, verhoogd tussen hemel en aarde, heeft Hij het werk
volbracht dat God in staat stelde om de zondige mens te ontmoeten. Hij was
als het koperen altaar in de voorhoofd, gescheiden van het volk en van het
Heilige. “En als Ik van de aarde ben verhoogd, zal Ik allen tot Mijzelf trekken”,
(Joh. 12:32). Deze plaats van aantrekking ligt buiten de wereld. In de wereld is
er geen plaats voor de zondige mens, want van die kant is alles geëindigd. Het
kruis heeft een einde gemaakt aan elke mogelijke betrekking tussen de mens
en God. Maar door het kruis heeft God de grondslag gelegd waarop Hij kan
komen tot de zondige mens en Hem kan ontmoeten.
De slang die Mozes verhoogde was de voorstelling van Christus die tot zonde is
gemaakt (dat wil zeggen gemaakt wat de mens was onder de macht van satan
zelf); zowel als van het onverbiddelijk oordeel dat op Hem vallen moest. Dit
is een wondervolle uitdrukking van de genade van God die uit noodzaak zijn
Zoon opofferde om ons te redden.
In het woord stelt het koper de onbeweeglijke gerechtigheid van God voor,
geopenbaard op de aarde in het oordeel tegen de zonde. Maar in de slang van
koper die zinnebeeldig voorstelt het kruis van Christus, hebben wij te doen
met het koperen altaar als enige plaats waar de gerechtigheid van God de
zondige mens kan ontmoeten om hem van het verderf te redden en hem tot
God te brengen in nieuwheid van leven. In de tabernakel was alles wat te doen
had met bezoedeling van koper gemaakt. Als de Heer wordt gezien te midden
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van de gemeente in Openbaringen 1:15, waren zijn voeten aan blinkend koper
gelijk, als gloeiden ze in een oven.
Dat heeft niets met het kruis te maken, maar dat is het vuur van een absoluut
oordeel en onvermengd ten opzichte van de zonde en het bederf in de
gemeente. Terwijl het goud waarmee het inwendige was bekleed van de
tabernakel ons voorstelt de goddelijke gerechtigheid beschouwd in zichzelf en
waarin de heilige kan naderen.
Als de Zoon des mensen moest verhoogd worden zoals de slang in de woestijn,
is dat opdat een ieder die in Hem geloofd niet verderft maar het eeuwige leven
hebbe. Zodra er sprake is van het bezitten van het eeuwige leven wordt het
geloof ingevoerd; dat heeft niet plaats als er alleen sprake is van de nieuwe
geboorte. Deze laatste voert ons in de zedelijke zegeningen van het koninkrijk;
het geloof in het bezit van het eeuwige leven. Maar overigens zijn het geloof
en de nieuwe geboorte onscheidbaar. De eerste heeft het zegel van de Heilige
Geest, de nieuwe geboorte heeft de Heilige Geest als kracht. In de sfeer van
het eeuwige leven, uitgebreider dan die van het koninkrijk, is er een punt van
contact tussen de mens en God; het geloof in de Zoon des mensen en in de
Zoon van God. Het evangelie van Johannes beweegt zich geheel op dit terrein
van het eeuwige leven.
Vers 16. In vers 15 hebben we gezien de eisen van de goddelijke natuur. In vers
16 zien de gave van de liefde van God. God geeft zijn enige Zoon: “zo lief had
God de wereld”.Hij alleen heeft dit systeem, wat bezoedeld was in de opstand
tegen Hem en van Hem was verwijderd en overheerst door satan, kunnen
liefhebben. Hij heeft ze liefgehad opdat een ieder die zich in deze toestand
bevindt niet verloren ga, maar het eeuwige leven heeft door te geloven in zijn
Zoon. Hij heeft de wereld liefgehad. Dat is het feit wat onafhankelijk is van de
aanneming van deze liefde door de wereld. Het is een volbrachte zaak, er is
niets aan toe te voegen. God heeft dat bewezen in de gave van zijn Zoon. Men
zal nu niet kunnen zeggen dat God nu de wereld lief heeft. Hij verdraagt haar
zolang als zijn geduld duurt, door het werk van het kruis. Ook de liefde van God
is eenmaal geopenbaard in de gave van zijn in geboren Zoon. Deze openbaring
kan niet een tweede keer plaats hebben. In die gave openbaarde Hij zich als
Vader; God heeft zijn eniggeboren Zoon gegeven.
Vers 17-18.
De bedoeling van God door zijn Zoon te zenden was niet
om te oordelen, maar om de wereld te redden. Want Jezus Christus is een
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verzoening voor de gehele wereld. Die in Hem geloofd wordt niet geoordeeld,
het oordeel is voor hem voorbijgegaan omdat God ten volle verheerlijkt is in
het kruis van Christus. Maar die niet geloofd is al geoordeeld. De kwestie van
zijn toestand is al besloten voor altijd omdat hij niet geloofd heeft in de naam
van de ene geboren Zoon van God. God zelf, tot heil gekomen in Christus heeft
die toestand van de mensen op de proef gesteld, wiens ongeloof voortaan
bewezen is. De mens kan uit die toestand alleen uitgaan door te geloven in de
Zoon van God. In de verzen 17 en 18 is er sprake van de Zoon van God. Als het
gaat over de uitvoering van het oordeel is het gezag gegeven aan de Zoon des
mensen zoals we zien in Johannes 5.
Vers 19. De oorzaak van het oordeel over de toestand van de mens is dat het
licht in de wereld verschenen is om te openbaren wat God is in liefde, genade,
heiligheid, waarheid en gerechtigheid. Het geweten voor dit licht is geplaatst.
De mens heeft de duisternis liever gehad dan het licht omdat zijn werken boos
waren. Zij wilden voortgaan te voldoen aan hun wil, zonder in iets gehinderd
te worden. De oorzaak van het oordeel zit in het feit dat zij het licht niet wilden
aannemen en niet dat ze het niet kunnen aannemen. Zij hebben de duisternis
liever gehad dan het licht. Hun wil was geheel tegen dit licht gericht dat voor
hun ogen schitterde en dat “… in de wereld komt en iedere mens verlicht” (Joh.
1:9).
Vers 20-21.
Deze verzen bevatten een tegenstelling: “die het kwade
doet” tegenover “die de waarheid doet”. Er is sprake van de praktijk van twee
soorten mensen: de gelovigen en de ongelovigen. De waarheid doen is het
eerste wat de gelovige kenmerkt. De waarheid doet hem kennen wie hij is
en wat God is. Hij verlangt dan ook steeds meer verlicht op zijn weg en in zijn
geweten. Hij heeft behoefte om zijn handel en wandel te laten controleren
door dit licht om te zien of ze werkelijk het karakter van God hebben; Hij die
het licht is. “Hij komt tot het licht, omdat zijn werken openbaar worden, dat zij
in God zijn gewerkt”. Die het kwade doet, haat het licht en keert er zich vanaf,
omdat hij door het licht niet berispt wenst te worden.
God beschouwt hier de gelovige als iemand die zijn daden laat controleren
om te zien of zij werkelijk de goddelijke karakters dragen in al hun zuiverheid;
tegenovergesteld aan de man die het licht ontvlucht en zich altijd meer verderf.
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Vers 22-36
Dit gedeelte brengt ons nog niet in het eigenlijke van het evangelie. De dienst
van de Heer begint pas in Johannes 4 na de gevangenneming van Johannes,
zoals men ziet in Matteüs 4:12 en Marcus 1:14. Deze verzen zijn belangrijk
omdat zij tegenover dat daar stellen de dienst van Johannes de Doper die
spoedig zal eindigen en de dienst van Jezus die begon en groter werd. Hoe
groot ook het getuigenis van Johannes was, men ziet hoezeer het staat onder
dat van de Christus; het is het verschil tussen de hemel en de aarde zoals de
Doper het zelf zegt in vers 31. Hier zien we de dienst van Christus een ogenblik
verbonden met die van Johannes. Johannes had de doop van de bekering
gepredikt en deze kon zich daarmee verenigen zolang hij zijn openbare dienst
nog niet begonnen. Zijn eigen discipelen doopten. Maar Johannes zorgt ervoor
zelf het verschil vast te stellen op een bewonderenswaardige manier, tussen
zijn getuigenis en dat van Jezus in antwoord op wat zij zeggen: “Rabbi, Hij die
met u was aan de overkant van de Jordaan, van Wie u hebt getuigd, zie, Hij
doopt en allen komen naar Hem toe”. Vers 26. Het antwoord is zeer mooi, daar
ziet men de volmaaktheid van het hart van deze dienstknecht in wiens hele
leven men slechts één zwakheid kan vinden, in een ogenblik dat zijn hart zwaar
op de proef werd gesteld (Luc 7:18-23). Bij hem is er geen zoeken van eigen
eer, geen behoefte zichzelf aanzien te geven. Integendeel, hij is zo vervuld
met Christus en geeft Hem zo een getuigenis dat zijn eigen discipelen hem
heel natuurlijk verlaten zonder te aarzelen, om Jezus te volgen toen zij hem
hoorden zeggen: “zie, het Lam van God”, (1:36). Hier is het hetzelfde. Allen
kwamen tot Jezus in plaats van tot Johannes. Het was het natuurlijk gevolg
van zijn trouwt getuigenis. Het heeft geen eigen liefde en het denkt er alleen
aan zich terug te trekken om al het licht van de dageraad dat op ging over de
persoon van Christus te laten schijnen. Onmogelijk volmaakte gevoelens te
vinden bij een dienstknecht van God.
Vers 27. In dit antwoord begint Johannes vast te stellen wat de bron van het
getuigenis was dat het had gegeven: “een mens kan geen ding aannemen,
tenzij het Hem uit de hemel gegeven zij”. Dat kenmerkte overigens alle
goddelijke dienst. Maar daar vinden de ook de tegenstelling tussen het
getuigenis van Johannes en dat van Jezus. De Heer Jezus van uit de hemel en
gaf getuigenis van wat het had gezien, vers 11 en 32. Johannes was niet in de
hemel geweest, maar had daar van ontvangen wat het had gezegd. De Heer
Jezus erkent het hemelse karakter van de dienst als het tot de Joden zegt: “de
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dienst van Johannes was die uit de hemel of van de mensen?” (Matt. 21:25 en
Marc. 11:30).
Vers 28-30. De discipelen van Johannes gaven hem getuigenis dat hij gezegd
had de Christus niet te zijn, maar voor Hem uitgezonden te zijn. Dat was
zijn karakter tegenover Jezus. Nu de Christus is verschenen is hij voldaan en
vraagt niets meer. Johannes geeft hem alle plaats omdat Hij de Bruidegom
is die aan de bruid behoort. Hij is voldaan zich te vergelijken met de vriend
van de Bruidegom, die staat en hem hoort, dat is zijn vreugde, zij is vervuld
geworden. Het vindt het goed een lagere plaats in te nemen, zelfs lager dan
die van iedere gelovige in de tegenwoordige bedeling, omdat de minste in
het koninkrijk der hemelen meer is dan hij die de grootste van de profeten is
(Matt. 11:11). Het voorwerp van zijn hart was Christus. Hij zag Hem, hoorde
Hem, en zijn vreugde was vervuld, hem ontbrak niets. Drie keer, in hoofdstuk
15, 16 en 17 spreekt de Heer over vervulde vreugde voor de zijnen. Niet dat
wij die op een volmaakte manier genieten van de verschillende oorzaken van
onze vreugde, maar de bron zelf ervan is volmaakt en men kan daar niets aan
toevoegen. Johannes de Doper bezat niet de onderwerpen van vreugde die
de gelovigen van de tegenwoordige bedeling toebehoren. Maar hij, de laatste
van de profeten, de voorloper van Christus zag Hem met eigen ogen. Nu kon
het niets meer mensen. Het probeerde niet in te gaan in wat niet voor hem
was. Dat zal zijn eeuwige vreugde zijn en de vruchten van alle heiligen van het
oude testament. Zij zal de persoon van Christus tot voorwerp hebben, terwijl
de heiligen van de tegenwoordige bedeling van Christus zullen genieten in de
betrekking vanuit haar bruidegom. De klemtoon licht hier wel eerder op de
persoon van de bruidegom dan op die van de bruid. Er is dan ook eigenlijk
geen sprake van de hemelse bruid. Als hier in het bijzonder een bruid bedoeld
werd, zal het eerder de Joodse bruid zijn, zij die van de aarde is. Toch zal er in
beginsel een zekere zinspeling kunnen zijn op de hemelse bruid. Geboren uit
de doop van de Heilige Geest die Christus zou volbrengen naar het woord van
Johannes 1:33. Johannes beschouwt dit toneel van bruiloften niet, niet van
de bruid, ook niet van de betrekking als bruid die het niet kende, maar vanuit
de bruidegom. De profeten, zowel als de engelen wensten in te zien in de
dingen die Christus ging invoeren en geven aan de zijnen. Johannes was niet
verder gekomen dan zij, maar hij zag Christus met eigen ogen en dat was hem
voldoende. Hij moest minder worden (vs. 20) en Jezus moest wassen, zoals de
schaduw van een boom verder geworpen wordt als de zon verschijnt was hij
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de grootste van de profeten. Maar deze schaduw werd kleiner naarmate de
zon aan de horizon stijgt.
In vers 31 en 34 stelt deze onvergelijkelijke dienstknecht nog eens zijn dienst en
die van Christus tegenover elkaar om er de heerlijkheid van te doen uitkomen.
Alles wat Johannes had gezegd was hem uit de hemel gegeven. Toch was hij zelf
uit de aarde. Dat was zijn oorsprong, hij sprak als van de aarde zijnde. Christus
komt uit de hemel, Hij was daar en Hij was boven allen. Hij gaf getuigenis van
wat Hij had gehoord en gezien. Maar dat getuigenis was zodanig dat het niet
werd aangenomen (vs. 11 en 32), terwijl het getuigenis van Johannes aan
Christus gegeven en aan het koninkrijk wel was aangenomen (vs. 28).
Vers 34. Hij die het getuigenis aannam dat door Jezus was gegeven had
bezegelde dat God waarachtig was, omdat Jezus degene was die God had
gezonden. Hij sprak de woorden van God, want God geeft de Geest niet met
mate. Daar wordt weer de tegenstelling tussen de beide getuigenissen in
al haar kracht was gesteld. God had aan de profeten de maat van de Geest
gegeven die zij nodig hadden voor het volbrengen van hun dienst. Misschien
had niemand een grotere maat gehad dan Johannes de Doper. Maar aan zijn
Zoon gaf God de Geest niet met mate. Ontvangen van de Heilige Geest, gezalfd
met de Heilige Geest bezat Hij die in al zijn volheid en zo sprak Hij de woorden
van God. Als men Hem hoorde, hoorde men God. Als men in Hem geloofde
bezegelde men dat God waarachtig was. God sprak door middel van Johannes.
Vroeger had Hij door de profeten gesproken. Maar nu sprak God niet door
middel van de Zoon maar, zoals we lezen in Hebreen 1:1 in de Zoon of in Zoon.
Er was geen verschil tussen de bron en het kanaal waardoor de bron zich
uitstortte. Die beide waren een. “Het Woord is vlees geworden”. God sprak te
midden van de mensen. Als de Joden aan Jezus vragen wie hij is antwoordt hij:
“geheel wat Ik U ook zeg”(Joh. 8:25).
Er wordt niet gezegd: “God geeft Hem de Geest niet met mate”, maar “God
geeft de Geest niet met mate”. Dat laat de deur open voor wat Jezus zou doen
toen hij, als gevolg van het werk van de verlossing en van zijn verheerlijking,
met de Heilige Geest ging dopen. De Geest werd niet met mate gegeven op
de Pinksterdag. Zij werden allen ermee vervuld en hij vervulde “het gehele
huis”. De vervulling met de Heilige Geest is nu anders dan op de Pinksterdag.
Hij is daar in al zijn volheid gegeven toen hij neerdaalde op de aarde om de
Gemeente te vormen. Wij kunnen ook door de Geest spreken naar Gods
gedachten, maar wij kunnen hem ook bedroeven. Alleen Jezus sprak de
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woorden van God. Onder de werking van de Geest kunnen wij de gedachten
van God weergeven, maar meer of minder vermengd met zwakheid en gebrek.
Dit was nooit het geval met Christus, en ook niet voor hen die door inspiratie
spraken.
Vers 34-36 zijn van Johannes de evangelist. Johannes de Doper had het
onderwerp over de persoon van Christus behandeld zover als de kennis
het veroorloofde die hij ervan had en de aard van het getuigenis dat hem
toevertrouwd was. Die grens kon hij niet overschrijden zonder nog te spreken
van de betrekking van de Zoon met de Vader en over het eeuwige leven dat
anderen in deze betrekking met God plaatste, en dat niet tot zijn bevoegdheid
behoorde. Johannes de evangelist neemt het onderwerp over bij het punt
waar Johannes de Doper het loslaat. Daarom spreekt hij niet alleen meer over
God zoals de Doper had gedaan in de voorgaande verzen, maar hij spreekt
van de Vader. Als God de Geest geeft zonder mate is het ook waar dat de
Vader de Zoon liefheeft en alle dingen in zijn handen heeft gegeven om de
raadsbesluiten van God te volbrengen over de hemelen en de aarde. Daarom,
wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven. Een leven waarin het mogelijk is
alles te genieten wat de Zoon geeft. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is -dat
wil zeggen wie niet in zijn persoon gelooft -zal het leven niet zien. Hij blijft
onder de toorn van God en zal er niet onderuit kunnen.
Men kan voorgeven in God te geloven, erkennen dat Hij bestaat, maar op het
ogenblik dat God alle dingen in zijn handen heeft geplaatst moet men in Hem
geloven. En door Hem moet men in God geloven.
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Vers 1-42
Vers 1-19. De dienst van de Heer begint eigenlijk pas in dit hoofdstuk. En
dit feit geeft aanleiding tot veel kostbare overwegingen voor onze zielen.
Tegelijkertijd ontvangen we veel duidelijkheid over de aard van deze dienst.
Deze dienst kon pas beginnen toen Johannes de Doper zijn dienst geëindigd
had. Marcus 1:14 en andere teksten tonen ons dat duidelijk aan. De drie
inleidende hoofdstukken van Johannes doen ons het verschil kennen tussen
die beide diensten. Zonder te spreken over de grote waarheden in het eerste
hoofdstuk zoals de voorstelling van Christus onder alle karakters, behalve als
hoofd van zijn lichaam en alle waarde en gevolgen van zijn werk, zien wij daar
de dienst van Johannes die getuigenis geeft aan de komst van de Messias
en aan het koninkrijk en Jezus zelf; voorgesteld als koning van Israël en het
middelpunt van zegen voor de hele schepping.
Hoofdstuk 2 vervolgt het onderwerp van het koninkrijk door de bruiloft
te Kanaän en de reiniging van de tempel. Hoofdstuk 3, al doet het ons de
enorme en eeuwige waarheden van het Evangelie kennen, stelt ze ons voor in
betrekking tot het koninkrijk. Hoofdstuk 3 is zelfs het enige hoofdstuk waarin
de term “koninkrijk van God” wordt gebruikt. De dienst die de vestiging van
het koninkrijk aankondigde als Christus aangenomen was, werd verworpen en
Johannes werd in de gevangenis geworpen. De Heer Jezus begint zijn dienst
met heel andere kenmerken. Johannes doopte met het oog op de komst van
het koninkrijk. Dat wil zeggen met de aanneming van een levende Christus,
gevestigd als koning op de aarde. Zijn doop had geen ander doel en Jezus
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zijn discipelen doopten ook met datzelfde doel. Dit doet de farizeeën zeggen
“dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes”. Dit is een valse
bewering want Jezus zelf doopte niet. Zo iets zeggen was een poging van de
vijand om het doel van de dienst van Jezus te bedekken en er het gevolg van
te vernietigen. De Heer onttrekt zich daar dan ook aan om alle voedsel aan
dit gerucht te ontzenuwen, hoewel Hij zijn discipelen liet dopen. Want het
volk blijft altijd onder de verantwoordelijkheid van het koninkrijk om dit aan te
nemen. Maar Jezus zette in geen enkel opzicht de dienst van Johannes voort.
Zijn dienst is geheel anders, zoals we in dit hoofdstuk zullen zien.
De Heer verlaat Judea, Jeruzalem en de tempel, het terrein waarop het
koninkrijk moest gevestigd worden en gaat naar Galilea naar de armen van de
kudde, onder de verachten door de Joden. Want bij hen waren er behoeften.
Het is de geschiedenis van Matteüs 4:12-16.
Vers 5. Om naar Galilea te gaan moest Jezus door Samaria gaan. Deze
noodzaak komt niet alleen door de ligging van het land, maar was naar de
raadsbesluiten van God van wie Jezus de gezondene was. Zijn dienst moest
beginnen met de openbaring van de soevereine genade in al zijn volheid, ten
gunste van een arme Samaritaanse die in geen enkele betrekking stond tot
Hem van wie Jezus zei: “het heil is uit de Joden”. Hij komt naar een stad van
Samaria, genaamd Sichar. Een plaats vol herinneringen die dierbaar waren
voor de ontaarde nakomelingen van Jacob. Aan de fontein van Jacob zette
Jezus zich als arme en vermoeide reiziger neer op het warmste ogenblik van
de dag (ongeveer het zesde uur). Deze man die honger en dorst had was God
geopenbaard in het vlees. God die tot de mens kwam om hem het eeuwige
leven te geven, de gezondene die, hoewel hij God was in gehoorzaamheid en
absolute afhankelijkheid als volmaakte mens komt de genade brengend die in
zijn hart was teruggedrongen toen Hij in Jeruzalem was. Maar die genade krijgt
de vrije loop vanwege het hart van een ellendige vrouw van Sichar. Toen alles
stuk was door de mens in een systeem dat God oorspronkelijk had gevestigd,
komt de genade de verloren wezens zoeken en schept zelf behoeften in hun
harten. Op een ongewoon uur om naar de fontein te gaan komt deze vrouw
er water putten. Zij ontmoette er de Heer die er voor haar gekomen was om
aan de behoeften te beantwoorden die Hij zal scheppen en waarvan zij zichzelf
geen rekenschap gaf.
Een hoofdstuk in dit hoofdstuk, zoals overigens in dit hele evangelie, is dat
Jezus komt. In Hem komt God tot de mens als de mens niet naar God kan
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gaan. Dit feit is in tegenspraak met alles wat het onderwijs aangeeft dat niet
erkent de totale val van de mensen. Als de mens gered moest worden moest
Jezus in de wereld komen, moest die naar Sichar komen om de weg naar het
hart van deze zondares is te vinden. De Heer Jezus zegt tot haar: “geef mij te
drinken”. Als zij zich verwondert dat een Jood aan een Samaritaanse vraagt om
te drinken voegt Hij er aan toe: “Als u de gave van God kende en Wie Hij is die
tot u zegt: geef Mij te drinken, dan zou u aan Hem hebben gevraagd en Hij zou
u levend water hebben gegeven”. Als u wist dat God geeft, dat Hij niet een God
is die vraagt of eist zoals Hij onder de wet doet. Dat is het karakter waaronder
God wordt voorgesteld heel in het bijzonder in het Johannes-evangelie. “Als u
wist Wie Hij is die tot u zegt”; als je wist dat de man die zich tot u vernedert
om u de gave van God te brengen God zelf is, hij zou hem gevraagd hebben
en Hij zou u levend water gegeven hebben. De godheid van Jezus wordt hier
getoond in het feit dat Hij geeft wat God geeft. Op het ogenblik dat men dat
erkent, vraagt men en ontvangt men de gave van God. Die gave is het eeuwige
leven. De vrouw begrijpt er niets van. Zij weet niet wie tot haar spreekt. Haar
godsdienst is alleen maar traditie (terwijl de wettische godsdienst steunde
op een openbaring waaraan zij hun traditie hadden toegevoegd). Die traditie
vervangt God door de mens en ziet alleen maar grootheid in de mens. “Bent
U soms groter dan onze vader Jakob?”. Nog meer, haar gedachten zijn niet in
staat uit te gaan boven haar gedachtesfeer om zich te verheffen tot de hemelse
dingen en die te begrijpen. Het levende water is voor haar slechts het water
uit de bron. Haar onwetendheid beantwoordend doet Jezus uitkomen al de
heerlijkheid van het levende water. Al die zal putten van het water uit de bron
van Jacob zal weer dorst hebben. Maar die zal drinken van het water dat Jezus
haar geven zal, zal nooit meer dorst hebben. Dat water zou in haar worden
tot een fontein van water dat springt tot in het eeuwige leven. Het eeuwige
leven dat springt in de gelovige geeft hem het genot van zijn betrekkingen met
de Vader en met de Zoon. Dat was het leven in overvloed dat Jezus aan zijn
schapen bracht (Joh. 10:10). De discipelen waren in staat ervan te genieten
toen Jezus op hen blies en zij zijn opstandingsleven en vooral de Heilige Geest
in Handelingen 2:4 ontvingen. Dit leven dat in ons springt is een inwendige
kracht die zich verheft tot het niveau van zijn hemelse bron en de ziel handhaaft
in de volheid van het genot van de Vader, geopenbaard in de Zoon: “En dit is
het eeuwige leven, dat zij U (Vader) kennen, de enige waarachtige God, en
Jezus Christus die U hebt gezonden” (17:3). Er staat niet: “het zal springen tot
in de eeuwigheid”, maar het springt in ons, niet in een tijdelijk leven, maar in
eeuwig leven. Dat wil zeggen in het huidige genot van onze betrekkingen met
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de Vader en de Zoon. De vrouw meent te begrijpen dat de Heer haar beweegt
om dit water te vragen opdat ze niet meer moest komen putten en dat zij
beter water zou hebben dan dat uit de bron van Jacob. Maar wat het tweede
deel van het antwoord betreft daar begrijpt ze niets van. De Heer Jezus had
haar aangetrokken door haar water aan te bieden. Zij had leren zeggen: “geef
mij”. Maar feitelijk, zonder dat ze het zelf vermoedde was het om aan Jezus te
ontkomen en niet meer daar behoeven te komen waar Hij was, de enige plaats
waar zij het levende water kon vinden.
Hij die gekomen was om haar te zoeken gaat eindelijk haar geweten bereiken:
“Ga heen, roep uw man en kom hier”. Bij deze vrouw moest de Heer drie keer
aankloppen:
1.

Aan haar verstand.

2.

Aan haar hart.

3.

Aan haar geweten.

Door de deur van het verstand: “Als u de gave van God kende”; de natuurlijke
mens kent niets van de dingen van God. Door de deur van het hart: “Hij zou
u levend water hebben gegeven”; hij ontvangt iets maar slaagt er niet in het
verharde hart van een zondaar aan de persoon van Christus te hechten. “en ik
niet meer hier kom om te putten” zegt de vrouw. Dan klopt Jezus aan de deur
van het geweten en de deur gaat open. Door het geweten komt de zondaar tot
Hem. “Ga, roep uw man en komt hier”. Het bereikte geweten tracht de angel
af te schudden: “Ik heb geen man”. De Heer Jezus antwoordt: “u hebt terecht
gezegd...”. Zij had vijf mannen gehad, maar die ze nu had was de man van een
ander. Wat een fijngevoelig woord van genade om haar dat te zeggen en haar
te doen erkennen dat zij een overspelige vrouw was. Door het geweten is zij
onmiddellijk overtuigd dat ze zich in de tegenwoordigheid bevindt van iemand
die tot haar spreekt van God en die haar hele leven kende. Zij zal dan ook
straks tot de mensen van haar stad zeggen: “Komt, ziet een mens die mij alles
heeft gezegd wat ik heb gedaan. Is Deze niet de Christus?” (vs. 29). Maar in de
eerste plaats erkent zij de kracht van het Woord van God, waarvan de profeten
de dragers waren: “ik zie dat U een profeet bent”. Inderdaad het Woord van
God is het enige middel om het geweten te bereiken. Het brengt ons in de
tegenwoordigheid van God, in de persoon van zijn Zoon die gekomen is als
Heiland.

64

Johannes 4

Ondanks haar zedelijk verval vindt men interessante dingen bij deze vrouw.
Zij had behoefte aan genegenheid en had gedacht die in de wereld te kunnen
vinden en bij het schepsel. Maar zoals altijd had zij van de ene teleurstelling
naar de andere geleefd. Toen had zij deze genegenheid gezocht in de zonde
en het verval, terwijl ze zich blootstelde aan de verachting van een wereld
die in zijn eigen gerechtigheid zich afwendde van een overspelige. Ondanks
dat alles had deze vrouw haar godsdienst bewaard en hield er aan vast. Een
eerbiedwaardige godsdienst van zuivere traditie ongetwijfeld. Maar deze had
haar alleen maar bezig gehouden met minder lage dingen dan haar stoffelijke
belangen.
Onder de mensen kan men drie soorten godsdiensten aantreffen. 1. Die
van de wet die God aan zijn volk had gegeven en die de kennis van God
aanbracht, maar die verborgen was. 2. Godsdienst als van de Samaritaanse,
alleen gegrond op de overlevering of die nu goed of fout is. 3. Godsdienst die
overlevering voegt bij de wet. Dat was de Joodse godsdienst in de dagen van
de Heer. Dat is de godsdienst van de christenheid om ons heen. Behalve dat
zij bij deze twee eerste beginselen het beginsel van de genade toevoegt, dat
ze ermee verward en vermengd. Men beweert gehecht te blijven aan de kerk
van zijn vaderen. Men geeft ten koste van Christus een vooraanstaande plaats
aan de grote mannen van zijn “kerk”. Men prijst de hervormers terwijl men het
geïnspireerde woord verwerpt waarvan zij de verdedigers zijn geweest. Bij dit
alles voegt men talloze overleveringen, zodanig verankert in de geesten dat ze
niet in staat zijn ze te scheiden van de leer van de schrift. Dit alles kenmerkt
het katholieke geloof en het geloof van de protestanten in onze dagen. Het
kenmerkte ook de Joden ten tijde van de Heer. Zij maakten Gods gebod teniet,
om hun tradities te bewaren. Zij bouwde de graven van de profeten die hun
vaders hadden gedood. Zij doodden de Messias, die deze profeten hadden
aangekondigd.
Vers 20-34. De Heer is binnengedrongen in het geweten en in het hart van
deze vrouw. Nu bevindt deze vrouw zich onder de invloed van het goddelijke
licht en begint iets te verwerkelijken van wat staat in Psalm 36:9: “in uw licht
zien we het licht”. Wat zij ervan ziet vormt de behoefte om er meer van te zien.
De eerste reden van deze onverwachte vraag is dat heel haar godsdienst van
overlevering in twijfel wordt getrokken, omdat deze godsdienst niet haar ware
toestand voor God heeft doen kennen. Moet zij van godsdienst of van traditie
veranderen? “Onze vaderen hebben op deze berg aangebeden, en u zegt dat
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in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden?”. Omdat ze voor een
profeet staat op wie ze kan vertrouwen, verwacht zij van Hem het antwoord.
“Neen”, zegt Jezus, het gaat om geloof. “Geloof Mij”. Zij had godsdienstige
gevoelens. Maar godsdienstige gevoelens moeten vervangen worden door het
geloof in het woord van God, omdat men de waarheid vindt. Maar Jezus was
meer dan een profeet. Hij was de eniggeboren Zoon, gezonden om de Vader
te openbaren en de mens in betrekking met Hem te brengen. Die zich tot Hem
wendt, kent de gehele gedachten van God. Al wat vooraf gegaan was werd
terzijde gesteld om plaats te maken voor een oordeel van zaken die geheel
anders was, door de Heer gebracht en waarvoor de schaduwen en de beelden
verdwijnen, even goed als wat de traditie had kunnen overleveren.
Vers 21-22. Het antwoord van Jezus is vol van de genade die zondaren zoals
de Samaritanen zal invoeren in deze nieuwe betrekking met God als Vader.
“Geloof Mij, vrouw, er komt een uur dat u noch op deze berg, noch in Jeruzalem
de Vader zult aanbidden”. De Heer Jezus omvat al in zijn gedachten de
toekomstige aanbidders uit de Samaritanen (Hand. 8). “Er komt een uur dat u
de Vader zult aanbidden...” De Samaritanen wisten niet wat zij aanbaden; de
Joden wisten wel wat zij aanbaden, zij aanbaden de ware God. Maar, hoewel
het de ware God was, toch was het geen gekende persoon. Hij was nog niet
geopenbaard. De Heer Jezus rekent zichzelf tot onder de Joden als Hij zegt:
“wij weten wat wij aanbidden”. En hoewel Hij het wettische systeem terzijde
stelt erkent Hij dat het heil uit de Joden komt. Maar Hij, door wie dit heil komt
en de vervulling van de belofte, was deze Jezus die met haar sprak.
Vers 23-24. De Heer neemt aanleiding in de vraag van de vrouw om haar de
gedachten van God te openbaren, wat betreft de aanbidders en de eredienst
die de Joodse eredienst zou vervangen. “Maar er komt een uur” zegt Hij,
“en het is er, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en
waarheid, immers, de Vader zoekt zulke personen die Hem aanbidden. God
is een geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en
waarheid”. God is een Geest, dat is zijn natuur. Als er sprake is van zijn natuur,
wordt God genoemd. Als het gaat om de betrekking dan wordt Hij Vader
genoemd. Men moet God aanbidden naar de noodzakelijk het van zijn natuur.
De Vader zoekt zulke aanbidders naar de wens van zijn liefde, en er moet
worden aangebeden in Geest en waarheid. God aanbidden in de Geest, dat is
Hem aanbidden onder geen enkele vorm die het vlees kan nabootsen, maar in
de kracht van het goddelijke leven (de Geest), die wij bezitten. Alleen de Geest
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in ons kan God aanbidden. Wij hebben zijn natuur, zijn leven, zijn Geest om tot
Hem te naderen en van Hem te genieten. Hem eredienst te brengen naar de
kennis die wij van hem hebben en ons deelgenoot maakt aan zijn natuur. Hem
aanbidden in waarheid is Hem aanbidden naar de openbaring van zichzelf, die
hij ons in Christus gegeven heeft in al zijn volheid. Er is geen afstand meer,
het is niet nodig om de vormen van de eredienst voor te schrijven, alles komt
voort uit de kennis van Hem die aanbeden wil worden. De natuur van God eist
zulke aanbidding, het hart van de Vader wenst ze. In zulk een eredienst, de
christelijke eredienst, bestaat een volle gemeenschap: het hart van de Vader is
voldaan, evenals het hart van de aanbidders. De aanbidding van de Vader zou
een grotere plaats moeten innemen in onze eredienst. Een eredienst die niet
gescheiden kan worden van de eredienst die wij de Zoon brengen. Daartoe
moeten we geregeld genieten van de gemeenschap met God als Vader; meer
ingaan in de openbaring die ons ervan is gedaan door de Zoon. Zo beantwoordt
Jezus aan de behoeften om te aanbidden, door de Samaritaanse uitgedrukt
terwijl Hij haar openbaart de behoefte van de Vader om aanbidders te hebben
en het feit dat hij ze zelf zocht. Dat overtrof alles wat geopenbaard en gekend
was tot op dat ogenblik.
Vers 25-26. De vrouw kan niet begrijpen wat Jezus haar zegt. Maar zeker weet
ze dat: “immers, de Vader zoekt zulke personen die Hem aanbidden. God is een
geest, en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid”
en dat Hij hun alle dingen zal verkondigen. Voor haar was, wat bestond, niet
(definitief) afdoende. De Messias zou komen en zou het volle licht brengen
over alle vragen. Ondanks de onwetendheid die in haar geest aanwezig was
verwachtte zij Hem. Zonder te vermoeden stond zij op het punt dat Jezus tot
haar kan zeggen: “Ik ben het die met U spreekt”. Deze arme vrouw was verder
gevorderd dan de Joden tot die de discipelen niet mochten zeggen dat Jezus de
Christus was, om hun ongeloof (Marc. 8:30). Zij kon met volle teugen drinken
aan deze bron; die voor haar opsprong uit het hart van Jezus.
Vers 27. De discipelen verwonderen zich dat Hij met een vrouw sprak, maar
ondervroegen hun Meester niet. Zij schijnen zich bewust te zijn dat er iets
wonderlijk gebeurt, dat zij niet kunnen begrijpen. De genade en het licht die
opwellen uit het hart van Jezus voor deze arme vrouw schitteren om hem heen
en gaan alles te boven wat de discipelen konden begrijpen van de dienst van
de Messias in deze wereld.
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Vers 28-30. In deze verzen vinden we het gevolg van wat door de woorden
van Jezus is voortgebracht. De zonde had deze vrouw geïsoleerd; de genade
waarvan zij genoot wekte in haar de behoefte dit aan anderen te gaan
verkondigen. Haar kruik achterlatend gaat ze tot de mensen zeggen: “Komt,
ziet een mens die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan. Is Deze niet de
Christus?” Heel haar leven was aan haar voorbijgegaan in het licht van God,
geopenbaard in genade in de persoon van Hem die haar oordeelde maar die,
met de waarheid ook de genade was komen brengen. Onder de kracht van
deze genade is ze niet bang om over haar leven tot anderen te spreken. Een
bewijs dat alles in orde was tussen haar en God.
Vers 31-34. De discipelen zijn totaal onwetend van wat er gebeurd was en
dringen er bij hun Meester op aan dat Hij zal eten. Terwijl zijn ziel, zonder
voedsel te midden van de Joden wiens ongeloof zijn liefde verhinderde zich te
openbaren, zich als met merg en vet verzadigde als Hij de genade openbaart
aan het hart dat hem aannam. Bij de bron van Sichar had hij uit de beek
gedronken aan de weg (Ps. 110:7). Want Hij deed de wil van Hem die Hem
gezonden had en volbracht zijn werk: “ Ik heb lust om uw wil te doen o God”
(Ps. 40:9). De dienstknecht van God kent ook iets van dit voedsel als hij een
hart tegenkomt dat toegankelijk is voor de genade in deze wereld. Een wereld
waar ze miskend wordt zoals zij het toen ook werd.
Vers 35-38. De discipelen zeiden en wisten dat de tarweoogst, de oogst van de
aarde, binnen vier maanden zou plaatshebben. Maar de Heer zegt hun de ogen
op te heffen om een geestelijke oogst te zien die al gereed was om geoogst te
worden. Anderen hadden gezaaid. Die zaait is niet dezelfde als die maait. Deze
laatste ontvangt loon en heeft de vreugde om vrucht te verzamelen voor het
eeuwige leven, zodat de een zowel als de ander zich samen verheugen; hun
arbeid loopt uit op hetzelfde resultaat. Dit beginsel is algemeen; in vers 38
maakt de Heer de toepassing op de tijd dat de discipelen leefden. De Heer
had ze uitgezonden om te oogsten daar, waar de profeten (en meer dan alleen
Johannes de Doper) hadden gearbeid en zij waren tot hun arbeid ingegaan.
Allen hadden de Messias aangekondigd. De tijd van de wet ging een einde
nemen. Het volk was in verwachting in de dagen van Johannes, zich afvragend
of Johannes niet de Christus was (Luc. 3:15). Zelfs in Samaria wist men dat de
Messias zou komen. De tijd van de oogst was gekomen, de oogst ging beginnen.
Vers 39-42. Nadat zij het getuigenis van de vrouw gehoord hadden geloofden
vele van de Samaritanen in Jezus. In dit hoofdstuk ziet men welke rol het
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geloof speelt. Het ging nu om te geloven zoals we in vers 21 hebben gezien.
Overigens, dit is een kenmerk van het Johannes-evangelie waar het woord
geloven ongeveer honderd keer voorkomt, terwijl de drie andere evangeliën
samen slechts dertig keer dit woord bevatten. Hoofdstuk 8 heeft ons al
getoond dat om opnieuw geboren te worden, evenals om het eeuwige leven
te hebben, het geloof nodig is in een gestorven Christus. Hier is het door het
geloof in een levende Christus dat men tot Hem moet komen. De vrouw is
gekomen en nodigt anderen uit om ook te komen. Zei komen en bidden Jezus
bij hen te blijven. In de twee dagen dat Hij bij hen blijft geloven velen om zijn
Woord en niet om het zeggen van de vrouw. Dat kwam omdat zij aan dezelfde
bron gedronken hadden waaruit de Samaritaanse gedronken had. De kennis
van Jezus, verkregen door de Samaritanen nadat ze Hem hadden gehoord ging
uit boven die van de Joden en zelfs boven die van de vrouw. Zij had hem als
Christus erkend, maar zij zeggen: “Wij geloven niet meer op uw zeggen, want
wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Deze waarlijk de Heiland van de
wereld is”. De uitoefening van zijn dienst van genade onder hen die uitgesloten
waren van de beloften die aan de Joden waren gedaan, doet hen begrijpen dat
het heil dat Hij hen bracht zich tot de gehele wereld richtte. Overigens is het
een van de kenmerken van het Johannes-evangelie dat Jezus vanaf het begin
verworpen is door de Joden; en nu wordt Jezus aan de wereld voorgesteld.
In 1 Johannes 4:14 wordt hij ook “de Heiland der wereld genoemd”; en in
1 Johannes 2:2 “en Hij is het zoenoffer voor onze zonden; en niet voor onze
zonden alleen, maar ook voor de hele wereld”.

Vers 43-54
Vers 43-45. Na twee dagen vertrek Jezus vandaar om naar Galilea te gaan,
terwijl Hij getuigde dat hij zowel in Judea als zelfs in Galilea eer had genoten
zoals de Samaritanen Hem betuigd hadden. De Galileërs ontvingen Hem omdat
zij de wonderen hadden gezien die Hij in Jeruzalem had gedaan, waarheen zij
opgegaan waren voor het feest. Evenals de Joden waren zij gebonden aan een
oude staat van zaken; aan heel het wettische systeem. Terwijl de Samaritanen,
vreemd aan het Jodendom geen behoefte hadden gehad aan wonderen om
de Heer te ontvangen zoals de Galileërs, en nog veel meer dan dat om in Hem
te geloven.
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Vers 46-54. De Heer Jezus komt weer te Kanaän waar Hij het water in wijn
veranderd had. Een hoveling hoorde dat Hij daar was en bad Hem dat Hij zou
komen om zijn zoon te genezen die ziek lag te Kapernaum en op sterven lag. De
Heer Jezus antwoordt: “ Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u geenszins
geloven”. Als Hij in een Joods milieu spreekt antwoordt Hij heel anders dan
in Samaria. Het verhaal hier, evenals in hoofdstuk 5:11 is een beeld van het
Joodse volk; dodelijk geslagen, zonder beroofd te zijn van de hulpbronnen
van de genade. Voor dit volk waren tekenen nodig om te geloven; terwijl
de Samaritanen onmiddellijk hadden geloofd, hetzij op het woord van de
vrouw, hetzij op dat van de Heer zelf. In vers 48 zinspeelt de Heer op wat in
vers 45 staat, waar de Galileërs Hem ontvingen, omdat ze zijn wonderen in
Jeruzalem hadden gezien. De hoveling, een Jood was zedelijk verbonden aan
dit volk en aan zijn neigingen. Hij dringt erop aan dat de Heer afkomt en door
zijn aanwezigheid op wonderbaarlijke wijze zijn kind geneest. De Heer Jezus
antwoordt hem: “Ga heen, uw zoon leeft”. En de man geloofde het woord dat
Jezus had gesproken. En daar staat hij, door het geloof op hetzelfde terrein als
de Samaritanen en de heidenen. Wat nodig is, is het woord te geloven, want
dat werkt het wonder uit. Dat brengt het leven daar waar de Jood op sterven
ligt.
Wij zullen in hoofdstuk 5 zien dat het veel verder gaat, omdat het woord het
leven brengt waar de dood is (5:24-25). In Matteüs 8:5-13 en Lucas 7:1-10
zien we een voorbeeld van een geloof dat oneindig hoger is dan hier bij de
hoofdman; hij die geen Jood was zoals de hoveling, maar een heiden. Bij die
man vindt men een groot geloof (Matt. 8:10). Daar zegt de Heer: “Ik zal komen
en hem genezen” (Matt. 8:7), juist wat de hoveling had gewild). Maar alleen
om dit grote geloof, dat alleen rekende op het woord van Jezus, de gelegenheid
te geven zich te openbaren. Terwijl Hij bij de hoveling het geloof dwingt om
zich te openbaren, onafhankelijk van het wonder en op die manier het geloof
van de Jood en van de heiden tot één en hetzelfde beginsel terug te brengen,
totdat die van het woord. De hoveling die hoorde dat zijn kind was genezen
op datzelfde uur dat Jezus tot hem gezegd had: “uw zoon leeft”, gelooft met
heel zijn huis. Hij had het woord gelooft, nu wordt zijn geloof bevestigd door
de resultaten. Het is een bevestigd geloof, maar uitgaande ver over de grenzen
van het persoonlijk geloof, want hij geloofde, hij en zijn gehele huis.
Dit wonder wordt “het tweede teken” genoemd (vs. 54). Het toneel ervan
is Kanaän, waar Jezus het “begin van zijn tekenen” had gedaan (2:11). Hij
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“openbaarde zijn heerlijkheid”, en waar zijn discipelen in Hem geloofden. Dat
doet ons opmerken dat men door het gehele Johannes-evangelie, en niet
alleen in de eerste en laatste hoofdstukken alleen een zekere zinnebeeldige
gang, min of meer verborgen, kan onderscheiden. Kanaän schijnt ons met
bedoeling gekozen te zijn voor het volbrengen van het wonder bij dit Joodse
kind, een beeld van Israël dat op sterven ligt, omdat het volk deel zal hebben
aan de maaltijd van de bruiloft en de 1000-jarige vreugde waarvan het
een zinnebeeld is. Eerst als de heiden het voorwerp moet worden van de
levendmakende kracht van het woord, ontvangen door het geloof.
De hoveling is ook het beeld van de vorderingen van het geloof in het hart van
het Joodse overblijfsel van het einde. Evenals Thomas in Johannes 20 zal het
overblijfsel zien om te geloven en heeft een gelijk deel met het onze: “Gelukkig
zij die niet gezien en toch geloofd hebben”. Toch, verplicht om door de grote
verzoeking te gaan en te vertrouwen op het woord van Jezus, zal het geloof
van het overblijfsel ten volle bevestigd worden en zich uitstrekken tot allen
als ze zullen kunnen zeggen Jesaja 53:5: “door zijn striemen is ons genezing
geworden”.
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Vers 1-18
Vers 1-8. De Heer gaat op naar Jeruzalem naar een feest van de Joden. Zo
worden de feesten, Pasen en Loofhuttenfeest in Johannes genoemd, (2:13;
6:4; 7:2, 11:55). Maar hier worden we in onzekerheid gelaten welk feest het
betreft. Zoals sommigen veronderstellen was het Pinksteren. Het is duidelijk
dat de Heer, die juist in Samaria een toekomstige oogst had aangekondigd en
de toekomstige gave van de Heilige Geest, er geen rekening mee kon houden.
De toestand waarin de Heer hier de Joden vindt had niets te maken met
een dergelijk feest. Dicht bij de Schaapspoort is een badwater genaamd
Bethesda, met 5 galerijen waarin veel zieken, blinden, en kreupelen waren.
Dit is de toestand van Israël, voorgesteld door deze zieken in 5 galerijen (vijf
is zinnebeeldig dikwijls de verantwoordelijkheid en altijd een zwakheid van
iets dat onvolledig is, twee dingen die de wet kenmerken) en het biedt een
tegenstelling met de gedachte aan een feest. En toch was er nog in Israël
een Bethesda, een “huis van barmhartigheid” naar de eerste woorden van
de openbaring van God in Exodus 34:6. “Heer God barmhartig”, nadat de
eerste tafelen van de wet verbroken waren. De goedheid van God tegenover
zijn schuldige volk had nog geen einde genomen omdat de uiteindelijke
verwerping van Christus nog niet plaats had gehad. Zoals de wet zelf werd deze
barmhartigheid bediend door de engelen. Op zekere tijden daalde een engel
in het badwater en beroerde het water. De eerste zieke die erin kwam was
genezen, door welke ziekten hij ook bevangen was. Zo werd de barmhartigheid
van God nog uitgeoefend tegenover een klein getal in Israël. Dit woord: “Ik ben
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de Heer uw heelmeester” bleef altijd waar. Ondanks deze gedeeltelijke hulp lag
daar een man al 38 jaar ziek, zonder van het middel te kunnen profiteren dat
God voor hem geplaatst had. Want dat middel eiste een zekere kracht bij hem
die er gebruik van wilde maken.
Dat was een trouw beeld van de man die onder de wet was, van een wet die
het leven beloofde aan hem die in staat zou zijn die wet te houden. De Heer
die ziet hem liggen en weet dat hij reed lange tijd ziek was. Hij zei: “wilt u
gezond worden?”. Het antwoord van de zieke doet de nutteloos het uitkomen
van het middel, door de machteloosheid van hem aan wie het aangeboden
wordt. Ook de onmogelijkheid enige hulp van zijn omgeving te verkrijgen;
zieken konden elkaar niet helpen, ieder lag daar voor zichzelf. Het waren niet
de allerergste zieken die profiteerden van deze gelegenheid. In de toestand
waarin de zonde de mens heeft geplaatst is hij verplicht te zeggen: “Ik heb
niemand”. Helaas, toen Jezus neerdaalde te midden van al die ellende, om de
bevrijding te brengen, heeft Hij niemand kunnen vinden die hem antwoordde
(Jes. 50:2).
Maar niets van de mens verwachtend bracht Hij zelf de kracht en het leven.
De zieke wilde wel genezen worden, maar hij had geen kracht. “want het
willen is bij mij aanwezig, maar het doen van het goede niet” (Rom. 7:18).
Onder deze leefregel was de mens veroordeeld eeuwig in dezelfde toestand
te blijven. En als de Heer hem vraagt of hij genezen wil worden heeft de Heer
tot doel hem zijn onmacht te doen inzien. Daar waar de hulpbronnen de mens
ontbreken worden die van God geopenbaard. God was daar in de persoon van
Jezus. Niet alleen om te genezing, maar om het leven te geven zoals men in
het vervolg van dit hoofdstuk ziet. Hij zegt tot de verlamde: “Sta op, neem uw
rustbed op en wandel” (vs. 8). Dat is een illustratie van Romeinen 8:3 “Want
wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het vlees krachteloos was
- God heeft, doordat Hij zijn eigen Zoon in een gedaante gelijk aan het vlees
van de zonde en voor de zonde heeft gezonden….”. De dienst van de wet, die
van de engelen, de hele verplichting die tegengesteld was aan de mens, vallen
weg voor de Heer. Éen woord van zijn kant is voldoende opdat deze verlamde
van 38 jaar terstond genezen werd. Hier vinden we de kracht van het woord
van Jezus om de mens uit zijn toestand te verlossen, zoals we in de rest van dit
hoofdstuk zullen zien. Zoals opgemerkt is dienen de weinig talrijke feiten van
dit evangelie allen om het goddelijk onderwijs te ontwikkelen. Hier geeft het
wonder aanleiding tot de uiteenzetting van de levendmaking door de Zoon. In
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Johannes 6 dient de vermenigvuldiging van de broden om Jezus voor te stellen
als het brood dat uit de hemel is neergedaald en het eeuwige leven voor allen
die zich met zijn dood voeden. De dood van Lazarus in Johannes 11 stelt Jezus
voor als de opstanding en het leven, enz. enz..
Vers 9-13. De genezene gaat weg terwijl hij zijn rustbed draagt. Dit is een
openbare getuigenis van wat een enkel woord van Jezus had bewerkt. De
Joden die getuigen waren van dit wonder zien er slechts een ding in; dat
het deze mens niet geoorloofd is zijn rustbed te dragen op een Sabbat. Hij
antwoordt hun hoe gepast het is! Die hem genezen heeft, heeft het recht hem
te gebieden wat hij doen moet: “die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij
gezegd: neem uw rustbed op en wandel”. Hij begrijpt dat het alleen afhangt
van Christus, van een mens die zulk een macht bezat en het recht heeft die
macht niet ondergeschikt te maken aan wettische instellingen. Maar door
zijn antwoord voelen de Joden zich terzijde gesteld, evenals het hele Joodse
systeem waartoe de Sabbat behoorde. Want gedurende 38 jaar had dit
systeem niets aan de toestand van een lamme kunnen veranderen. Zij vragen
hem: “Wie is de mens die u heeft gezegd: Neem uw rustbed op en wandel?”. Zij
vragen hem niet “wie is de mens die u gezond gemaakt heeft?”. Zijn genezing
was voor hen van weinig belang. Als maar de godsdienst, waarin zei roemden,
gehandhaafd bleef. Maar de genezene wist niet dat het Jezus was. Want Jezus
was ontweken omdat er een schare in die plaats was. De Heer zocht geen
gunst van het volk. Hij was gekomen om de werken van God te volbrengen.
Hoe wonderbaar is het te zien dat de almacht van God werkt door een mens.
Maar deze mens was God die in genade gekomen was om zijn schepselen te
bezoeken en het te bevrijden van de gevolgen van de zonde.
Vers 14. De Heer vindt hem in de tempel en zegt: “Zie, u bent gezond geworden;
zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt”. Dit woord staat in
betrekking tot het toneel dat begint in 4:46 en dat ons Jezus laat zien die kon
herstellen en tot het leven terugbrengen van wat in Israël op het punt stond te
komen. Daarom laat de Heer hier deze man onder de wettische voorwaarden,
in het midden waarvan hij juist de goddelijke macht komt invoeren, in
tegenstelling met hetgeen waartoe de wet in staat was. Deze omstandigheden
zullen dezelfde zijn, waaronder het Joodse overblijfsel aan het einde zich zal
bevinden. De genezene wordt dus gelaten onder het bestuur van God, zoals
dat onder de wet bekend was en dat hem, als hij weer zondigde, opnieuw aan
het oordeel van God bloot stelde. Hier vinden we dus niet de vergeving die het
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eeuwige heil vergezelt. Het is een bestuurlijke vergeving die wij later ook weer
aantreffen in het geval van de overspelige vrouw (8:11). Wat uit heel dit toneel
volgt is de macht van de Heer in tegenstelling met de onmacht van de wet. De
kracht was in Hem, maar de Joden wilden dat niet erkennen.
Vers 15. Toen hij hoorde dat het Jezus was die hem genezen had gaat de man
dit aan de Joden vertellen. Men kan niet zeggen dat het een gebrek aan moed
was, of dat hij de gevolgen berekende van zijn aangifte. Het bewijst alleen
dat, hoewel hij van de macht van de Heer genoot, hij toch gehecht blijft aan
het wettische systeem tegenover wie hij meende verplichtingen te hebben.
Hoezeer verschilt hij, tot zijn nadeel, van de blindgeborene uit Johannes 9
die zich openlijk in getuigenis op hetzelfde terrein plaatst als een verworpen
Christus, terwijl hij zich hechtte aan Hem die hem de ogen geopend had. Op
dit terrein openbaart Jezus zich dan ook aan hem als de Zoon van God en
wordt voortaan zijn enige voorwerp. Veel verloste personen stellen zich helaas
tevreden met de plaats van de verlamde. Omdat Jezus te weinig waarde heeft
in hun oog zullen zijn het systeem niet verlaten om Jezus te volgen. Zij hebben
daarin geleefd en zullen ook niet uitgaan tot Hem buiten de legerplaats en zijn
smaad dragen. Zo te handelen vermijden zij vervolgingen, terwijl de getrouwen
van vroeger dikwijls het martelaarschap hebben geleden, liever dan de feesten
en de uitwendige praktijken te erkennen van de godsdienstige wereld die hem
omringden. De Joden hielden aan hun godsdienst vast, maar de christenheid
eveneens. Deze godsdienst die aan vormen is gehecht laat buiten beschouwing
de kracht die alleen in Christus is. Maar nog meer, Jezus wordt er vervolgd en
de Joden zoeken hem ter dood te brengen omdat Hij deze mens op een sabbat
had genezen. Ondanks de toestand van zonde waarin zij zich bevonden gaven
zij voor nog recht te hebben op het verbond van de Heer met zijn volk en op
de rust die er een teken van was, (Ex. 31:12-17).
Jezus antwoordde aan de Joden: “mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook”
(17). Vanaf het ogenblik dat de rust van God verstoord is door de zonde is God
aan het werk gegaan om de mens te verlossen uit de gevolgen van zijn val.
Sinds de komst van de Zoon in deze wereld is dit werk een arbeid van liefde,
het werk van de Vader en de Zoon. Deze liefde van God kan geen deel hebben
aan het kwaad waarin de mens sinds de val is gedompeld. God zal dan ook in
zijn liefde werken tot op het ogenblik dat hijzelf zal kunnen rusten in zijn liefde,
als hij al zijn verlosten bij zich zal hebben tot in eeuwigheid.
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Vers 18. De Joden zochten Jezus te doden. Niet alleen omdat hij de sabbat brak
maar omdat Hij zei dat God zijn eigen Vader was; zichzelf daar aan God gelijk
maakte. Het woord dat Jezus hun zegt doet hun begrijpen dat Jezus de Zoon
van God is en zij beschuldigen Hem zich aan God gelijk te maken. Dat is met
de schending van de Sabbat een tweede beweegreden voor hun haat om te
zoeken zich van Hem te ontdoen. De beschuldiging van de Joden was juist als
het om de mens ging. Maar zij was vals omdat Hij die in hun midden was God
was, mens geworden.

Vers 19-30
Vers 19-23. Daarop antwoordt Jezus (vs. 19) door te bevestigen wat zijn
tegenstanders niet konden begrijpen; zijn absolute eenheid met de Vader en
zijn gehele afhankelijkheid van Hem als mens. Zodat Hij, hoewel hij God was,
Hij zich niet aan God gelijk maakte. De Zoon kan van zichzelf niets doen, tenzij
Hij de Vader iets ziet doen. Want al wat die doet dat doet ook de Zoon. Het zijn
niet twee personen die onafhankelijk van elkaar werken, maar in volmaakte
eenheid in hun werken. Toch is de Zoon afhankelijk van de Vader, ook al is Hij
de volmaakte uitdrukking van wat de Vader is. In hoofdstuk 14:10 zegt Hij: “de
Vader die in Mij blijft, Die doet de werken”, terwijl Hij tevoren zegt (vs. 9) “Wie
Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien”; en (vs. 10) “gelooft u niet dat Ik in de
Vader ben en de Vader in mij is?”. In Christus vindt men de absolute eenheid
van de almachtige godheid en de afhankelijke mensheid. De verborgenheid
van de vleeswording die de ziel met bewondering en dank tegenover God
vervuld die zich zo geopenbaard heeft, maar ondoorgrondelijk blijft behalve
voor God naar wat gezegd wordt “niemand kent de Zoon, dan de Vader” (Matt.
11).
De Vader zal de Zoon “grotere werken tonen dan deze, (vs. 20)”, wat zijn dan
de genezing van de zieke te Kapernaum en die van de verlamde. De Heer doelt
hier op de opstanding uit de doden en in het bijzonder op die van Lazarus uit
Johannes 11; “opdat gij u verwondert”. Hij zegt niet: “opdat u geloofd”, want
Hij spreekt niet van genade, maar van macht die geopenbaard is als getuigenis
voor de Joden. Een macht waarvan het gevolg niet zou zijn het geloof, maar
verwondering, een veel voorkomend gevolg van de wonderen op ongelovige
harten.
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“De Vader heeft de Zoon lief en toont hem alles wat hijzelf doet”. Hij heeft
Hem lief, niet alleen als een geboren Zoon in zijn schoot, voorwerp van eeuwig
welbehagen, maar als op aarde gekomen om zijn wil te volbrengen in volmaakte
gehoorzaamheid. Hij geeft zodoende nog een beweegreden aan zijn Vader om
Hem lief te hebben: Johannes 10:17: “Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat
Ik mijn leven afleg, opdat Ik het weer neem”. Hij is de enige mens die aan God
die beweegreden heeft kunnen geven. In de volgende verzen zien wij wat de
arbeid van de Vader en de Zoon is; de levendmaking, het grote onderwerp
van dit hoofdstuk. Dit werk wordt altijd volbracht in dezelfde eenheid van
gedachten tussen de Vader en de Zoon (vs. 21). Want zoals de Vader de doden
opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. Deze wil
van de Zoon drukt niet zijn onafhankelijkheid uit tegenover de Vader, maar
integendeel de eenheid van wil van de twee personen. Wat de Vader wil, wil
de Zoon in absolute gemeenschap met Hem; maar altijd in afhankelijkheid.
Deze zelfde wil van de Zoon wordt ook uitgedrukt in Johannes 17:24: “Vader,
wat U Mij hebt gegeven - Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, opdat
zij mijn heerlijkheid aanschouwen”. De Heer vroeg een zaak die in volmaakte
overeenstemming was met de wil van de Vader. Dat wil zeggen dat zij, die Hij
aan de Zoon had gegeven, met Hem in de heerlijkheid zouden zijn.
Slechts in Gethsemane vinden we de wil van de Zoon tegenover die van de
Vader geplaatst. Een volmaakte wil tegenover een volmaakte wil. De wil van de
Vader was dat de Zoon door de dood zou gaan om het werk van de verlossing te
volbrengen. Maar voor Christus was deze dood zijn absolute scheiding met God
als Hij tot zonde gemaakt, het oordeel onderging. Het was ook de ontbering,
gedurende de uren van duisternis, van alle gemeenschap met de Vader hoewel
Hij nooit aangenamer is geweest voor de Vader dan toen Hij geofferd werd als
slachtoffer op het kruis. Maar hoe kon de Heer wensen beroofd te worden een
ogenblik van het aangezicht van God en van de gemeenschap met de Vader,
die hij op aarde volledig gesmaakt had? Na te hebben gezegd: “Vader wilt u
deze drinkbeker van mij wegnemen” voegt hij dit woord eraan toe, wat eeuwig
waard is te aanbidden: “maar niet mijn wil, maar de uwe geschiede”. Zie Lucas
22:42 en 12:27.
Bij de levendmaking, een gemeenschappelijk werk van de Vader en de Zoon,
vinden we (vs. 22-23) het oordeel over hen die niet levend gemaakt zijn omdat
zij geweigerd hebben te luisteren naar de stem van de Zoon op aarde toen Hij
in genade kwam. Dit oordeel is niet het werk van de Vader dat altijd een werk
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van genade is, maar het wordt toevertrouwd aan de Zoon omdat Hij, toen Hij
deze genade kwam brengen ten koste van zijn leven, is veracht en verworpen
door de mensen. De Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat
allen de Zoon zullen eren zoals zij de Vader eren.
De voorafgaande verzen hebben bevestigd dat Jezus als Zoon van God in
absolute eenheid met de Vader, maar in een absolute afhankelijkheid van Hem
de macht had om levend te maken. Maar als Zoon des mensen had Hij van de
Vader het gezag ontvangen om te oordelen opdat allen de Zoon eren zoals zij
de Vader eren. Zij die levend gemaakt zijn moeten de Zoon eren zoals zij de
Vader eren, omdat zij de voorwerpen zijn van alle levendmakende werking
van de Zoon die één is met Hem. De Vader heeft hun het bewijs gegeven dat
zij de Zoon zo moeten eren, door aan Christus (als mens) het oordeel toe
te vertrouwen dat God toebehoorde en door geen enkel deel daarvan voor
zichzelf te reserveren. Hij heeft Hem al het oordeel overgegeven. Zij die de Zoon
niet eren kunnen niet zeggen dat zij de Vader eren die Hem gezonden heeft.
Zij zullen dan ook verplicht zijn Hem te eren als Hij over hen het oordeel zal
uitoefenen dat Hem is toevertrouwd. Waartoe zal het hun dienen, misschien
toegegeven hebben dat het oordeel aan God toebehoorde?
Vers 24-30 spreken over het volbrengen van de twee grote delen van het
werk van Christus; hetzij in levendmaking, hetzij in opstanding. In vers 24
toont de Heer hoe zij die voor God zedelijk dood zijn, het leven verkrijgen.
Want de Zoon van God werkt in het midden van de mensen wie dood zijn
in hun zonden en misdaden. Dat is de toestand waarin de brief aan Efeze ze
beschouwd. Het gaat er voor hen om om naar het woord van de Zoon het
goddelijke levendmakende woord te horen. In Handelingen 13:46 wordt het
“het woord van God” genoemd, en in vers 48-49 “het woord des Heren”. Hoe
zouden de doden kunnen horen zonder een woord dat hun het leven brengt?
Horen naar het woord van de Zoon en geloven in Hem die Hij gezonden
heeft is niet geloven in God, maar geloven wat God zegt van zijn Zoon. Dat
Hij Hem gezonden heeft omdat de toestand van de mens dit zenden absoluut
noodzakelijk maakte. Hij die dit Woord hoort bezit drie wondervolle dingen:
1.

Wat het tegenwoordige betreft, hij heeft het eeuwige leven.

2.

Wat de toekomst betreft, hij komt niet in het oordeel.

3.

Wat het verleden betreft, hij is overgegaan van de dood in het leven.
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Wanneer gebeuren dergelijke gevolgen? Daarop antwoordt vers 25: “Voorwaar,
voorwaar, Ik zeg u: er komt een uur, en het is nu, dat de doden de stem van de
Zoon van God zullen horen en zij die deze hebben gehoord, zullen leven”. Dit
“uur” omvat al de tijd van de tegenwoordige bedeling die zal eindigen met het
“uur” van de opstanding zoals die is aangegeven in vers 28. De hele duur van
deze eerste ure wordt gekenmerkt door het feit dat de stem van de Zoon van
God zich laat horen onder de doden. Helaas, allen luisteren niet, maar zij die
Hem horen leven. Voor hem is het de nieuwe geboorte door het woord van
de Zoon van God. Het zou onmogelijk zijn voor een dode een ander woord te
horen. Alleen het woord van de Zoon van God, omdat het levend is in zichzelf,
kan hem opwekken en hem het leven meedelen. Vanaf het ogenblik dat het
oor geopend is om te horen wat de Vader van de Zoon zegt en wat de Zoon zegt
van de Vader, bezit men het eeuwige leven met al zijn gevolgen. Dit eeuwige
leven is de kennis en het genot van de betrekkingen met de Vader en de Zoon.
Vers 26-27. Dit werk kan volbracht worden omdat de Vader die het leven heeft
in zichzelf, ook de Zoon gegeven heeft het leven te hebben in zichzelf. Een
nieuw bewijs van de absolute afhankelijkheid van de Zoon in zijn eenheid met
de Vader. Maar de Zoon van God, op de aarde geopenbaard, is de Zoon des
Mensen aan wie naar raadsbesluiten van God alles is onderworpen. Als zodanig
is Hem dan ook het oordeel gegeven. Als Zoon van God maakt Hij levend, als
Zoon des mensen wekt Hij op en oordeelt Hij, zodat er wordt gezegd in vers 22:
“de Vader oordeelt niemand”. Hij openbaart zich in genade in de Zoon. Maar
zij die deze genade verwerpen zullen door Hem geoordeeld worden in wie de
genade is geopenbaard.
Vers 28-29. Men moet zich niet verwonderen over het werk dat de Zoon
volbracht op de aarde. Want een tweede uur zal komen, was nu nog niet, dat
krachtens dezelfde rechten en dezelfde kracht allen die in graven zijn zijn stem
zullen horen en zullen uitgaan in de opstanding. In het tegenwoordige uur
waarover de Heer juist gesproken had worden alleen zij die de stem van de
Zoon van God horen levend gemaakt. Hier horen allen de stem van de Zoon des
Mensen en zij zullen uitgaan. Dit vers kondigt het feit aan van de opwekking
van alle mensen en onderscheidt er het karakter van zonder te spreken over de
tijd die de opstanding van de rechtvaardigen scheidt van de onrechtvaardigen.
Deze scheiding heeft niet plaats voor de rechterstoel, of tijdens het oordeel
van de levenden (Matt. 25:31-46); die scheiding heeft plaats in het graf. Eerst
zal er de opstanding uit de doden zijn, de eerste opstanding. Daarna, na de
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duizendjarige regering de opstanding der bozen. De ene wordt genoemd de
“opstanding des levens”, de andere de “opstanding des oordeels”. Er wordt
gezegd van hen die deel uitmaken van de eerste categorie dat zijn niet in het
oordeel komen. Want hun oordeel is gedragen door Hem zelf die ze heeft
levend gemaakt en die ze zal opwekken en zal oordelen. Wat recht geeft op
de opstanding des levens is het goede gedaan te hebben. Want het goede kan
slechts gedaan worden door hen die het eeuwige leven hebben. “ieder die uit
God geboren is, zondigt niet” (1 Joh. 5:18). God heeft ons het leven gegeven
opdat wij zoals ook onze Heer het goede doen terwijl we het toneel van het
kwade doorgaan dat de hele schepping kenmerkt.
De tweede categorie mensen wordt aangeduid met deze woorden die hun
wandel in deze wereld kenmerkt: “zij die het kwade gedaan hebben”. Zij gaan
uit “tot de opstanding van het oordeel”.

Vers 31-47
Vers 31-36. Vanaf vers 30 spreekt Jezus over de verantwoordelijkheid van hen
die Hem hoorden. Een ernstige zaak als men de dienst van de Heer verwerpt.
Want al zijn werkzaamheid, het oordeel dat Hij over alles uitsprak gaven de
wil aan van zijn Vader die Hem gezonden had; God in genade gekomen. In
deze tekst is het oordeel niet hetzelfde als in het voorgaande vers. Hier is het
goddelijke onderscheid waardoor Jezus alle dingen waardeerde. Zijn oordeel
was rechtvaardig omdat Hij oordeelde naar wat hij van zijn Vader hoorde. Ook
ons oordeel moet eveneens gevormd worden door het Woord van God. In 1
Petrus 1:17 gaat het om hetzelfde oordeel als in ons vers. Dat van de Vader die
onderscheidt ieders gedrag en er kennis van neemt.
Jezus als Zoon des Mensen gaf geen getuigenis van zichzelf, hoewel de
farizeeën in Johannes 8:13 doelen op deze tekst. Zij hadden die niet vergeten
en maken er een beschuldiging van tegenover Hem. Maar de Heer beschaamd
ze door hen aan te tonen dat hij als Zoon des Mensen het recht had getuigenis
voor jezelf te geven. Wij vinden in vers 31-40 vier getuigenissen die door God
zijn gegeven aan wat Jezus was:
1.

Het getuigenis van Johannes de Doper; zij hadden zich voor een tijd in
zijn licht willen verheugen omdat ze zich vereerd voelden dat ze een

81

Studies in het evangelie naar Johannes

profeet en hun midden hadden; maar zij hadden zijn getuigenis niet
aangenomen.
2.

De eigen werken van Jezus (vs. 36).

3.

De Vader (37).

4.

De Schriften gaven getuigenis van Hem (vs. 31).

Sprekend over het getuigenis van Johannes zegt Jezus dat Hij het getuigenis
van de mens niet aanneemt; dit getuigenis was voor hen. Wat Jezus op het oog
had om hun deze dingen te zeggen was dat zij gered zouden worden. Daartoe
was Hij in hun midden, de gezondenen van de Vader.
Vers 36. Veel teksten uit Johannes stellen ons het tweede getuigenis voor
aan Jezus gegeven, namelijk het getuigenis van zijn werken. Hij kan dan ook
zeggen “Als Ik niet de werken onder hen had gedaan die niemand anders heeft
gedaan, hadden zij geen zonde “(Joh. 15:24). Alle bewijzen die door de Vader
gegeven waren dat Jezus in genade gekomen was aan de mensen, maakte dat
zij zich niet konden verontschuldigen. Een toestand van zonde was volledig
vastgesteld door de verwerping van de Heiland. Ieder van zijn werken en
woorden bewezen zijn heerlijkheid. Hij was geheel wat Hij zei (8:25).
“Gelooft Mij dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is; en zo niet, gelooft
Mij om de werken zelf “(Joh. 14 :11). Al zijn wonderen maakten duidelijk dat
Hij de Zoon van God was en de gezondene van de Vader: de genezing van
de verlamde te Bethesda, de blindgeborene, de opwekking van Lazarus.
Nicodemus zegt: “niemand kan deze tekenen doen die U doet, tenzij God met
hem is”. En in hoofdstuk 9:32-33: “Van eeuwigheid af is het niet gehoord, dat
iemand de ogen van een blindgeborene heeft geopend. Als Deze niet van God
was, zou Hij helemaal niets kunnen doen”. Alle wonderen die Jezus in het
Johannes-evangelie verricht doen uitkomen de toestand waarin de mens zich
bevond. Een toestand die de tussenkomst van God in genade en kracht in de
persoon van Jezus noodzakelijk maakte. De blindgeborene was in die toestand
“omdat de werken van God in hem zouden geopenbaard worden”. De dood
van Lazarus had plaatsgehad vóór de openbaring van de heerlijkheid van God
en “ter wille van de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor wordt
verheerlijkt” (11:4).
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Vers 37-38.
Het derde getuigenis voor Jezus is wat de Vader zegt bij
de doop door Johannes: “U bent mijn geliefde Zoon, in U heb Ik welbehagen
gevonden”, (Luc. 3:22). In Johannes 12, als een stem uit de hemel komt gelooft
de menigte een donderslag te horen. Maar Jezus zegt: “Niet om Mij is deze
stem er geweest, maar om u” (12:30).
De Joden hadden nooit God gezien (5:37), en ook niet zijn stem gehoord. “Zijn
woord hebt u niet blijvend in u”, want daardoor hadden zij hem kunnen zien en
horen; maar zei geloofden Jezus niet. Als het woord van de Vader in hen was
geweest zouden zij de volmaakte overeenstemming erkend hebben die tussen
de Vader en de Zoon bestond.
Vers 39-40.
De Schriften waren het vierde getuigenis. De Joden meenden
daarin het eeuwige leven te hebben. De Schriften gaven getuigenis aan de
Zoon van God, de gezondenene van de Vader opdat zij het leven zouden
hebben. Dat leven was in Hem alleen; maar zij wilden niet tot Hem komen om
dat te hebben. Al die getuigenissen lieten de Joden zonder verontschuldiging
en openbaarden de tegenstand van hun wil tegen die van God: “zei wilden
niet”. De mens is verantwoordelijk te geloven, maar hij wil niet. Zonder de
soevereine genade van God zou niemand gered worden, omdat de mens niet
kan: “Niemand kan tot Mij komen tenzij de Vader die Mij heeft gezonden,
hem trekt” (6:44). Maar niemand zal geoordeeld worden omdat hij niet kan
geloven. Maar wel omdat hij niet heeft gewild.
Vers 41-42.
Als Jezus hun zei tot Hem te komen was dat opdat zij het
leven zouden hebben, want Hij zocht niet de eer van mensen. Hij kende de
mens, Hij wist dat er niets van God in hen was, dat hij helemaal vreemd was
aan de natuur van God die liefde is. In hen kwam niets overeen met deze
natuur. Zij konden dan ook niet erkennen Hem die de uitdrukking was van de
liefde. Vers 43. Zijn wilden Jezus niet aannemen die in de naam van zijn Vader
gekomen was. Een ander zou komen in zijn eigen naam (antichrist) en die
zouden ze wel aannemen, omdat alles in hem overeenkwam met hun natuur
en zal beantwoorden aan de wens van hun hart.
Vers 44. Het feit dat Jezus kwam in de naam van zijn Vader toonde aan dat
Hij geen eer van mensen zocht. Hij zocht de eer van God en dat maakte Hem
onafhankelijk van de mens. De Joden konden niet geloven omdat zij de eer van
mensen zochten. Zo ook in 12:43: Zij konden Hem niet volgen”want zij hadden
de eer van de mensen meer lief dan de eer van God”. Men kan de eer van God
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alleen zoeken door zijn wil te doen en zijn goedkeuring moet ons voldoende
zijn. Wij moeten zorgvuldig oppassen geen eer van mensen te zoeken en te
ontvangen, want dat vervalst ons oordeel geheel. God heeft dan niet meer de
plaats die Hem verschuldigd is.
Vers 45-47.
De Joden hoopten op Mozes en beroemden zich erop hem
toe te behoren. Maar Mozes was hun aanklager geworden omdat zij niet in
Jezus geloofden. Als dat zo was, geloofden zij evenmin in Mozes die van hem
geschreven heeft. In vers 47 ziet men de belangrijkheid van het geschreven
woord. De Schriften van Mozes, zoals de hele Schrift, zijn het Woord van God.
De Schriften zijn gegeven om in alle tijden toegepast te worden, terwijl de
woorden die niet in de Schriften opgetekend zijn hun toepassing slechts vinden
voor het ogenblik waarop zijn uitgesproken zijn. Geen enkele schrift kan dus
terzijde gesteld worden. Als de Joden de Schriften van Mozes niet geloofden,
hoe konden zij dan de woorden van Jezus geloven? Niet dat ze van minder
belang waren, maar Jezus geeft (en wat een eer verleend Hij ze) de eerste
plaats aan het geschreven Woord dat Hij boven zijn eigen woord stelt. Dat had
hun moeten doen herkennen wie Hij was. Zij hadden het woord van de Vader
niet blijvend in zich (vs. 38). Zij hadden de liefde van God niet in zich. Zij wilden
niet tot Jezus komen om het leven te hebben. Zij geloofden de Schriften van
Mozes niet; dus konden zij Jezus niet erkennen die de uitdrukking van dat alles
was. Zeker, ze waren wel bereid om hem aan te nemen die in zijn eigen naam
zou komen!
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Vers 1-15
Het woord daarna van het eerste vers duidt een verandering van onderwerp
aan. In Johannes 5 wordt Jezus gezien als de Zoon van God in betrekking tot de
opstanding, en als Zoon des Mensen in betrekking tot het oordeel. In Johannes
6 wordt Hij vooral gezien als Zoon des Mensen, want als Zoon des Mensen
lijdt Hij en sterft (6:53), maar als zodanig staat Hij op in vers 62 en zal later zijn
regering komen vestigen.
In Johannes worden een daad of wonder (de feiten worden slechts in een klein
aantal aangegeven) het punt van uitgang van een hele serie openbaringen en
leringen.
Jezus gaat op de berg met zijn discipelen, gevolgd door een grote menigte.
Pasen was nabij en deze bijzonderheid heeft zijn plaats in het onderwijs dat
volgt omdat er in dit hoofdstuk sprake is van de dood van de Zoon des Mensen
die het pascha van de Joden vervangt. Vanaf dat ogenblik heeft dit feest zijn
waarde verloren.
Ziende op de grote menigte die tot Hem kwam verzadigt Jezus de armen met
brood naar Psalm 132:15. Maar vóór dat dit wonder plaats vindt moeten
de discipelen hun toestand leren kennen. Zal was het ook in Bethesda
gebeurd. Voor zijn genezing had de zieke zijn onmacht moeten belijden. Hier
belijdt Filippus zijn onmacht om de anderen te voeden. “Waar zullen wij
broden kopen?” vraagt de Heer om hem te beproeven. Hij antwoordt: “Voor
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tweehonderd denaren broden is voor hen niet genoeg dat ieder een klein
beetje krijgt”. Andreas zegt dat hij een weinig voedsel heeft. Zoals in Bethesda
was er ook enige hulp, maar hij voelt de wanverhouding tussen de behoeften
en de hulpbron. Dat was nodig om de heerlijkheid te doen uitkomen van Hem
die geeft, en dat vindt men altijd in Johannes. In de andere evangeliën zegt
de Heer tot zijn discipelen: “geeft gij hun te eten”. Hier geeft hij zelf, want in
Johannes geeft Hij nooit zijn goddelijk voorrecht op, zelfs als Hij zich openbaart
als de Zoon des mensen.
De Heer doet de menigte op het gras zitten wat overvloedig is op die
plaats. Deze bijzonderheid toont duidelijk dat de Heer in zijn voorzienigheid
voorziet in de behoeften van zijn volk, zelfs voor zijn rust en zijn uitwendige
omstandigheden. Het is geen maaltijd die gehaast wordt genoten, zoals het
pascha dat gegeten moest worden met de lendenen omgord en de staf in
de hand. Allen kunnen rustig gaan zitten en verzadigd worden. De rol van de
discipelen is de stukken te verzamelen die overgebleven waren. Zij vullen er
twaalf maanden mee. Vijf broden hebben vijfduizend mensen verzadigd. Het
getal vijf dat dikwijls de zwakheid symboliseert doet hier de macht van de Zoon
van God uitkomen. Aan de andere kant is het cijfer 12, van de volmaaktheid in
de dienst aan de mens toevertrouwd en door hem op de aarde uitgeoefend,
het gevolg van de goddelijke zegen.
In Matteüs en Marcus, waar twee spijzigingen worden verteld, komt deze
spijziging in de eerste plaats. Zij stelt voor de verantwoordelijkheid van de
mensen waar alles zwak is, en daarnaast de macht die er verbetering in kan
brengen, terwijl Hij zich bedient van de mens als instrument. In de tweede
spijziging, waar zeven broden tot spijzen dienen voor vierduizend mensen en
zeven korven overblijven, zien wij de goddelijke kracht, zelfs als van de zijde
van de mensen alles heeft gefaald en de Heer is verworpen. Het getal zeven
symboliseert de volheid in zijn goddelijke volmaaktheid en vier is het teken van
de algemeenheid in wat betreft de mens, de wereld, of de schepping.
De tweede vermenigvuldiging van de broden wordt niet in Johannes verteld,
want vanaf hoofdstuk 1 wordt Jezus beschouwd als verworpen. De Joden die
getuigen zijn van dit toneel zeggen:”deze is waarlijk de profeet die in de wereld
komen zou” (vs. 14). Het gaat om de profeet die aangekondigd is door Mozes in
Deuteronomium 18:18. Als het volk handelt naar de komende de heerlijkheid
waarover Psalm 132 spreekt zou het Hem wegvoeren om Hem koning te maken
(vs. 15). Maar Jezus die, zoals we zullen zien tot doel heeft om zijn leven af te
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leggen en over het volk niet kan heersen in zijn huidige toestand, trekt zich
terug op de berg; “hijzelf alleen”. Dit woord is kenmerkend voor dit evangelie.
In Matteüs 14 en Marcus 6 klimt Hij alleen op de berg om te bidden. Johannes
legt de nadruk op het feit dat Hijzelf alleen is. Dat is Hij nu, terwijl Hij het
priesterschap uitoefent ten gunste van de zijnen gedurende zijn afwezigheid.

Vers 16-21
Vers 16-19.
Nadat Hij de armen met brood heeft verzadigd wordt Jezus
door het volk als profeet erkend, als koning. Maar tevoren moet Hij erkend
worden als de Zoon van God. Het toneel verandert, het Joodse standpunt maakt
plaats voor het christelijke standpunt. De Heer gaat naar boven; alleen in de
hemel neemt Hij de plaats in van hogepriester voor de gelovigen op de aarde,
in afwachting om tot hen terug te komen. In de andere evangeliën dwingt Jezus
de discipelen over te varen naar de overzijde (Matt. 14:22, Marc. 6:45). Hier
worden de discipelen gezien vanuit het christelijke standpunt die uit zichzelf
naar de andere kant oversteken, onder begunstiging van het priesterschap
van Christus zoals die ons wordt voorgesteld in Hebreeën. Zij moeten de
tegenstand bestrijden die door de vijand wordt veroorzaakt gedurende de
zedelijke nacht die deze wereld kenmerkt. “Het was donker geworden en Jezus
was niet tot hen gekomen”. Na een tijd van inspanning en strijd zien zij Jezus
wandelend op de zee en dicht bij het schip komen. In de tijd waarin we leven
is het bijzonder vertroostend Jezus te zien wandelen op de zee, boven een
toestand waar alles verwarring en duisternis is. Als we Hem niet zien boven
alles en tot ons komend laten wij ons verschrikken en ontmoedigen door de
omstandigheden en dan staan we zonder hulpbron. Hem te zien wandelen
boven al het onweer, en dat ten behoeve voor ons, maakt onze harten geschikt
om Hem te verwachten. Want het is duidelijk dat de Heer de Gemeente door
de huidige storm doet gaan om haar hoop meer werkelijk en meer levend te
maken.
Als Jezus zich bij de discipelen heeft gevoegd in het schip wordt het Joodse
standpunt weer opgenomen (vs. 21). Op dat ogenblik kwamen zijn aan het
land waar ze heenvoeren. Dat is de bevrijding van alle beproeving waaraan
het Joodse overblijfsel onderworpen zal zijn voor de wederkomst van Christus.
Maar in vers 19 en 20 kunnen wij in beeld enige trekken zien van wat er
zal omgaan in het hart van het overblijfsel op het ogenblik dat Jezus ze zal
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komen bevrijden. “Zij werden bevreesd” toen zij Jezus zagen. Dat zal plaats
hebben voor de getrouwen van het einde als zij tenslotte de Koning zullen
zien verschijnen. Dan zullen ze beter begrijpen wat het geweest is Jezus te
verwerpen als zij Hem zullen zien die zij doorstoken hebben. Dat zal het
ogenblik zijn dat Hij, zoals staat in Openbaring 1:7 “zal komen met de wolken”.
Dan zal ieder ook Hem zien en zij die Hem doorstoken hebben - de Joden -,
en alle stammen van het land zullen weeklagen om Hem. Dezelfde gevolgen
zien we voortgebracht in beeld bij de zonen van Jacob tegenover Jozefs wiens
heerlijkheid zij zien. Juda zegt: “waarmee zullen wij ons rechtvaardigen? God
heeft de schuld van uw knechten aan het licht gebracht” (Gen. 44:16). Deze
vrees werkt het berouw zoals beschreven is in Zacharia 13:9.
In vers 20, na het werk van een heilzame vrees, kan Jezus tot hen zeggen:
“Ik ben het, wees niet bevreesd!”. Zo zegt Jozef tot zijn broeders als hij zich
aan hen bekend maakt: “wees nu niet verdrietig en ziet er niet zo ontstelt uit,
omdat gij mij hierheen verkocht hebt, want om u in het leven te behouden
heeft God mij voor u uitgezonden` (Gen. 45:5).
Deze enkele verzen stellen ons dus een volledig tafereel voor van de plaats die
Jezus heeft ingenomen als gevolg van zijn verwerping, wat plaats heeft voor
de zijnen tijdens de tijd dat Hij in de hemel is; hetzij uit christelijke standpunt
gezien, hetzij uit het Joodse standpunt en tenslotte van wat omgaat in het hart
van het overblijfsel om Jezus de Koning en bevrijder aan te nemen. Want nadat
hun geweten gerust gesteld is wordt ons gezegd dat zij “wilden Hem dan in het
schip nemen”.

Vers 22-59
Vers 22-39.
Het zinnebeeldig toneel waartoe de vermenigvuldiging van
de broden en de overtocht over de zee aanleiding had gegeven, was afgelopen
door de aankomst van de discipelen in het land waar zijn naar toevoeren. Nu
neemt Jezus de plaats weer in die Hij innam in de verzen 1 en 2. De menigte
zoekt Hem en vindt Hem aan de andere kant van de zee. De motieven die
de menigte dreef om Jezus te zoeken worden openbaar gemaakt. Want Hij
zegt hun: “u zoekt Mij, niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u van
de broden hebt gegeten en verzadigd bent” (vs. 26). Hun behoeften waarin
zuiver stoffelijk en tijdelijk. Zij waren achter Jezus aangekomen in vers 2 omdat
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zij tekenen hadden gezien. In vers 14 hadden zij het wonder gezien van de
vermenigvuldiging van de broden. Dat had hen er niet toe gebracht om in Hem
te geloven; maar die hadden hun nationale trots gestreeld omdat zij zochten
Hem Koning te maken, Hij die zulk een macht bezat. De wonderen hadden
geen verandering gebracht in hun zedelijke toestand. Toch, zelfs als de enige
behoefte die in hen gewekt was slechts een stoffelijke behoefte was, zoeken
ze Jezus en nooit zoekt men tevergeefs. Men vindt bij hen geen bewustzijn van
hun toestand van zonde, nog minder het gevoel dat Jezus is gekomen om te
beantwoorden aan hun ware behoeften. Als Hij zich voorstelt aan hen als het
brood dat uit de hemel is neergedaald, zeggen zij: “Is Deze niet Jezus, de Zoon
van Jozef, Wiens vader en moeder wij kennen?” (vs. 42). Toch bedient Jezus
zich, evenals bij de Samaritaanse, in genade van hun stoffelijke behoeften om
ze verder te leiden. Hij toont hun ware toestand en dat Hij daar alleen op kan
antwoorden.
Vers 27. De menigte had zich veel moeite gegeven om Hem te zoeken en te
vinden die ze had verzadigd. Maar al hun werk had slechts tot doel. “Spijs
die vergaat”. Zij moesten zich moeite geven niet voor een vergankelijke spijze,
maar voor een spijze die blijft tot in het eeuwige leven, wat in tegenstelling
is met het tegenwoordige leven. In het algemeen stellen de geschriften van
Johannes ons het bezit van het eeuwige leven voor als een tegenwoordig bezit.
Dit is in tegenstelling met de geschriften van Paulus die er over spreken als van
een toekomstig genot in de heerlijkheid. Toch, evenals Paulus niet de betekenis
van een tegenwoordig bezit uitsluit (Rom. 6:23 enz.), zo sluit Johannes niet
uit het bezit van een toekomstig genot (Joh. 4:14 ,36; 5:39; 6:27; 12:25). De
menigten bezaten dat leven niet en zochten niet wat het hun kon geven. Maar
Jezus de Zoon des mensen was daar met dat doel. De uitdrukking Zoon des
mensen hield in zijn dood. Een waarheid die Hij daarna voorstelt. In 5:26 is het
als Zoon van God, hier als Zoon des mensen dat Jezus het leven geeft. God de
Vader had Hem daartoe verzegeld. Vanaf het ogenblik dat Hij voorgesteld werd
als Zoon des Mensen moest Hij verzegeld worden om het leven te geven. De
Vader had Hem voor dit werk bevoegd gemaakt door Hem te verzegelen met
de Heilige Geest bij de doop van Johannes. Wij hebben dit gezien in hoofdstuk
3:34 en dat Hij Hem de Geest niet met mate gegeven had.
Tijdens de vermenigvuldiging van de broden had Jezus zijn discipelen aan dit
werk doen deelnemen. Maar in de tweede helft van dit hoofdstuk verdwijnen
zij en men vindt ze pas terug in vers 68. Want Jezus moet hier voorgesteld

89

Studies in het evangelie naar Johannes

worden als het enige voedsel en als de enige die het geven kan. Inderdaad,
Hij alleen kan het leven geven. Om het te ontvangen moet men Hem
onderscheiden als Zoon en in Hem geloven.
Vers 28-29.
Toen Jezus hun sprak “van werken”, antwoorden zij:
“wat zullen wij doen, omdat wij de werken van God werken”. Dit woord “de
werken” verraadt hun wettische opvatting als middel om het eeuwige leven te
verkrijgen (Luc. 10:25, 18:18). “ Het werk van God” zegt Jezus hun is eenvoudig
te geloven in Hem die Hij gezonden heeft. De werken die daarna volbracht
worden door de gelovigen zijn slechts het gevolg van dat werk.
Vers 30-32.
Zij zeiden: “Welk teken doet U dan, opdat wij zien en U
geloven? Welk werk doet U?”. Dit antwoord toont aan dat zij hadden begrepen
dat Jezus de gezondene van God was en dat men in Hem moest geloven. Maar
om te geloven wilden zij eerst nog een teken zien, en zien is niet geloven. De
Heer, de gezondene van God was zelf het wonder. Maar zij erkenden in geen
enkel opzicht de heerlijkheid van zijn persoon. Voor hen was Hij de zoon van
Jozef. Dus Hij en de vermenigvuldiging van de broden waren niet vergelijkbaar
met Mozes en het mama dat hij hun had gegeven.
De Heer bedient zich van het noemen van Mozes om de waarheid te vermelden
over zichzelf, wie Hij is en wat Hij doet. Hij bevestigt op een absolute wijze dat
Mozes niet het ware brood gegeven had dat uit de hemel komt. Maar mijn
Vader zegt Hij geeft u het ware brood dat uit de hemel komt. “Want het brood
van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld leven geeft”. Het
brood van Mozes had het leven niet gegeven en had ze niet verhinderd te
sterven (49). Terwijl de Vader (God geopenbaard in genade, hun in de Zoon
des mensen van de hemel gekomen, het ware brood geeft, een spijze die het
leven geeft en die dat onderhoudt. Zeven keer stelt Jezus zich in dit hoofdstuk
voor als degene die uit de hemel neerdaalt. Deze herhaling onderstreept op
een treffende manier de vernedering van Jezus die op aarde komt en de dood
is ingegaan om ons het leven te geven.
In vers 33 staat, zoals in vele teksten dat de “wereld” (niet alleen de Joden
die er nu in begrepen zijn) het geheel is dat God op het oog had toen Hij zijn
Zoon gaf. Johannes 3:16 “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn
eniggeboren Zoon heeft gegeven”. Het Lam van God dat de zonde van de
wereld wegneemt (1:29). De Heiland der wereld (4:43). Deze en nog andere
teksten in het eerste deel van dit evangelie stellen ons de bedoeling van God
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voor ten opzichte van de wereld die samengesteld is uit zondige en verloren
mensen. Die heeft Hij zo liefgehad dat Hij zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat
een ieder die in hem gelooft niet verloren ga maar het eeuwige leven heeft.
Maar als de wereld aan het einde van dit evangelie Christus verworpen heeft,
zich heeft gekenmerkt als een vijandig systeem aan God, bedorven en onder
de macht van satan geplaatst die er de overste van geworden is, dan wordt het
als systeem terzijde gesteld. Voortaan verandert alles. De wereld is niet meer
dan een vijandige en geoordeeld de zaak waaraan de gelovigen geheel vreemd
zijn. De Geest overtuigd de wereld van zonde en van gerechtigheid en van
oordeel (16:8). De Heer zegt: “Ik heb de wereld overwonnen” (16:33). Ik vraag
niet voor de wereld. De wereld heeft hen gehaat. Zij zijn niet van de wereld. De
wereld heeft u niet gekend enz. (hoofdstuk 17).
Zo ook in 1 Johannes. Na de enige tekst die overeenkomt met de manier
waarop de wereld wordt beschouwd in het begin van het Johannes-evangelie:
“Hij is de verzoening voor de hele wereld” (1 Johannes 2:2), wordt de wereld
beschouwd als een systeem dat voortaan onverenigbaar is met het leven dat
uit de hemel gekomen is, (2:15,16,17; 3:1,13; 4:5; 5:4 ,19).
Toch werkt de genade nog in zo een wereld om er mensen uit te halen voor de
hemel. Maar de gelovige wordt vermaand te leven buiten alles wat de wereld
kenmerkt. Evenmin als de Samaritaanse (4:15) gaan de Joden niet uit boven
hun stoffelijke behoeften. “Heer” zeggen zij, “geef ons altijd dit brood”. Dit
brood, dat de Vader hun gaf (vs. 32) was Jezus zelf: “Ik ben het brood van
het leven; wie tot Mij komt, zal nooit meer honger hebben; en wie in Mij
gelooft, zal nooit meer dorst hebben” (vs. 35). Hij is het brood des levens in
zijn vlees worden. Het gaat hier nog niet om zijn dood, want het hele eerste
deel van dit gedeelte tot aan vers 50 stelt Jezus voor als de Zoon des Mensen,
neergedaald uit de hemel, levend te midden van de mensen en voorwerp van
het geloof om het leven te geven. Inderdaad, de discipelen en allen die in Hem
geloofden terwijl Hij op aarde was, hadden het leven. Na zijn dood houden zij
het leven in overvloed. Nu Hij gestorven is moet men allereerst geloven in een
gestorven Christus om het leven te hebben. Men moet zijn vlees eten en zijn
bloed denken. Daarna wordt Hij als het brood uit de hemel het voedsel voor
dit leven. Als wij ons voeden met dit brood hebben wij geen onbevredigde
behoeften in deze wereld. De ziel is verzadigd en heeft geen lust meer in de
dingen van de wereld. Dit brood was midden onder de mensen. Zij hadden
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Hem gezien maar kwamen helaas niet tot Hem. Zij geloofden niet in Hem en
bleven vreemd aan de gevolgen van zijn tegenwoordigheid.
Vers 37-38.
Als de mens niet wil en ook niet kan geloven wordt de
werkzaamheid van de Vader voor hem uitgeoefend. God werkt in genade om
hem te leiden naar Hem die Hij heeft gezonden om de wereld het leven te
geven. De Heer stelt zich hier voor als afhankelijk van de Vader. Hij is gekomen
om zijn wil te volbrengen, door hen te ontvangen die de Vader Hem zendt. Om
deze reden zal Hij niemand uitwerpen. Het is voldoende voor de mens om te
komen opdat zijn lot voor eeuwig vaststaat.
Vers 39. De wil van de Vader die Jezus gezonden heeft houdt niet op bij het
geven van het leven aan de mensen, terwijl zij zich in stervende lichamen
bevinden. Allen die God aan zijn Zoon heeft gegeven heeft Hij gegeven een
ziel en een lichaam. Hij zal niets verliezen van alles wat de Vader Hem heeft
gegeven. In het geval dat de dood de ziel van het lichaam scheidt zal Jezus
hem in de laatste dag opwekken. Deze laatste dag is de dag van de opstanding
van de rechtvaardigen. De Heer gebruik de Joodse spreektaal in dit opzicht
zoals Martha in 11:24. Wij weten dat de opstanding van de heiligen plaats
heeft bij de komst van de Heer en voor zijn verschijning in heerlijkheid om
zijn koninkrijk op te richten. Maar hier betekent “de laatste dag” het einde
van de eeuw van de wet, die eindigen zal door de vestiging van de regering.
Deze eeuw wordt onderbroken door het tussentijdperk van de gemeente en
door de tijd van de genade. Die eeuw zal weer opgenomen worden na de
opneming van de gemeente en zal eindigen als het Joodse volk weer in zijn
land zal teruggekeerd zijn. Dan pas zal de eerste opstanding geëindigd zijn. Zij
is begonnen met de opstanding van Christus, de eersteling. Zij eindigt met hen
die van Christus zijn bij zijn komst. Maar de opstanding van de laatsten heeft
in verscheidene keren plaats. Allereerst alle heiligen op het ogenblik van de
opneming van de gemeente. Daarna komen de verschillende klassen van hen
die sterven gedurende de tijd van de oordelen en die worden aangewezen
in Openbaringen 20:4, waaraan men moet toevoegen de twee getuigen uit
Openbaringen 11:12. Met het oog op de uiteindelijke etappe van de eerste
opstanding spreekt de Heer op de Joodse manier van de laatste dag. Maar wij
en de talloze menigte van de heiligen die opgewekt worden bij de komst van
de Heer, zijn erbij ingesloten.
Na gezegd te hebben in vers 38 dat Hij uit de hemel neergedaald was om de
wil van God te doen, verklaart de Heer in vers 39 en 40 wat deze wil was.
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Allereerst ten opzichte van zichzelf en daarna ten opzichte van de mensen. Ten
opzichte van Hem zelf was de wil dat Hij niets daaruit zou verliezen van wat Hij,
die Hem had gezonden, Hem gegeven had. Zoals Jezus aan zijn discipelen had
voorgeschreven bij de vermenigvuldiging van de broden om de overgeschoten
brokken te verzamelen, opdat er niets verloren zou gaan (vs. 12); zo was
het voor Hem ook, hun Meester. Hij moest niets verliezen van alles wat God
Hem had gegeven, of het nu de ziel of het lichaam was. In vers 40 vinden
we de wil van God ten opzichte van de mensen. Al die de Zoon aanschouwt
en in Hem geloof zal het eeuwige leven hebben, en van de kant van de Zoon
de uiteindelijke opstanding. De Zoon aanschouwen was de Zoon van God
erkennend in deze mens die daar in hun midden was. Heden, nu men in plaats
van Hem te erkennen als Zoon van God, overal op een godslastering manier
zijn goddelijke persoon in twijfel trekt, is het meer dan ooit noodzakelijk de
Zoon te aanschouwen. Maar in de tweede plaats moet men om het eeuwige
leven te hebben, in Hem geloven. Want het bezit van dit leven hangt af van
het geloof. Dit is een zaak van groot belang, waarop in dit hoofdstuk in het
bijzonder voortdurend aandringt (vs. 35,40,47, 63,64,68,69).
Vers 41-42.
Voor de Joden was de goddelijke oorsprong van de Heiland
onbegrijpelijk omdat zij Hem niet aanschouwden en ook niet in Hem geloofden
als vanuit de hemel gekomen. Hij was voor hen niemand anders dan de Zoon
van Jozef. Hun onbekwaamheid om Hem te aanschouwen wordt altijd in dit
Evangelie opgetekend (1:5,10; 7:20,27,40,41; 8:14,19,22,25, 43; 9:16 enz.).
Vers 43-44.
De Heer antwoordde: “moppert niet onder elkaar. Niemand
kan tot Mij komen tenzij de Vader die Mij heeft gezonden, hem trekt; en Ik zal
hem opwekken op de laatste dag”. De Vader moest ze trekken tot Jezus door
hun voor ogen te stellen de kracht van de genade in zijn persoon. Zonder deze
werking van de Vader was niemand in staat tot Hem te komen. Inderdaad,
alleen de genade kon zoiets bewerken. En deze genade was absoluut nodig
om allen die zo kwamen het eeuwige leven te verzekeren in deze wereld en dit
leven in opstanding in een nieuwe wereld. Maar (vs. 45) het was niet mogelijk
tot de Heer te komen dan naar de Vader te horen en van Hem te leren. De
kracht van de genade is dus nodig om het hart van de mensen vatbaar te maken
om Jezus te zoeken en aan te nemen. Want het hart van de mensen bevat niets
dat een dergelijk mens zou kunnen opwekken (Ps. 14:3). Jesaja kondigde deze
zelfde waarheid aan toen hij zei: “zij zullen allen van God geleerd zijn” (Jes.
54:13). In dat gedeelte van de profetie gaat het over het ware overblijfsel, over
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de “dienstknechten van de Heer”; dit in tegenstelling met de massa van de
ontrouwe Joden. Als die gelovigen niet van God geleerd waren zou niemand
van hen in staat zijn de Christus aan te nemen om zo deel te hebben aan zijn
regering. Nu is het de Vader die leert en ieder die van Hem geleerd heeft komt
tot de Zoon. Niemand in deze wereld had de Vader gezien (vs. 46) dan alleen
de Zoon. Maar Hij was van God gekomen op de aarde om Hem te openbaren,
zodat Hij heeft kunnen zeggen: “ Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien”
(14:9).
De Zoon moest in deze wereld gezonden worden en de Vader moest de zielen
tot Hem trekken opdat de Vader gekend kon worden.
Vers 47. Om het eeuwige leven te hebben gaat het hier niet zoals in vers 40,
om de Zoon te aanschouwen en in Hem te geloven, maar eenvoudig in Hem
te geloven, die terwijl Hij God is de Vader heeft gezien. In het eerste geval is
het de kennis van de Zoon, en in het tweede geval de kennis van de Vader in
de Zoon die het leven geeft. In vers 48-50 stelt Jezus zich niet meer voor als
een levende Christus, het brood des levens die het leven geeft aan de wereld
en tot wie men moet komen om verzadigd en gelaafd worden (vs. 35-47).
Hij is het brood des levens waarvan men moet eten, terwijl het manna hen
niet verhinderd had te sterven. De Heer voert de kwestie van zijn dood in.
Hij spreekt hun niet meer over het feit tot een levende Christus te komen in
deze wereld, maar van dit brood te eten om eeuwig te leven in plaats van te
sterven. En het brood waarover Hij spreekt en dat Hij zal gegeven is zijn vlees.
Hij geeft dat voor het leven van de wereld. Door dit voedsel kan de wereld aan
de dood ontsnappen. Deze cirkel strekt zich voortaan uit buiten Israël, verder
dan “de vaderen in de woestijn”. Want het gaat om de wereld. Dat is een van
de grote waarheden waarop de apostel Johannes overal aandringt. Hij begint
met de liefde van God te verkondigen, geopenbaard in Christus, om het heil
en het leven aan de wereld te brengen (zie 1:9, 29; 3:16, 17, 19; 4:42; 6:33,
51; 9:5 en ook in Joh. 2:2; 4:14). Daarna toont Johannes in het overige van zijn
evangelie dat de wereld, die onder de macht van satan is, vanaf het begin haar
ware karakter en haar haat tegen Hem en de zijnen heeft geopenbaard, om
ten slotte onder een onverbiddelijk oordeel te vallen.
Vers 51-59.
Hier zegt de Heer: “En het brood dat Ik geven zal is mijn
vlees”. Tevoren had Hij over het brood gesproken als over zijn levende persoon
tot wie men kon komen. Nu spreekt Hij erover ook in een andere betekenis
als zijnde zijn vlees, zijn persoon, niet meer aan de wereld voorgesteld maar
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gegeven. Deze gave ging tot in de dood. En het ging erom deze dood zich eigen
te maken, er zijn voedsel van te maken om zelf niet te sterven. Dat vindt men
in beeld in het Paaslam.
We hebben opgemerkt dat het onderwijs in dit evangelie altijd voortkomt
uit historische feiten en ermee verbonden is. Zo geven het Paasfeest (vs. 4)
en de vermenigvuldiging van de broden (vs. 11) aanleiding in Johannes 6 tot
al het onderwijs dat het bevat; een Christus, een levend brood neergedaald
uit de hemel. En in de verzen die ons bezig houden, Christus, het Paaslam
waarmee men zich moet voeden. Maar het ging niet alleen om zijn vlees te
eten, maar ook om zijn bloed te drinken, om het leven in zichzelf te hebben.
Eten en drinken betekenen niets anders dan geloven. Dat wil zeggen door het
geloof de kracht van zijn dood zich eigen te maken, van zijn offerande. De
Heer voorstellen met alle volmaaktheden van zijn mensheid om Hem te geven
als voorbeeld voor de niet wedergeboren mens, zou aan deze laatste nooit
het eeuwige leven kunnen meedelen. Dat is helaas de gewone dwaling van
het belijdende christendom. Dwaling waarvan het vermaarde “navolging van
Jezus Christus” een merkwaardig voorbeeld is. Als de Heer naar de hemel was
teruggekeerd zonder door de dood te gaan, zou niemand in staat geweest zijn
om Hem te volgen. Om Hem te volgen moet men het leven hebben in zichzelf.
Om dit leven te bezitten moet men door het geloof de dood van Christus zich
eigen maken, namelijk in die dood ook zijn eigen einde gevonden hebben.
Deze dood is de absolute veroordeling van de zondige mens voor God. In het
Paaslam is de zonde voor God geplaatst en door Hem geoordeeld. Maar deze is
tegelijkertijd verdwijnen voor zijn oog door het oordeel dat de offerande heeft
verteerd. De gelovige kan voortaan zeggen: Christus is tot zonde gemaakt
en heeft er het oordeel van gedragen; dat ben ik. Maar toen Hij stierf heeft
Hij een einde gemaakt aan de zonde, dat ben ik ook! Ik heb een nieuw leven
ontvangen in deze dood waarin ik mijn einde gevonden heb.
Vers 50-71. Belangrijk om op te merken is in dit gedeelte het Griekse woord
eten in de verzen 50, 51, 53 en 58; de eenvoudige handeling van eten. Deze
handeling heeft maar één keer plaats. Het woord gebruikt in de verzen 54,
56, 57 en 58 duidt echter een handeling aan die voortgezet wordt. De daad
waardoor men eeuwig zal leven (vs. 51) kan niet herhaald worden. Men voedt
zich eenmaal met een gestorven Christus en het genot van de gelovige staat
voor altijd vast. Maar men moet ook geregeld zijn vlees eten en zijn bloed
drinken, hoewel men al door de eerste handeling het eeuwige leven heeft,
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(let op het woord “heeft” in vers 54) en de zekerheid van een toekomstige
opstanding. Zonder dit tegenwoordige en dagelijkse voedsel zullen wij niet in
Hem kunnen blijven en Hij in ons (vs. 56). Dit woord “blijven” duidt aan de
gemeenschap met Hem. Men kan het eeuwige leven bezitten en de zekerheid
hebben van de opstanding, zonder de gemeenschap met de Heer te genieten!
Slechts als we ons geregeld met zijn dood voeden en met al de gevolgen van dit
hoger getuigenis van zijn liefde, dan kunnen wij een gemeenschappelijk genot
met Hem hebben; een volmaakte vreugde in de kennis van zijn persoon, van
zijn werk en van zijn eigen hart. Het is goed op te merken dat deze tekst niet
spreekt van het avondmaal zoals vele christenen denken. Er is geen kwestie
van dat men het avondmaal gebruikt om het eeuwige leven te hebben. En het
avondmaal is evenmin de uitdrukking van de persoonlijke gemeenschap met
de Heer, maar is de uitdrukking van de gemeenschap van de Gemeente met
Hem.
Vers 57. “Zoals de levende Vader Mij heeft gezonden en Ik leef door de Vader, zo
zal ook degene die Mij eet, leven door Mij”. De Heer toont hier aan dat het leven
waarvan de gelovige door het geloof in zijn dood geniet absoluut verbonden
is met zijn eigen leven. Net zoals zijn eigen leven absoluut verbonden is met
die van de Vader die Hem gezonden heeft. Dit leven is de gelovige verzekerd,
onaantastbaar en onverwoestbaar, want het is precies hetzelfde als dat van
God zelf.

Vers 60-71
Tot hier (vs. 59) is de inhoud van dit hoofdstuk, hoewel het geheel te
Kapernaum wordt uitgesproken, gericht tot twee soorten mensen. In de eerste
plaats tot de schare, in de tweede plaats tot de Joden (vs. 41) als onderwijs in
de synagoge. Aan de schare die tot Hem komt stelt Hij zich voor als het brood
des levens dat uit de hemel is neergedaald; aan de Joden stelt Hij zijn dood
voor als middel om het leven mee te delen. Nu (vs. 60-71) richt Hij zich tot een
derde categorie mensen, namelijk de discipelen. De Joden hadden over Hem
gemopperd (vs. 41) toen Hij tot de scharen sprak over een levende Christus.
Op hun beurt mopperen (vs. 61) de discipelen toen Hij tot de Joden sprak
over een gestorven Christus. “Wat dan, als u de Zoon des mensen ziet opvaren
waar Hij tevoren was?” (vs. 62). Het gevolg is dat deze discipelen, die niet in
staat waren de betekenis van zijn dood te begrijpen, zich terugtrekken en niet
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meer met Hem wandelen (vs. 66). Hun gedachten waren bij de dingen van de
wereld. Zij gingen niet uit boven een beloofde Messias die zijn regering op
aarde kwam oprichten. En die gedachten konden niet een hemelse en eeuwige
toestand begrijpen als gevolg van de dood en opstanding van Christus. Deze
waarheden ontmoette bij hen verharde oren om te horen. Maar zelf schreven
zij aan de waarheden zelf de duisternis van hun verstand toe. De Heer gaat
dan ook niet verder en ontwikkelt in dit gedeelte niet de gevolgen van zijn
opstanding; gevolgen die pas in de laatste hoofdstukken van Johannes worden
geopenbaard.
Om de weldaden van zijn opstanding te begrijpen is het nodig dat de Heilige
Geest gegeven werd nadat Jezus naar de hemel is opgevaren (vs. 63). “De
Geest is het die levend maakt; het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die
Ik tot u heb gesproken, zijn geest en zijn leven” Het gehele werk van Christus
had een doel dat duizend keer verhevener was dan om zijn heerlijke regering
op de vernieuwde aarde te vestigen (hoe belangrijk deze waarheid ook is);
om de mens in te voeren in het genot van de hemelse dingen. Men kan deze
dingen slechts begrijpen en genieten door de Geest van God en niet door het
verstand van de mens. Zij worden geopenbaard in de woorden van Christus;
nu worden zij geopenbaard in het Woord van God die ze ons brengt. Maar als,
om deze woorden van Christus te ontvangen op een levendige wijze de Heilige
Geest nodig is, dan is om deze Heilige Geest te ontvangen het geloof nodig en
vele van zijn discipelen zelf geloofden niet (vs. 64).
Dat was de hinderpaal voor alle zegeningen. De Heer wist van het begin wie zij
waren die niet geloofden. Zij konden de schijn hebben van de gelovigen zoals
we gezien hebben in hoofdstuk 2:24 van dit evangelie, maar Hij vertrouwde
zichzelf niet aan hen toe. Hij had ze altijd met geduld verdragen, maar zij
waren niet van hen die de Vader tot Hem getrokken had (vs. 65).
Wij maken dikwijls dezelfde ervaringen als de Heer door met personen die voor
een tijd zich verheugen in de dingen van God, maar die zich terugtrekken als
men tot hen spreekt over de praktische toepassing van de dood en opstanding
van Christus. Wat hen uit de wereld zou trekken kan hen niet aanstaan. Wat zal
er van die zielen worden? Wij kunnen het niet weten.
De elven (want de twaalfde was een duivel) hadden een heel ander karakter
dan die andere discipelen. De Heer stelt ze dan ook op de proef door tot hen te
zeggen: “wilt u soms ook weggaan?” (vs. 67). Die proef doet bij hen een geloof
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uitkomen dat kostelijker is dan de beproeving van het goed dat vergaat. Petrus
antwoordt: “Heer, naar wie zullen wij toe gaan? U hebt woorden van eeuwig
leven. En wij hebben geloofd en erkend dat U de Heilige van God bent” (vs.
68-69). De elven waren degenen die tot Hem gekomen waren en Hem hebben
erkend zoals Hij zich aan de scharen geopenbaard had (vs. 25) en die in Hem
het leven hadden gevonden zoals eertijds de mensen van Sichar (4:40). Hij was
het antwoord op al hun behoeften; zijn woorden waren woorden van eeuwig
leven. Zij, van die Petrus de woordvoerder was, hadden heel goed begrepen
wat de Heer zojuist gezegd had, dat zijn woorden leven waren (vs. 63). Zij
wisten dat zij aan deze bron moesten putten; kon er voor hen een andere bron
van leven zijn? Petrus antwoordt dan ook op wat Jezus had gezegd: “maar er
zijn sommigen onder u die niet geloven” (vs. 64). Wij zegt Petrus, wij behoren
niet tot het aantal van die; wij geloven. Maar zij hadden meer gevonden
dan woorden. Hun geloof had hen in betrekking gebracht met een goddelijk
persoon; de Heilige van God. Dat geloof gaf hun een absolute zekerheid over
het goddelijke karakter van hun Meester. Zij konden zeggen: “wij weten wie u
bent”. Petrus was geleerd door God en de elven met Petrus om deze kostbare
verklaring af te leggen. Zoals in Matteüs 16 was het niet vlees en bloed dat
hun deze dingen had geleerd, maar de Geest van God vervat in de woorden
van de Heer.
De Heer antwoordde: “Heb Ik niet u, de twaalf uitverkoren? En een van u is een
duivel” (vs. 70). Zij moesten leren dat, als Hij ze niet bewaard had (Joh. 17:12)
zij hetzelfde lot als Judas hadden kunnen ondergaan. Alleen de genade van de
Heer kon hen behoeden die Hij had uitverkoren. Later biedt de verloochening
van Petrus een treffend bewijs van dit gevaar. Dit woord “een uit u is een duivel”
was wel gemaakt om hun zelfvertrouwen te ontnemen, een vertrouwen dat zij
hadden kunnen hebben omdat ze zich niet teruggetrokken hadden zoals de
andere discipelen. Aan de andere kant weet de Heer hun gehechtheid aan
zijn persoon te waarderen. In het uur dat Hij overgeleverd ging worden zegt
Hij hun: “En u bent het die steeds bij Mij bent gebleven in mijn verzoekingen”
(Luc. 22:28).
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Wij zien in het Johannes-evangelie dat het noemen van een nieuw feit altijd
het punt is van uitgang voor nieuwe ontwikkelingen die van groot belang
zijn. Hier is het nieuwe feit het Loofhuttenfeest. Zoals ook de andere feesten
wordt het hier “het feest van de Joden” genoemd. Het paasfeest alleen maakt
één of twee keer een uitzondering op deze regel als het pascha en de dood
van de Heer tenslotte de neiging hebben samen te groeien tot één enig feit
(zie 12:1 en 13:1). Er waren drie grote feesten in Israël waarheen de mannen
moesten opgaan ieder jaar (Ex. 23:17; Deut. 16:16); pascha, pinksterfeest en
het loofhuttenfeest. Het pascha heeft zijn vervulling gevonden in de dood van
Christus. Het feest der weken of het pinksterfeest is vervuld in de neerdaling
van de Heilige Geest, terwijl het loofhuttenfeest pas vervuld zal worden bij de
oprichting van het duizendjarige rijk. Het pinksterfeest wordt in Johannes niet
genoemd; misschien wel stilzwijgend bedoeld in 5:1. Overigens is dit het enige
feest waarvan de datum in het oude testament niet wordt opgegeven. Zijn
begin hing namelijk af van het veranderlijke ogenblik dat de oogst had plaats
gehad en dat de garve van de eerstelingen door de priester voor de Heer was
bewogen (Lev. 23:10-15). Deze garve moest bewogen worden de dag na de
sabbat en dan moest men tellen zeven volle weken. De vijftigste dag viel op
de eerste dag van de achtste week. Deze dag komt overeen met die van de
bewogen garve, een beeld van de opstanding van Christus. Men bracht er ook
als beweegoffer twee gezuurde broden. Het waren eerstelingen voor de Heer.
Deze twee broden waren in beeld een afdoende getuigenis van de opstanding
van Christus (door de mond van twee getuigen zal alle zaak vast staan). Maar
het is een getuigenis die vermengd is met zuurdeeg. Dat wil zeggen met de
zwakheid van het vlees. De eerstelingen echter, de bewegingsgarve bevatte
een dergelijke vermenging niet en werden niet vergezeld zoals de twee broden
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van een zondoffer. Pinksteren was dus nog niet de eigenlijke opstanding van
hen waarvoor Jezus Christus de eersteling is. Maar het is de vorming van
de Gemeente, verenigd met een opgestane Christus door de Heilige Geest,
gezonden van de hemel na zijn opneming aan de rechterhand van God. Zij die
van Christus zijn zullen slechts volkomen overeenkomen met het karakter van
Hem die de eersteling is in de opstanding bij zijn komst (1 Kor. 15:23).
Zoals we zullen zien in het tweede deel van ons hoofdstuk zullen de zegeningen
van de achtste dag, die van Pinksteren, en die gebracht zijn door de opstanding
en verheerlijking van Christus de zeven dagen van het loofhuttenfeest moeten
voorafgaan. Dit loofhuttenfeest zal pas gevierd worden als een andere oogst
ingezameld zal zijn. Deze laatste oogst hebben we in beeld in de nalezing van
de oogst, de vrucht van de hoeken van het veld die niet geheel geoogst zijn
en waarvan de arme (de jood) en de vreemdeling (de heiden) genieten, (Lev.
23:22). Het is de inzameling van het goede graan (en de producten van de
wijnpers), (Deut. 16:13). De oogst zal een scheidingsoordeel zijn; het onkruid
zal afgescheiden worden van het goede graan om verbrand te worden. De
wijnoogst zal een volledig oordeel zijn over het afvallige volk, gevolgd door de
goede wijn van de vreugde voor het herstelde volk. Gedurende dit feest van
zeven dagen moesten de zonen van Israël in hutten wonen. Zij waren gemaakt
van takken van alle mooie bomen van het land, als herinnering voor al hun
geslachten van de bescherming die de Heer hun vaderen gegeven had toen
Hij zen had doen wonen in tenten in de woestijn na de uittocht uit Egypte. Het
loofhuttenfeest had een achtste dag, wat geen enkel feest had. De achtste dag
is het beeld van de hemelse zegeningen die gebracht worden door de gave van
de Heilige Geest. Wij zullen daar later op terugkomen.

Vers 1-9
Vers 1. “En daarna wandelde Jezus rond in Galilea; want Hij wilde niet in Judea
rondwandelen omdat de Joden Hem trachtten te doden”. Het is niet nodig te
zeggen dat zijn beslissing niet kon voortkomen uit vrees voor de dood. Hij had
geen andere wil dan die van de Vader die Hem gezonden had. Van het ogenblik
af dat deze wil Hem naar Jeruzalem leidde is het om daar te sterven. In Lucas
13:31-33 zeggen deze zelfde farizeeen die hem willen doden, om van Jeruzalem
weg te gaan en te vluchten voor het gevaar om daardoor zijn karakter van
profeet in opspraak te brengen. Hij weigert dat zoals hier in Galilea, want in
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Johannes zal men Hem daar niet meer terugvinden dan naar zijn opstanding.
Deze opdracht moet eindigen met zijn dood. Een profeet kan niet omkomen
buiten Jeruzalem. In Johannes 4:3 was zijn motief om Judea te verlaten heel
anders. Vol tedere achting voor Johannes de Doper, de voorloper en vriend
van de Bruidegom, de grootste van de profeten wier verdediging Hij op zich
nam in een dag van diens zwakheid tegenover de scharen. Hij wilde niet dat de
vijandschap van de farizeeen hen tegenover elkaar plaatste.
Vers 2-9. De broers van Jezus zeggen Hem Galilea te verlaten en naar Judea te
gaan om zich openlijk bekend te maken door zijn werken. Zij geloofden niet
in Hem, maar dachten dat als Hij door zijn wonderen enige eer verkreeg die
eer op hen zou terugvallen, terwijl zijn onthouding zoals zijn hele manier van
handelen hun tot smaad zou zijn. In hun zelfzuchtige gedachten konden zij niet
veronderstellen dat men in deze wereld de dingen niet voor eigen voordeel
en eigen eer deed. De Heer antwoordde dat zijn tijd, de tijd dat Hij openlijk
aan de wereld zou getoond worden, nog niet was gekomen; terwijl hun tijd,
de tijd van de mens altijd bereid was. Zij spraken als mensen van de wereld
en de wereld hoorde naar hen. Zij hadden de wereld lief, die ze beschouwden
als de hunne en hen niet kon haten; terwijl de wereld Jezus haatte omdat Hij
getuigenis gaf dat haar werken boos waren. Zijn tijd was nog niet vervuld.
Want zijn heerlijkheid openbaren op de aarde kon pas plaats hebben na zijn
bepaalde verwerping, zijn dood en zijn opstanding.

Vers 10-36
Vers 10-13.
Toch gaat Jezus op naar het feest, het uiterlijk aannemende
alsof Hij het deed om de instellingen van de wet. Maar Hij gaat er heen in het
verborgene en niet zoals zijn broeders hadden gewild. Voor alle dingen wil
Hij vasthouden wat dit feest in beeld naar de gedachten van God voorstelde,
en wat een ieder die er deel aan nam kon kennen. Het feit van zijn verborgen
aanwezigheid op het feest is wel in overeenstemming met het zinnebeeldige
karakter van de gebeurtenissen in Johannes. De Joden zoeken Hem. Voor de
een is Hij goed; voor de anderen verleidt Hij de scharen. Maar uit vrees voor de
Joden, voor wie zij vreesden de haat tegen Christus te zien losbarsten evenals
over hen, durfde niemand openlijk vrijuit over Hem te spreken.
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Vers 14-18.
In het midden van het feest ging Jezus op naar de tempel. Hij
blijft nu niet meer in het verborgene, want Hij moest een werkelijke opdracht
vervullen. De Joden verwonderen zich dat Hij de Schriften kent, zonder ze
geleerd te hebben; de Schriften die volgens hen een hele loopbaan van studie
vereiste. De mens acht altijd zeer hoog wat hij van de mens geleerd heeft.
De Heer antwoordt dat zijn leer de zijne niet is, maar van degene die Hem
gezonden heeft. Er was een heel eenvoudig middel zei Hij om te herkennen
of zijn leer van God was: “Als iemand zijn wil doen wil, zal hij van deze leer
erkennen of zij uit God is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek”. Dat middel is de wil
van God te willen doen. De Heer zocht zijn eigen eer niet maar die van de Vader.
Hij was waarachtig en er was geen ongerechtigheid in Hem. Terwijl ieder mens
die uit zichzelf sprak zijn eigen eer zoekt; de motieven die hem leidden waren
niet rechtvaardig en kwamen uit zijn verdorven natuur. De Heer geeft ons in
dit vers een belangrijk onderwijs. Om de gedachten van God in het Woord te
onderscheiden moet men zijn eigen wil opzij zetten, terwijl men geen andere
wens heeft dan de eer van God te zoeken en Hem te gehoorzamen. Vanaf het
ogenblik dat het willen door God is gewerkt in het hart, erkent men dat de leer
van God is en van Hem die Hij gezonden heeft om zijn wil te doen. Zo is het met
de waarheden die wij prediken. Waarom worden ze niet aan genomen? Omdat
de mensen aan hun eigen gedachten en hun eigen wil vasthouden. Vanaf het
ogenblik dat ze daar afstand van doen om zich te onderwerpen aan de wil van
God, erkennen zij dat het de waarheid is. Alle verschillen tussen christenen,
wat de uitleg van de Schriften betreft, hangen daarvan af.
Vers 19-24.
In deze verzen zegt Jezus dat niemand van hen de wet hield,
en dat ondanks dat zij Hem beschuldigen de sabbat te schenden door de
verlamde te Bethesda genezen te hebben. Maar zij zelf schonden de sabbat,
opdat de wet van Mozes niet verbroken zou worden door de besnijdenis. De
besnijdenis is het teken van het verbond met de vaderen. Besnijdenis op een
sabbatdag was dat niet bewijzen dat de rust van God niet voor hen was? En
de Heer had zelf aangetoond door de verlamde te genezen dat zijn Vader en
Hij tot nu toe werken en dat er voor Hem geen rust kon zijn te midden van
deze gevallen schepping. De rust was dus toekomstig voor God en als gevolg
daarvan ook toekomstig voor het volk van God. De Heer doelt op de genezing
van de verlamde omdat dat het enige werk was (Ik heb een werk gedaan)
dat Hij in Jeruzalem gedaan had. Alle andere werken waren in Galilea gedaan.
Vanaf dit ogenblik tot aan het einde van het evangelie zullen Jeruzalem en
Judea het toneel van de werkzaamheid van de Heiland worden.
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Vers 25-30.
De Joden uit Jeruzalem, die men moet onderscheiden van
de menigte die uit andere delen van het land gekomen zijn, zijn verwonderd
Jezus vrij te horen spreken. Want zei wisten (niet de menigte, vers 20) dat
men Hem zocht te doden. Zij vroegen zich dus af of de hoofden Hem erkend
zouden hebben als de Christus. Wat hun zelf betreft wenden ze voor Jezus
en zijn oorsprong te kennen. Maar zij voegen er aan toe: als de Christus zou
komen weet niemand vanwaar hij is. De Heer riep: “U kent Mij en ook weet u
vanwaar Ik ben”. Hadden zij niet moeten weten waar en wanneer de Christus
moest geboren worden? Dan stelt de Heer hun verwaandheid van Hem te
kennen, zowel als zijn eigen afkomst, tegenover hun totale onwetendheid van
de Vader die Hem had gezonden. Op dit woord dat hen veroordeeld zoeken
deze ongelukkige Joden Hem te grijpen, maar tevergeefs omdat zijn uur nog
niet gekomen was. Het gaat hier om, zoals in het hele evangelie, het uur van
zijn dood en tegelijkertijd om het uur dat Hij zou overgaan van deze wereld
naar de Vader (2:4; 8:20; 12:23, 27; 13:1, 31; 17:1).
Vers 31-36.
Toch geloofden velen uit de schare in Hem. Hun geloof
was geen goed gevestigde overtuiging want ze zeggen: “als de Christus zou
gekomen zijn, zal Hij ook meer tekenen doen dan deze gedaan heeft?”. Maar
dit zwakke getuigenis was voldoende voor de farizeen en overpriesters
die dienaren zonden om Hem te grijpen. Zij konden niet verdragen dat hun
prestige afnam onder de menigte. De Heer houdt geen rekening met hun
moorddadige plan. Hijzelf stelt de tijd vast, kort nog dat Hij bij hen zal blijven
voordat Hij naar Hem toegaat die Hem gezonden heeft. Zij zullen Hem zoeken
en zullen Hem niet vinden, want waar Hij zou zijn konden zij niet komen.
Voortaan zou voor hen de aarde leeg zijn en de hemel ontoegankelijk. Een
verschrikkelijk vonnis is uitgesproken over dit schuldige volk dat tot aan het
einde van de dagen zijn beloofde Messias niet zal terugvinden en geen enkele
betrekking meer met God zal hebben. Het was voortaan gedaan met hun
Joodse hoop die bewaard zou blijven voor een ander geslacht. Het “gij kent er
niet komen” verschilt van 13:36, “u kunt me nu niet volgen” wat verondersteld
dat Petrus Hem later zal volgen. Hier bestaat de weg niet meer, de deur staat
niet meer open. De Heer zegt dezelfde woorden in hoofdstuk 8:21-22. Het
was een vaststaand besluit want Hij voegt eraan toe: “gij zult in uw zonden
sterven”. Een van de kenmerkende tekenen van dit hoofdstuk is het gevolg
voor de Joden door de tegenwoordigheid van Jezus op het ogenblik dat Hij
voorgoed Galilea verlaat en in hun midden komt wonen. Hij ontmoet slechts
haat, ongeloof of onverschilligheid en bij sommigen zeldzame aanvechtingen
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om Hem aan te nemen. Maar wat vooral de menigten kenmerk is de volledige
onzekerheid van hun meningen. De meningen van de mensen over Christus,
zelfs als zij niet vijandig zijn, hebben geen enkele waarde en kunnen nooit het
geloof vervangen.

Vers 37-53
De Heer was in het verborgene naar het loofhuttenfeest gegaan. De zeven
dagen van het feest en de sabbat die het besloot spraken in beeld van een
vreugde en een bepaalde rust rond de Koning van Israël, toegejuicht door zijn
volk en tot in eeuwigheid het middel van de aardse zegeningen geworden.
Maar deze zegen kon niet gevestigd worden zolang Jezus verworpen was. Eerst
moest de tijd van de Heiland volbracht worden en zijn uur gekomen zijn. Het
feit dat deze plechtigheid nu niet kon plaats hebben verhinderde de Heer niet
voort te gaan tot aan het einde met zijn openbare dienst in het midden van het
volk. Hij gaat op naar de tempel, vers 14, 28 en 8:2. Hij spreekt er, Hij leert er
terwijl Hij voortgaat de gedachten van God te doen kennen. Hij roept er zelfs
om gehoord te worden ondanks dat Hij in het verborgene opgegaan was; Hij
was er echter niet meer in het verborgene als het ging om zijn dienst. Op de
achtste dag “de grote dag van het feest” stond Jezus daar en riep weer. Hij wil
tot elke prijs gehoord worden, want het gaat om een nieuwe tijd die Hij zal
inwijden terwijl Hij voor het ogenblik een einde maakt aan het systeem van
de wet. Deze achtste dag is inderdaad de eerste dag van een nieuwe week die
niets te maken heeft met de rust van Israël op aarde en die wordt voorgesteld
door de sabbat. Deze eerste dag is niet eerder ingevoerd kunnen worden dan
nadat “het uur gekomen” was. Dat wil zeggen na het kruis en toen de Joodse
sabbat zijn einde gevonden had in het graf waarin Christus gelegd was. Deze
grote dag, of de achtste dag, de eerste dag van een nieuwe week is de huidige
dag die wij beleven; ingevoerd door de opstanding van Christus uit de doden
en door de gave van de Heilige Geest nadat Christus verheerlijkt was. De
zeven dagen van het Joodse feest zullen in een toekomstige tijd verwerkelijkt
worden. Maar ze zullen pas ingaan als het huidige tijdperk afgesloten zal zijn.
Het einde van het Johannes-evangelie (behalve een deel van hoofdstuk 12 en
hoofdstuk 21) zal voor ons ontwikkelen de geestelijke zegeningen die behoren
tot de grote dag van het feest. De Heer stond daar en riep: “Als iemand dorst
heeft, laat hij bij Mij komen en drinken! Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt:
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Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien”. Dit is blijkbaar een
zinspeling op de rots waaruit in de woestijn de stroom was gevloeid die het
volk de dorst had gelest. Alleen gaat het hier niet meer, zoals in Johannes 6
te geloven in een gestorven Christus, om zijn vlees te eten en zijn bloed te
drinken, en om het eeuwige leven te hebben. Daarom, hoewel stilzwijgend
bedoeld wordt het slaan van de rots niet genoemd, maar het gaat erom te
geloven in een Christus, eertijds gestorven, nu opgewekt en verheerlijkt.
Maar als we door het geloof zelf drinken van deze Christus zullen stromen
van levend water uit ons stromen voor anderen. Maar om de anderen te
laten genieten van deze geestelijke zegeningen moeten wij ze eerst geproefd
hebben voor onszelf. Als we de dorheid van de woestijn hebben leren kennen
moeten wij kunnen zeggen:”mijn ziel dorst naar u, in een land dor en mat,
zonder water”. We kunnen dan tot Hem komen om te drinken. Dit is een
praktische waarheid en van een groot belang voor allen die kanalen van zegen
wensen te worden om ze aan anderen te brengen. Voordat we in het Woord
gaan zoeken, dat Christus openbaart maar naar wat nuttig is voor de naaste,
moeten we er gevonden hebben wat nuttig is voor onze eigen ziel. Zonder
dat zullen nooit stromen van levend water uit ons binnenste stromen. In de
belijdende christenheid maakt men zich daarover wrede illusies. Min of meer
bestudeerde, min of meer welsprekende toespraken zijn geen stromen van
levend water. Om die voort te brengen moet men zelf door het geloof in directe
aanraking met een levende en volmaakte Christus gekomen zijn. Inderdaad
moeten er stromen van levend water vloeien en moet ons geloof in betrekking
staan; niet met waarheden hoe kostbaar die ook zijn maar met de persoon
van Christus. “Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend
water zullen uit zijn binnenste vloeien”. De “ingewanden” (binnenste) vormen
figuurlijk de toestand van de inwendige mens, zijn gedachten en intiemste
gevoelens. Daaruit komen de geestelijke rijkdommen die de ziel geput heeft
aan hun eerste bron, die is de verheerlijkte Jezus. Zij worden meegedeeld aan
anderen die op hun beurt zich kunnen laven aan deze onuitputtelijke bron.
Het gaat hier helemaal niet om de mededeling van de gaven van de Geest
die tot opbouw van het lichaam van Christus zijn, maar over het genot van de
hemelse en onzichtbare dingen waarin de opgestane en overheerlijke Christus
ons door zijn Geest invoert. Dit is een genot dat we door deze zelfde Geest
aan anderen kunnen meedelen. “Gelijk de Schrift zegt”. Het is goed zich te
herinneren dat er een verschil is tussen het bezit van de Heilige Geest die ons
gegeven is na de hemelvaart van Christus aan de rechterhand van God, en wat
de schrift zegt over de stromen van levend water. In het Oude Testament wordt
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alleen gesproken over aardse geestelijke zegeningen die aan Israël beloofd zijn
gedurende het duizendjarige rijk, (Num. 24:6, 7; Jes. 44:1-5; 58:11) terwijl het
hier gaat om zuiver hemelse geestelijke zegeningen. Wat ons in deze tekst
wordt meegedeeld verschilt van wat we vinden in Johannes 4. Daar wordt de
Geest gegeven als een inwendige macht, een fontein, springende, niet tot in
het eeuwige leven maar in het eeuwige leven. Dat wil zeggen in de volheid
het van genot dat de kennis van de Vader en de Zoon geeft. Deze fontein van
levend water die in ons springt maakt ons ook bekwaam de Vader te aanbidden
in Geest en in waarheid. Zij is ons gegeven voor de gemeenschap en de dienst.
In ons hoofdstuk Johannes 7 vloeien de stromen van levend water naar buiten.
Het is de kracht van de Geest die op de aarde getuigenis geeft aan Hem die de
wereld heeft verworpen en die verheerlijkt is aan de rechterhand van God.
Zijn openbaring in heerlijkheid op aarde (loofhuttenfeest), kon toen niet plaats
hebben. Maar Hij zal het geven aan hen die geloven zouden in een Heiland
die door de wereld is verworpen, maar verheerlijkt is aan de rechterhand van
God. Het is het onderpand van de hemelse heerlijkheid en Hij zou door middel
van hen aan anderen een huidig en overvloeiend genot van het heil en van de
heerlijkheid geven. Wij zeggen: “Hij zou geven; inderdaad “de Geest was nog
niet” op het ogenblik dat Jezus sprak, want Jezus was nog niet verheerlijkt. De
Geest, de goddelijke personen was nog niet geopenbaard op de aarde zoals Hij
voor hen was geopenbaard die zeggen kon: “Ik ben”.
Het water stelt veel dingen voor in de Schrift. Niet alleen de Heilige Geest en
het eeuwige leven, maar ook het Woord, de dood en de reiniging. Maar al deze
dingen zijn met elkaar verbonden en zijn onafscheidelijk van elkaar omdat hij
die tot Christus komt om te drinken ze alle in Hem vindt.
Vers 40-43.
In deze verzen vinden we mensen die wensen Hem te kennen
maar die niet tot Hem komen om te drinken. Men kan door het verstand in
zekere mate de waarheid benaderen na het Woord van Christus te hebben
gehoord, maar nooit Hem kennen en Hem bezitten. Men kan er vaag de waarde
van voelen maar zonder dat men zekerheid ontvangt. Alle werkzaamheid van
het verstand over Christus brengt slechts verdeeldheid (vs. 43) en tegenstelling
van inzicht zonder enig gevoel voor de ziel en het geweten.
Vers 44-46.
De dienaren die door de farizeen zijn gezonden om Hem te
grijpen stellen een ander geval voor. Hun verstand is overtuigd. “Nooit” zeggen
ze “heeft een mens zo gesproken zoals deze mens”. Hij staat dus voor hen
boven de mens. Maar deze zelfde dienaren grijpen Hem later en binden Hem
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om Hem over te leveren in de handen van de oversten van het volk; zonder dat
één van deze overtuigde mannen weigert.
Vers 48-49.
Hier vindt men hen die zeggen dat zij de sleutel van de
kennis hebben en die daardoor met trots vervuld zijn en hen verachten die hun
opvoeding niet hebben en als dom inschatten mensen die, omdat ze deze mens
“hebben horen spreken” er meer van weten dan zij. Zij zeggen: “geen van de
oversten heeft in Hem geloofd en ook niet de farizeen”. De geestelijkheid heeft
altijd de verwaandheid geloofd te worden en inderdaad, het is niets anders
dan ongeloof terwijl ze de enige uitsluiten die geloofd moet worden en die
juist gezegd heeft: “wie in Mij gelooft”. Zij verachten en vervloeken de menigte
die de wet niet kennen en die, dat zien we in dit verhaal, in werkelijkheid
minder onwetend was dan zijzelf.
Vers 50-53.
Tenslotte vinden we in Nicodemus, waarvan men vanaf
Johannes 3 niet meer heeft horen spreken: “Hij was een van hen”. Een
oprechte natuur en een die de Heer waardeert. Zijn banden met de geestelijke
autoriteiten verhinderen hem stoutmoedig getuigenis te geven aan Jezus.
Toch is hij een man die de waarheid liefheeft. Hoe angstvallig hij ook is, hij doet
een beroep op de wet die de mens niet veroordeeld zonder hem te hebben
gehoord en te verstaan wat hij doet. Hijzelf had de indruk van Jezus woorden
bewaard. Maar de vrees zijn goede naam in opspraak te brengen verhindert
hem openlijk partij te kiezen voor de Heiland. Zelfs zijn zwakke protest is meer
dan zijn collega’s kunnen verdragen. Toch durven ze hun verachting tegenover
Nicodemus niet zo de vrije loop te laten als tegen de knechten. “Bent u ook uit
Galilea?” zeggen zij. “Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opstaat”.
De onwetendheid van deze leden die beweerden de Schriften te kennen wordt
duidelijk aan het licht gebracht tot hun beschaming. Want de profeet Jona
was ook uit Galilea, (2 Kon. 14:25; Joz. 19:13, Jes. 9:2). Misschien was deze
onwetendheid gewild omdat Jona een profeet van de volken was aan wie de
jood elke recht op de zegen betwistte en hij was tegelijkertijd een getuige en
een voorbeeld van hun eigen Joodse trots en hun ongehoorzaamheid aan God.
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Vers 1-11
Als de grote dag van de Heer is geëindigd neemt ieder zijn werkzaamheden
weer op en begint aan zijn gewone bestaan. Hoe oordeelt dat deze mensen,
aan wie de verhevenste zegen zojuist was geopenbaard in Christus, de enige
bron van het leven. Zij hebben ieder hun eigen huis. Alleen de Heer heeft niets
om zijn hoofd op neer te leggen. Maar Hij heeft een bijzondere bedoeling
als Hij zich buiten Jeruzalem ophoudt. Hij neemt zijn plaats in als verworpen
Messias, die niet één enkele nacht in een stad kan blijven die zijn profeten
doodt. Hij gaat naar de Olijfberg. Wat een rol heeft deze berg gespeeld en
zal die nog spelen in de geschiedenis van onze Heer en Heiland. Daar brengt
Hij zijn nachten door in waken, gebed en smekingen. Daar smaakt Hij in de
eenzaamheid een ononderbroken gemeenschap met zijn Vader. Daar zal
Hij verwerkelijken van tevoren de strijd van het lijden aan het kruis en het
oordeel van God dat Hem bereidt; Hem die zijn Vader ten volle verheerlijkt
had op de aarde. Daar bekroont Hij zijn leven van hoogste zelfverloochening
als Hij zegt: “niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede”. Hij die ditzelfde leven
had ingewijd met te zeggen: “Ik kom o God om Uw wil te doen”. Daar wordt
Hij, de herder, geslagen en zijn schapen worden verstrooid. Daar ook had Hij
van tevoren het oordeel over de tempel van Jeruzalem aangekondigd. Deze
plaats zal getuige zijn van zijn hemelvaart en ook van zijn wederkomst om zijn
koninkrijk op te richten. Dat zal de plaats worden waar Hij zich voor de eerste
keer zal openbaren in heerlijkheid aan zijn volk en vanwaar Hij zal vertrekken
om Jeruzalem binnen te gaan; toegejuicht als de koning van de vrede, nadat
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deze berg voor Hem was geweest zoals voor David de verworpen koning, de
plaats van wenen, rouw en vernedering.
Toch was zijn huidige dienst nog niet afgelopen. Wij vinden Hem weer vroeg in
de morgen in de tempel, zoals Hij daar was tijdens het feest en op de grote dag,
de laatste dag van het feest. Ditmaal is het niet meer de menigte maar het volk,
de bewoners van Jeruzalem die tot Hem komt. Alle klassen van de bevolking,
de menigte, de dienstknechten. Nicodemus, het volk en in de allerlaatste
plaats de schriftgeleerden en farizeen (zoals we zullen zien) moeten met Hem
in aanraking komen. Hoezeer is daarom het toneel dat ons hier verteld wordt
op zijn plaats en hoezeer worden de pogingen die gedaan zijn vanaf het begin
van de geschiedenis van de kerk om dit gedeelte te schrappen, vernietigd.
Zonder te spreken over wat nog belangrijker is, dat wil zeggen over de hele
serie van nieuwe waarheden die dit gedeelte gaat invoeren!
Dus het hele volk komt tot Hem. Hij zet zich neer om te leren, even vreedzaam
als Hij dat doet alsof geen enkel gevaar Hem bedreigde. Hoe groot ook de haat
van de farizeers en hun moorddadige plannen zijn, wat vermogen zij tegen de
Zoon van God en tegen hen aan wie Hij onderwijs uit het Woord wil geven? Dit
vreedzame en aandachtige toneel wordt door de schriftgeleerden en farizeen
verstoord, die tot Hem brachten een vrouw die op overspel was betrapt. Hun
list en hun kwade trouw blijken duidelijk. Zij komen schijnbaar onderricht bij
Hem vragen, zij die de voorafgaande dag zeiden: “niemand uit de oversten of
uit de farizeen heeft in Hem geloofd?”. Zij komen met dezelfde list als toen
de dienaren van Cesar. Als Jezus zegt: “Stenigt haar”, wat wordt er dan van
het onderwijs in genade waardoor Hij het volk aan zijn lippen doet hangen?
Als Hij zegt: “Stenigt haar niet”, wat doet Hij dan met het gezag van de wet?
De bedoeling van deze mensen is duidelijk. Wat een toneel! Deze duistere en
blinde harten, geheel vreemd aan het licht en vervult met haat, die zichzelf
niet kennen en tot de Heer komen om Hem te verzoeken en om iets te vinden
om Hem te beschuldigen! De overspelige vrouw die zij tot Hem brengen, is
een arme verdwaalde en bezoedelde vrouw die evenals zij gedompeld is in de
duisternis van de zonde, maar overtuigd zonder de mogelijkheid te hebben
zich te verontschuldigen. Zij is blootgesteld met haar schande aan de blikken
van allen. Deze vrouw staat daar en toch is haar duisternis minder dan die van
haar beschuldigers. Allen staan, zonder dat zij er aan twijfelen, voor een man.
Maar voor een Man die het licht van de wereld is. Dat is het grote feit van dit
verhaal, zoals wij het altijd hebben gezien in dit evangelie en dit feit voert
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een hele serie nieuwe ontwikkelingen in. Deze mensen meenden de Heer
tegenover de wet te plaatsen om Hem te veroordelen. Zij plaatsten zichzelf
daar, en waren ervan verzekerd dat de wet de anderen veroordeelde. Maar zij
waren verblind over hun eigen toestand en dachten er geen ogenblik aan dat
de wet henzelf zou kunnen veroordelen. Men kan zeer streng zijn op de wet
zonder zichzelf ooit te oordelen. Dat was het geval met Saulus van Tarsus en
met deze farizeen met het slechte geloof erbij. Zij moeten in het licht komen
opdat hun geweten begint te spreken. Dat licht gaat hen veroordelen zonder
voor een ogenblik de waarde en het gezag van de wet te verminderen. De
wet bevestigt integendeel wat het licht heeft geopenbaard en wordt zo een
onverbiddelijk beschuldiger (aanklager). In plaats van hen te antwoorden:
“Maar Jezus bukte neer en schreef met zijn vinger op de grond”. Hij geeft hun
de tijd om na te denken en zichzelf te oordelen. Het is de gewone houding van
een man die op een ander wacht die niet komt, geduld oefent en besloten is
om de plaats niet te verlaten tot aan zijn komst. Hij schijnt afgetrokken afwezig,
maar zij kunnen dit stilzwijgen niet lang verdragen. “En toen zij Hem bleven
vragen”. Wat een geduld van zijn kant om zich ertoe te brengen tot zichzelf in
te keren, om hun beweegredenen te doorzien en om berouw te hebben. Dit
geduld blijft helaas zonder gevolg. In hun verblinding zijn zij onbekwaam om te
antwoorden. Maar daar richt Hij zich plotseling op! Hij had zich, in plaats van
zich te bukken, onmiddellijk voor hen kunnen oprichten en zij zouden zijn blik
evenmin hebben verdragen als de soldaten en de dienstknechten in Johannes
18. Maar neen, Hij oefent geduld. Zij zullen zich bevinden voor de uitspraak
van de rechter. Hier is nu geen sprake van Mozes en ook niet van de vrouw. Het
is wonderlijk, maar zij hebben alleen met zichzelf te doen voor Hem. Hij dwingt
ze zichzelf te onderzoeken. Het goddelijke gezag brengt ze in de knel, waar ze
zijn Woord niet kunnen ontlopen en verplicht zijn in hun eigen geweten af te
dalen. Ingeval zij dat niet willen doen blijft hun maar één mogelijkheid: Hem
ontlopen. Dat doen ze, terwijl Jezus nog eens neerbuigt terwijl Hij hun de tijd
laat om terug te keren. Hij had hun gezegd: “Wie van u zonder zonde is, laat die
het eerst een steen op haar werpen”. Of de mens wil of niet, een enkel woord
van Christus, eens gehoord oordeel hem. Zijn geweten moet bereikt worden
en het oordelen. Er is voor hem slechts keuze uit twee dingen. Óf zich aan zijn
voeten werpen, zoals Petrus dat deed, terwijl men erkent een zondaar te zijn,
óf zijn tegenwoordigheid verlaten. Zij kiezen zoals we weten het tweede. Hun
hart is vol haat en had hen tot Hem gebracht. Hun geweten waarvan ze zich
niet kunnen ontdoen doet hen weer weggaan van Hem. Het enige wat ze niet
kunnen zeggen was: “Ik ben zonder zonde”.
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Nadat de Heer hen aan hun geweten had overgelaten schijnt het of Hij zich
verder niet met hen bezighoudt. Nu houdt Hij zich bezig met de arme vrouw
die overtuigd was van haar zonde. Doordat allen waren weggegaan, missen
zij een genade die onder hun bereik was; de oudste ging eerst, zij die zich het
minste illusies konden maken over hun vele zonden, de jongste daarna. Maar
allen vreesden zich voor elkaar te verraden of hun goede naam in gevaar te
brengen tegenover de vrouw die zij beschuldigden, of tenslotte om de enige
rechtvaardige te ontmoeten die zij haatten en die hun beschuldiger werd.
Alleen de arme zondares ontvangt de zegen. Want de enige mens zonder zonde
die het recht heeft haar te doden naar de gerechtigheid van God, veroordeelt
haar niet. Hij zegt niet tot haar: “uw zonde is u vergeven, ga heen in vrede”. Zij
verneemt alleen dat haar rechter het oordeel niet uitspreekt. Deze vrouw heeft
het grote voorrecht dat zij met Christus alleen te doen heeft. Met Hem alleen te
zijn zal nooit tot veroordeling leiden. Waartoe diende het dat de beschuldigers
met zovelen waren? Zijn moeten één voor één weggaan, een ieder het gewicht
dragend van zijn eigen veroordeling. Ver van het aangezicht van de rechter.
En dat zal gebeuren met de zondaren bij het uiteindelijk oordeel. Maar om
beschut te zijn tegen het oordeel moet de vrouw alleen staan voor Hem,
beladen met het gewicht van haar zonde. Dan hoort zij dat haar oordeel is
voorbijgegaan, dat Hij die haar alleen kan veroordelen haar niet veroordeeld.
Dat was de grote waarheid, verkondigt op het pascha in Egypte. Ongetwijfeld
een negatieve waarheid die de gelovige onder de verantwoordelijkheid laat
blijven om niet meer te zondigen. Het oordeel is verdween voor deze vrouw,
zoals het voorbijgegaan was in Egypte voor de Israëlieten. Daar hield de rechter
zich op een afstand, maar het volk was nog niet tot God gebracht zoals het
gebeurde aan de Rode Zee. “Ik veroordeel u ook niet; ga heen, zondig voortaan
niet meer”. Begin een nieuw leven, zodat de wet u niet opnieuw kan bereiken.
Deze vrouw wordt zonder oordeel gelaten zoals ook de 38-jarige zieke in
Johannes 5:14; maar onder de wettische verantwoordelijkheid. Het is om zo te
zeggen de eerste stap op de weg van de bevrijding.

Vers 12-20
Vers 12 is van alle belang voor het inzicht van dit beeld van het evangelie.
“Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht van de wereld; wie
Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het
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leven hebben”. Hoe is deze zin: “Ik ben het licht der wereld” juist op zijn plaats
na de geschiedenis van de overspelige vrouw! Jezus was niet alleen daar om te
openbaren wat er in het hart van de mensen was, zoals Hij juist gedaan had,
maar om het leven te brengen te midden van de duisternis. “Het leven” wordt
gezegd in Johannes 1:4, was het licht van de mensen”. Het licht veroordeelde
de wereld, maar bracht het leven aan de mensen die de wereld vormden. In
dit evangelie openbaart Hij zich voortdurend met het oog op het geheel, de
wereld die geheel van God verwijderd is. Als het gaat om de zonde van de
wereld, dan is Hij het Lam van God dat de zonde wegneemt. Gaat het om
een verloren wereld, Hij is de “Heiland der wereld”. Als God spreekt over de
wereld wordt de liefde die haar het leven aanbiedt, het heil en de vergeving
nooit uitgesloten. Maar als Jezus definitief verworpen wordt als Lam, Heiland
en Leven, krijgt satan de titel van overste van de wereld en werd de Heilige
Geest gezonden; niet om de wereld te redden maar om ze te overtuigen van
zonde, gerechtigheid en van oordeel. In afwachting was Jezus het licht van de
wereld, het licht van het leven zoals de zon het opwekt overal waar zij schijnt.
“wie Mij volgt, zal geenszins in de duisternis wandelen, maar zal het licht van
het leven hebben”. Hij beschrijft hier de plaats van hem die in dit licht is. De
gedachte die hier wordt uitgedrukt is niet dat men het licht des levens heeft,
op voorwaarde het te volgen; maar integendeel in het licht zijn is het licht te
volgen zoals de zonnebloemen noodzakelijk het licht van de zon volgen. Het
gaat om het hebben van het licht van het leven. Men kan niet in het licht zijn
zonder het te bezitten. Zich in het licht bevinden is gelijk aan erin te wandelen,
zoals aan de andere kant wandelen in de duisternis betekent ertoe behoren.
Dus van twee dingen, óf men behoort tot de duisternis en men wandelt erin,
óf men behoort tot het licht en men volgt het. Dezelfde gedachte vindt men in
1 Johannes 1:7. Zo worden met betrekking tot het licht twee partijen gevormd.
De ene partij is gebleven en wandelt in de duisternis omdat ze het licht hebben
verworpen dat toch ieder mens verlicht. De anderen, zoals in Johannes 9 de
blindgeborene hebben het aangenomen als het licht der wereld en zijn ermee
vervuld om het te volgen en erin te wandelen.
Een andere waarheid volgt uit vers 12. De Heer wordt er voorgesteld als
sprekend. Inderdaad, in heel dit hoofdstuk wordt het Woord van Christus
voorgesteld aan de mensen (zie vs. 20, 25, 26, 28, 30, 31, 37, 38, 40, 43,
45, 46, 47, 51, 55, 58) en het feit dat zij zijn Woord verworpen hebben. Het
volgende hoofdstuk stelt ons voor zijn werken die zij ook verwerpen, zodat zij
niet te verontschuldigen zijn. Ten slotte, zoals overigens in heel dit evangelie
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maar heel bijzonder in Johannes 8 en 9 stelt Hij zich voor als Zoon van God.
Dit karakter wordt bevestigd vanaf vers 12 door de woorden: “Ik ben het
licht van de wereld”. Hij spreekt als Zoon van God in Johannes 8 of, als Hij
zich voorstelt aan het geloof in Johannes 9:35, (Hij wordt eerst als Zoon des
Mensen aangeduid als Hij van de aarde verhoogd wordt in 8:28). De gedachten
die wij zojuist hebben opgesomd zullen ontwikkeld worden voor ons in deze
hoofdstukken.
In vers 13 beschuldigen de farizeen Hem dat Hij van zichzelf getuigende en
besluiten daaruit dat zijn getuigenis niet waarachtig is omdat Hij zei: “Ik ben
het licht van de wereld”. Zijn menen Hem in tegenspraak te kunnen brengen
met de woorden uit Johannes 5:31. Inderdaad toonde Hij daar aan dat Hij
andere getuigen had dan het Zijne; dat van Johannes de Doper, dat van de
Vader, en dat van zijn werken. Want, als Zoon des Mensen en afhankelijk
kon Hij geen getuigenis geven van zichzelf en zijn getuigenis was waarachtig.
Terwijl Hij, naast alles wat ze van Hem wisten, wist dat Hij van de hemel was
gekomen en er in terugkeerde. In Johannes 7:28 had Hij hen kunnen zeggen
dat ze zijn karakter en aardse oorsprong als Messias kenden. Maar als het gaat
om zijn goddelijk karakter wisten zij daar niets van. Als zij Hem gekend hadden
hoe zouden zij de Heer der heerlijkheid hebben kunnen doden?
Vers 15-16.
Het oordeel dat zij over Hem uitspraken was naar het vlees
en dat bewezen ze wel toen zij in Hem de Zoon van Jozef zagen; maar de
Heer oordeelde niemand. Hij had dezelfde woorden over de Vader gesproken
in Johannes 5:22. Hij was dus één met de Vader, eenzelfde gedachten en
eenzelfde doel hebbend. Waarom oordeelde Hij niemand? Omdat God
Hem had gezonden “niet omdat Hij de wereld oordelen zou, maar op dat
de wereld door Hem zou gered worden”. Als Hij zal oordelen zal het zijn als
Zoon des Mensen. Want de Vader heeft Hem alle oordeel toevertrouwd als
zodanig (5:22, 27) en wie zal Hem dan kunnen ontsnappen? Maar zelfs als Hij
oordeelde was zijn oordeel even waarachtig als zijn getuigenis. Want het was
een oordeel dat gegeven werd in volmaakte overeenstemming met de Vader
die Hem gezonden had. Hij spreekt hier niet over het gerechtelijk oordeel
maar over het oordeel dat zijn getuigenis geeft; over de gedachten van God,
over alle dingen, over de waarheid ten opzichte van de Vader, van de Zoon, van
de mens en van de wereld.
Vers 17-18. Omdat zij Hem niet kenden hadden zij Hem beschuldigd dat Hij
van zichzelf getuigenis gaf als mens. Hij toont hun hier dat zijn getuigenis
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waarachtig is, zelfs als mens omdat Hij beantwoordt aan wat de wet eist. De
wet zegt dat het getuigenis van twee mensen waarachtig is (Deut. 19:15).
Hij getuigde van zichzelf, en de Vader die Hem gezonden had gaf van Hem
dezelfde getuigenis. Dat had Hij hun tevoren verteld, (5:35). Zo werd hun hele
beschuldiging tegen Hem vernietigd en Hij, “het licht der wereld” bewees eens
te meer dat God waarachtig was en alle mensen leugenachtig.
Vers 19. Door de vraag: “waar is uw Vader?” zoals iets later door de vraag:
“wie zijt gij?” zoeken zij het licht te ontlopen. Dit licht heeft de Heer juist doen
schitteren voor hun ogen, maar zij bewijzen daardoor slechts één ding, dat
zij helemaal vreemd zijn aan de kennis van de Vader en van de Zoon. Deze
onwetendheid had meer dan één discipel, als Filippus in Johannes 14, maar
Filippus geloofde in Jezus en wist dat hij de openbaring van de Vader slechts
van Hem kon krijgen. Want hij zegt: “toon ons de Vader”. De Heer kon dan ook
een beroep doen op zijn geloof en op dat van zijn metgezellen (vs. 9-12) om de
openbaring van de Vader te ontvangen die Hij alleen kon geven, (Luc. 10:22).
Wat een tegenstelling in dit hoofdstuk tussen de Joden en de Heer! Hoe meer
het licht in hun ogen schittert, hoe meer de diepe duisternis geopenbaard
wordt waarin zij gedompeld zijn tot op het ogenblik dat dit verschrikkelijk
woord in hun oren weerklinkt: “u bent uit uw vader de duivel” (vs. 44). En aan
de andere kant, hoe meer zij trachten God te ontkennen en Hem te miskennen,
hoe meer de Heer het karakter van zijn Vader en zijn eigen goddelijkheid doet
schitteren tot op het ogenblik dat Hij hun zegt: “voor Abraham werd ben Ik”
(vs. 59).
Vers 20. Men moet opmerken dat al deze besprekingen gehouden zijn in de
tempel (6:14, 28, 8:1, 20, 59) terwijl het getuigenis gegeven is niet alleen in
Jeruzalem, maar in het godsdienstige middelpunt van het volk. Want al deze
hoofdstukken richten zich tot het volk. Het is merkwaardig dat de enige keer
dat de tempel niet genoemd wordt, is bij de gelegenheid van de grote dag
van het feest. Dit is zoals wij hebben gezien een beeld van de hemelse en
algemene zegeningen die de huidige bedeling kenmerken.
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Vers 21-30
Vers 21. Tegenover de haat van de Joden, tegengehouden in hun moorddadige
plannen door de almachtige hand van God omdat “zijn uur nog niet was
gekomen” (vs. 20) dat de Heer overgeleverd moest worden zegt Hij hun: “Ik
ga heen”. Hij beschikt dus zelf over zijn leven, maar in gemeenschap met de
Vader en in een volmaakte afhankelijkheid van Hem. Als Ik eenmaal weg ben
zegt Hij: “zult gij mij zoeken”. Het licht van de wereld zal verdwenen zijn voor
dit ongelukkige volk. Het licht van het leven dat hun aangeboden was zal
vervangen worden door de dood, zoals Hij het hun verkondigde: “in uw zonden
zult u sterven”. Zo zal het ook in de laatste dagen zijn. In hun angst zullen zij
heen en weer lopen om het woord van de Heer te zoeken en zij zullen het niet
vinden, (Amos 8:12). Nog veel meer; in plaats van Hem te ontmoeten die zij
verworpen hebben, hun Messias zullen zij de antichrist vinden en zullen zij
onder zijn satanische juk vallen dat hen naar de eeuwige dood zal voeren. Dit
is een kastijding voor de zonde waarmee zij de Christus hebben verworpen en
gekruisigd, terwijl Hij zal gevonden worden door hen die Hem niet zochten en
die naar Hem die vroegen, (Jes. 65:1).
Vers 22-24.
De Joden zeggen: zal Hij ook zichzelf doden omdat Hij
zegt:”waar Ik heenga kunt u niet komen”. Wat een verblinding toen Jezus
ging aantonen dat zij in hun zonden zouden sterven! Niet wetend wat dit licht
van het leven was dat voor hun ogen schitterde, konden zij niet begrijpen
dat het ook kon uitblussen, nog minder dan het zichzelf zou kunnen doden.
Een goddeloze en onheilige gedachte! Het enige wat waar was, is dat zij Hem
konden doden, want Hij had de menselijke natuur aangenomen om te kunnen
sterven. En deze zonde moest hun doodvonnis zijn. In vers 23 ziet men zich
meer en meer aftekenen wat de wereld is voor de Heer. Hij is van boven, dat
is zijn eigen domein; het hunne is beneden. Deze bede domeinen kunnen niet
overeenstemmen. Zij konden niet uit hun milieu uitgaan om te leven in het
hogere milieu, evenmin als een vis uit het water kan gaan om in de lucht te
leven. De Heer was evenmin van de wereld als zij niet van boven waren. Maar
Hij was in de wereld door zijn Vader gezonden om de verlossing te volbrengen.
Na deze verlossing volbracht te hebben zendt Hij de zijnen in deze wereld,
zoals Hij zelf erin gezonden is en Hij stelt van zijn geliefden: “zij zijn niet van
deze wereld, zoals Ik niet van de wereld ben”; maar voor het ogenblik nam
Hij alleen deze plaats in. Alleen het geloof kon de tegenstanders van de dood
redden tot wie Hij zei dat dit geloof was geen werk van het verstand, het richtte
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zich op de persoon van de Zoon van God. Dat betekent dit woord: “geloven,
dat Ik het ben”. Als zij zich niet tot Hem wenden door het geloof als tot een
goddelijk persoon, zouden al hun zonden (niet alleen de zonde van Hem te
hebben verworpen(zie vers 21), op hun blijven; en zij namen ze mee in de
dood zonder er de vergeving voor gevonden te hebben tot in het eeuwige
leven.
Vers 25. Zij zeiden dan tot Hem: “wie bent u?”. En Jezus zei tot hen: “geheel
wat Ik ook tot u spreek”. Het “Ik ben het” dat Jezus had gesproken brengt
hun vraag: wie bent U? Een getuigenis van hun totale onwetendheid van zijn
persoon. Een onwetendheid die hun veroordeling was. Niet alleen zij, “de
zijnen”, die toch zo bevoorrecht zijn namen Hem niet aan, maar zij maakten
deel uit van de wereld en deze heeft Hem niet gekend, (1:10, 11). Als men aan
mijn deur klopt zeg ik:”wie is daar?” Het is voldoende dat men antwoordt:
“Ik ben het”, omdat ik onmiddellijk aan zijn stem een vriend herken, (10:4).
Hij antwoordt hen met dit ernstige woord dat heel dit hoofdstuk kenmerkt:
“geheel wat Ik ook tot u spreek”. Wat Hij sprak was de openbaring van zijn
Wezen. Dat brengt ons terug tot het begin van dit evangelie, een begin dat
het hele evangelie kenmerkt: Hij is het Woord en het Woord is God. Als Hij
spreekt is het God die spreekt. Geloven wat Hij zegt is geloven wat Hij is. Dat
zullen wij later op een merkwaardige manier zien in de geschiedenis van de
blindgeborene (10:35-38). Naar Hem luisteren is Hem bezitten. Hem bezitten
is het eeuwige leven hebben aan de overzijde van de dood.
Vers 26-27.
“Ik heb veel over u te spreken en te oordelen; maar Hij die
Mij heeft gezonden, is waarachtig; en Ik, wat Ik van Hem heb gehoord, dat
spreek Ik tot de wereld”. Zij verstonden niet dat Hij hun van de Vader sprak.
Het gaat altijd over zijn Woord in dit hoofdstuk. De Vader die Hem zond was
waarachtig en wat Hij zei in de wereld was de waarheid omdat Hij het van de
Vader gehoord had. Alle dingen die Hij van hen te zeggen en de oordelen had
(in de zin van waardering, kennen en hun toestand te openbaren) waren de
waarheid zelf; wat God van hen dacht, evenals wat Hij hun zei van de Vader
had hetzelfde karakter van waarheid. Zij verstonden niet van wie Hij hen sprak.
Zo kenden zij niet Jezus en ook niet zijn Vader en ook niet zichzelf. De waarheid
had geen toegang in deze harten vol van duisternis.
In vers 28-30 kondigde de Heer hun aan dat, “Wanneer u de Zoon des mensen
verhoogd zult hebben, dan zult u weten dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf
niets doe;....” Zo zal Hij het middelpunt van aantrekkingskracht voor de
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mensen worden. Zij, geplaatst onder de gevolgen van hun daad, zouden weten
(zonder in Hem te geloven ongetwijfeld, en ook Hem niet te erkennen) dat Hij
was wat Hij gezegd had, en dat Hij had gezegd en gedaan alle dingen die de
Vader Hem had geleerd. Helaas, deze uitwendige betoging, deze overtuiging
van de godheid van de Zoon des Mensen (Joh. 16:8-10) zal hun veroordeling
zijn. Maar dank zij God, er waren er velen onder deze ongelovige menigte die,
terwijl Hij deze dingen zei, zijn woorden aannamen, door die door het geloof
aan te nemen en zo de Heer zelf aannamen.
In tegenstelling met alle vijandschap van de Joden is het zeer vertroostend te
zien dat de genade het geloof in het hart van velen brengt, die zo de voorwerpen
worden van de bijzondere zorg van de Heer. Dat hebben we gezien in vers 30.
In Johannes 2:23 lezen we dat velen in zijn naam geloofden om zijn wonderen,
maar Hij vertrouwde zich aan hen niet toe. In 11:45 hebben we eenzelfde
toneel. Zoals in Johannes 2 geloofden velen om het wonder dat bij Lazarus
was gebeurd. Maar men ziet uit de daad van enkelen van hun die de Heer gaan
verraden bij de farizeen, wat voor vertrouwen hun geloof kon geven. Maar,
dank zij God, anderen hebben werkelijk in Hem geloofd, zoals de Samaritanen,
(4:39), de blindgeborene, (9:38), en de mensen uit hoofdstuk 10:42. In al die
gevallen, zoals in onze tekst in vers 30, werd het geloof voortgebracht en de
ziel aangetrokken tot Hem door het woord, niet door wonderen. Men leert
Hem dan persoonlijk kennen. En Hij, de gezondenen van de Vader dronk
gedurende zijn smartelijke loopbaan “onderweg uit de beek” als Hij een geloof
zag, (Ps. 110:7).

Vers 31-47
In vers 31 zegt Hij tot hen die in Hem geloofde dat het kenmerk van zijn
discipelen was te volharden in zijn woord. Het was niet voldoende het in
het begin aan te nemen zoals velen deden van hen die zich later afkeerden.
Het woord moest de gewone gids worden van hun ziel; daaraan kon men ze
herkennen. Vers 13:35 verkondigt de liefde tot elkaar en 15:8 de vrucht die
ze droegen van hun kant voor allen dat zij discipelen waren van Christus. Dat
waren de trekken waarin men ze herkende. In vers 32 toont Jezus hun aan dat
de waarheid, in het woord gekend, hen die geloven vrijmaakt van het juk van
zonde en satan. Daaraan ziet men het grote belang dat in dit hoofdstuk aan het
Woord wordt gegeven.
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Vers 33. “Wij zijn Abrahams nageslacht en hebben nooit iemand gediend;
hoe zegt U: U zult vrij worden?” antwoorden ze Hem. Het is belangrijk op te
merken dat zij die hier antwoorden niet zijn die in Hem geloofden, maar de
overige van de ongelovige Joden die in opstand komen bij de gedachte dat
zij van de slavernij moesten bevrijd worden. Met hen heeft het hele gesprek
plaats dat zich ontwikkelt en dat eindigt met het uiteindelijk verwerpen van
het woord van de Heer. Volledig verblind over hun toestand beroemen zij er
zich op het zaad van Abraham te zijn; terwijl ze voor hen die geloofden de
titel van discipelen van Christus overlieten die zij niet wilden hebben, (9:28).
Zij stellen tegenover de bevrijding die deze hun aanbiedt het feit dat zij nooit
in slavernij zijn geweest. Niet alleen denken ze niet aan de zedelijke slavernij
waarover Jezus spreekt, maar zij ontkennen zelfs het bestaan van alle vreemde
onderdrukking die van oude tijden af en tot op de huidige dag toe hun deel
was geweest. Een onverstandige trots die heel hun geschiedenis logenstraft.
Als men dit juk ontkende, ontkende men tegelijkertijd de kastijding die hun
zonde en ontrouw over hen had gebracht, en die noodzaakte het voor hen om
vrij gemaakt te worden. Heel anders was de belijdenis van mannen van het
geloof onder hen in vroegere tijden. Bij voorbeeld Ezra 9:8-9a “…waardoor
onze God onze ogen deed oplichten en ons een weinig verademing gaf in onze
slavernij; want wij zijn wel slaven”. Ook Nehemia 9:36, 37: “Zie, wij zijn heden
slaven, en het land dat Gij aan onze vaderen gegeven had om de vrucht en
het goede daarvan te genieten; zie, wij zijn daarin slaven; Het geeft zijn rijke
opbrengst aan de koningen die Gij over ons gesteld hebt wegens onze zonden,
en zij heersen over ons lichaam en over ons vee…”. En nu, onder de Romeinse
overheersing, harder dan de voorafgaande waren ze zo aan het juk gewend dat
zij zich veroorloofden het te ontkennen.
Vers 34-36. Dan legt de Heer hun zedelijke toestand bloot. Was die “de zonde”
doen, ja of nee? Indien ja, dan waren zij slaven van de zonde. De slaaf kan
uit het huis gestuurd worden, de Zoon nooit. De Zoon moest ze vrijmaken.
Hij alleen kon ze van het verschrikkelijke juk bevrijden dat op hen rustte. Zij
konden zich niet zelf van deze slavernij bevrijden. De wet kon slechts hun
schuld vergroten en hun slavernij harder maken. Hij alleen had deze macht. In
vers 32 is het de waarheid, hier in vers 36 is het de Zoon die ditzelfde woord
openbaard als de waarheid die ze vrijmaakt.
Vers 36-38.
De Heer ontkent niet dat zij zaad van Abraham zijn, maar
waren zij dat zedelijk en geestelijk? Zij zochten hem te doden; Hem een mens
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wiens Woord hun de waarheid had gebracht van God. Dat had Abraham niet
gedaan. Hij had God geloofd, zijn Woord, het getuigenis dat God gaf over
Izak, waren het geloof van Abraham die Christus ontdekte. Zij zochten Hem te
doden omdat Hij sprak over wat Hij bij de Vader had gezien. Zijn Woord was de
uitdrukking van de dingen uit de hemel.
Als ze Hem doodden waren ze consequent (bleven ze zich zelf gelijk); dan
deden ze de dingen die ze bij hun vader gezien houden. Aan Hem die hun het
leven bracht door zijn Woord brachten zij de dood door hun handelswijze.
Vers 39-40.
Zij voelen de slag die hun toegebracht is en zoeken die
te pareren! “Onze vader is Abraham” zeggen zij. De Heer antwoordt: “Als u
kinderen van Abraham was, zou u de werken van Abraham doen”. Waarom
zoekt ge mij te doden, mij die u de waarheid gezegd hebt van Godswege. Dat
deed Abraham niet, als God tot Hem sprak geloofde hij, daarna deed hij de
werken van God en werd gerechtvaardigd door zijn werken toen hij Izak op
het altaar offerde”.Terwijl zij de werken van hun vaders deden. Merk op dat
zij helemaal hun moorddadige plannen ontkennen zoals de scharen in 7:20.
Inderdaad, hun besluit was genomen.
Vers 41-42.
Zij trachten het vonnis tegen te houden dat Jezus zal
uitspreken en haasten zich te zeggen: “Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij
hebben een Vader: God”. De Heer houdt ze steeds korter om ze te brengen
tot vers 44, tot de uiteindelijke conclusie. “Als God uw Vader was, zou u Mij
liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook
niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden”. Daarom had hun
bevestiging geen waarde omdat zij Hem haatten die God zelf had gezonden.
Vers 43-46.
Heel dit gesprek toonde aan dat zij niets verstonden van de
sprake van Christus, dat wil zeggen van de woorden die Hij sprak, omdat zij
onbekend waren met zijn Woord en met de goddelijke gedachten die door
deze woorden uitgedrukt werden. Het hangt er vanaf dat in geestelijke dingen
het verstaan van de taal voortkomt uit de kennis van de gedachten, terwijl om
de gedachten van de mensen te begrijpen men moet weten wat de woorden
betekenen die zij gebruiken. Daarom heeft de Schrift in zijn uitwendige
samenhang voor de wereld de vorm van onbegrijpelijke raadsels. De Geest
alleen, als Hij ons de gedachten van God brengt, geeft er ons de betekenis van.
Nooit doet het Woord van God een beroep op het verstand van de zondaren.
Het Woord is voor hen een gesloten boek. En tegenover het Woord staan ze
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als iemand die niet lezen kan, (Jes. 29:11-12). Het woord brengt en deelt mee
het licht en het leven. Juist hun ongeschiktheid om het woord aan te nemen
toonde aan van wie zij voortkwamen en wie hun vader was. Tegenover zulk
een verharding kon het grote uiteindelijke woord niet meer tegengehouden
worden: “U bent uit uw vader, de duivel, en wilt de begeerten van uw vader
doen”. Door de begeerlijkheid heeft satan de mens verleidt nadat hijzelf
verleidt is door de begeerlijkheid, door de trots die hem ertoe dreef zich gelijk
te willen maken aan God. Dan komt het portret van satan en zijn geschiedenis,
wat heel belangrijk is om te onthouden:
Ten eerste is hij de mensenmoordenaar van de beginne. Zijn eerste doel, na
zijn val is geweest Christus door de dood uit de weg te ruimen (Gen. 3:15), en
hij heeft gewacht tot Christus mens geworden is om te trachten Hem te doden.
Maar vanaf het begin zien wij hem aan het werk om Abel de rechtvaardige, een
beeld van Christus, uit de weg te ruimen door middel van de moordenaar Kain.
Aan de andere kant is hij “de vader der leugen”. Begonnen met de waarheid te
kennen heeft hij, hoofd van de schepping van de engelen niet daarin volhardt
zoals gezegd wordt in Ezechiel 28:15: “Onberispelijk waart gij in uw wandel,
vanaf de dag dat gij geschapen werd totdat er onrecht in u werd gevonden”.
Dat was het tegenovergestelde van wat in vers 31 de discipelen kenmerkte
die in Hem geloofden. Zij kenden de waarheid, daardoor waren ze beschut
tegen de slavernij van satan, terwijl de tegenstanders die de Heer omringden
deel hadden aan het karakter van hun vader die een leugenaar en de vader
van de leugen was. In vers 45 stelt de Heer hen voor deze keus: “Maar omdat
Ik de waarheid zeg, gelooft u Mij niet?”. Merk op dat zij geen andere reden
hadden om Hem niet te geloven dan het feit dat Hij hun de waarheid zei. Het
is veel erger dan niet te geloven als men ons de waarheid zegt. Hier is het
de tegenstand van het hart van de mensen tegen de waarheid, omdat het
de waarheid is. Men vraagt zich dikwijls af waarom het roomse heidendom
zo verdraagzaam is voor andere godsdiensten dan de zijne; zij die zo zeer de
christenen heeft vervolgd. Deze laatsten onderwerpen zich aan zijn gezag en
waren een element van orde en zedelijkheid in het midden van deze bedorven
gemeenschap. Onder dit bestuur konden alle mensen openlijk hun valse goden
aanbidden. Welnu, waarom dan hen vervolgen die de gekruisigde aanbaden?
Waarom deze enige uitzondering op zulk een grote verdraagzaamheid? Omdat
het christendom de waarheid was en omdat satan, de vader van de leugen de
waarheid haat. Later heeft het pausdom ook zo gedaan, omdat de waarheid
een tegenstelling vormde met de duisternis waarin satan de katholieke

121

Studies in het evangelie naar Johannes

christenheid had gedompeld. Later heeft ook het protestantisme, die een
dode godsdienst geworden was, de ware getuigenis van Jezus vervolgd in zijn
eigen midden. In al die gevallen blijft de oorzaak van die vijandschap dezelfde.
Vers 46-47. Geloofden zijn vijanden Hem niet omdat de Heer misschien
overtuigd was van zonde? En als Hij de waarheid zei, drong de vraag zich aan
hun geweten op: “waarom Hem niet geloven, die hun de waarheid bracht”. De
manier waarop wij de woorden van God horen wijst onze oorsprong en onze
natuur aan. Hij die de natuur van God niet heeft kan zijn woorden niet horen.
Want zij zijn de waarheid aangenomen in een hart dat in staat is gesteld ze aan
te nemen.

Vers 48-59
Vers 48-50.
Nu stemmen de Joden in met de menigte uit Johannes 7:20
om tegen Hem te zeggen: “Zeggen wij niet terecht dat U een Samaritaan
bent en een demon hebt?” Ze beschuldigen Hem bezeten te zijn door een
duivel. Zij beantwoorden zo met een belediging de onbetwistbare waarheid
dat hun begeerlijkheden en hun moorddadige plannen gedachten zijn van
hun oorsprong. Bij deze belediging voegen zij deze verachting: “u bent een
Samaritaan”; een man met die de Joden geen enkele betrekking kunnen
onderhouden, (4:9). Ze verdienden dat de Zoon van God ze zou hebben
vernietigd voor deze beledigende en verachtende woorden. In plaats daarvan,
zie met wat een nederigheid, zachtmoedigheid en flinkheid de Heer ze berispt.
Hij wijkt geen ogenblik af van zijn volmaakte kalmte tegenover de belediging.
Hij laat duidelijk horen dat Hij de Vader blijft eren terwijl zij Hem smaadden;
Hij die het voorwerp is van de liefde van de Vader. Wat Hem betrof, daar Hij
uitsluitend de eer van God op het oog had, zocht Hij niet zijn eigen eer. Hij
verlaat zich op Hem die alleen de beweegredenen van de harten peilt en
oordeelt naar deze volmaakte kennis.
Vers 51-53.
Na geantwoord te hebben op hun beledigingen komt Jezus
terug op het hoofdonderwerp van dit hoofdstuk, het woord. Hij had hun gezegd
in vers 24-25 dat zij in hun zonden zouden sterven als zij niet aan zijn godheid
geloofden zoals zijn woord het hun voorstelde. Nu doet Hij een belofte aan hen
die zijn woord bewaren; dat wil zeggen erin geloofden en erin volhardden (vgl.
vers 30-31). Zijn woord bewaren was het zekere middel om nooit de dood te
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zien en bevrijd te zijn van het afschuwelijke lot dat zondaren wacht; want het
woord deel het leven mee. De Joden menen nu beslist een paar argumenten
gevonden te hebben tegen Hem en het bewijs te hebben dat Hij bezeten is.
Hoe? Hij spreekt van niet sterven als men zijn woord bewaard. Maar Abraham,
zowel als de profeten, de dragers van het woord van God zijn gestorven! Is Hij
dan groter dan zij? “wie maakt U zichzelf?” Dit woord kenmerkt hen. Evenmin
als de broeders van de Heer (7:4) kunnen zij een mens begrijpen die niet tracht
zich te doen gelden of zijn eigen eer zoekt.
Vers 54-55.
Jezus antwoordt op hun vraag door hun aan te tonen dat als
Hij zichzelf eerde en zichzelf iets maakte, dan zou zijn eer niets zijn. Zijn Vader
verheerlijkte Hem, daar waarop zij zich beroemden dat Hij hun Vader was.
De waarheid was dat zij logen als ze zeiden dat zij God kenden, en dat Hij zou
hebben gelogen als Hij gezegd had dat Hij hem niet kende. Overigens was zijn
kennis van de Vader heel verschillend van de hunne. Want die kennis kwam
van zijn betrekking met Hem, terwijl zij een objectieve kennis van God hadden
zoals de wet die hun kon geven, (zie de voetnoot over het woord “kennen” in
de Voorhoeve vertaling). Het bewijs dat Jezus de Vader kende toonde Hij door
zijn Woord te bewaren. Een kostbare gedachte! Hij verbindt zich zo met enkele
gelovigen, zijn discipelen van wie Hij zegt dat zij in zijn Woord blijven en dat
zij het bewaren, (vs. 31, 51). Wat een neerbuigende goedheid en tedere zorg
voor hen. Hijzelf is het voorbeeld van de afhankelijkheid, de volharding en de
trouw. Hij wandelt voor zijn schapen uit. Hij is voor hen de getuige bij uitstek,
de overste Leidsman en Voleinder van het geloof!
Vers 56-59.
Zoals ze gezegd hadden kinderen van God te zijn (vs. 41),
zo hadden ze ook gezegd dat ze kinderen van Abraham waren, (vs. 39, 53).
De Heer houdt ze aan deze bevestiging. Had Abraham Hem behandeld zoals
zij Hem behandelden? Neen, hij had zich verheugd om de dag te zien van de
Zoon van de belofte. Hij had Christus gezien, “zijn zaad”, (Gen. 22:17-18) in
Izak. Hij had Zijn dag door het geloof gezien. Dat wil zeggen zijn verschijning in
heerlijkheid en was er over verheugd. De Joden dan zeiden tot Hem: “U bent
nog geen vijftig jaar, en U hebt Abraham gezien?”. Hoe spreekt dit woordje
vijftig ons van de man van smarten! Op 33-jarige leeftijd leek Hij wel vijftig.
“Zoals velen zich over u ontzet hebben (zozeer misvormd, niet meer menselijk
was zijn verschijning, en niet meer als die der mensenkinderen zijn gestalte)”,
(Jes. 52:14). Op dat ogenblik richt deze verachte, beledigde en beschuldigde
(veel gesmade en overladen met smart) mens zich voor hen op als God:
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“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: voor Abraham werd, ben Ik”. Niet “was Ik”
maar “ben Ik” de Heer. De God van eeuwigheid, een woord zo kenmerkend
voor het Johannes-evangelie.
Dan ook, wat een afschuwelijke zaak die leidt tot hun uiteindelijke veroordeling,
nemen ze stenen op om Hem te stenigen. Dat is de uiteindelijke verwerping
van zijn woord. Hetzelfde vinden we in Johannes 10:31 als een uiteindelijke
verwerping van zijn werken. Maar Jezus verborg zich en ging uit de tempel. Het
licht van de wereld verborg zich na het verwerpen van zijn woord. Het zal nog
eens schijnen in het volgende hoofdstuk, om de waarde van zijn werk te doen
uitkomen. Daarna, als dat ook verworpen wordt zal het verdwijnen en ze in de
duisternis achterlaten.
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In Johannes 9 verandert het toneel. Omdat zijn woorden beslist verworpen
zijn gaat Jezus uit de tempel waar Hij de scharen leerde. Hij zal daar nog slechts
één keer terugkeren (10:22), niet om daar te gaan zitten en er te onderwezen,
maar om aan de Joden te verwijten dat zij zijn Woord hebben verworpen.
Vanaf dat ogenblik zal men hem niet meer in de tempel vinden en de menigte
zal Hem daar vergeefs zoeken (11:56). De woorden “en voorbijgaande” wijzen
die verandering aan. Voortaan gaat het niet meer om zijn woorden, maar om
zijn werken. Het onderwerp van zijn werken wordt ontwikkeld tot aan het
einde van Johannes 10. Hier verwerkelijkt de Heer wat van Hem gezegd wordt:
“die het land doorgegaan is, goeddoende”, (Hand. 10:38).

Vers 1-41
Vers 1. “En toen Hij voorbijging, zag Hij een mens, blind van de geboorte af”.
In Johannes 1:47 hebben we een ander toneel. De Heer had Nathanaël gezien
onder de vijgenboom, ziet Hem tot zich komen. Maar deze ware Israëliet was
al de ogen geopend en was in staat Hem te zien en Hem te leren kennen als
de Zoon van God en de koning van Israël. Er bleef voor hem slechts over de
hemel geopend te zien om de plaats te kennen die in de toekomst de Zoon des
Mensen zal innemen naar de raadsbesluiten van God. In Johannes 9 ziet Jezus
alleen. En wat ziet Hij? Een man die vanaf zijn geboorte aan gedompeld was in
de diepste duisternis. In deze tekst gaat het niet om de ongerechtigheid van de
mensen die het licht hebben geweigerd, en die aan de duisternis de voorkeur
hebben gegeven (3:19), maar om een toestand als gevolg van de zonde van
Adam, en die de mens vanaf zijn geboorte ongeschikt maakt om te zien. Wat
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hij nodig heeft is niet pogingen te doen om het gezicht weer te krijgen, maar
dat God hem ziet. Want God wil zich verheerlijken door in deze mens zijn
werken te openbaren, wat Hij kan doen.
Vers 2-3. Zoals de vrienden van Job zien de discipelen in de blindheid een bewijs
van zijn persoonlijke zonden (die door God voordat ze bedreven zijn gestraft
zouden zijn), of van de zonden van zijn ouders. Zij weten niet dat het bestuur
van God in deze wereld niet alles verklaart wat er gebeurt, maar dat God zich
van de rampzalige gevolgen van de val van de mensen bedient die over het
hele mensenras was komen om zijn bevrijdende liefde en kracht te openbaren.
De Heer zegt: “noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders”. De zondaar is
verantwoordelijk voor zijn daden, maar God stelt hem niet verantwoordelijk
voor zijn toestand. Maar hier gaat het niet om wat deze mens heeft gedaan,
maar om wat hij is door de zonde. God alleen kan deze toestand verbeteren.
Geen menselijke macht kan een blindgeborene genezen. Het is dus omdat
de werken van God in hem zouden geopenbaard worden. God heeft deze
toestand veroorloofd (Hij heeft ze niet geschapen) om zijn werk te openbaren;
wat Hij kan doen te midden van een machteloze schepping en in een toestand
die wanhopig geworden is door de zonde. Dat is het doel van de ontmoeting
van Jezus met de blindgeborene.
Vers 4-5. “Ik moet de werken werken van Hem die Mij heeft gezonden, zolang
het dag is; de nacht komt wanneer niemand kan werken. Zolang Ik in de wereld
ben, ben Ik het licht van de wereld.” Als gezonden door God moest Hij zijn
werken doen zolang het dag was. Dat wil zeggen zo lang het licht dat in Christus
was nog in de wereld was waar Hij het licht had gebracht. Hier was het werk
van God een blindgeborene uit de duisternis te voeren om hem in het licht van
de dag te brengen en in levende betrekking met God. Dit werk kon alleen Jezus
volbrengen. Als Hij er niet zou zijn dan zal het nacht voor de wereld zijn, een
nacht waarin niemand kan werken. Zodra de wereld de Heiland had gekruisigd
verlor zij haar licht. Ze is opnieuw in de duisternis gedompeld en de verworpen
Christus is niet meer het licht van de wereld. Hij is voortaan alleen het licht
van de gelovigen. Deze laatsten zijn weliswaar geroepen om hun Meester te
vervangen tijdens zijn afwezigheid; alleen de zetel van het licht is niet in hen,
want zoals de apostel zegt: “zij zijn licht in de Heer” (Ef. 5:8). Maar Hij kan tot
hen zeggen: “u bent het licht der wereld” (Matt. 5:14). Want door hun werken
zijn zij de getuigen, in afwezigheid van de Heiland, dat Hij licht is voor allen die
in Hem geloven. Als de gelovigen zelf teruggetrokken zijn van dit toneel zal de
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diepste duisternis heersen in de wereld en zal er geen mogelijkheid meer zijn
haar tot het licht te brengen. Deze uiteindelijke duisternis zal het beslissende
oordeel van God zijn over de wereld, zoals de duisternis van Egypte het was
voor Farao en zijn volk.
Vers 6. “Na dit gezegd te hebben spuwde Hij op de grond”. Het is een kracht, een
krachtig geneesmiddel dat van Hem uitgaan. Dezelfde daad deed Hij voor de
doofstomme en voor de blinde in Marcus 7:33 en 8:23. In beide gevallen raakte
Jezus de tong aan of de ogen met zijn speeksel om ze in onmiddellijk contact
te brengen met een kracht die van Hem uitgaat. Maar hier vermengd Jezus
het speeksel met grond, een beeld van de mensheid die Hij aangenomen had.
Dit mengsel, de kracht die van Hem uitgaat en zijn toestand van vernederde
en ootmoedige mens vormen het slijk dat als een zalf op de ogen van de
blinde wordt gelegd. Schijnbaar schijnt dit slijk zijn blindheid te verergeren.
Maar het bevat een goddelijke kracht om de ogen te openen van een man die
veroordeeld was tot voortdurende duisternis. Als dat, wat Hem verhinderde te
zien in Siloam verdwijnt onder de werking van de Heilige Geest en hem doet
erkennen in deze vernederde mens de gezondene van God te zien om de ogen
van de blinde te openen, kan hij begrijpen waarom de sluier van het vlees een
dergelijke vernedering van de gezondene van God nodig was om een blinde tot
het licht te brengen. Dit slijk dat voor de blindgeborene zalf werd verblindde
de ongelovige Joden en deed hun zeggen: “maar wij weten niet waar Deze
vandaan is” (vs. 29).
Het is interessant te zien welke beginselen hier verenigd zijn om de
blindgeborene te maken tot een getuige en een schaap van Jezus.
1.

Jezus ziet hem.

2.

Hij brengt hem in aanraking met zijn mensheid en zijn goddelijke
opdracht als gezondene.

3.

Hij doet hem zijn Woord horen: “ga heen, en was u…”.

4.

Op dit woord antwoordde blinde met de gehoorzaamheid van het
geloof. Hij gaat heen en waste zich.

5.

Het onmiddellijke gevolg is dat hij ziende terug komt.
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Vers 8-9. Een ander gevolg doet zich voor. Als blindgeborene is deze man in
Siloam geëindigd. Een nieuwe mens is er uitgekomen, nauwelijks herkenbaar
voor de mensen. “Hij is het”; “Hij is hem gelijk”, maar zelf zegt hij: “Ik ben het”.
Zijn persoon is dezelfde gebleven, maar met een verbazende verandering in
hem. Hij is niet meer blind en hij bedelt niet meer. Hij is niet meer afhankelijk van
de hulp en het medelijden van de mensen. Inwendig heeft hij een helderheid
die hem kan leiden. Zijn oog is niet meer boos, zijn lichaam is volkomen licht.
Nog meer, hij is vrij in plaats van onderworpen. Hij is onafhankelijk van de
wereld en heeft nieuwe banden aangeknoopt met Hem die hem het licht heeft
teruggegeven. Hij is dezelfde persoon, maar vrij van de oude dingen en met
een nieuw leven in een heel andere sfeer.
Vers 10-12. “hoe zijn uw ogen dan geopend” vragen zij. Hij beschrijft het in
bijzonderheden. Maar het punt waarop hij de nadruk legt is dat een mens
genaamd Jezus dit heeft gedaan”. Hij kent de naam. Hoe hij die geleerd heeft
wordt niet gezegd. Maar uit dit woord ziet men het belang dat Jezus voor hem
gekregen heeft. Anders was het met de lamme van Bethesda die het woord
van de Heer had geloofd, maar die voldoende had aan zijn bevrijding zonder
dat hij Hem zocht die hem genezen had (5:31). De blindgeborene kent zowel
het hoe van zijn genezing als de naam van zijn Heiland. Alleen weet hij niet
de plaats waar Hij zich bevindt (vs. 12). “Ik weet het niet”. Dat is leerzaam.
Bij de bekering geniet men soms meer, zoals de verlamde van Bethesda van
de bevrijding zelf, terwijl men geen persoonlijke kennis van de Heiland heeft.
In andere gevallen kunnen we, net als de blindgeborene bijzonderheden van
onze bekering vertellen, maar aan onze bekering nog meer hechte dan aan zijn
bron. Wij kennen onze Heiland. Hij heeft zich meester gemaakt van ons hart.
Hij is er het middelpunt en het voorwerp van geworden. Wij zeggen: “iemand
genaamd Jezus”; een heel werkelijke maar nog zeer onvolledige kennis. God
gebruikt de tegenstand van de wereld om deze jongere gelovige tot een
diepere kennis van de Heiland te brengen. Maar hij weet nog niet waar Jezus is
(vs. 12). Zo is het soms met jonge gelovigen. Zij hebben een Heiland gevonden
zonder dat de plaats waar Hij is voor hen een bekende en vertrouwelijke plaats
is.
Het eerste wat de blindgeborene doet na zijn genezing is getuigenis geven aan
Christus. Eerst tegenover zijn buren. Uit velen teksten van het Woord lezen we
dat dit de normale wandel van de christen is na zijn bekering.
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Vers 13-18. Zoals bij andere gelegenheden gebeurde het wonder op een
sabbatdag. De wet verbood dat niet, maar de Joodse overlevering verzette
zich ertegen zoals altijd tegenstrijdig met het werk van God. Overlevering ging
hen meer ter harte dan de Zoon van God en zijn bevrijdend werk. Nu moet
hij tegenover deze mensen getuigenis afleggen over de manier waarop hij
genezen is: “Hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie”. Men voelt uit
het woordje “Hij” dat zijn hart vol is met deze gezegende persoon. Deze keer
denkt hij er zelfs niet aan Hem te noemen bij zijn naam. Hetzelfde vindt men bij
Maria Magdalena (20:15). Het antwoord van de farizeen toont dat zij juist deze
persoon kwalijk gezind zijn. “Deze mens is niet van God” zeggen sommigen;
anderen twijfelen. Zijn willen de blindgeborene tot hun mening overhalen om
zich erop te laten voorstaan: “Wat zegt u van Hem?” Hij antwoordde: “Hij is
een profeet”. Deze jonge gelovige maakt snelle vorderingen in de kennis. Voor
hem is de Heer niet alleen een mens genaamd Jezus, maar Hij is een profeet,
een man die van God is gezonden en bekend met zijn gedachten, drager van
zijn Woord en waarheid, bezitter van zijn geheimen en macht. Terwijl de Joden
zich dieper in de duisternis storten vordert deze arme man in het licht. Nu
blijft er voor de tegenstanders maar één hulpbron, proberen te bewijzen dat
de man niet blind was geweest. Dan zal het wonder een bedrog zijn geweest
en Hij die het verricht had een misleider. Zij roepen nu de ouders. In hun
verklaring ziet men de ouders door schrik bevangen, uit vrees dat zij uit de
synagoge geworpen zullen worden. Maar God dwingt ze te zeggen:
1.

Dat het hun zoon was.

2.

Dat hij blind geboren is.

Zij beweren al het andere niet te weten. Maar hun bevestiging, en dat was het
enige nodige vernietigde elke gedachte aan bedrog. Maar door hun houding
waren de geen getuigen voor God. Gods getuigenis wordt nooit toevertrouwd
aan hen die bang zijn voor de wereld en terugschrikken voor een openbaar
getuigenis van de Heiland. Christus belijden zou hen gescheiden hebben van
de synagoge, en zij achten de smaad van Christus niet boven deze uitsluiting.
Zij zenden de Joden naar hun zoon terug en het getuigenis van hun zoon wordt
het hoofdfeit van deze geschiedenis.
Dit getuigenis wordt hoe langer hoe duidelijker. De Joden proberen deze arme
man ontzag in te boezemen. Zij proberen door hun beweringen invloed op
hem uit te oefenen. Zij ondervragen hem niet over wat hij denkt, maar willen
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hem opdringen wat zij zich verbeelden te weten. Wat een verwaandheid. Op
hun bewering dat deze mens een zondaar is kan de man slechts antwoorden
met dat hij dat niet weet wat zij zeggen te weten; maar dat hij slechts één
ding weet. Éen enkele en niet twee; hij weet dat hij blind was en nu ziet. Wat
de mensen hem kunnen zeggen gaat hem weinig aan, maar wat God heeft
gedaan dat weet hij. Hij kent heel goed de bevrijding die in hem heeft gewerkt.
Zij zouden hem graag zijn gezegden horen herhalen om er tegenspraak, of
een nieuw onderwerp om Jezus aan te vallen in te ontdekken. “Wat heeft Hij
u gedaan?”. “Hoe heeft die u de ogen geopend?“ Hij zegt het in eenvoudige
openhartigheid kort en bondig: “Ik heb het u reeds gezegd en gij hebt niet
gehoord. Waarom wilt u het opnieuw horen? Wilt u ook zijn discipelen
worden?” Door het woord “ook” zegt hij openlijk dat hij een discipel van
Jezus is. Deze eenvoudige belijdenis bezorgt hem scheldwoorden van deze
godsdienstige lieden. Dat moeten wij ook altijd verwachten als wij trouw zijn.
Als het ons bespaard wordt komt dit omdat we niet openlijk ons verklaren tot
discipelen van Christus. In hun antwoord ziet men de haat en de verachting
van de godsdienstige wereld tegenover de Heiland. “U bent zijn discipel” Zo
behandelen ze de Zoon van God. Zij zeggen te weten dat Jezus niet van God
was, dat Hij een zondaar was en dat God tot Mozes gesproken had. Wat ze
niet willen weten is dat God tot hen sprak in zijn Zoon (hoofdstuk 8). Wat zij
naar hun eigen bekentenis niet wisten was “waar Deze vandaan is” (vs. 29).
Daar tegenover wat een helderheid en eenvoud in het geloof van deze arme
niet opgevoede man! Hij wist wat hij zag. Hij wist dat de man die hem genezen
had van God was. Hij wist dat God deze mens hoorde om zijn Godsvrucht en
zijn gehoorzaamheid. Hij wist dat God geen zondaars hoort (vs. 31). Tegenover
de tegenstrijdige meningen van de ongelovige Joden wandelt deze man,
steunend op zekerheden. Tegenover dat eenvoudige ware getuigenis kent hun
woede geen grenzen. Zij stellen deze nederige discipel gelijk met zijn Meester,
waarvan zij gezegd hadden: “deze mens is een zondaar”. Zij zeggen tot hem:
“u bent geheel in zonden geboren en leert u ons”. Een ereplaats voor hem! Hij
draagt de smaad met Christus! Wat hun betreft, hun trots verdraagt het niet
door een niet opgevoede mens onderwezen te worden. Zij weigeren hem alle
plaats onder hen en werpen hem uit.
Vers 35-38. Maar de goede Herder ziet zijn schaap en vraagt naar wat hem
overkomen is. Hij hoort dat zij hem uitgeworpen hebben. Tijdens hun eerste
ontmoeting en dit gesprek met de Joden heeft Jezus zich niet getoond en is niet
tussenbeide gekomen. Na de verlossing ziet Hij de vruchten van het geloof zich
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in de ziel van deze discipel ontwikkelen. Als hij verworpen is vraagt Hij ernaar, ja
nog meer, Hij zocht hem op. Want om hem te ‘vinden’ moet men Hem gezocht
hebben. Dat wordt in hoofdstuk 10 duidelijk voorgesteld. De Joden meenden
deze mens buiten geworpen te hebben. Maar zij brengen hem tot Jezus, want
die was zelf ook verworpen. Maar Hij neemt deze plaats van uitgeworpen te
zijn pas aan als zijn woorden en werken verworpen zijn. Vanaf dat ogenblik
kunnen zijn discipelen geen andere plaats hebben dan Hij. Deze ontmoeting
met Jezus brengt de gelukkige discipel een nieuwe openbaring. Alleen als
men buiten geworpen is worden de ogen van het geloof geheel geopend en
worden de rijkdommen van Christus ten volle geopenbaard. Het antwoord van
de discipel op de vraag: “gelooft u in de Zoon van God” toont dat hij nog niet
weet wie de Zoon van God is als voorwerp van zijn geloof. Maar hij is dadelijk
bereid om in Hem te geloven op het eenvoudige woord van de Heiland die
Hem het gezicht gegeven heeft. De Heer zei tot hem: “U hebt Hem niet alleen
gezien, maar Hij die met u spreekt, Die is het”. Om hem tot dat gezegende
ogenblik te brengen had Jezus hem de ogen geopend. Want hij kon Hem niet
zien voordat hij naar Siloam was geweest, en er wordt ons niet gezegd dat hij
Hem gezien had bij zijn terugkomst. Tot op dit ogenblik was hij dus de getuige
geweest van een Christus die hij niet gezien had, maar wiens woord hij had
gehoord en wiens woord hem had genezen. Nadat hij was verworpen maakt
hij een enorme vordering in de kennis van Jezus. Hij ziet Hem en hoort Hem
als Zoon van God. De Heer toont aan door het woord “gelooft u in de Zoon
van God?” dat men Hem ziet en hoort door het geloof. Op dezelfde manier
zien wij Hem nu ook in de hemel en horen Hem vanuit de hemel spreken. Het
antwoord is onmiddellijk: “Ik geloof Here”. Hij zegt niet: “Ik zie”. Hij begrijpt
dat het geloof alleen hem de mogelijkheid geeft Hem te kennen als de Zoon
van God. Ook zegt hij niet: “Ik hoor”. Alles wordt samengevat in dit ene woord:
“Ik geloof”. Maar hij voegt eraan toe: “Heer”, en geeft daarmee onmiddellijk
aan Jezus de plaats die Hem toekomt als Zoon van God, terwijl hijzelf de plaats
van dienstknecht of slaaf van zulk een Heer inneemt. Nu is hij niet alleen een
discipel zoals tevoren, maar hij behoort voortaan voor altijd Hem toe die alle
gezag, alle recht over hem heeft. “En hij aanbad Hem”. [Het daar gebruikte
Griekse woord “proskunéo is veertig keer vertaald door ‘rendre hommage’
(huldigen, eren), altijd als het de daad is van erkenning als Heer; 6 keer wordt
het vertaald door ‘seprostener’ (zich ter aarde werpen, neerbuigen) en dan
altijd in die gevallen zoals bij de melaatsen, de bezetene, en door satan zelf
waar de hulde niet zou gebracht kunnen worden. Tenslotte wordt het 13 keer
vertaald door ‘adore’ (aanbidden) en altijd als het gaat om in de tempel te
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gaan en in de tegenwoordigheid van God te zijn om eredienst te brengen. Wij
maken deze opmerking omdat het hier niet gaat om een daad van aanbidding
maar van onderwerping].
Door deze daad toont hij dat hij niet meer zichzelf toebehoort. Hij doet afstand
van zijn eigen wil, van alle recht om zichzelf te leiden. De Heer heeft op zijn
hart alle absolute rechten.
Vers 39-41. De Heer zei: “Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat
zij die niet zien, zouden zien, en die zien, blind worden”. Zijn komst als licht in
de wereld had tot gevolg de ogen te openen van de blinden en ze te sluiten
van hen die ogen hadden om te zien. Zijn macht ging dus wel verder dan de
genezing van een blindgeborene. Want zijn komst bracht het licht van het
leven aan de mens die in de duisternis van de zonde gedompeld was, die op
die manier in levend en direct contact gebracht was met God. Maar zelfs deze
komst was het oordeel voor hen die zagen; van hen die de ontplooiing van zijn
wondere macht hadden bijgewoond en die het licht van het leven niet wilden
aannemen, en ook zich niet erdoor lieten verwarmen.
De farizeen zeggen tot Hem: “Zijn wij soms ook blind?”. Hun zelfvertrouwen
veroorloofde hun niet een ogenblik te twijfelen dat zij niet waren een “…….
leidsman van blinden, een licht van hen die in de duisternis zijn” (Rom. 2:19).
De Heer bedient zich om ze te antwoorden, van de overtuiging die hun vraag
opwierp. Wel zegt Hij: “Als u blind was, zou u geen zonde hebben; maar nu zegt
u: Wij zien; dus blijft uw zonde”; vergelijk vers 3. De zonde die de toestand is
van alle mensen zou u niet toegerekend worden, en u zou de voorwerpen van
genade zijn zoals de arme blindgeborene. Maar nu zegt u: “wij zien”. Dat is
oneindig erger voor u dat te zeggen terwijl u onder hetzelfde oordeel staat als
allen; en nog erger het te zeggen terwijl u het licht weigert en dat licht in mijn
persoon tracht uit deze wereld te bannen. Uw zonde blijft dan ook en u zult er
het oordeel over ontvangen door de verblinding die u zal treffen.
Het onderwerp licht is nog niet uitgeput en later komt het nog terug. Om het
belang ervan te begrijpen is het voldoende op te merken de schriftplaatsen
daarvan vanaf het begin tot het einde in dit evangelie. Zie Johannes 1:9; 3:19;
8:12; 9:4-5, 39-40; 11:9-10; 12:35,46.
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Vers 1-6. Nu komt er een andere kwestie. Van wie hadden de farizeeën, die zich
het gezag aanmatigden leidslieden te zijn van blinden en anderen te onderwijzen
(9:34) dit voorrecht ontvangen? Waren zij door God gemachtigd zich aan het
hoofd van de kudde te stellen? Wat was het teken van hun recht om te leiden?
Om herder van de schapen te worden moest men ingaan door de deur van
de schapen in de schaapskooi. God had van tevoren sommige voorwaarden
vastgesteld om er in te gaan. Voorwaarden waaraan de herder ontwijfelbaar
moest worden herkend. Waren deze farizeeën door de deur binnengegaan?
Waren zij in staat de schapen veilig te stellen tegen de verscheurende wolven?
Waren zij gezonden om de wil van God te doen? Waren zij gekomen met
een absolute onderworpenheid aan deze wil? Beantwoordden zij aan de
karaktertrekken van de Messias als Zoon van David? Hadden zij zich verbonden
met de armen van de kudde in de doop van bekering van Johannes? Bracht
hun liefde tot de schapen hen ertoe om afstand te doen van hun eigen leven
om ze te helpen? Neen, één Man alleen was door de deur van de schapen
in de stal binnengekomen en de deurwachter had Hem opengedaan. Op het
ogenblik dat Hij binnentrad werd een stem uit de hemel gehoord: “deze is mijn
geliefde Zoon in wie Ik al mijn welbehagen gevonden heb”. Zo machtigde God
Hem in tegenwoordigheid van allen, als de herder van de schapen. Het eerste
kenmerk van de herder was “ingaan door de deur”. Maar allen die van elders
inklommen waren dieven en hadden slechts tot doel zich van de schapen
meester te maken die hen niet toe behoorden. Maar de herder heeft nog een
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tweede eigenschap: Hij roept zijn eigen schapen bij naam. Hij kent ze en heeft
een bijzonder belang in elk schaap. Elk schaap wordt door Hem met dezelfde
liefde liefgehad. Zo roept Hij Zacheüs en Maria Magdalena. Hun persoonlijke
omstandigheden kennend, wint Hij hun vertrouwen om zijn doel met hen
te bereiken. Dat doel is (de derde karaktertrek van de herder) “Hij leidt ze
uit”. De dieven en rovers hadden tot doel de schapen in de wettische stal te
houden; onderworpen aan instellingen waar de schapen geen vrijheid, geen
voedsel vinden en waar zij van de schapen voordeel konden halen. De ware
herder wilde zijn schapen van dit juk bevrijden en ze in volle vrijheid stellen.
Wij zullen zien welke zegeningen Hij hun nog meer bereidt. Maar slechts zijn
eigen schapen genieten daarvan; de anderen laat Hij aan de zorgen over van
de “huurlingen”.
Na zijn eigen schapen uitgedreven te hebben gaat Hij voor hen uit om hun
de weg te wijzen. Die weg is dikwijls vol met moeilijkheden (zie Ps. 23), maar
hij leidt naar het huis van de Vader. Hij, de herder is die weg tot het einde
gegaan en onder de meest ongunstige omstandigheden. Hij is dan ook in staat
tot aan het einde te helpen alle schapen die die weg moeten gaan. Zowel de
herder als de schapen van hun kant hebben hun eigen karaktertrekken. Wat
ze in de eerste plaats onderscheidt is dat zij de stem van de herder kennen.
Luisteren naar zijn stem is niets anders dan geloven. Het geloof is de eerste
daad van een waarachtig schaap. “maar u gelooft niet, omdat u niet tot mijn
schapen behoort, zoals Ik u gezegd heb” (vs. 26) zegt de Heer tot de Joden. Het
gevolg van het geloof is dat zij Hem volgen. Daartoe is niet veel inzicht nodig.
Een schaap heeft geen inzicht, maar moet zijn stem kennen. Als zij zijn stem
gehoord hebben kennen de schapen die en zijn er voortaan vertrouwd mee. Zij
zijn onwetend op elk ander punt. Maar zoals in het geval van de blindgeborene
laat de stem van de vreemde hen onverschillig. Zij zullen geen vreemde volgen.
Het komt niet in hen op de stem van de vreemde te vergelijken met die van de
herder, om te beslissen wie zij zullen volgen. Zo een onderzoek is niets anders
dan twijfel en ongeloof. Met het geloof begonnen hebben zij geen behoefte
dat te bevestigen. Nog meer, als de stem van een vreemde zich verheft hebben
zij het gevoel dat hun een gevaar bedreigd en zij vluchten verre van hem. Hoe
zouden zij de grazige weiden en de stille wateren vinden bij een vreemde, die
zij gewoon zijn van de herder te krijgen? Zou een vreemde zo een zorg voor hen
hebben? Zou hij ze herstellen, ze bewaren, ze aanmoedigen, ze waarschuwen
en troosten zoals de herder het doet?
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Vers 7-10. “Jezus dan zei opnieuw: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de
deur van de schapen”. Bij het begin van zijn dienst hebben wij gezien dat Hij
door de deur in de Joodse schaapstal ging, om zich in aanraking te stellen met
de kudde, als de herder. Hij doet zijn stem horen en de schapen horen naar
Hem. Dan doet Hij ze uitgaan en gaat voor hen uit. Door hun geloof en hun
getuigenis bevinden de schapen zich buiten met Hem; zoals de blindgeborene
zojuist ervaren had. Maar de schapen moeten niet buiten blijven. De herder
heeft een plaats waar Hij ze wil doen binnen gaan, en Hij stelt zichzelf voor als
deur om ze erin te brengen. Allereerst is Hij de deur van de Joodse schapen.
Maar in vers 9 gaat Hij verder en zegt eenvoudig: “Ik ben de deur”. Een open
deur voor allen: “als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden, en
hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden”. Een ieder kan de hemelse woningen
ingaan door het geloof in Hem; evenals zijn Joodse schapen uitgingen uit de
aardse schaapskooi door ditzelfde geloof. Zijn schapen gaan door Hem in een
sfeer van nieuwe zegeningen, tot op dat ogenblik geheel onbekend. Als het
schaap daar binnengaat vindt het drie dingen: het heil, de vrijheid en voedsel.
Deze drie woorden omvatten alle christelijke voorrechten:
1.

Het heil is de absolute bevrijding van de zonde en al zijn gevolgen en
de invoering van de gelovige voor God naar de volmaakte aanneming
van Christus zelf.

2.

De vrijheid is de vrijmaking van alle juk (wet, zonde), terwijl ze ons in
staat stelt alleen God te dienen als onze Vader. Vandaar de uitdrukking
“ingaan en uitgaan”.

3.

Het voedsel is de overvloedige weide van de schapen in grazige
weiden en stille wateren, in de hemelse gewesten.

Vers 10. “De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verderven”.
Eenmaal uitgegaan is de kudde niet meer beschermd tegen de aanslagen van
de dief. Zijn doel is de schapen van de herder te stelen, ze van Hem te scheiden
om ze te verstrooien. Zijn doel is ook ze te doden en te vernielen, hetzij
zedelijk, hetzij in werkelijkheid. Want hij wordt de vervolger van de schapen
die hem weerstaan. Dat is het karakter van satan en zijn trawanten. Die maakt
de zielen tot zijn slaven en brengt dood en verval in de kudde die de Heer om
zich had verzameld, (vs. 10). “Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en het
overvloedig hebben”. Het doel van de komst van de goede herder echter is het
leven aan de schapen te brengen. Door het geloof in een gestorven Christus
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behoort dit leven ons. In de kracht van de opstanding van Christus en door de
gave van de Heilige Geest wordt dit leven ons in overvloed gegeven. Het leven
stelt de ziel in betrekking met God. Het leven in overvloed voert hem in het
volle en gehele genot van deze betrekking door de Heilige Geest.
Vers 11-13. “Ik ben de goede herder”. Er is nooit een ware herder van Israël
geweest dan de Heer. Welnu, de Heer uit het oude testament is Jezus. David
zegt in Psalm 23 niet dat hij deze herder is, omdat hij zich voorstelt als zijnde
een schaap. Jozef is slechts een beeld van de ware herder door zijn lijden. Ook
wordt van hem gezegd in Gen. 49:25 “daar de steenrots Israëls zijn herder is”.
David is ook slechts herder in beeld. Hij wordt gehaald uit de weide van achter
de schapen om vorst te zijn over mijn volk (2 Sam. 7:8). De Heer alleen had het
volle recht op deze titel. Want in een volmaakte gehoorzaamheid aan de wil
van God was Hij de verloren schapen komen zoeken van het huis Israëls, om
ervoor te zorgen. Hij zal als herder van Israëls erkend worden als Hij in kracht
zal komen om dit volk te weiden en het opnieuw te verzamelen (Jes. 40:11;
Jeremia 31:10). Ezechiel 34:1-16 en 23 bevestigt wat in ons hoofdstuk wordt
gezegd: de leidslieden van Israël waren dieven en rovers; maar de Heer zal
aan het einde van de tijden een enige herder, zijn dienstknecht de ware David
verwekken om zijn volk te weiden. In Zacharia 13:7 is Christus, in de wereld
gekomen; de door God erkende herder, in tegenstelling met de bedrieglijke
en dwaze herders uit hoofdstuk 10 en 11. Alleen de herder, de metgezel des
Heren is geslagen om later weer gebracht te worden als de grote herder der
schapen en als de overste herder (Hebr. 13:2; 1 Petr. 5:4). Van nu af hebben
wij allen Hem als de herder en opziener van onze zielen, (1 Petr. 2:25). Hier is
Hij niet alleen de herder, maar de goede herder omdat Hij zijn leven stelt voor
zijn schapen. In deze tekst gaat het niet zozeer om zijn verzoeningswerk, als
wel om het feit dat Hij zich vrijwillig heeft opgeofferd, dat Hij zijn eigen leven
heeft gegeven uit liefde tot zijn schapen. Omdat de schapen zijn eigendom zijn
stelt Hij zijn leven voor hen. De Vader heeft ze Hem gegeven en Hij beschouwt
ze als zijn grootste schat. Hij geeft zijn leven om hun leven te redden. Hij geeft
er het bewijs van in ditzelfde evangelie als Hij zegt: “Ik heb u gezegd dat Ik het
ben; als u dan Mij zoekt, laat dezen heengaan” (Joh. 18:8). De huurling uit
vers 12 verschilt van de dief en rover uit vers 1 en 10. Hij is de leidsman onder
de wet die geacht wordt voor de schapen te zorgen. Als satan ze komt grijpen
en verstrooien kunnen de schapen op geen enkele wijze op deze leidsman
rekenen. Die vlucht omdat hij slechts aan eigen belangen denkt. Hij verlaat de
schapen die hem zijn toevertrouwd als het erop aankomt voor hem om zich
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te beveiligen, een voordeel te behalen of een betere plaats te verwerven. Dit
is altijd het kenmerkende van iedere roeping als huurling die niet de liefde
tot de schapen als enige beweegreden heeft. De Heer alleen heeft zijn leven
opgeofferd om zijn schapen in veiligheid te brengen.
Vers 14-16. Wat de goede herder kenmerkt en zijn schapen ook is dat zij elkaar
kennen. Deze betrekking heeft als maatstaf de wederkerige betrekking tussen
de Vader en de Zoon. Kan er een grotere en volmaakte vertrouwelijkheid zijn
dan die? En die vertrouwelijkheid met Christus is de onze! Om zijn schaap en
die gelukkige betrekking te brengen heeft Hij zijn leven voor hen gegeven. In
vers 11 geeft Hij zijn leven opdat zijn schapen zullen genieten van de volheid
van het leven. In vers 15 stelt Hij zijn leven opdat zij zouden genieten van
de volheid van een volmaakte gemeenschap met Hem, gemeten naar de
gemeenschap tussen Hem en de Vader! Deze beide dingen, het leven en de
gemeenschap zijn niet beperkt tot de Joodse schapen. En kunnen dat ook niet,
want “door zijn leven voor de schapen te stellen” moet Hij ze ook zoeken en
ze brengen wáár ze ook zijn, wat noodzakelijkerwijs de deur voor de heidenen
openstelt. Deze zullen ook zijn stem horen zoals de Joodse schapen van vers
3, en er zal zijn één kudde, één herder. Een grote onmetelijke waarheid, later
ontwikkeld door de dienst van Paulus. Die spreekt ons niet alleen toe zoals
Johannes het hier doet over de eenheid van de kudde en van de familie, maar
over de eenheid van het lichaam van Christus en de Gemeente, de bruid van
Christus.
Vers 17-18. Hier vinden we een derde reden waarom de Heer zijn leven heeft
afgelegd. Niet zoals in de beide vorige gevallen (11, 15) om voor de schapen
te krijgen al wat het heil omvat; maar om de Vader te verheerlijken in een
geest van volmaakte afhankelijkheid en gehoorzaamheid. “Ik kom o God, om
uw wil te doen”. Hij geeft het leven zelf, niemand neemt het van Hem. Als het
anders was geweest zou zijn gehele toewijding aan God in twijfel getrokken
kunnen worden. Hij legt zijn leven af om het weer op te nemen. Door het leven
weer op te nemen na op het kruis gestorven te zijn herstelt Hij de heerlijkheid
van zijn Vader die door de zonde onteerd was. De Vader is dus verheerlijkt
door zijn komst op de aarde, door zijn dood en door zijn opstanding. Daardoor
heeft de Zoon de Vader een beweegreden gegeven om Hem lief te hebben;
een motief dat geen ander menselijk wezen Hem had kunnen geven, tenzij de
Zoon van God. Als God ons heeft kunnen liefhebben is dat omdat Hij zelf de
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liefde is. En dat op grond van zijn eeuwige raadsbesluiten, geopenbaard op het
ogenblik dat de Zoon van God mens werd om ons te redden.
Vers 19-21. Deze verzen beëindigen de eerste helft van ons hoofdstuk. De
gesprekken van de Heer hebben geen ander resultaat dan aan te tonen bij
de Joden hun absolute onwetendheid over Christus; de grote “Ik ben” van dit
evangelie. Maar nog meer dan dit beschuldigen zij de “Ik ben”, de Heer zelf dat
Hij een demon heeft. Het is de herhaling van wat zij zeiden in Johannes 8:48
en 52; alleen zijn hier hun meningen verdeeld. Sommigen zeggen ja, anderen
neen. Maar welke waarde kan een mening, zelfs van een rechtvaardige hebben
over Christus als ze niet vergezeld gaat met een werk in het geweten?

Vers 22-42
Vers 22-30. De tijd dat Jezus zich in de tempel zette om het volk te leren, de
tijd dat Hij daarheen opging gedurende het feest was voortaan voorbij, zoals
wij gezien hebben aan het einde van Johannes 8. Hier wandelt Jezus in de
tempel, in de galerij van Salomo (vergelijk Hand. 3:11) tijdens een feest dat
geen betrekking had met de instelling van de wet van Mozes. [Het feest van de
tempelwijding was ingesteld door Judas Macabeus tijdens de reiniging van de
tempel, van zijn nieuwe wijding en van de inwijding van het weer opgerichte
altaar dat eerder ontwijdt was door Antiochus Epifanus (167 voor Christus).
Dit feest werd gevierd op de manier van het loofhuttenfeest. Het had plaats
in de negende maand (Kislev); dat wil zeggen in december, dus in de winter.
(Zie 1 Mac. 4:52-59; 2 Mac. 10:6,7). De wijding van de tempel van Salomo
viel samen met het feest van loofhutten. Dit laatste had plaats in de zevende
maand (Ethanim), dat wil zeggen in oktober. (Zie 1 Kon. 8:2; 2 Kron. 5:3.) De
inwijding van de tempel van Ezra had plaats in de twaalfde maand (Adar); dat
wil zeggen in maart en werd niet als feest gevierd, (zie Ezra 6:15,16.)]
De Joden ontvingen Hem. Hun vraag: “hoe lang houdt u onze ziel in spanning?
Als u de Christus bent, zeg het ons ronduit”, (vs. 24). Dit bewijst aan de ene kant
de onbehaaglijkheid van hen die Hem met beledigingen overladen; aan de
andere kant de verwarring van hen die de beledigende woorden niet konden
goedkeuren die tegen Hem uitgesproken werden. Wat kon Hij antwoorden?
Hadden zij zijn woorden niet verworpen evenals zijn werken toen én woord én
werk bewezen dat Hij de Christus, de gezondene, de Zoon van God zelf was?
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De eenvoudigen van de kudde, de nederigen, zij die Hij had verlost hadden in
Hem geloofd (1:50; 7:31; 9:37) maar zij, toen Hij hun had gezegd wie die was
(8:58) hadden stenen opgenomen om hem te stenigen. Waarom dat? Omdat
zij niet in Hem geloofden, (vs. 26). Alleen het geloof kan Hem kennen. De
Heer geeft in vers 25 de gevolgtrekking van al wat Hij heeft gezegd en gedaan
in deze twee hoofdstukken: zijn werken doen Hem kennen; door het geloof
wordt men een schaap; zonder het geloof is het onmogelijk Hem te kennen
en Hem toe te behoren. En nu neemt Hij aanleiding in hun vraag om weer te
ontwikkelen wat Hij had gezegd in vers 14 tot 16. Wat een schoonheid in deze
verzen 27 en 28! De Herder en de schapen hebben karakters die afwisselend
en met elkaar overeenstemmen en vestigen tussen hen een vertrouwelijkheid
die niets in staat is te verbreken. Er bestaat volmaakte gemeenschap tussen de
beide partijen. “De schapen horen zijn stem”. Het geloof is de eerste stap op de
gelukkige weg die voor hen open staat. Daarna “de Herder kent ze”. Hij voegt
er niet aan toe zoals in vers 14 “Ik wordt door de mijnen gekend”. Wat hun een
volle zekerheid geeft is niet de maat, altijd onvolmaakt, waarmee zij de Herder
kennen, maar de volmaakte kennis die Hij van hen heeft. “Ik ken ze”. Ik zie dat
kostbare geloof dat Ik hun gegeven heb; van mijn kant kan er geen onzekerheid
over hen zijn. Zij volgen mij. Zij worden aangetrokken op mijn voetstappen
door alles wat hun geloof in mij heeft gevonden. En het gevolg is dat Ik hun
het eeuwige leven geef. Hij had hun al gezegd dat Hij was gekomen om hun
het leven te geven. Nu beschrijft Hij wat dit leven is: het is het eeuwige leven.
Hij geeft het hun; een leven dat nooit kan vergaan, een leven dat ze in nauwe
gemeenschap brengt met Hem en met zijn Vader. Dat verenigt ze met Hem door
onverwoestbare en eeuwige banden die door niets kunnen gebroken worden.
Geen macht, zelfs niet van satan kan ze ontrukken aan de hand van de Herder.
Allen die dit leven bezitten kunnen niet ontrukt worden aan de hand van de
Vader die deze schapen aan zijn Zoon gegeven heeft. “De Vader is meer dan
allen”; wie zou ze aan zijn hand kunnen ontrukken? Christus op aarde en de
Vader in de hemel zijn één. Zij hebben eenzelfde bedoeling, eenzelfde kracht
en eenzelfde liefde voor deze zwakke scharen die ze gelukkig willen maken tot
in eeuwigheid! Dit is een wonderbare veiligheid! Maar hoe gemakkelijk is dat
van onze kant te verkrijgen! De Vader en de Zoon hebben alle hulpbronnen
voor hun liefde ontvouwd; al wat ze hebben, hebben ze opgeofferd om ons nu
en in de toekomst te verzekeren! Van onze kant het geloof en ook dit geloof
is door Hem gegeven! Maar dit feit, laten we het niet vergeten, vermindert in
geen enkel opzicht onze verantwoordelijkheid Hem te volgen.
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Vers 31-38. Ze namen weer stenen op om Hem te stenigen. Dat is het
beslissende verwerpen van het getuigenis van zijn werken, zoals in 8:59 zijn
woorden verworpen werden. De Heer zei tot hen: “Jezus antwoordde hun:
Vele goede werken heb Ik u getoond van mijn Vader; om welk van die werken
stenigt u Mij?”. Hij doet uitkomen dat zijn goede werken hun haat opwekken,
zoals Hij hun tevoren had gezegd dat zij niet in Hem geloofden omdat Hij de
waarheid sprak, (vgl. vers 32 met 8:45). Het evangelie van Johannes spreekt
ons van twee goede werken, (en niet van vele); de genezing van de verlamde
van Bethesda en die van de blindgeborene. Wij vinden er veel in de andere
evangeliën. Hier hebben wij in deze twee wonderen een afdoende getuigenis
waardoor elke zaak bestaat, (Matt. 18:16; 2 Kor. 13:1). Op de vraag die Jezus
tot hen richt blijven de Joden, die vroeger hun haat hadden getoond bij de
genezene van de verlamde en die de blindgeborene hadden uitgeworpen,
doof bij het beroep op hun geweten. Terwijl ze de Heer beschuldigden een
zondaar te zijn en een duivel te hebben. “Niet om een goed werk stenigen wij
u, maar om lastering en omdat U die een mens bent, Uzelf God maakt”. Zij
bewijzen daardoor de absolute ongeschiktheid van de mens om te begrijpen
of aan te nemen de verborgenheid van de menselijke en goddelijke natuur
van Christus. Een verborgenheid geopenbaard aan de eenvoudigsten; de
onwetenden van sterfelijke mensen die dat aannemen en ontvangen door hun
geloof zonder zich in staat te achten die verborgenheid te doorgronden, (9:3538). De Heer antwoordt door de aanhaling uit Psalm 82:6. Het is volkomen
waar dat Hij mens is, maar in deze Psalm worden mensen de rechters “goden”
genoemd omdat God ze bekleedt heeft met zijn gezag. Ongetwijfeld hebben
zij dit gezag gebruikt om ongerechtigheid te bedrijven (vs. 2). Toch worden zij
door God zelf “goden” genoemd en “ Zoon des allerhoogste”. Maar dat zal ze
niet verhinderen te sterven als een mens. De Heer Jezus, Hij die de Vader zelf
geheiligd had, afgezonderd als zijn lam om zijn werk te volbrengen; en die geen
zondaar was die uit de mensen genomen was had als mens het recht goddelijk
gezag te bezitten. Want zij hadden op dat ogenblik niet alleen een mens onder
ogen, maar “de Zoon van God”, gezonden in de wereld (vs. 36). Als Zoon van
God deed Hij de werken. Als Hij ze niet deed hadden ze recht om de Zoon
van God niet te geloven. Maar als ze zijn woorden niet geloofden moesten zij
tenminste de werken geloven. En als ze die geloofden waren zij verplicht te
geloven in zijn absolute eenheid met de Vader (vs. 38).
Vers 39-42. Het komt ons voor dat we in de laatste verzen van Johannes 10 van
die zinnebeeldige toespelingen zien die zo dikwijls voorkomen in dit evangelie.
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Wij hebben de Heer gezien, dat de Heer zich langzamerhand terug trok van de
tempel. Hij gaat nu uit Jeruzalem en trekt zich terug over de Jordaan. Dat geeft
dezelfde indruk als het vertrek van de heerlijkheid van de Heer in Ezechiel; een
heerlijkheid die als ongaarne het heiligdom verliet, daarna de tempel, daarna
de stad en dan het land van Israël. Maar met de bedoeling later terug te komen
in hoofdstuk 43 van zijn Ezechiel. Toch werd over de Jordaan, waar Johannes
zonder een enkel wonder te doen eenvoudig getuigenis had gegeven aan
Christus in de harten, een werk volbracht. Zonder wonderen nodig te hebben
herkennen velen het getuigenis voor waar dat aan zijn persoon gegeven werd
en geloven eenvoudig in Hem. Dat is de tegenwoordige positie van de Heer,
een voorwerp van geloof voor allen die als waarheid aannemen het getuigenis
dat Hem wordt gegeven door het woord van zijn dienstknechten.
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Vers 1-44
In hoofdstuk 8 tot 10 zien we hoe het woord en de werken van de Heer
verworpen zijn. De hoofdstukken 11 en 12 stellen ons een nieuw onderwerp
voor. Het is alsof de geschiedenis van Christus, geëindigd van de kant van de
mensen, opnieuw begint naar God en hebbend als uitgangspunt de Jordaan;
de plaats waar Johannes in het begin doopte (10:40). Terwijl het getuigenis van
Jezus door de mensen is verworpen is het nu God die aan zijn Zoon getuigenis
geeft, terwijl Hij Hem in elk opzicht verheerlijkt. Hij verheerlijkt Hem eerst
(want dat is het karakter waaronder dit evangelie ons hem voorstelt) als Zoon
van God door de opstanding van Lazarus; een voorspel van zijn verheerlijking
als Zoon van God in kracht door zijn eigen opstanding. Daarna verheerlijkt Hij
Hem als Messias en koning van Israël (12:12-16); daarna als Zoon des mensen
en hoofd van de volken (12:20-26). Tenslotte als overwinnaar van satan en
middelpunt van aantrekking voor alle mensen (vs. 31-33). Opdat al deze dingen
in het licht zouden komen keert de Heer terug van de Jordaan in Judea. God
wil dat zijn Zoon verheerlijkt wordt op aarde waar de mensen Hem hebben
verworpen, terwijl ze zodoende het uiteindelijke oordeel over zich haalden. In
Johannes 17:5 wordt Hij ons voorgesteld als verheerlijkt in de hemel.
Vers 1. Dit vers begint met de ziekte van Lazarus. In zijn beperkte betekenis
stelt het geval van Lazarus voor de toestand van het zieke Joodse volk;
daarna geplaatst onder het vonnis van de dood en tenslotte, als dit oordeel is
uitgevoerd als het lijk alle tekenen van ontbinding vertoont, kan alleen God het
dode lichaam van Israël opwekken en zal dit later ook doen nadat zijn definitief
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bederf zal zijn vastgesteld. In afwachting is de Heer op weg om het tot het
leven terug te roepen. Lazarus had twee zusters die hier in Johannes voor de
eerste keer voorkomen. In Johannes 12 zien we wat ze kenmerkten. Maar vers
2 is een belangrijke tussenzin, bestemd om de rol van maar Martha te scheiden
van die van de andere leden van de menigte die Jezus liefhad. Inderdaad wordt
in dit vers Maria voorgesteld van tevoren op de plaats die ze later zou innemen.
Ze is het beeld van de aanbidder, het beeld van de verhevenste plaats die men
kan innemen onder het evangelie zoals we in 4:29 hebben gezien. Zo een
plaats valt geheel buiten het Joodse systeem. Maria heeft een hart dat aan
Christus is toegewijd, dat de grootheid van liefde waardeert die Hem zich deed
opofferen terwijl ze zijn voeten zalft met de liefelijke reuk van een eredienst
waarin deze vrouw zich verootmoedigd en zichzelf zover vergeet dat ze met
haar haren de voeten van haar Heiland afdroogt. Maria is de uitdrukking van
wat het kostbaarste is in het christendom. De dienst van Martha verschijnt
pas in het volgende hoofdstuk en verschilt niet van die van de heiligen uit alle
bedelingen. Haar naam wordt dan ook niet genoemd als die van Maria “overal
waar dit evangelie gepredikt wordt”. Als deze tussenzin er niet was zou men
kunnen geloven dat (volgens vers 5) waar de naam van Maria zelfs niet wordt
genoemd, Martha en Lazarus de eerste plaats innemen in de gedachten van de
Heiland. Zo is het niet. Maria die heel eenvoudig haar zuster genoemd wordt
verdwijnt, want zij behoord in beeld tot een soort heiligen die niet meer de
bedeling van de wet kenmerkt, maar die van de genade.
Vers 3-6. De zusters van Lazarus delen hun angst aan de Heer mee, in het
volle vertrouwen dat Hij er in zal voorzien. Zij zeggen niet: “die wij liefhebben”
maar “die u lief hebt”. De genegenheid voor hun broeder is zeer groot, maar
zij doen een beroep op de liefde van Christus voor Lazarus. Zij hebben een vol
vertrouwen in die liefde, en zou Hij niet aan hun vraag beantwoorden? “En
Jezus dit horende zei: Deze ziekte is niet tot de dood, maar ter wille van de
heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor wordt verheerlijkt”. Kan
men niet hetzelfde zeggen van Israël? Zijn dood is niet definitief, want daarin
zal God verheerlijkt worden, maar dat kan niet anders gebeuren dan door zijn
Zoon te verheerlijken.
De verheerlijking van de Zoon van God door God zelf, omdat God door Hem
verheerlijkt is, dat is dus het grote onderwerp van dit hoofdstuk. God kiest
het ogenblik dat de wereld beslist zijn geliefde Zoon heeft verworpen, om zijn
zaak in handen te nemen en Hem te verheerlijken. “Jezus had Martha en haar
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zuster en Lazarus lief”. Men ziet dat de Heer zijn heerlijkheid niet scheidt van
zijn liefde tot de zijnen. Die gaat zowel deze heerlijkheid als deze liefde tonen
door Lazarus op te wekken. Zo zal het ook zijn bij onze opstanding. Die zal de
vrucht zijn van zijn liefde en het gevolg van zijn heerlijkheid als Zoon van God.
Deze heerlijkheid, geopenbaard in zijn eigen opstanding, zal ook geopenbaard
worden in de onze. “Toen Hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef Hij nog
twee dagen in de plaats waar Hij was”. God had een tijd vastgesteld om zijn
Zoon door de opstanding van Lazarus te verheerlijken en de Heer, volmaakt
afhankelijk van de Vader, loopt dit ogenblik niet vooruit. Zo zal het ook met
de Gemeente gaan. Zelfs de liefde van Christus voor zijn Bruid zal Hem niet
doen vooruitlopend op de tijd die door de Vader is bepaald om zijn Zoon te
verheerlijken op de dag van de opstanding of de opname van de heiligen. De
Heer Jezus blijft nog twee dagen op de plaats waar Hij was. De opstanding van
Lazarus, als beeld van het gestorven Israël, kan slechts plaats hebben na een
voldoende getuigenis (twee dagen) aan deze dood gegeven. Die dood wordt
bevestigd als Jezus tussenbeide komt; want Lazarus ligt al vier dagen in het
graf.
Vers 7-8. Na een gehele afhankelijkheid getoond te hebben van zijn Vader
zegt Jezus tot zijn discipelen: “laten wij weer naar Judea gaan”. Als de dood
tussenbeide gekomen is heeft de overwinnende kracht over de dood nu vrij
spel. Zo was het ook naar het kruis. De dood van de Heer was even werkelijk
als die van Lazarus, maar met dit grote verschil dat Hij de Heilige God geen
ontbinding moest zien.
Vers 8. “Rabbi, onlangs trachtten de Joden U te stenigen en gaat U weer
daarheen?” Zij vergissen zich niet over de gevolgen van de terugkeer van
hun Meester in Judea, maar wat kennen zij Hem weinig! Zij meenden dat, als
de Joden er niet in geslaagd waren de eerste en de tweede keer om Hem te
stenigen, zij deze keer in hun opzet zouden slagen. Zij kennen niet een Heiland
die vrijwillig zijn leven aflegt op het ogenblik door Hem gekend en door zijn
Vader bepaald, waar Hij zou overgeleverd worden in de handen van de mensen.
Vers 9-10. De Heer Jezus zegt: “Zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand
overdag wandelt, struikelt hij niet, omdat hij het licht van deze wereld ziet;
maar als iemand ‘s nachts wandelt, struikelt hij, omdat het licht niet in hem is”.
Het twaalfde uur van de dag; die tijd was gesteld door God om het licht uit te
blussen, was nog niet gekomen. Zo lang de Heer op aarde was, was het licht
van de wereld nog niet verdwenen. Hij was niet alleen dat licht als Zoon van
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God (9:5) maar Hij wandelde er als mens, en kon geen verkeerde stap doen
want Hij zag alle dingen in het volle licht. Iedere stap die Hij deed werd verlicht
door zijn volmaakte kennis van de wil van God. Nog meer: het licht was in Hem
en hoe kon Hij zich vergissen in wat Hij ook deed? Als Hij zei: “Laten we weer
naar Judea gaan” was dat opdat de raadsbesluiten van God het doel van zijn
komst, hun volle vervulling zouden hebben. Hij, die het licht niet in zich heeft
wandelt in de nacht en struikelt. Het zou evenzo gegaan zijn met de discipelen
als de Heer hun wens had vervuld. Want in dat geval zou Jezus niet opgegaan
zijn naar Jeruzalem. Hij zou zich onttrokken hebben aan de Joden. God zou niet
verheerlijkt zijn door de dood en opstanding van Lazarus, en ook niet door de
dood en opstanding van Christus. Het heil zou niet volbracht zijn, de mens zou
gedompeld gebleven zijn in de duisternis, ver van God!
Vers 11-16. “Dit sprak Hij en daarna zei Hij tot hen: Onze vriend Lazarus slaapt,
maar Ik ga heen om hem uit de slaap te wekken”. Hoe liefelijk is dat woord: onze
vriend. De Heer verbindt zijn discipelen met Zichzelf in gemeenschappelijke
genegenheid voor Lazarus. Hij doet ze delen in zijn eigen gevoelens en deelt in
de hunne. Hij stelt tegelijkertijd hun harten gerust door hun te spreken over de
slaap van hun gemeenschappelijke vriend die Hij ging opwekken. De woorden
“slaap” en “slapen” worden altijd toegepast op de dood van het lichaam als er
sprake is van de geliefden van God. Dat woord blijft hetzelfde als het lichaam
de prooi is geworden van de ontbinding. Omdat de christen het eeuwige
leven bezit wordt van hem nooit gezegd dat hij een gestorvene is. Zoals altijd
begrepen de discipelen hun Meester niet. Zij denken aan de slaap van een
zieke, de voorloper van zijn genezing. Om zich door hen te laten begrijpen zegt
Hij: Lazarus is gestorven. Zijn hart is vol vreugde bij de gedachte dat God zich
door deze gebeurtenis bedienen zal om het geloof bij de discipelen voort te
brengen (vs. 15) en daarna bij Martha (vs. 40); daarna bij de menigte (vs. 42)
en tenslotte bij de Joden die bij Martha gekomen waren (vs. 45).
“…maar laten wij naar hem toe gaan”: een gezegend woord. Als de Heer naar
de doden gaat is dat om hun het leven te brengen. Zo is het altijd; of het nu
gaat om het leven van de ziel of om het leven van het lichaam. Zo zal het ook
zijn als Hij opstaat van de troon en zal komen naar zijn ontslapen heiligen om ze
tot zich te nemen. Thomas zegt: “laten wij ook gaan om met Hem te sterven”.
Terwijl het de gedachte van de Heer is om het leven te geven is de gedachte
van Thomas naar de dood te gaan en die met Jezus te delen. Ongetwijfeld
uit genegenheid maar wat een tegenspraak zou de dood van de Heer geven,
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weinige dagen later, met de goede besluiten van deze arme discipelen die
zullen vluchten en Hem alleen zullen laten!
Vers 17-19. Lazarus is al vier dagen in het graf als Jezus te Bethanië komt. Een
volledige tijd was verlopen opdat de dood onomstotelijk werd vastgesteld.
De zwarte sluier van de rouw hangt over allen. Martha en Maria zijn er in
gewikkeld. De Joden die gekomen waren om ze te troosten kunnen de last
niet verlichten die op hun drukt. De dood heerst. Te midden van dit toneel
van droefheid komt een man, veracht, gehaat en verworpen naar voren om
daarmee in contact te komen. Deze mens zal uitgeroepen worden als Zoon
van God in kracht (vs. 20-22). Zodra Martha hoort dat Jezus komt gaat ze Hem
tegemoet. Haar haast zou verkieslijker schijnen dan de houding van Maria
die in huis blijven zitten. Toch had Martha, hoewel evenzeer bemind door de
Meester als haar zuster geen werkelijke gemeenschap met Hem. De wens om
Jezus te zien en Hem haar verdriet mee te delen, gevoegd bij de behoeften
aan activiteit dat haar kenmerkte, drijft Martha naar Hem toe. Dat is helemaal
niet af te keuren. Alleen het komt niet overeen met de gedachten van Christus.
Martha raadt ze niet. Wat mat Martha betreft is het alsof zij ondanks de afstand
de houding begrepen had van Jezus die twee dagen bleef waar Hij was, omdat
God Hem zijn wil niet had meegedeeld. Zij was afhankelijk van haar Heer
zoals die zelf als Zoon des mensen afhankelijk was van zijn God. Hij had haar
zijn wens niet meegedeeld. We zien dan ook haar niet eerder opstaan dan
nadat deze wens haar was overgebracht. In afwachting van deze boodschap
zal zij gehoorzamen aan het woord van Martha: “de Meester is er en Hij roept
je”. Dit beschouwt zij als een directe en onbetwistbare roep van de Heer. Zij
geloofd dat woord omdat zij in gemeenschap is met Hem en de oproep die zij
ontvangt overeenkomt met de wens van haar hart. Hoe verschilt dan ook deze
ontmoeting met die van Martha met Jezus. Martha gaat alleen Hem tegemoet;
als Maria komt volgen onmiddellijk alle Joden die bij haar in het huis zijn en
worden zo getuigen van het wonder. De ontmoeting van Martha met Jezus
brengt haar een onderwijs dat zij niet kan begrijpen omdat zij nooit in het
geheim van de gedachten van de Heiland is geweest zoals haar zuster wel was
geweest vanaf haar allereerste contact met hem (Luc. 10:39).
Vers 21-22. Martha zegt: “ Heer, als U hier was geweest, zou mijn broer niet
gestorven zijn”. Maria zegt precies hetzelfde met dezelfde worden in vers 32.
Want evenmin als haar zuster heeft zij nog niet de heerlijkheid van God gezien.
Zeker, als Jezus daar geweest was dan zou Lazarus niet gestorven zijn. Maar
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de Heer was niet in de wereld gekomen om te verhinderen dat de mensen
zouden sterven. Hij bracht het eeuwige leven daar waar de zonde de dood had
gebracht. Martha is veel duidelijker dan Maria. Zij zegt “maar ook nu weet ik,
dat God U al wat U van God zult bidden, zal geven”. Dit woord is de uitdrukking
van een klein geloof dat meent groot te zijn. Het is alsof Martha zegt: deze
dood, die uw tegenwoordigheid had kunnen verhinderen verminderd mijn
vertrouwen niet in de vertrouwelijkheid van uw betrekkingen met God, ook
niet mijn zekerheid dat u van Hem alles kunt krijgen. Martha schijnt zelf niet te
begrijpen als zij het woord “zult begeren” gebruikt, de ware betrekking van de
Heer als Zoon met de Vader. Maria die even onwetend was als haar zuster van
de macht die geopenbaard zal worden voegt niets toe aan de uitdrukking van
haar smart. Zij zoekt niets anders dan het hart van Jezus om er haar verdriet
te brengen. Zij kent zijn liefde en heeft de zekerheid van zijn medegevoel.
De troost van de Joden kan haar niet voldoen en ook niet de leegte van haar
arme hart vervullen. Zij gaat putten aan de ware bron van troost. Zij werpt zich
aan zijn voeten, wat niet gezegd wordt van Martha. Het is de onveranderlijke
houding van Maria, de houding van smeken, afhankelijkheid, vertrouwen en
liefde. Maria is slechts gelukkig aan de voeten van Jezus; dat is het goede deel
dat zij altijd behouden zal. Zij weet dat als Hij daar geweest was, Hij die zo
dikwijls zijn macht ontplooid had voor zieken, melaatsen, blinden en lammen
die niet van zijn kennissen waren, temeer nog die macht zou gebruikt hebben
voor zijn vriend en dit gezin dat Hem zo dierbaar was!
Vers 23-37. “Jezus zegt tot Martha: je broer zal opstaan”. “Martha zei tot
Hem: Ik weet dat hij zal opstaan in de opstanding op de laatste dag”. Arme
Martha! Zij meent iets te weten. Tweemaal verraadt haar “Ik weet” (vs. 22
en 24) de toestand van haar hart. Zij wist iets dat de rechtzinnigheid zonder
leven van de farizeeën bevestigen zou, maar het is een van deze waarheden
die zondaars kunnen toegeven zonder dat hun geweten erdoor wordt bereikt.
Maar wat ze zou horen keert alle begrippen omver waaraan zij gewoon was.
De Heer plaatst in enkele woorden de hele waarheid voor haar: “Ik ben de
opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al sterft hij; en ieder
die leeft en in Mij gelooft, sterft geenszins in eeuwigheid”. Allereerst Hijzelf is
de opstanding en het leven. Deze dingen vindt men alleen in Hem. De macht
van de opstanding is in Hem. Dat gaat Hij bewijzen door Lazarus op te wekken.
Hij zal het spoedig bewijzen door zijn eigen leven te hernemen dat Hij afgelegd
had (hoewel het evenzeer waar is dat God hem heeft opgewekt uit de doden
en dat Hij opgewekt is door de heerlijkheid van de Vader). Om deze beide
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dingen te bezitten: de opstanding en het leven, is het voldoende in Hem te
geloven. De opstanding in de eerste plaats, omdat alle mensen moeten uitgaan
uit hun toestand van de dood om het leven te hebben; naar wat gezegd wordt:
“indien een voor allen gestorven is, allen dan gestorven zijn. En Hij is voor allen
gestorven opdat zij die leven niet meer voor zichzelf leven maar voor Die, die
voor hen gestorven en opgewekt is” (2 Kor. 5:14-15). Zelfs al zou hij gestorven
zijn, zal hij die zoals Lazarus in Hem geloofd heeft, leven. Want hij bezit in
Christus de opstanding uit de doden en een leven aan de andere zijde van
de dood, dat de dood niet kan bereiken. Dat is het deel van hem die in Hem
geloofd, en van niemand anders. Er is een opstanding uit de doden. Martha
wist dat; maar voor de gelovigen is er een opstanding uit de doden wat Martha
niet wist en evenmin de discipelen (Marc. 9:10). De opstanding van Lazarus
was verbonden met de komst van Christus die gezegd had: “laat ons tot hem
gaan”. De opstanding van alle heiligen zal op dezelfde manier verbonden zijn
met de tweede komst van Christus. Behalve de opstanding was in Christus zo
een grote macht van het leven dat die de levende gelovigen kon verhinderen
te sterven. Deze tweede groep gelovigen, die de tweede komst van Christus
levend zal bevinden, zal nooit sterven. Die zal geen behoefte hebben aan de
opstanding, want zoals de gestorven gelovigen de opstanding in Hem zullen
vinden, zo zullen ook de levende gelovigen het leven in Hem vinden. Een leven
dat de dood nooit zal kunnen bereiken en zo zullen zij veranderd worden en
gelijkvormig het aan het heerlijke leven van Christus. Het ogenblik van deze
gebeurtenis zal voor beide groepen personen hetzelfde zijn. Want, bij de ene
zowel als bij de andere is het verbonden met de komst van Christus. Het is het
deel van het geloof. En tenslotte, zoals we hebben gezien in de persoon van
Christus, is het leven niet te scheiden van de opstanding. Deze zegeningen
zullen de vrucht zijn van zijn komst om de heiligen in de hemelse gewesten
in te voeren; terwijl Lazarus slechts werd opgewekt om nog enige tijd op de
aarde door te brengen. Al deze dingen worden ons gezegd op het ogenblik dat
de dood zijn macht over Lazarus bevestigd, waar hij zijn schaduw werpt over
allen, over de vrouwen in berouw, over de geest der Joden en over het hart van
de discipelen. Een vreselijk beeld van de wereld op kleine schaal; waarlijk de
wereld is het dal van de schaduw van de dood. Christus verschijnt: het toneel
veranderd dadelijk.
Vers 26.” Geloof je dat?”. Dat woord is belangrijk. Martha geloofde in de
opstanding van de doden, maar de opstanding was niet het voorwerp dat Jezus
voor haar geloof plaatste. Hijzelf was dit voorwerp en die Hem bezat had in
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Hem de opstanding en het leven. Het Woord van God geeft ons geen dogma’s,
hoewel zij er zijn, maar geeft een persoon. Dogma’s doen nooit leven. Als men
de persoon heeft bezit men alles wat Hij is en men begrijpt alles wat Hij brengt.
Deze zelfde vraag: “geloof je dat?” zou nu tot de christenen gericht kunnen
worden. Verwachten zij de komst van de Heer en de beide grote feiten die
deze komst vergezellen?
Vers 27-28. Martha antwoordt: “Ja Heer, ik geloof dat U de Christus bent, de
Zoon van God, die in de wereld zou komen”. Haar geloof is werkelijk. Maar het
is niet in staat om het niveau van de aardse beloften aan de Joden gedaan te
overschrijden. Zij gelooft wat de profeten aankondigen, dat de Messias, de
Christus, de Zoon van God is en over de aarde zal heersen. Zij weet dat Hij de
mensen de zegeningen zou brengen van zijn regering. De Heer had tevoren al
heel andere waarheden doen kennen dan die. Hij had zich geopenbaard als
het brood van God dat uit de hemel is neergedaald om het leven aan de wereld
te geven (6:33), dat is de vleeswording. Dan als degene wiens vlees men moest
eten en wiens bloed men moest brengen drinken (het geloof in een gestorven
Christus) om het eeuwige leven te hebben en door Hem opgewekt te worden
in de laatste dag. Hier doet Hij zich kennen als een Heiland in opstanding.
Martha begrijpt deze dingen niet; zij ging heen en riep Maria heimelijk
zeggende: “de Meester is er en Hij roept je”. Zij liegt niet als zij deze boodschap
overbrengen. De Heer Jezus was gekomen voor deze beide zusters en zij voelt
zich verlegen tegenover de Meester om haar onvermogen om zijn gedachten
te begrijpen. Aan de andere kant voelt ze dat Maria, bekend met zijn woord,
meer in staat is dan zij de mededelingen van de Heer te verstaan. Hoe dikwijls
berooft het gebrek aan werkelijke gemeenschap met Hem ons van nieuwe
zegeningen en houdt ons op een graad van kennis die het gemiddelde niveau
niet overschrijdt. Hiermee stelt het merendeel van de kinderen van God zich
tevreden in de christenheid.
Vers 29-32. Zodra Maria de boodschap hoort staat ze haastig op en komt tot
Hem. Tot hier lijkt zij op de Meester zelf in zijn weg van nederige afhankelijkheid
en geduldig wachten. Nu Hij haar roept wacht zij geen ogenblik. Zoals Hij tot
haar is gekomen komt zij tot Hem. Zij heeft niets verloren met te wachten
op de roep van de Meester door niet spontaan naar Hem te gaan zoals haar
zuster. Want zij vindt Hem op dezelfde plaats waar Martha Hem had ontmoet;
niet in het dorp maar op de weg naar het graf. De Joden denken dat Martha
niets anders kan doen dan gaan wenen op het graf. De komst van Jezus is hen

150

Johannes 11

onbekend. De dood en de rouw en het verdriet dat de dood veroorzaakt zijn de
enige dingen waar zij aan denken. Maria zegt dezelfde dingen als haar zuster,
maar zij zegt ze aan zijn voeten. Daar te zijn is de enige schuilplaats voor haar
angstig hart. Zij kent zijn macht nog niet, maar zij kent zijn liefde, de enige
hulpbron voor een trouwe ziel, voor wie de troost van de Joden niets kon
brengen.
Vers 33-36. “Toen Jezus haar dan zag wenen en de Joden die met haar waren
meegekomen, zag wenen, werd Hij verontwaardigd in de geest en ontroerd”.
Wat een medegevoel heeft de Zoon van God met het lijden dat toch zo verdiend
is van de mens! Het zien van de macht van de dood over de geest van zijn
geliefde, en over die van alle mensen, vervuld Hem tegelijk met droefheid over
de toestand van hen die Hij is komen bevrijden en ook met verontwaardiging
over de verschrikkelijke macht die satan heeft verkregen door de dood over
de zondige mens (dat is de betekenis van “verontwaardigd in de geest”).
De mens, een schepsel van God is er aan onderworpen omdat hij geluisterd
heeft naar de verleidende insinuaties van de duivel! Jezus ontroerde voor de
dood. Hier voor de dood die op de hele wereld drukt zonder hoop om er aan
te ontsnappen. In Johannes 12:27 voor zijn eigen dood als Hij, de Zoon van
God, de gevolgen gaat dragen van de zonde en zich gaat overleveren aan deze
macht van satan. Maar om die te vernietigen voor hen die er aan onderworpen
waren. Maar als Hij ontroerde gebeurde dat op dat voortaan het hart van zijn
geliefde nooit ontroerd zou worden (14:1).
Vers 34. “waar hebt u Hem gelegd?”. Zij zeiden: “Heer komt en zie”. De Heer
Jezus weende. Het is merkwaardig dat het Griekse werkwoord “dakruo”, dit is
tranen vergieten (de dakru-traan) alleen in deze tekst voorkomt. Het wenen
van Maria en de Joden (klaco vers 33) heeft niet dezelfde betekenis. Dit laatste
woord betekent “de tranen vergezeld van berouw en uitwendige tekenen van
de smart, zoals jammerklachten enz.”. Men komt het dikwijls tegen, maar het
wordt maal een keer toegepast op Jezus (Luc. 19:41) als Hij weent en weeklacht
over Jeruzalem uitspreekt. Terwijl zijn omgeving weent en weeklaagt over de
dood van Lazarus, weent Jezus alleen. Het is de uitdrukking van een volmaakt
medegevoel dat helemaal voelt, zonder vermenging van enig ander gevoel,
de diepe ellende van arme wezens die gebukt gaan onder het onverbiddelijke
gewicht van de dood. Het is een goddelijk en tegelijkertijd een menselijk
medegevoel dat kwam te midden van dit toneel van lijden en smart dat Hij
alleen in staat was te beoordelen in zijn uitgebreidheid, om daar een volledige
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bevrijding te brengen. Weeklachten konden hier geen plaats hebben; Hij
die weende had slechts één woord te zeggen om Lazarus uit de doden op te
wekken. De Joden zeiden: “zie, hoe lief Hij hem had”. De Joden vergisten zich.
De tranen van de Heer hadden een heel andere oorzaak dan verdriet over een
beminde. Hoe kon Jezus treuren over iemand die Hij ging opwekken? Helaas,
de Heer werd nooit begrepen. Zijn liefde en zijn macht werden altijd verkeerd
uitgelegd. De volmaakte liefde kan geen vrees en geen verdriet kennen, want
Hij heeft de hele goddelijke macht tot zijn beschikking.
Vers 37-40. “ Maar sommigen van hen zeiden: Kon Hij die de ogen van de blinde
opende, niet maken dat ook deze niet stierf?”. Zij drukken niet alleen verdriet
uit met Martha en Maria, maar werpen een blaam op de Heiland. Omdat Hij
de macht bezat zeggen zij waarom heeft zijn liefde zich niet geopenbaard in
het geval van Lazarus? En zij beweerden Hem te kennen! “Jezus dan, opnieuw
in Zichzelf verontwaardigd, kwam bij het graf; nu was dat een spelonk en een
steen lag er tegen aan. Jezus zei: Neemt de steen weg”. Toen Jezus opstond was
er geen behoefte om de steen weg te nemen. Geen steen kon zijn opgestane
lichaam verhinderen er door heen te gaan en uit het graf te komen. De steen
werd door de engel weggerold nádat Jezus uit het graf was gegaan, om aan de
vrouwen en discipelen toe te staan erin te gaan en te zien dat de sterkte van
satan, het graf was overwonnen door een overwinning die hem machteloos
had gemaakt, die de macht van de dood had. In het geval van Lazarus ging
het om de steen weg te nemen opdat de dode, opgewekt tot het aardse leven
in een verderfelijk lichaam, en niet geestelijk en verheerlijkt, het graf kon
uitgaan. De mensen en niet de engelen werden dan ook geroepen om zelf de
hindernis weg te nemen. Het woord van Martha: “hij riekt al” als zij het bederf
merkt is tegelijkertijd een bewijs van haar gebrek aan inzicht in de gedachten
van Christus en is in één woord slechts ongeloof. Want de Heer zegt: “Heb Ik
je niet gezegd, dat je, als je gelooft, de heerlijkheid van God zult zien?”. Zij ziet
in het verderf een onoverkomelijk bezwaar voor elke goddelijke tussenkomst.
De opstanding van Lazarus is een getuigenis dat God geeft aan de heerlijkheid
van zijn eigen Zoon. Zij is tegelijkertijd het beeld van de opstanding van de
ontslapen heiligen uit het verderf van hun lichaam. Het verschil is dat wij zullen
opstaan voor de hemel, en niet als Lazarus voor de aarde. Opdat de heerlijkheid
van God geopenbaard zal worden moest de dood tussenbeide gekomen zijn in
het geval van de Heer, zowel als in dat van Lazarus; behalve dat de Heer het
verderf niet heeft gezien. Maar nog meer, zijn dood is de grondslag van al zijn
heerlijkheden, zoals wij dat zullen zien in de volgende hoofdstukken.
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Vers 41-44. De Heer Jezus richt het oog omhoog en dankt de Vader dat Hij
zijn gebed heeft gehoord. Hier is Hij de gezondene die geheel afhankelijk is
van de Vader om gehoord te worden. Dit karakter van afhankelijkheid hebben
wij dikwijls gezien. Het wordt altijd in Johannes gevonden en op een des te
treffender wijze omdat de Heer er wordt voorgesteld in zijn goddelijk karakter
en in het bijzonder in dit hoofdstuk waar de heerlijkheid van God in Hem
wordt geopenbaard in de opstanding van Lazarus. In Johannes 17:1 is het
antwoord op zijn gebed zijn invoering in de heerlijkheid als gevolg van zijn
eigen opstanding uit de doden als “Zoon van God in kracht”. De Heer Jezus
weet (vs. 42) dat de Vader Hem altijd hoort en dat Hij de dingen geeft die Hij
gevraagd heeft omdat Hij geen andere wil heeft dan die van de Vader (1 Joh. 5,
14:15)5:14-15). Maar Hij zegt: “Ik wist wel dat U Mij altijd hoort, maar ter wille
van de menigte die rondom Mij staat, heb Ik dit gezegd, opdat zij geloven dat U
Mij hebt gezonden.” Hij dankt niet ná, maar vóór het wonder opdat de menigte
ten volle overtuigd zou zijn van de volmaakte overeenkomst tussen de Vader
en Hem. Dit gezegd hebbend riep Hij met grote stem: “Lazarus komt naar
buiten!”. Hier hebben we als het ware een beeld (van tevoren) vervroegd van
het geroep in 1 Tesselonica 4:16.4:16. Alleen in die laatste tekst heeft het tot
doel de bijeenvergadering van de opgewekte en veranderde gelovigen om ze
in te voeren in de hemelse gewesten met hun Heer en Heiland. In het geval van
Lazarus de eenvoudige herinvoering van de gelovige als getuige op het aards
toneel. Daarom bedient de Heer zich van menselijke instrumenten om Lazarus
in het midden van de mensen weer terug te voeren. “Neem de steen weg ontbindt hem - laat hem gaan”. Tegelijk kunnen de aanwezigen zich overtuigen
door deze verschillende daden van de absolute werkelijkheid van het wonder.
Lazarus gaat uit, de handen en de voeten gebonden met grafdoeken en zijn
gezicht omwonden met een zweetdoek. De banden, de zinnebeelden van de
dood zijn nog aan hem. Hij kon er mee uit het graf zonder dat hij ze er laat. Voor
het ogenblik wordt hij ervan bevrijd door mensenhanden op bevel van de Heer.
Maar de mensen kunnen niet verhinderen dat deze banden terugkomen. Heel
anders is de opstanding van de Heer. De linnen doeken en de zweetdoeken,
zinnebeelden van de dood, worden voor altijd in het graf achtergelaten als
getuigen van een macht die voortaan vernietigd en overwonnen is; die zijn
prooi heeft losgelaten.
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Vers 45-57
Vers 45-52. Men vindt hier bij velen een werkelijk geloof dat door het wonder
wordt voortgebracht dat zij hadden bijgewoond. Maar het verschilt dikwijls
van het geloof dat de vrucht is van een werk in het geweten. Anderen kunnen
zich bij deze gelovigen voegen zonder dat hun geloof enige werkelijkheid
heeft. Zo is het met de sommigen die naar de farizeeën gaan om te zeggen wat
Jezus gedaan heeft. Geloof dat genoegen neemt met een joods en geestelijk
systeem dat vijandig is tegen Jezus, is zelfs bij gelegenheid medeplichtig er
mee. De hoofdzaak die de godsdienstige hoofden bezighoudt is dat als Jezus
wordt aangenomen hun hele invloed op het volk verloren zal gaan. “Allen
zullen in Hem geloven” zeggen ze. Wij moeten dus de menigten verhinderen
in Jezus te gaan geloven. Wat een verschil met Johannes de Doper die als het
ware zijn discipelen er toe dwong om het Lam van God te volgen! De oversten
hadden nog een tweede reden om Jezus te verwerpen. Deze reden is hun
nationale leven. De Romeinen zullen komen en onze plaats en ons volk beide
wegnemen. Het nationalisme is altijd een grote valstrik voor de zielen. Wat
wisten de farizeeën van de gevolgen van de dienst van Christus als Hij door het
volk zou worden aan genomen? Inderdaad zou deze aanneming geweest zijn
de algemene heerschappij van de koning van Israël. God had echter andere
plannen dan die van zijn koningschap, hoewel Hij dat wel opeist zoals wij
zullen zien in Johannes 12. Maar tegen alle verwachtingen van de hoofden
van het volk in was het juist als gevolg van de verwerping van Christus dat
Jeruzalem en de tempel vernietigd werden zoals de Heer het had voorzegd en
dat het volk werd overgebracht (aan de andere zijde van Babylon); Hand. 7:43,
Amos 5:25-27.
Kajafas de hogepriester, hij die kort daarna zijn kleren scheurde terwijl hij Jezus
beschuldigd van lasteringen en zo de ontwerper wordt van het doodvonnis
tegen Hem uitgesproken, raad het Sanhedrin aan Hem te doden om te
voorkomen dat de Romeinen onze plaats en ons volk wegnemen (vs. 48).
Kajafas is de harteloze en gewetenloze. Hij is alleen bezig met de voordelen
die de Joden kunnen trekken uit deze moord. Maar zonder dat hij het weet (de
gave om de Godsspraken uit te spreken was dikwijls verbonden aan het hoger
godsdienstige ambt dat hij bekleedde) profeteert hij wat het raad besluit
van God is in de dood van Christus. Deze dood had plaats met het oog op de
uiteindelijke instelling van Israël. Maar zij opende ook de deur voor de volken;
verafschuwd door de Joden. Hoe weinig vermoedde Kajafas de betekenis
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van zijn worden! Hij is een voorbeeld van de manier waarop God de mond
van zijn ergste vijanden gebruikt tot zijn raadsbesluiten. Hier nadert Kajafas
Bileam; de hogepriester voegt zich bij de boze profeet. In deze profetie zien
we het belang van het overblijfsel in het oog van God en de manier waarop
het volk hersteld kan worden door de dood van Christus. Maar wat door
Johannes erbij wordt gevoegd is de christelijke kant van het kruis: “opdat
Hij ook de verstrooide kinderen van God tot één zou vergaderen”, hetzij dat
ze waren uit de verstrooiing van Israël die op de Pinksterdag de kern werd
van de christelijke familie, hetzij dat ze later getrokken zouden worden uit de
heidenen om in één vergaderd te worden met de gelovigen uit het Jodendom.
Een volk samengesteld uit alleen maar kinderen van God sprak alle Joodse
gedachten tegen.
Vers 53-54. Van die dag af beraadslaagden ze om Hem te doden, want naar
het raadsbesluit van God moest zijn dood op het paasfeest plaats hebben.
Maar Jezus wandelde niet openlijk meer onder de Joden. Al is opgemerkt
hoe de opeenvolgende daden van de Heer herinneren aan het vertrek van
de heerlijkheid in Ezechiël 11. De Heer Jezus is uit de tempel gegaan, uit
Jeruzalem, heeft zich over de Jordaan gegaan, tenslotte onderbreekt Hij zijn
openbare betrekkingen met het volk om te verblijven met zijn discipelen, die
Hij ervan scheidt “naar het land bij de woestijn, naar een stad die Efraim heette,
en bleef daar met de discipelen”. (vs. 54). Hij wacht daar op het door God
bepaalde ogenblik dat de tonelen zich zullen ontwikkelen in betrekking met
Pasen. Efraim doet ons denken aan de symbolische betekenis die zo dikwijls
in dit evangelie voorkomt. Dit woord betekent dubbele vruchtbaarheid. Er is
dubbele vruchtbaarheid waar een verworpen Christus zich bevindt; alleen
zijn discipelen hebben het voorrecht ervan te genieten. Al het overige wordt
moest gelaten. Zo is het ook met ons. De wereld die ons omringt en die
Christus heeft gekruisigd is voor ons een woestijn geworden. Maar zij die de
Heer omringen hebben aan niets gebrek, de vette weiden en de stille wateren
behoren Hem. Hier eindigt eigenlijk dit hoofdstuk. (De gewone verdeling van
al deze hoofdstukken is dikwijls gebrekkig,7:53-8; 9:1-38; 9:39-10; 11:1-54;
11:55-12:36.
Vers 55-57. Deze verzen behoren tot het volgende hoofdstuk. Het pascha der
Joden was nabij. Vanaf dit ogenblik ontvangt het pascha die naam niet meer.
Het is afgelopen met het feest der Joden. Het wordt vervangen in de volgende
hoofdstukken eenvoudig door het pascha met een beeld van de offerande van
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Christus het land van God. Velen gingen op naar Jeruzalem om zich te reinigen.
Zij wilden weten of Jezus op het feest zou komen. Maar omdat het Joodse
feest voortaan weggelaten wordt in dit evangelie in Gods oog, zoekt men Hem
tevergeefs. De farizeeën zelf, ondanks hun pogingen om de hand op Hem te
leggen zullen Hem pas vinden op de door God bepaalde tijd voor zijn offerande,
zijn afzondering in Efraim is hun onbekend. In het volgende hoofdstuk als Hij
te Bethanië komt en in Jeruzalem binnen gaat, als koning van de vrede, staat
een machtiger hand dan de hunne het hun niet toe Hem gevangen te nemen.
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Na in Johannes 11 de heerlijkheid van Christus voorgesteld te hebben als Zoon
van God door de opstanding uit de doden, wil God ook de heerlijkheid van zijn
Zoon als koning van Israël en als Zoon des mensen geven. Dat is in Johannes
12. Maar eerst wonen wij een toneel bij dat ons voorstelt de gevolgen van
deze beide grote feiten, voorgesteld door de dood en opstanding van Lazarus
omdat niet de dood, en niet de opstanding van de Heer nog hebben plaats
gehad. Dit toneel is de maaltijd te Bethanië. Men kan daar verschillende
leringen uit trekken. Men ziet er de karakters van het ware Joodse overblijfsel
dat de Heer omringt voordat die tot koning van Israël wordt uitgeroepen.
Uit praktisch oogpunt kan men er ook zien de zegeningen die de christenen
vinden en verwerkelijken als zij vergaderd zijn om de tafel van de Heer.
Maar vóór alle dingen zit er om de tafel van de Heer een familie die Hem
toebehoort als gevolg van dood en opstanding en te midden van die toestand
zitten daar (in de persoon van Judas) zelfs zij die absoluut vreemd zijn aan
alle gemeenschap met de Heer. Dit liefelijke toneel heeft dus een bijzondere
plaats in de gebeurtenissen van dit hoofdstuk, het is het gerechtelijk toneel
om zo te zeggen, gevestigd als gevolg van de dood en de opstanding. Lazarus
is opgewekt, maar om nog enige tijd op aarde te leven. Zo is het ook met ons,
alleen onze dood en opstanding zijn geestelijk. Wij zijn met Christus gestorven
en opgewekt, met Hem gekruisigd aan ons vorige leven om voortaan voor God
te leven. Dit toneel omvat bovendien alles wat ons gerechtelijk leven in deze
wereld kenmerkt.
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“Zij maakten daar dan een maaltijd voor Hem klaar”. Er wordt ons niet gezegd
wie het deden. Sinds de opstanding van Christus is een belijdenis gevormd die
zich tot taak stelt de Heer te eren. Wat ook de zedelijke toestand is van hen die
dit feest vieren, Hij is er het voorwerp van. Het feest wordt niet gehouden om
Lazarus te eren, wiens rol beperkt is tot een van hen die met Hem aanzaten,
maar om Christus te eren die juist bewezen heeft dat Hij de opstanding en het
leven is. Ondanks deze belijdenis worden alleen drie personen, die de hele
familie van Bethanië vormen de familie van het geloof, de voorwerpen van
de liefde van Christus genoemd als er aan deelnemende. God houdt slechts
rekening met hen. De eerste is Lazarus. Lazarus de levende getuige van wat
Jezus voor hem heeft gedaan door hem te bevrijden van de dood. De tweede
persoon, Martha stelt de dienst voor zoals trouwens in heel haar leven. Maar
een dienst die Christus tot voorwerp heeft en mee helpt de gasten in aanraking
met Christus te brengen, met Hem die het middelpunt van het feest is. Tenslotte
de derde persoon is Maria die de eredienst voorstelt. Dat zijn de drie karakters
die zij bekleden die het Woord hier noemt en waarin heden niet te christenheid,
maar het ware christendom zich laat samenvatten: het getuigenis, de dienst
en de eredienst. Alle andere gasten worden in dit evangelie weggelaten. Zij
mochten zeer talrijk zijn, bezield met betere bedoelingen, maar de Geest van
God houdt slechts rekening met de werkelijkheid en niet met de uitwendige
toestand. Een enkel persoon, Judas, vormt hier een tegenstelling met de drie
genoemde. Op het ogenblik dat hij zijn Meester gaat verraden, berekent hij
het voordeel van de liefdedaad die door Maria wordt volbracht voor de Heer.
Hij stelt het vleselijk, egoïstisch, en werelds element voor, totaal vreemd aan
de banden die de leden van de familie van God met hun Hoofd verenigen.
Dit toneel kan in Johannes beschouwd worden als een beknopt schilderij van
het hele tijdperk, ingewijd door de dood en de opstanding van Christus en
dat heden nog duurt. Het getuigenis, de dienst en de eredienst moeten ieder
verstandig christen kenmerken. Ieder man van het geloof die handelt onder de
leiding van de Geest. Een of twee van deze kenmerken zijn niet voldoende; alle
drie zijn noodzakelijk voor het christelijke leven. Maria is misschien onwetend,
maar zij heeft het inzicht van het hart. Zij heeft Hem vurig lief die zoveel liefde
heeft betoond aan haar en haar familie. Het dreigende gevaar dat boven het
hoofd van Jezus zweefde, de dreigende dood lieten haar niet onberoerd. Zij
voelt misschien vaag dat deze dood noodzakelijk is en haar liefde ontdekt in de
nardus die zij bewaard had een middel om zoveel liefde te beantwoorden. Zij
zalft de voeten van de Heer, niet zijn hoofd als in de andere evangeliën omdat
zij in Hem de Zoon van God erkent die juist zijn goddelijke macht heeft getoond
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in de opstanding van Lazarus; maar die, onfeilbaar geheim van zijn liefde, zelf
moet sterven.
De daad van Maria heeft een meer onmiddellijk gevolg dan die van haar broer
en zuster; “het huis werd met de geur van de balsem vervuld”. Waar zijn in de
huidige dag de christenen die de Heer een dergelijke eredienst brengen? Als
zij dat niet doen zullen hun dienst en vooral hun getuigenis er door beïnvloed
en ernstig geschaad worden. In de andere evangeliën werd dit goede werk
van Maria, alleen voor Christus gedaan, helaas miskend, zelfs door de andere
discipelen van de Heer.

Vers 9-19
Alle tegenstand en haat van de voornaamste overpriesters die zover gaat, wat
afschuwelijk, dat zij de moord op Lazarus beramen, kan niet verhinderen dat
God een grote menigte bereikt om getuigenis te geven aan de intocht van
zijn Zoon in Jeruzalem. Deze intocht is de bevestiging dat wat het woord zegt
over de Messias zeker vervuld zal worden. Allen gaan zich naar de Heer met
palmtakken (Lev. 23:40; Neh. 8:15) die vooraf schaduwden de uiteindelijke rust
na de oordelen van de woestijn en naar de wraak uitgeoefend over de volken.
De menigte roept: “gezegend hij die komt in de naam des Heren, de koning
van Israël!”. Ditzelfde toneel staat beschreven in de drie andere evangeliën.
Het kon slechts het vooruitlopen zijn op een toekomstige dag. Want, nadat
het plaats had in Matteüs 21:1-11 horen wij de Heer tot de Joden zeggen in
Matteüs 23:39: “Want Ik zeg u: u zult Mij van nu aan geenszins zien, totdat u
zegt: Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer”. Dit woord is aangehaald
uit Psalm 118:25-26 dat spreekt van de inleiding van de duizendjarige regering
na de vernietiging van de volken. Een regering waar Christus tenslotte erkend
wordt als de poort, zowel als de steen, vroeger verworpen en nu de hoeksteen
geworden, als de koning, zoon van David en tenslotte als God zelf. Die dag
zal de dag zijn die de Heer heeft gemaakt (Ps. 118:24). Ons evangelie haalt
een tweede tekst aan, Zacharia 9:9 “jubelt luide, gij dochter van Sion, juich
gij dochter van Jeruzalem! Zie uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig
en zegevierend, nederig en rijdende op een ezel, op een ezelshengst een
ezelinnenjong”. Deze tekst is weggelaten in Marcus 11 en Lucas 19, maar
wordt teruggevonden in Matteüs 21:5. Maar Matteüs en Johannes laten de
woorden van Zacharia weg: “rechtvaardig en zegevierend” omdat, als de Heer
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terugkomen zal in heerlijkheid, het heil het gevolg zal zijn van het rechtvaardig
oordeel door Hem uitgeoefend, en dat het de bedoeling van de Geest van God
niet is om ons hier het oordeel voor te stellen, maar de genade. De aanhaling
in Johannes laat zelfs het woord “nederig” weg, weergegeven in Matteüs
door het Woord “zachtmoedig”, omdat de Messias in ons evangelie als God
wordt voorgesteld. Als Zoon van God wordt die hier uitgeroepen als koning
van Israël. Een andere bijzonderheid bevestigt wat wij juist gezegd hebben. In
de drie andere evangeliën bedient de Heer zich van menselijke instrumenten,
hetzij van discipelen, hetzij van de eigenaar van het ezelinnenjong en zijn
omgeving om zich het rijdier te verschaffen dat de profetie van Zacharia zal
vervullen. Hier niets dergelijks. De Heer Jezus zelf vindt een jonge ezel en zette
zich daarop. In alle opzichten, zoals we zo dikwijls hebben gezien, wordt zijn
goddelijk karakter onderstreept in Johannes en Hij die verklaard is God Zoon
in kracht te zijn (vs. 17), maakt als koning van Israël zijn entree in Jeruzalem.
Zo wordt alles geregeld om de Zoon van God als Messias te verheerlijken.
Tegenover dit goddelijk gezag en deze hoogste majesteit zou de vrees zich van
het hart van de menigte kunnen meester maken. De oproep van Zacharia om
luid te jubelen maakt plaats in ons evangelie voor dit eenvoudig woord: “vrees
niet” (vs. 15). Wij hebben Jezus gezien, verheerlijkt als Zoon van God (11:40),
dan als Zoon van David (12:13). Wij zullen Hem zien verheerlijkt als Zoon des
mensen: “Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen wordt verheerlijkt”.(vs.
23). Hier komen we tot het uitgebreidste, wat zijn resultaten betreft, van zijn
heerlijke bevoegdheden. Als Zoon des mensen komt Hij op aarde om te dienen
en om zijn leven te geven als rantsoen voor velen. Als zodanig volbrengt Hij de
verlossing dat Hij ons de toegang verschaft in het heiligdom, ons in betrekking
brengt met zijn God en Vader. Als zodanig verenigt Hij ons met Hemzelf, leden
van één lichaam, waarvan Hij het hoofd is; als Zoon des mensen wordt Hij
gesteld over alle dingen. Als er voor Hem een hoge titel van heerlijkheid is dan is
het wel deze; God heeft dan ook aan deze mens, vroeger vernederd, een naam
gegeven boven alle naam, omdat in de naam van Jezus (zijn naam als Zoon des
mensen) alle knie zich zal buigen en alle tong zal belijden dat deze Christus hier
is tot heerlijkheid van God de Vader. De gevolgen van zijn werk als Zoon des
mensen worden voor onze ogen ontwikkeld in de volgende hoofdstukken en
we beginnen met het korte verhaal dat we nu gaan bespreken.
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Vers 20-36
Vers 20. “Nu waren er enkele Grieken onder hen die opgingen om op het feest
te aanbidden”. Het waren geen Griekse Joden maar Grieken uit de volken,
aangetrokken door de eredienst die de ware God gebracht werd te Jeruzalem.
Hun aantal was zeer beperkt. Zij waren als een staaltje van wat plaats zou hebben
als de tijd van de duizendjarige zegeningen gekomen zou zijn. Maar dit kleine
aantal was voldoende om aan te tonen wat het gevolg zou zijn van de dood van
de Zoon des mensen; niet alleen voor de tijd van het einde, maar veel meer
nog voor de dagen waarin wij leven. In beperkte zin voorafschaduwen deze
weinige Grieken de toekomstige zegeningen van de volken. Deze zegeningen
zal plaats hebben zoals hier, door middel van het overblijfsel van Israël “dezen
dan gingen naar Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem
aldus: Heer, wij wensen Jezus te zien”. Filippus, vroeger geroepen om Jezus te
volgen was het middel geweest om Nathanaël er toe te brengen - de Israëliet
zonder bedrog - om Jezus te erkennen als Zoon van God en koning van Israël.
“Filippus kwam en zei het Andreas”. Andreas, eerder discipel van Johannes de
Doper had zijn eigen broeder Simon tot Jezus gebracht. Zij behoorden tot het
begin van het getuigenis van de Heer in Israël en maakten deel uit van de
discipelen van Jezus, van het ware overblijfsel van dit volk. Filippus en dan
Andreas zijn de tussenpersonen om hen uit de volken in aanraking met Christus
te brengen. Ditzelfde feit zal aan het einde van de tijden gebeuren. Want door
het Joodse overblijfsel zullen de volken in aanraking met het evangelie van het
koninkrijk gebracht worden. Maar bij dit profetisch toneel, hoe werkelijk het in
de toekomst ook is, blijft de Heer niet staan. Hij zegt niet: “brengt ze binnen”.
De invoering van de heidenen door het overblijfsel wordt tot later uitgesteld.
Maar Jezus ziet in deze wens van de Grieken om kennis met Hem te maken
de volbrenging van wat onmiddellijk zou gebeuren door zijn dood. “Het uur
is gekomen dat de Zoon des mensen wordt verheerlijkt”. Het uur is gekomen
doelt altijd op het kruis en op zijn onmiddellijke gevolgen. De verheerlijking
van de Zoon des mensen kon slechts plaats hebben door zijn lijden. Maar zijn
lijden zou de poort helemaal openstellen voor de volken in de tegenwoordige
tijd. Voortaan, zoals we het hier zien en ook in de andere evangeliën moet zijn
titel van Messias de voorrang laten aan zijn titel van Zoon des mensen (3:1315; Marc. 8:29-31; Luc. 9:20-22). Maar omdat de Zoon des mensen verheerlijkt
zou worden moest Hij sterven. De Heer dringt dan ook aan op zijn dood: “als
de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij alleen; maar als zij sterft,
draagt zij veel vrucht”. Neergedaald uit de hemel op de aarde, hoewel Hij de
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Vader aangenaam was om zijn persoon als mens, zou Hij alleen gebleven zijn
in deze volmaaktheid als die niet door de dood was gegaan. Maar na het kruis
werd veel vrucht in de goddelijke schuren gebracht. Er was wel een groot
verschil tussen zo een oogst en de paar Grieken die tot de Messias werden
gebracht! Zijn dood is dus de eerste stap van zijn verheerlijking. Maar het is
noodzakelijk dat zij die Hem toebehoren dezelfde weg volgen. “Wie zijn leven
liefheeft, verliest het; en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren tot
het eeuwige leven” (vs. 25). Die zich aan deze wereld geeft en aan hetzelfde
leven dat de wereld zoekt, zal het verliezen. Dat is een leven van ijdelheid,
vervreemd van God en van Hem gescheiden zoals de wereld zelf is. Dit leven
loopt slechts uit op de dood.
Vers 26. “Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen; en waar Ik ben, daar zal
ook mijn dienaar zijn”. Om Hem te dienen moet men gaan waar Hij is gegaan,
Hem volgen door de dood én marteling als het moet, zoals later zoveel van
zijn trouwe dienstknechten het hebben gedaan. Maar in alle gevallen Hem
volgen door de dood aan de zonde en de wereld. Dat is het beginsel van
onze dienst op de aarde. Het gevolg van de dood aan alles wat de wereld ons
kan aanbieden is waar en duidelijk: “waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar
zijn. Zo iemand mij dient, de Vader zal hem dienen”. Merk op dat voor ons
het volgen één wordt met de dienst. Hem volgen in ootmoedige nederigheid,
in zelfverloochening die heel zijn leven op aarde heeft gekenmerkt, dat
is Hem dienen. Zijn vernedering had geen ander doel dan God te dienen
terwijl Hij ons diende. Zo ook hebben onze vernedering, onze nederigheid en
zelfverloochening tot doel Hem te dienen door zondaars tot Hem te brengen
en door de heiligen de voeten te wassen. Deze vrijwillige vernedering van
de Zoon des mensen is voor Hem geweest de weg van de heerlijkheid; hij is
het ook voor ons. Het gezegend einde van onze loopbaan is de heerlijkheid
te delen die Hij verkregen heeft als beloning op zijn eigen dienst en zoals de
Vader zijn volmaakte dienstknecht heeft geëerd door Hem in de heerlijkheid
op te nemen, zal Hij de dienstknechten van zijn Zoon eren door hun hetzelfde
deel te geven als Hij.
Vers 27-36. Het vooruitzicht van zijn toekomstige heerlijkheid als Zoon des
mensen en de noodzaak van zijn dood om de zegen van de volken in te voeren
brengt de gedachten van de Heer terug tot het huidig ogenblik, tot het offer
dat Hij ging volbrengen. “Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader,
verlos Mij uit dit uur? Maar daarom ben Ik in dit uur gekomen” (vs. 27). Nu.
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Wat een vooruitzicht opent zich nu voor Hem in ditzelfde ogenblik! Het is als
het voor uitvoeren van de angst van Gethsemane die in dit evangelie niet
worden genoemd, waar zijn goddelijk karakter het hele toneel vervuld in de
olijfhof en tot op het kruis. Zijn ziel is ontroerd. Die was ook ontroerd (wij
hebben de reden ervan gezien) bij het graf van Lazarus (11:33), terwijl Hij toch
zou antwoorden op hetzelfde ogenblik in overwinnende kracht. Hier is zijn ziel
ontroerd. De dood met zijn prikkel de zonde staat voor Hem. De dood in al
zijn werkelijkheid die de zondaar van God scheidt. De dood die de vorst des
levens bereikt. De dood, de vloek uitgesproken over Hem! Die zegt: “wat zal
Ik zeggen?”. Zal al de liefde van de Vader voor Hem, zijn veel geliefde Zoon
Hem niet uit dit uur bevrijden? Neen! Hij vindt het antwoord in zijn eigen
hart. Daarom, voor deze offerande van zichzelf, om veel vrucht te dragen in
het eeuwige leven, is Hij in dit uur gekomen. Ook, wat een volmaakt vergeten,
wat een zelfvernietiging zien wij in deze woorden. Hij gaat volheid in al de
ontroering van dood en oordeel waarvan de wateren Hem zullen komen tot
in de ziel, omdat de Vader (Hij die liefde is) zijn naam zal verheerlijken tot heil
voor de zondaren ten koste van de dood van zijn eigen Zoon!
Vers 28. “Er kwam dan een stem uit de hemel: Ik heb hem verheerlijkt en Ik zal
hem opnieuw verheerlijken”. Op de dood van zijn Zoon antwoordt de Vader
door de opstanding. Hij had zijn naam verheerlijkt door de opstanding van
Lazarus. Hij ging Hem verheerlijken door Jezus op te wekken uit de doden en
door Hem te doen zitten aan zijn rechterhand (Rom. 6:4). Let op deze stem
uit de hemel. Zij had zich doen horen bij de doop door Johannes om het
welbehagen van de Vader te verklaren in zijn vernederde Zoon. Ook op de
heilige berg om te verklaren door de opstanding dat Hij volmaakt voldaan is
over het werk dat door Hem is volbracht.
Vers 29. De menigte is niet in staat om de stem van God te begrijpen. Zij ziet
er een natuurverschijnsel in. Anderen zeggen dat een engel tot Hem heeft
gesproken. Het komt niet in hen op dat dit woord tot Hem gericht is. Is het zo
niet altijd met de wereld? Zij keert zich af van het Woord dat haar het oordeel
aankondigt en begrijpt niet het Woord dat de algemeenheid van de goddelijke
genade aankondigt.
Vers 30-33. Deze stem was niet voor Jezus gekomen. Want die wist dat de Vader
Hem altijd hoorde. Maar zoals in ook 11:42 had die tot de menigte gesproken
zodat zij zou geloven dat de Vader Hem had gezonden; zo sprak de Vader hier
voor de menigte om haar tot de Zoon te brengen en haar te bevrijden van
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het toekomstige oordeel. Dan legt de Heer in vers 31 de betekenis uit van
deze stem. Zoals Hij had kunnen zeggen: “nu is mijn ziel ontroerd”, toen Hij
in gedachte inging in het uur van de offerande van zichzelf, kon Hij hetzelfde
nu beschouwen van de kant van de wereld die hen verwierp. “Nu is het
oordeel van deze wereld”. De wereld werd door deze daad veroordeeld. Zijn
uiteindelijke oordeel, dat later zal worden uitgeoefend, is uitgesproken op het
kruis. Een beslist oordeel dat niet herroepen zou worden. Dezelfde gedachte
vindt men uitgedrukt in Johannes16:8-11 als er sprake is van de komst van de
Heilige Geest. Maar over het kruis vinden we in onze tekst nog een derde “nu”.
“nu zal de overste van deze wereld worden buitengeworpen”. Het oordeel dat
satan van het toneel verbant en hem werkt in de buitenste duisternis en in
de poel van vuur en van zwavel, dat is de tweede dood, dit oordeel wordt
uitgesproken op het kruis. De vijand is verslagen, maar wacht nog dat het
vonnis zal uitgevoerd worden. Wij gelovigen kunnen hem behandelen als een
overwonnen vijand.
In tegenstelling met het lot van de wereld en van satan zien wij hier de plaats
die aan de Heer is gegeven, een soevereine allesomvattende plaats: “En als Ik
van de aarde ben verhoogd, zal Ik allen tot Mijzelf trekken” (vs. 32). Zijn dood
verheft Hem in werkelijkheid en in beeld van de aarde. De wereld heeft Hem
zelfs geen plaats voor zijn voeten op aarde gelaten, maar zijn kruis wordt het
middelpunt van aantrekking voor alle mensen en dat buiten de wereld. De
Heer beschrijft hier de algemeenheid van de aantrekking; zij is niet alleen voor
de Joden, maar ook voor de volken, voor de hele wereld. Zo krijgt Hij de titel
van Heiland van de wereld. De toegang tot het kruis staat open voor allen.
Slechts het kruis kon beantwoorden aan dit woord: “van de aarde verhoogd”.
Niet de Joodse doodstraf-de steniging - en ook niet de Romeinse doodstraf
de onthoofding; om de raadsbesluiten van God te volbrengen moest dit soort
doodstraf, de schandelijkste plaats hebben. Tegelijkertijd moest bewezen
worden dat er voor Hem geen plaats op de aarde was. In vers 34 vinden we
weer hetzelfde onverstand bij de menigte. Misschien onder invloed van zijn
intocht in Jeruzalem noemen zij de wet die hun had geleerd dat de Christus
eeuwig blijft (Ps. 110:4; 102:12; 9:7). Hoe kon Hij dan spreken over zijn dood?
Zij begrijpen onmiddellijk dat het gaat om de dood van het kruis, maar hoe
komt dan de noodzaak van het sterven volgens hen overeenkomen met de
titel van Christus? In dat geval zou de Zoon des mensen niet de Christus zijn.
Wie is Hij dan? Zo worden de duidelijkste dingen duister, daar waar slechts
onverstand en geen geloof is om ze aan te nemen. Had de Heer hun niet al
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gesproken over zijn verhoging als Zoon des mensen, hetzij van Godswege
(3:14) hetzij van de kant van de mensen (8:28) om aan te geven welke dood
Hij zou ondergaan?
“Jezus dan zei tot hen: Nog een korte tijd is het licht onder u; wandelt terwijl
u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis
wandelt, weet niet waar hij heengaat. Terwijl u het licht hebt, gelooft in het
licht, opdat u zonen van het licht wordt. Dit sprak Jezus, en Hij ging weg en
verborg Zich voor hen” (vs.35 en 36). In feite is dit de conclusie van alles wat
ons is voorgesteld vanaf hoofdstuk 8 en 9. Het zou spoedig te laat zijn, de
oproep werd hoe langer hoe dringender. De Heer Jezus had hier veel gesproken
over het licht in al deze hoofdstukken. Hier spreekt Hij er de laatste keer over,
daarna nog als opperste uitnodiging in vers 46. Het licht was nog maar weinige
tijd bij hen. Het woord “wandelen” heeft dezelfde betekenis als in hoofdstuk
8:12. Het gaat erom het licht aan te nemen en er in te wandelen, in plaats van
zich te laten overheersen door de duisternis zonder te weten waar men hen
gaat. Zo is het ook in 11:9-10. Het is het laatste ernstige beroep op het ogenblik
dat de zon ondergaat en dat de mensen aan zichzelf worden overgelaten in de
nacht. Maar ze moeten weten dat de deur tot het laatste ogenblik open staat.
Het gaat er eenvoudig om in Hem te geloven. Hij is het licht zoals zo dikwijls
in deze hoofdstukken staat. Geen enkele inspanning wordt gevraagd van de
mens, de zondaar. Er wordt eenvoudig tot hem gezegd in het licht te geloven, in
Hem die alle dingen openbaar maakt. Allereerst, wat wij zijn, daarna wat God
is voor ons in Christus. Vanaf het ogenblik dat men in het leven geloofd is men
een zoon van het licht, die door het licht is verwekt. Zoals wij dat zo dikwijls in
dit evangelie gezien hebben. Daar het licht en het leven niet te scheiden zijn
heeft een ieder die het licht heeft ook het leven. En al wie het leven heeft is
een kind van God en een schaap van Jezus. Naar deze dingen gezegd te hebben
verbergt Jezus zich voor hen. De zon gaat onder. Zie alle teksten waar het licht
van het toneel zich terugtrekt als met tegenzin, (7:52; 8:59; 9:35; 10:40; 11:54)
en tenslotte zijn beslissende verdwijning.

Vers 37-50
Hier vinden we het kort overzicht van alles wat voorafgaat. De kwestie van
het geloof (37-43) gaat voor alle andere. Allereerst hebben zij in Hem niet
willen geloven en dat hebben alle hoofdstukken ons getoond. Jesaja had dit
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van tevoren geprofeteerd “wie heeft onze prediking geloofd?”. In de tweede
plaats hebben zij niet kunnen geloven volgens Jesaja 6:9-10. Dat is het oordeel
over dit ongelovige volk, zijn gerechtelijke verblinding als van Farao. Alleen
als Jesaja 53:1 in ons de vrijwillige verblinding van het volk heeft getoond
openbaart de rest van dit zelfde hoofdstuk ons dat deze verblinding niet het
werk van de genade heeft tegengehouden, en ook niet heeft verhinderd. De
aanhaling uit Jesaja 6 geeft aanleiding tot een belangrijke opmerking. Jesaja
zei deze dingen toen hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak (vs. 41). Toen
Jesaja de Heer, de Heer der heerscharen gezeten zag in zijn tempel op een
hoge en verheven troon, toegejuicht door het drievoudige koor van serafijnen,
zag hij de heerlijkheid van Jezus, van hem sprak hij. In de Heer van het Oude
Testament zien wij dus Jezus en kunnen op hem toepassen al wat ons van Hem
gezegd wordt! Hoe stemt dit woord helemaal overeen met de hele inhoud van
het evangelie dat wij lezen! Maar we zijn nog niet klaar met de kwestie van
het geloof. In de derde plaats zien we dat zelfs velen uit de oversten in Hem
geloven. Wij hebben het geloof zich zien uitbreiden van de enkele personen
naar de Joden, van de Joden naar de scharen (10:42; 11:45; 12:11-12). Nu
wint het de hogere klassen. Dit geloof wordt er slechts te verachtelijker door.
Een hogere plaats in de godsdienstige wereld is een erge hinderpaal voor het
leven van het geloof. Want het geloof zonder leven is slechts een oorzaak van
oordeel en wel de ernstigste van alle. Als ze moeten kiezen tussen de smaad
van Christus en de verachting van de wereld aarzelen deze zielen niet, ondanks
de overtuiging die zij hebben van de godheid van Christus. Zij kiezen de eer en
de goedkeuring van de mensen liever dan de eer van God. Uit de synagoge
gebannen te worden had meer belang in hun ogen dan Hem openlijk te
belijden die zij erkenden als de Messias. Met dit vreselijke woord sluit deze
passage. Geëerd te worden door de mensen, hun goedkeuring te hebben,
goed gezien te zijn in de wereld is veel belangrijker voor deze zielen dan de
eer van God die zijn liefde en macht in de persoon van Christus ter beschikking
van zondaren stelt!
Vers 44-50 zetten het overzicht voort dat in vers 37 is begonnen. Zij herhalen
voor de laatste keer wat voorgesteld is over het geloof en het leven. Op het
ogenblik dat de zon is verdwijnen geeft een laatste straal nog zijn verwijderde
aanwezigheid te kennen. De Heer stelt opnieuw het geloof voor als punt van
uitgang van alle zegen voor de mens. Geloven in Christus is geloven in de Vader
die Hem gezonden heeft. Christus zien is de Vader zien. Dit eenvoudige geloof
is voldoende om uit de duisternis uit te gaan en tot het licht gebracht te zijn.
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Als iemand de woorden van Christus hoort zonder gevolg te hebben op zijn
geweten, blijft voor hem slechts het oordeel over. Maar Jezus, de gezondenen
van de Vader, is niet voor het oordeel maar voor het heil van de wereld komen.
Laten we opmerken hoe in het hele evangelie deze algemeenheid van het heil
aan allen wordt voorgesteld. Maar die Christus verwerpt en zijn woorden niet
bewaard zal geoordeeld worden in de laatste dag door het Woord zelf dat Hij
gesproken heeft. Het woord van Christus was het woord zelf van de Vader. Hij
sprak niet van zichzelf, maar alleen wat de Vader Hem geboden had. Hij en de
Vader waren één in gedachten, bedoeling en doel. Alles werd samengevat in
dat woord: het eeuwige leven voorgesteld aan alle mensen en gegeven aan al
wie geloofd. Men kan dus vaststellen hoe deze weinige verzen het overzicht
vormen van alles wat in dit evangelie ons voorgesteld is. Vanaf deze plaats
wordt de Heer in de volgende hoofdstukken voorgesteld in beeld als volledig
gebroken hebbend met de wereld nadat Hij verhoogd is van de aarde.
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Johannes 13
Vers 1-20
Dit hoofdstuk geeft een nieuw onderwerp dat eindigt met hoofdstuk 17.
Johannes 12 had ons het punt van uitgang voorgesteld, van de onmetelijke
zegeningen waarmee deze hoofdstukken vervuld zijn; dat wel zeggen van
de Heer, het tarwe graan dat in de aarde valt, dan sterft en tenslotte veel
vrucht draagt door zijn opstanding. Johannes 13 kan verdeeld worden in vier
delen: in het eerste (1-11) verlaat de Heer zijn plaats bij de zijnen om voor
hen de zinnebeeldige daad van de voetwassing te doen. In het tweede (12-20)
herneemt Hij zijn plaats in hun midden om hen te dienen als voorbeeld opdat
zij tegenover elkaar dezelfde daad verrichtten als Hij. Het derde deel (21-30)
spreekt ons van het verraad van Judas en wat er omgaat in het hart van de
Heer naar aanleiding hiervan. Het vierde deel (31-38) stelt ons het kruis voor
als zijnde de verheerlijking van God voor zijn Zoon. Het hele hoofdstuk spreekt
ons de van de Heer, n.l. om in de hemel zijn dienst voor zijn discipelen voort
te zetten nadat Hij zijn werk op het kruis volbracht heeft, en op het kruis om
zijn werk te volbrengen. Nu in het bijzonder deze vier delen van dit hoofdstuk.
Vers 1-11. “Voor het feest van het pascha nu heeft Jezus, die wist dat zijn uur
was gekomen dat Hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader en die de
zijnen die in de wereld waren, had liefgehad, hen liefgehad tot het einde” (vs.
1).
Het toneel dat hier is voorgesteld is de paasmaaltijd van de eerste drie
synoptische evangeliën, maar met een heel andere bedoeling. Het Paaslam
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dat de maaltijd vormt wordt zelfs niet genoemd, behalve als er gesproken
wordt over het ingedoopte brood (vs. 26). Want als het feest van de Joden
nog bestaat (vs. 1-29) is Jezus zelf voortaan het pascha. Zoals in de andere
evangeliën heeft het avondmaal in de avond plaats, aan het begin van de
feestdag naar Joodse gewoonte om de dagen te tellen. Het was nacht toen
Judas het brood kreeg. Vóór het feest. De Heer Jezus wist dat zijn uur gekomen
was dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader. “Het uur is gekomen”
is hier niet het kruis maar, zoals tevoren is opgemerkt, het noodzakelijke en
onmiddellijke gevolg van het kruis; het feit van over te gaan uit deze wereld
tot de Vader. Pas in vers 31 ziet de Heer opnieuw dit uur als het kruis zelf
en wij zullen er de reden van zien. Hier verwerkelijkt Jezus zijn vertrek, niet
als de dood, maar als het hemelse leven bij de Vader na de dood en op dit
vertrek zijn alle volgende hoofdstukken gebaseerd. Hij ging de zijnen verlaten,
de voorwerpen van zijn liefde, schijnbaar zonder hulpbronnen, ver van Hem in
de wereld. Want zij worden hier beschouwd als zij die in de wereld waren en
die er bleven in zijn afwezigheid terwijl Hij overgegaan was uit deze wereld tot
de Vader. “…die de zijnen die in de wereld waren, had liefgehad, hen liefgehad
tot het einde”. Het hele verhaal in vers 1-11 is gebaseerd op het feit dat Hij
heengaan tot de Vader en dat toch zijn liefde dezelfde blijft. Deze liefde had
hen vergezeld, gevolgd, beschermd gedurende heel zijn verblijf met hen in
de wereld. Het einde is hier niet het kruis waar de grootsheid van deze liefde
voor altijd heeft geschitterd, maar zij gaat verder en omvat de hele tijd dat
de zijnen van Hem gescheiden zijn, zolang Hij in de hemel zou zijn. Dit is een
tijd die eindigt door hun uiteindelijke vereniging met de Heiland die ze voor
een tijd verlaten had. Dan zal de dienst van de liefde die Hij uitoefent in deze
verzen om ons te reinigen ophouden, want die dienst zou op het ogenblik van
onze vereniging met hem ophouden. Wat dat betreft is deze vereniging dus
het einde van de reiniging. Maar zijn liefde zelf zal zeker verder gaan dan dat
ogenblik. Die zal eeuwig uitgeoefend worden als dienst van de liefde tegenover
de zijnen en niet alleen als een officiële dienst met het oog op hun reiniging.
Als wij in een voortdurende gemeenschap met Hem in de hemelse gewesten
zullen genieten zal Hij nader komen om ons te dienen; dit karakter zal Hij nooit
verliezen (Luc. 12:35). Hij zal de zijnen voeden met een steeds vernieuwende
vreugde, onbegrensde schatten van zijn eigen liefde.
Vers 2-4. “Tijdens de maaltijd stond Jezus op van de maaltijd”. Hij onderbreekt
voor een ogenblik de familievreugde waarvan Hij met zijn discipelen op
aarde genoot, met het doel hun een voortreffelijke zegen te geven en voor
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hen een nieuw bewijs van zijn liefde te geven. In dit zelfde ogenblik worden
twee tonelen die een absoluut contrast vormen met elkaar voor onze ogen
geplaatst. Aan de ene kant heeft de duivel al in het hart van je Judas Iskariot,
Simons zoon gewerkt om Hem over te leveren. Deze daad wordt beschouwd
als feitelijk volbracht. Wij zien erin dat het hart van de mensen, van de intieme
vriend, van de bevoorrechte mens tot prooi van satan is geworden. Aan de
andere kant zien wij het hart van Christus en wat zijn liefde Hem in het hart
geeft. Deze liefde doet Hem de nederige plaats innemen, die van een slaaf
voor de zijnen om zich te dienen en hun nieuwe en verheven zegeningen te
geven en dat “terwijl Hij wist dat de Vader Hem alles in de handen had gegeven
en dat Hij van God was uitgegaan en tot God heenging”. Hij vernedert zich
dus in het volle bewustzijn van de waardigheid en de soevereine macht die
de Vader Hem geeft op het ogenblik dat Hij uit deze wereld overgaat tot de
Vader. Dit in het volle bewustzijn zijn taak volbracht te hebben als gezondene
en tot God heen te gaan na die taak te hebben vervuld tot zijn eer. Deze hele
zekerheid van zijn hoogte waardigheid was niet in staat Hem een ogenblik
te doen vergeten wat hem kostbaarder was dan al zijn goddelijke macht,
namelijk de liefde tot de zijnen en dat in zijn meest nederige uitoefening. Want
Hij houdt zich bezig met onze bezoedelingen om ons ervan te reinigen, om
onze gemeenschap met Hem in de hemel te handhaven of te herstellen. Het
is in deze hoedanigheid, als al teruggekeerd tot de Vader en tot God terwijl
zijn werk is volbracht. Terwijl Hij ook zijn beloning ontvangen heeft dat Hij
tegenover tegen over zijn discipelen de zinnebeeldige daad van de voetwassing
volbrengt. Hij had ze gediend tot op deze dag, ze nooit uit het oog verloren,
voorzien in hun geringste behoeften, zelfs op verre afstand, ze leren, troosten,
hun geloof ondersteunend. Behalve het afleggen van zijn eigen leven voor hen
op het kruis is niets te vergelijken bij de dienst voor hen; die hier zijn liefde
voorstelt na zijn ingaan in de heerlijkheid. Die legde zijn kleren af. Dit is een
karakter dat Hij had gedragen in hun midden als hun Heer en Meester; niet
om de heerlijke kleren aan te doen van de heilige berg, maar om die van de
dienstknecht voor de discipelen die Hij achter laat aan te doen. Ja nog meer
dan dat, die van een slaaf om hun voeten te wassen. Hij legde de kleren niet
alleen af om de dienstkleding aan te doen. Hij duidt daarmee aan dat Hij het
aards toneel verlaat om er niet meer toe te behoren. Hij gaat uit deze wereld
over tot de Vader om de zijnen op een andere manier te helpen. Deze manier
verschilt van zijn voorbede als hogepriester. Als Hij zijn hogepriesterlijke kleren
aandoet doet Hij dat om ons te hulp te komen in onze zwakheden en voor ons
tussenbeide te treden. Om ons te bewaren voor een val gedurende de reis in
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de woestijn. Te midden van talloze valstrikken die ons omringen. In één woord,
om ons in staat te stellen om niet te zondigen. De voetwassing is iets anders.
Het komt overeen met zijn dienst als voorspraak (advocaat) waarvoor Hij ons
hersteld en ons tot de gemeenschap met de Vader terugbrengt als we door
een zonde die verloren hebben, of als de kleinste zedelijke verontreiniging ons
dit genot heeft ontroofd. Zijn dienst als een voorspraak heeft tot doel ons de
voeten te wassen. Wij worden voortdurend bezoedeld terwijl we deze wereld
doorgaan die alles bezoedeld wat haar aanraakt. Want de zonde bezoedelt
onze Geest en ons geweten. Zij brengt onvrede in onze ziel, ze verdonkerd
het uitzicht op de heerlijkheid waartoe we zijn geroepen. Zij onderbreekt de
gemeenschap met de Vader en met de Zoon. Wij hebben het vlees nog in ons;
satan tracht daarop in te werken, zijn doel is ons van God te scheiden. Hij
slaagt er maar al te dikwijls in ons de gemeenschap te laten missen. Maar
zijn plannen worden verijdeld door de onafgebroken dienst van Jezus Christus,
de rechtvaardige, onze voorspraak bij de Vader. Zijn dienst als voorspraak
is een priesterlijke dienst. Maar zoals de juist besproken hebben, geheel
onderscheiden van het hogepriesterschap.
“... en legde zijn kleren af; en Hij nam een linnen doek en omgordde zich.
Daarna goot Hij water in het bekken en begon de voeten van de discipelen
te wassen en af te drogen met de linnen doek waarmee Hij omgord was” (vs.
4-5). De Heer verwaarloost geen enkele bijzonderheid van deze dienst. Hijzelf
giet water in het bekken en gebruikt het. Hij gebruikt het woord en door de
Heilige Geest past Hij het toe op onze gewetens om ze te reinigen. Dit werk
volbrengt Hij in volmaaktheid want alleen daardoor kunnen de zijnen op aarde
deel hebben met Hem in de hemel. “Als Ik je niet was, heb je geen deel met Mij”
(vs. 8). Wij moeten niet verwarren ons deel met onze plaats. Alle christenen
bezitten die plaats. Vanaf het ogenblik dat de mens Christus Jezus op gevaren
is in de hoge in de heerlijkheid is de plaats voor ons bereid en verkregen in
zijn persoon voor ons. Zij is dus zeker, klaar, behoort ons en kan niet verloren
worden. Wij zullen in het volle bezit ervan komen zodra Jezus komt om ons
tot zich te nemen. Daarentegen is het beeld, de gemeenschap met hem in de
hemel terwijl wij nog op aarde zijn zeer broos en kan ernstig geschaad worden
en zal pas aan geen enkele verandering meer onderworpen zijn als we bij Hem
in de heerlijkheid zijn.
Petrus wilde dat zijn Heer zich niet zo diep vernederde. Maar wie zou dat
kunnen doen als Hij er niet het voorbeeld van had gegeven? De discipel
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deed zo bezorgd was voor de eer van zijn Meester moet zo een vernedering
aannemen; die hem de vernederende maat van zijn eigen onreinheid geeft en
van zijn schuld in de praktijk, dingen die hij had behoren te vermijden. Maar
die vernedering geeft ook de maat aan van een liefde die er het geneesmiddel
tegen kan en wil geven. Wat Jezus deed kon Petrus nu niet verstaan maar hij
zou het later verstaan. Inderdaad, hij is de eerste geweest om het te leren toen
hij, na zijn Meester te hebben verloochend, een daad waardoor zijn geloof hat
kunnen falen, werd hersteld door een opgestane Christus die hem de voeten
wast omdat hij voortaan dezelfde dienst tegenover anderen zou kunnen
uitoefenen (Joh. 28).
Vers 8. “U zult mijn voeten geenszins wassen tot in eeuwigheid” zegt Petrus.
Een heerlijke en goddelijke macht als de uwe moet die zich zo diep vernederen?
Hij vergeet dat deze vernedering de heerlijkheid zelf is van zijn Heer, omdat ze
de openbaring is van zijn liefde. Deze liefde zou als ze aan zichzelf dacht geen
liefde zijn. Want ze zou dan iets anders op het oog hebben dan de zegen van
zijn geliefden. Als hij begrepen heeft dat hij zonder die voetwassing geen deel
met de Heer kan hebben valt Petrus in een andere dwaling. “Heer, niet alleen
mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!”. De Heer Jezus antwoordt:
“Wie gebaad is, heeft alleen nodig zich de voeten te laten wassen, maar is
geheel rein” (vs. 9-10). Er is voor hen die Jezus als Heiland heeft aangenomen
een wassing die de reiniging is van zijn oude toestand (1 Kor. 6:11). Deze
wassing wordt verricht door het woord van God, toegepast door de Geest en
aangenomen door het geloof (Ef. 5:26). Dit woord brengt de ziel de reinigende
kracht van het kruis van Christus (Joh. 19:34; Titus 3:5); reinigend door het
feit dat die dood een einde gemaakt heeft aan de zonde (Rom. 6:6-11). Deze
wassing is geheel (Hebr. 10:22). Die wassing wordt maar eenmaal gedaan
(Joh. 13:10), het is het bad van het begin van het priesterschap (Ex. 29:4).
Daarentegen vinden wij hier de hernieuwde wassing in het bijzonder zoals
in 1 Johannes 2:1-2 en Numeri 19 (de rode vaars). En in Exodus 30:19 (de
wassing van handen en voeten van de priesters). Deze voetwassing toont ons
hoe noodzakelijk het is onze wandel in overeenstemming te brengen met de
reiniging van heel ons wezen door het geloof in het Woord van God.
Vers 11. “U bent niet allen rein”. Want Hij wist wie Hem zou overleveren.
Daarom zei Hij “u bent niet allen rein”. De Heer Jezus loopt hier waaruit op
het resultaat van het kruis. Want wij zien hem in heel deze passage een plaats
innemen naar de dood. Het water van de reiniging is gevloeid uit de zijde van
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een gestorven Christus. Een van discipelen, Judas, was niet rein, want zijn
geweten was niet geraakt en ook was zijn geloof niet werkzaam. Helaas, alleen
onder de twaalven had hij deelgenomen aan de voetwassing, aan het woord
in beeld toegepast op zijn wandel, zonder dat zijn bezoedeling iets veranderde.
Dit woord, omdat het nooit door het geloof aangenomen was, had geen enkele
kracht gehad. De Heer Jezus wist dat hij Hem zou overleveren en wij zien iets
verder het gevolg dat dit verraad op zijn heilige ziel had.
Vers 12-20. “Toen Hij dan hun voeten gewassen en zijn kleren genomen had
en weer aanlag, zei Hij tot hen: Begrijpt u wat Ik u heb gedaan? U noemt
Mij Meester en Heer, en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als dan Ik, de
Heer en de Meester, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook u elkaars
voeten te wassen” (vs. 12 -14). Nu trekt Jezus de kleren weer aan waaronder
zijn discipelen Hem gewoonlijk zagen en zat weer aan met hen om ze te
onderwijzen. Als voorspraak is Hij altijd bij de Vader en dat vormt juist de
voortdurende waarde aan van zijn werk. Zijn werkzaamheid begint eigenlijk
als wij gezondigd hebben. Toch heeft Hij in de ogen van de zijnen nog andere
kleren dan die van de dienst. Zij hadden reden om hem te erkennen als Meester
en Heer, want met dat karakter was Hij bekleedt als Hij met hen was op de
aarde. Maar wat Hij zojuist gedaan had moest hen ook dienen als voorbeeld.
Hij wil dat zijn discipelen op aarde tegenover elkaar de dienst verrichten die
Hij, de Heer, juist aan hen heeft verricht. Hij stelt aan hun geweten voor wat Hij
hun gedaan heeft toen Hij zich zo diep voor hun welzijn vernederde, omdat zij
ook zo zouden handelen tegenover hun broeders.
De liefde voor hen was de beweegreden geweest van zijn vernedering. Deze
liefde die oprecht was in Hem moest dat ook zijn in hen. Dat was het nieuwe
gebod dat Hij hen opdraagt te verwerkelijken in vers 34 en die voortaan de
beweegreden werd van hun werkzaamheid in hun onderlinge betrekkingen.
Vers 17. “Als u deze dingen weet, gelukkig bent u als u ze doet”. Hij wil dat
wij deze dingen weten en dat wij “ja” antwoorden op zijn vraag: “begrijpt u
wat Ik u heb gedaan?” (vs. 12). Maar het geluk bestaat voor ons niet in het
weten maar in het doen. Als we door de dienst van de liefde van Christus om
ons de voeten te wassen de vruchten van de gemeenschap met de Vader en
de Zoon terugvinden, zal dit geluk ons doen wensen onze broeders ertoe te
brengen met ons van deze gemeenschap te genieten door hun zelf de dienst
van de liefde te bewijzen. Onze houding zal niet onverschilligheid zijn voor
hun gebreken, want deze onverschilligheid is het omgekeerde van liefde. Wij
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zullen evenmin het gevoel hebben van het ongelijk dat zij aan anderen of aan
ons zelf hebben kunnen aandoen. Maar wij zullen als beweegreden hebben
de wens van hun herstel, zodat zij niet beroofd worden van de gemeenschap
waarvan wij het geluk hebben te genieten. Het is duidelijk dat we, als wij de
gemeenschap zelf hebben verloren, niet in staat zijn onze broeders ervan te
laten genieten terwijl we, als we deze gemeenschap genieten, graag naar ons
goddelijk voorbeeld ons zullen willen vernederen om ze te dienen. Als wij dat
niet doen komt dat omdat door onze natuurlijke trots onszelf groter vinden
dan Hij die ons gezonden heeft (vs. 16).
Vers 18-20. Tot aan vers 30 toont heel dit hoofdstuk ons aan welke plaats het
verraad van Judas inneemt in de gedachten van de Heer en wat een smart zijn
ziel doet lijden in het lot van de verrader. In vers 10 had Hij al gezegd:”en u bent
rein, maar niet allen”. Een van zijn metgezellen die Hij met zich had verbonden in
zijn hele loopbaan, aan wie Hij evenals aan de andere discipelen wondergaven
had gegeven, en die Hij had uitgezonden om het koninkrijk in de steden van
Israël aan te kondigen; één van hen over wie Hij de hele weg had gewaakt zodat
het hem aan niets had ontbroken, was weerspannigheid geweest tegen elke
reinigende werking van het woord op zijn ziel. Zijn geweten, langzamerhand
verhard door een begeerte, gevoed en niet geoordeeld, was vreemd gebleven
aan de invloed van de Geest van God en de Heer zag en kende dat! Hij die
alle dingen wist, wist ook dat deze mens, toegelaten tot zijn vertrouwelijkheid
terwijl hij mede deel had aan alle zegeningen van zijn tegenwoordigheid,
Hem zal overleveren! Zij die, al is het zwak zoals wij, het menselijk hart van
de Heiland kennen, kunnen zich de smart voorstellen die door zijn goddelijke
voorkennis van zulk een verraad Hem werd aangedaan. In vers 18 verklaart Hij
aan zijn discipelen waarom deze goddeloze daad kon plaats hebben. Er moest
een uitzondering zijn onder hen die de Heer had uitgekozen; de schrift moest
vervuld worden. Had dezelfde schrift niet vooraf van dit ogenblik gezegd: “zelfs
mijn vriend, op wie ik vertrouwde, die mijn brood had, heeft zijn hiel tegen mij
opgeheven” (Ps. 41:10). De mens Christus Jezus had hem de plaats als vriend
gegeven zonder hem enig wantrouwen te tonen. Toch wist Hij vanaf het begin
wie Hem zou overleveren. Deze alwetendheid verhinderde niet de ontwikkeling
in zijn hart van alle menselijke genegenheden die bij ons er onverenigbaar mee
zouden zijn geweest. Aanbiddelijke verborgenheid van zijn beide naturen!
Maar het verraad van Judas diende om de volmaakte onderwerping van de
Zoon des mensen aan het woord van zijn God aan het licht te brengen. Hoe
smartelijk dit Goddelijke woord voor zijn genegenheden ook was, het moest
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vervuld worden. Hij verkondigt er de noodzaak en de volmaaktheid van. Zelfs
dan als wat het woord aankondigde zijn hart brak. De Heer kondigt deze
dingen aan voor zij plaatsvonden omdat, zegt Hij:”wanneer het gebeurt gij zult
geloven dat Ik het ben”. Dit woord, zoals het “Ik ben” van dit evangelie spreekt
ons van zijn godheid, waarvan deze voorkennis het bewijs moesten zijn voor
zijn discipelen (Marc. 13:6).
Vers 20. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie ontvangt wie Ik ook zend, ontvangt
Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij heeft gezonden”. De Heer
vervolgt hier de gedachte die is uitgedrukt in vers 16. Hij sprak tot hen als
gezonden door Hem, maar Hij was zelf het eerste voorbeeld van de gezondene
van God zoals het hele evangelie Hem aan ons voorstelt. Hij verbindt ze op de
treffendste manier met Hem, zichzelf één makend om zo te zeggen met zijn
gezondenen. “Wie ontvangt” was Hem ontvangen. Hem ontvangen was de
Vader ontvangen die Hem gezonden had. Wat een aanmoediging voor ons!
Ja, hoe zwak wij ook zijn, de zielen die ons ontvangen ontvangen de Heer en
worden in direct contact gebracht met God de Vader. De werkzaamheid die
Hij ons heeft toevertrouwd in deze wereld vormt door onze tussenkomst een
ononderbroken keten tussen de mensen en Christus, en tussen Christus en
God. Een ziel die het evangelie aanneemt wordt zo door ons in een levende
betrekking met God gebracht! Wat een ijver zou dat ons moeten geven om
de Heer te verkondigen in deze wereld! In Johannes 17:18 komt Hij op dit
onderwerp terug.

Vers 21-30
“Toen Jezus dit had gezegd, werd Hij ontroerd in de geest en Hij betuigde aldus:
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat een van u Mij zal overleveren” (vs. 21). In
Johannes 12:27 werd Jezus ontroerd om wat Hij verwachtte van de zijde van
God. Hier is Hij het om wat Hij ging tegenkomen van de kant van de mensen,
zelfs van zijn intieme vriend. Maar Hij gebruikt dit om getuigenis te geven. Het
getuigenis heeft altijd een praktisch doel. In vers 22 zien we dat Hij het hart
van de discipelen bereikt en ze in verlegenheid brengt. Een ieder moet zichzelf
redden en, omdat ze niet wisten van wie Jezus sprak, moet een ieder bekennen
dat er een mogelijkheid is dat hij het is. Een verschrikkelijke bezorgdheid! Wat
is toch het hart van de mensen als zij, die het leven van God hebben en van
de genade genieten, in staat zijn een Heiland over te leveren! Petrus schijnt
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niet aan zichzelf getwijfeld te hebben zoals zijn woord aanduidt (vs. 37). Het
is waar dat hij evenmin aan Johannes twijfelde, want hij geeft hem een teken
dat hij vragen zou wie het toch zou zijn van wie Hij sprak. Deze discipel die
gewoonlijk het dichtst bij het hart van Jezus was, was gemakkelijker in staat
deze mededeling te ontvangen. Zo is het altijd. De kennis van de verborgen
gedachten van de Heer hangt af van de mate van nabijheid bij Hem. Nabijheid
met het hart en niet met het verstand. De Heer Jezus antwoordt:” Hij is het voor
wie Ik het stuk brood zal indopen en hem zal geven”. Hij wijst Judas aan, maar
door hem een laatste getuigenis van genegenheid te geven in plaats van voor
allen zijn afschuw te verkondigen van de daad die hij ging volbrengen. Tot aan
het einde vinden we dezelfde zorg vol genade tegenover deze verrader. Als iets
Judas had kunnen tegenhouden was het dit teken van onderscheiding dat hem
gegeven werd als bevoorrechte gast. Wat een veroordeling voor hem! Hij zal
nooit kunnen zeggen als verontschuldiging van zijn verraad veronachtzaamd
te zijn. Of terzijde gesteld of een voorwerp van verdenking te zijn geweest.
Was het feit dat hij de beurs droeg niet nog een bewijs van vertrouwen! Was
van hem niet gezegd in Johannes 41: “hij op wie ik vertrouwde”. En toch kende
Jezus vanaf het begin, omdat Hij alles wist, niet alleen zijn diefstal maar ook
de valsheid van de woorden waarmee hij ze zocht te verbergen. Hij geeft Judas
het ingedoopte brood en zou de Schrift volbrengen die had gezegd: “die mijn
brood at” (Ps. 41-10). En toch had Hij vanaf het begin, Hij die alles wist, gezegd:
“één uit nu is een duivel” (Joh. 6:70). “En na het stuk brood, toen voer de satan
in hem” (vs. 27). Nu is hij de besliste prooi van satan geworden die hem bezit.
De verzoeker heeft zijn werk volbracht en het lot van deze ongelukkige staat
voortaan vast. Het volledigste bewijs van onderscheiding dat Judas van de
Heer ontvangt gedurende de maaltijd is zelfs de gelegenheid die door satan is
gekozen. Misschien had deze prooi, getroffen door dit bewijs van vriendschap,
hem nog kunnen ontsnappen! Maar neen, deze mens die onder de discipelen
gerekend werd, die deel had gekregen aan dezelfde dienst als zij, wordt
voortaan niet meer tot hun aantal gerekend. De Heer Jezus zegt tot hem: “wat
je doet, doet het snel”. De discipelen begrepen dit woord niet en leggen het
uit op hun manier. Zij zien er niet de enige ware reden van. Omdat het lot van
Judas voortaan onherroepelijk is heeft de Heer niet meer te doen dan zelf
het juiste ogenblik aan te geven waarop zijn verraad moet plaats hebben. Het
schijnt hun toe dat Jezus hem de opdracht had gegeven iets te kopen dat ze
voor het feest nodig hadden. Behalve het Paaslam waren vele dingen nodig
voor die dag. De dag was pas begonnen met het paasmaal dat tegen de morgen
afgelopen moest zijn. “En het was nacht”. Judas verlaat voorgoed het licht van
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de tegenwoordigheid van God waar de genade hem tot op dat ogenblik had
geplaatst en gehandhaafd. Hij verlaat die plaats om de nacht buiten in te gaan
waar hij niet anders dan de duivel tot gids heeft die hem verblind heeft. Hij zal
daar vastberaden wandelen onder de macht van zijn ellendige begeerte tot hij
tenslotte zal ontwaken, aangegrepen door wanhoop over de schipbreuk van
zijn illusies en het bewijs zijn onschuldig bloed te hebben overgeleverd. Dan
werpt hij zich vrijwillig in de eeuwige duisternis.

Vers 31-38
Toen hij dan uitgegaan was, het verraad onherroepelijk besloten was en
als volbracht in de geest van Judas zegt Jezus: “ Nu is de Zoon des mensen
verheerlijkt en God is in Hem verheerlijkt”. Wat een tegenstelling! Op het
ogenblik zelf dat Judas in de nacht verdwijnt, omringt een schitterend licht de
Zoon des mensen. Het ogenblik is voor Hem voorbij dat zijn ziel Gethsemane
vooruitziende ontroerd was door het verlaten van zijn God (12:27). (Wij
spreken hier alleen over de waarheid zoals Johannes die voorstelt). Zelfs het
ogenblik, toch zo nabij, dat zijn Geest ontroerd werd door het verraad van Judas
is verdwenen. Nu staat de Heer voor het kruis, die plaats waar de heerlijkheid
van de Zoon des mensen en de heerlijkheid God schittert. Inderdaad, wat een
heerlijkheid, wat een ongehoord wonderbaar iets! Als door de mens de zonde
in de wereld is gekomen is aan deze goddelijke mens de taak toevertrouwd
de zonden te vernietigen. Door de mens was God onteerd; door deze mens
wordt Hij verheerlijkt. De mens had door de zonde alle recht verloren tot God
te naderen en nu verschijnt op het toneel deze mens, aangenaam voor God,
gerechtvaardigd door Hem, verheerlijkt voor Hem. Een mens heeft de taak
aangenomen waarin de mens totaal had gefaald. Nu heeft Hij die volledig
volbracht, nog meer, Hij heeft alles hersteld wat de mens voor altijd had
bedorven en verwoest. Zo hersteld dat de mens voortaan het recht heeft op
de heerlijkheid van God!
Vers 32. God is in hem verheerlijkt. Inderdaad, in de Zoon des mensen zijn alle
volmaaktheden God in het volle licht geplaatst en dat op het kruis, de enige
plaats waar zij volmaakt geopenbaard kunnen worden; zijn heiligheid die het
kwade niet kan aanschouwen, zijn gerechtigheid die het moet oordelen, zijn
genade die het moet vernietigen. Zo is God verheerlijkt, want er is een mens
gevonden die deze dingen heeft willen en kunnen volbrengen.
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Maar als God verheerlijkt is in de Mens, hoe zou Hij de mens niet verheerlijken
in zichzelf en Hem niet in zijn eigen heerlijkheid plaatsen? Hij zal hem terstond
verheerlijken. Hij zal niet wachten om dat te doen tot de openbaring van de
heerlijkheid van het duizendjarig koninkrijk. Voortaan heeft de mens in de
Zoon des mensen recht op de heerlijkheid van God. Het werk dat hem deze
wondervolle plaats heeft geschonken is nu volbracht. Er blijft niets om er aan
toe te voegen. De Heer zegt dan ook: “Hij zal Hem terstond verheerlijken”. Wij
hebben het al gezegd: als het kruis de grondslag is van al deze heerlijkheid,
stelt de Heer zich voor in deze hoofdstukken als vertrekkend van het kruis om
in de heerlijkheid van God in te gaan. In de persoon van de gehoorzame mens
is de zondige mens definitief op het kruis geoordeeld en verworpen. Maar in
de persoon van de verheerlijkte mens heeft God ons een blijvende en eeuwige
plaats in zijn heerlijkheid gegeven. Wij zagen in Johannes 12:23 dat de Zoon
des mensen verheerlijkt zal worden door het toebrengen van de volken tot de
zegeningen van zijn regering. Wij hebben in 12:28 gezien dat de naam van de
Vader zou verheerlijkt worden in de opstanding van zijn Zoon. Wij zien hier
dat de Zoon des mensen verheerlijkt wordt door de vrijwillige overgave van
zichzelf op het kruis; wij zien daarna dat God verheerlijkt is in Hem, dat al zijn
volmaaktheden, en die vormen de heerlijkheid, geopenbaard zijn op het kruis
van Christus. Wij zien tenslotte dat God Hem in zichzelf zal verheerlijken om
zijn werk door Hem zijn eigen plaats in de heerlijkheid te geven. Merk op dat
het hier niet gaat om de heerlijkheid van de Vader, zelfs niet om de heerlijkheid
van zijn naam zoals in Johannes 12:28, maar om de heerlijkheid van God. Zoals
we in Johannes 17 zullen bezien was de Vader verheerlijkt in elke daad van
het leven van zijn Zoon op de aarde. Hij had zo volledig en in alle dingen de
Vader geopenbaard dat deze gezien en gekend kon worden in Hem zoals ons
dat wordt getoond door het hele Johannes-evangelie. Maar hier wordt God
verheerlijkt in Christus als mens in al zijn kenmerken, en die door dat feit de
mens verheft in de heerlijkheid.
Vers 33-38. De tijd was voortaan kort. De Heer Jezus ging hen verlaten en wat
Hij tot de Joden gezegd had (8:21) was ook waar voor zijn discipelen. “Waar
Ik heenga, kun je Mij nu niet volgen”. Alleen, als de deur definitief voor de
Joden gesloten was, was zij slechts voor het ogenblik gesloten voor de zijnen.
Onmogelijk voor de zondige mens, wie dan ook, Jezus te volgen in de hemel.
Of men Hem toebehoort of niet, niets veranderde daar aan. Eerst moest Hij de
plaats bereiden voor de zijnen en Hij zou hun in Johannes 14 de hele waarheid
hierover openbaren. Maar (vs. 34) voor het ogenblik liet Hij ze op de aarde met
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het leven dat Hij hun had meegedeeld; een leven van liefde dat hetzelfde leven
was als het zijne (vgl. vers 1) en dat zij waren geroepen te openbaren. Hun
wederkerige liefde (en het was een bevel) moest dezelfde zijn als de zijne voor
hen en moest dezelfde gevolgen hebben in de voetwassing (vs. 14). Het was
een nieuw bevel omdat deze liefde voortaan niet meer alleen in Jezus werd
verwerkelijkt, maar in hen die met Hem verenigd waren in een zelfde leven
van opstanding en in een zelfde liefde. “Hieraan zullen allen weten dat u mijn
discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt”. Door deze wederzijdse liefde
kan de wereld die ons omringd erkennen dat wij zijn discipelen zijn en dat wij
zijn leven verwerkelijken.
In vers 36 wenst Petrus te weten waar zijn Meester heengaat. Deze antwoordt
niet met: “u kunt daar niet komen” zoals Hij tot Joden gezegd had, maar: “u
kunt mij nu niet volgen”. Wat een aanmoediging! U zult mij later volgen. Later,
na al uw ervaringen, na uw verloocheningen, na uw berouw, nadat uw wil
gebroken is, na uw herstel zult u mij volgen door het leven, door de dood, als
alles uit uw ogen verdwenen zal zijn en u niets meer dan Jezus alleen zult zien
(21:19). Petrus antwoordt: “ Heer, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven
zal ik voor U afleggen” (vs. 37). Arme Petrus! Hij heeft niet begrepen dat hij de
Heer zal volgen, niet nadat hij, Petrus, zijn leven voor Jezus zal gelaten hebben,
maar nadat Jézus zijn leven voor Petrus zal gegeven zal hebben. In deze zelfde
nacht verloochent Petrus, die voor zijn leven vreest, drie keer Hem voor wie
hij zijn leven wilde laten.
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Johannes 13 stelde ons een beeld voor van de Heer die opstaat van de maaltijd
om tot God te gaan en vandaar zijn dienst uit te oefenen om hun voeten te
wassen. In Johannes 14 zien wij Hem voortaan zijn plaats in de opstanding bij
de Vader in nemen, en die slechts verlaten om de zijnen tot zich te nemen.
Om zijn vertrek en als gevolg van zijn afwezigheid laat Hij zijn discipelen de
vertroostingen na waaraan hun hart behoefte heeft. Deze troost wordt niet
alleen aan de discipelen van toen gegeven, maar is ook de onze tot de komst
van de Heer. Het is dan ook oneindig kostbaar voor onze zielen zich te kennen
en ze te genieten. (Dit hoofdstuk van de troost heeft zoals ook Johannes 17
een afzonderlijke plaats in de serie Johannes 13-17. De hoofdstukken 15 en 16
vormen één enkel onderwerp).
In Johannes 14 vinden we vier vertroostingen:
1.

De eerste (vs. 1-3) stelt de Heer voor als Hij weggaat om zich met
zijn discipelen bezig te houden en terug te komen om ze bij zich te
nemen.

2.

In de tweede (vs. 4-14) bestaat de band en de betrekkingen met Hem
voor zijn discipelen zelfs dán als Hij onzichtbaar voor hun ogen is
geworden.
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3.

De derde vertroosting (vs.15-26) is het zenden van de Heilige Geest
om de afwezige Heer te vervangen.

4.

In de vierde (vs. 27-31) laat Hij hun de vrede en geeft hun zijn vrede.

Vers 1-3. “Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in
Mij”. In de voorafgaande hoofdstukken hebben wij Jezus zien ontroeren. Dit
ontroerd zijn had drie redenen:
1.

Tegenover de dood, deze onvermijdelijke ramp is de vrucht van de
zonde en die het hart van alle mensen bezwaard (hfdst. 11:33).

2.

Tegenover het verlaten zijn van God als Hij, de Zoon des mensen het
kruis zou verdragen (hfdst. 12:27).

3.

Tegenover het verraad van een van zijn discipelen (hfdst. 13:21).

Alle ontroering is dus op Hem gevallen. Maar Hij wil niet dat het hart van
zijn geliefden ontroerd zou worden en Hij herhaald dit hun twee keer in dit
hoofdstuk (vs. 1 en 27). Deze vermaningen om niet ontroerd te worden vinden
we ook in Marcus 13:7 en dan gericht tot de discipelen van de tijd van het
einde in de vervolgingen die zij zullen moeten doormaken. Wat is zijn liefde
wonderbaar! Die heeft zich belast met al onze smarten om ons te sparen. Maar
zijn vertrek, zijn verdwijning uit hun ogen zonder dat het voor hen mogelijk
was Hem te volgen (hfdst. 13:36). Hem die tot hiertoe alles was voor hen kon
ontroering in het hart van de discipelen brengen. Hun hulpbron was in Hem
te geloven. Het ging er niet meer om Hem in hun midden te zien, maar Hem
in zijn afwezigheid door het geloof te grijpen. Het ging er zelfs niet meer om,
zoals in het geval van de blindgeborene in Hem te geloven als Zoon van God
toen Hij zichtbaar was voor hun ogen (hfdst. 9:36-38), maar in Hem te geloven
als God, als Hij teruggekeerd was tot God en onzichtbaar geworden. Was het
niet hetzelfde met God. Zij zagen Hem niet en toch was zijn tegenwoordigheid
niet minder werkelijk voor hun harten. Voortaan werden zij uitgenodigd in
Christus te geloven met hetzelfde recht. Had Hij zich overigens niet aan hen
geopenbaard als God in dit hele evangelie? Zo houden zij als Hij verdwenen
was een absolute zekerheid door in Hem te geloven. (De woorden “geloven
in Mij” komen meer dan 60 keer voor in Johannes en 23 keer in al de andere
evangeliën samen, omdat Johannes de Heer als God voorstelt).
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Ja, nog meer (vs. 2), terwijl Hij verdween uit hun ogen om tot de Vader terug
te keren, ging Hij zich met hen bezig houden. “ In het huis van mijn Vader zijn
vele woningen”. Hij stelt hun hier het beeld van de tempel voor die Hij bij een
andere gelegenheid het huis van zijn Vader (hfdst. 2:16) had genoemd. Die
toont hun dat daar plaats was voor de christelijke familie en al wat betrekking
had op de dienst (Ezech. 45:4; 1 Kon. 6:12). Als Hij het hemelse huis van zijn
Vader bewoonde was dat om er niet alleen te wonen. Heel zijn werk sprak zo
een gedachte tegen: “als het niet zo was, zou Ik het u hebben gezegd, want Ik
ga heen om u plaats te bereiden”. Het kon niet anders zijn want zijn doel met
heen te gaan was niet om een plaats voor zichzelf te verkrijgen, maar hun er
een te bereiden. De plaats, zoals we al gezegd hebben, verschilt met het deel
uit hoofdstuk 13:8. Terwijl het deel verloren kan worden kan de plaats nooit
verloren worden. De plaats hangt in geen enkel opzicht van ons zelf af, maar
van Christus en van zijn volbrachte werk. De plaats kan ons evenmin ontrukt
worden, evenmin als we aan Hem ontrukt kunnen worden. Hoe is de plaats
bereikt? In het feit dat de mens in de persoon van de Zoon van God ingegaan is
in de heerlijkheid van dat huis van zijn Vader. Dit huis is voortaan de beloning
voor de mens voor altijd; onze woonstede in Hem voordat het word onze
woning met Hem. De plaats is dus voor ons bereid op het ogenblik dat de Zoon
des mensen ingegaan is in de heerlijkheid. Zij is nu gereed. De Heer zegt dan
ook niet: “Wanneer Ik heengegaan zal zijn en Ik u plaats bereid zal hebben”
alsof er een tussentijd moest voorbijgaan om deze voorbereidingen. Maar Hij
zegt: “En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid”. Zijn ingaan in het
huis van de Vader was het teken voor hen dat de plaats bereid was. Het is
dus een tegenwoordige zaak. Volbracht op het ogenblik zelf dat de Heer weer
opgevaren is tot zijn Vader zoals onze liederen het zo goed uitdrukken.
Ook gij die in de hemel de plaats hebt bereidt
die de uwen met u eens zullen innemen...
En ook:
Het werk is volbracht
de plaats is bereid.
Maar zie (vs. 3) hier nog een ander gevolg van zijn vertrek: als Hij heengaat,
zal Hij wederkomen, omdat de plaats die bereid is aan allen die deze plaats
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toebehoren die ook zullen innemen. Omdat zij die slechts kunnen bezitten
door zijn vertrek kunnen zij die slechts innemen door zijn wederkomst. Hij zou
niet voldaan kunnen zijn die plaats alleen in te nemen omdat Hij voor hén de
plaats is gaan bereiden. Maar zijn wederkomst heeft nog veel vertrouwelijker
beweegreden dan deze. Hij zal weerkomen omdat zijn hele hart zich verheugd
om ze daar te zien. Hij laat aan niemand over, zelfs niet aan een aartsengel,
de zorg om ze te komen halen. Hijzelf zal neerkomen, hijzelf zal ze tot zich
nemen. Zijn liefde wil ze daar hebben waar Hij is, heel dicht bij zijn hart en niet
in een sfeer die minder is dan de zijne. Wat een gemeenschap met Hem; wat
een zekerheid en wat een vreugde! Zijn liefde zal pas verzadigd zijn als Hij ons
voor altijd bij Hem zal hebben en ons zal doen genieten zijn eigen geluk en zijn
eigen heerlijkheid.
Vers 4. “En waar Ik heenga weet u en de weg weet u”. De openbaring die Hij
juist gedaan had bracht Hem de overtuiging van de plaats waar Hij heen ging
en van de weg die er heen leidde. Hij kan dan ook zeggen: “u weet”. In feite
tonen de discipelen dat ze zowel het een, als het ander weten. Dit bewijst
het antwoord van Thomas: “Heer, wij weten niet waar U heengaat en hoe
kunnen bij de weg weten?”. Maar de Heer beschrijft ze alle twee hier met de
kennis die zij na zijn vertrek zullen hebben. Voortaan kan het niet meer zijn:
“waar gaat u heen?” (13:36). Die plaats was het huis van de Vader waarover
Hij juist gesproken had. De weg was Jezus zelf in wie de mens in dat huis werd
ingevoerd. De Heer antwoordt Thomas (vs. 6) door hem te tonen dat, om te
weten waar Hij heenging, hij eerst de weg moest kennen dat hij Hem moest
kennen. Alle andere kennis hangt daarvan af. Hij is de weg. Merk op: “Ik ben”
is de uit drukking van zijn godheid die wij zijn tegengekomen en nog zo vaak in
Johannes zullen tegenkomen. Hij is de weg om tot de Vader te gaan, een weg
die tot de Vader brengt al wie gelooft en op Hem vertrouwt. Tegenwoordig
heeft men bewegende straten uitgevonden die de mensen naar het doel
brengen zonder dat ze één enkele stap hoeven te zetten. Het is voldoende zich
eraan toe te vertrouwen. Zo is Jezus als de weg; maar Hij is ook de waarheid en
de volledige openbaring van wat de Vader is en van al zijn gedachten. Hij is het
leven waardoor wij van de Vader kunnen genieten. Er is geen betrekking met
de Vader mogelijk dan alleen door Christus. Gaat het er voor ons om tot Hem
te naderen, dan is dit in Christus. Hem te kennen is door Christus. Nog veel
meer, wij bezitten in Hem het leven, een natuur die in staat is om in betrekking
te treden met God als onze Vader en zijn gemeenschap te genieten.
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Vers 7. “Als u Mij had gekend, zou u ook mijn Vader hebben gekend; en van nu
aan kent u Hem en hebt Hem gezien”. Al deze zegeningen hangen af van de
kennis van Jezus en die hadden de discipelen niet. Helaas. Hij moet hun zeggen
wat Hij tot de farizeeën zei: “ U kent noch Mij, noch mijn Vader. Als u Mij zou
kennen, zou u ook mijn Vader kennen” (8:19). Maar voortaan kan Hij hun ook
zeggen:”van nu aan kent u Hem en hebt Hem gezien”. Hij stelt zichzelf achter
het kruis dat hun deze kennis bracht en Hij kan zeggen:”hebt Hem gezien”,
omdat Hij voor hun ogen was geweest, heel zijn leven de uitdrukking van wat
de Vader was.
Vers 8-9. De vraag van Filippus toont ons dat de discipelen niets begrepen van
deze woorden van de Heiland. Deze kennis kon hen slechts geworden als de
Heer voor hen, door zijn vertrek, een voorwerp van het geloof zou geworden
zijn en als zij de Heilige Geest zouden ontvangen hebben. “Heer, toon ons de
Vader en het is ons genoeg” zegt Filippus. In werkelijkheid was het de Vader
willen kennen en zien zonder Christus. De Heer Jezus antwoord hem dan
ook: “Ben Ik zo lange tijd bij u en heb je Mij niet gekend, Filippus?”. Wat een
verwijt voor Filippus en hoe smartelijk getroffen moest het hart van Jezus zijn
door zo een gebrek aan inzicht! Hij had zo lang met de Heer geleefd zonder
Hem te kennen! Vanaf het begin van zijn loopbaan in hun midden had Hij de
eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is de Vader doen kennen
en Filippus wist er niets van? Wie Jezus had gezien had de Vader gezien en
Filippus vroeg Hem te tonen! Had Hij hen niet omringd met liefde die het hart
van de Vader voor hen vervulde? Had Hij aan de wereld niet de liefde van de
Vader geopenbaard die Hem had gezonden? Zijn dood, want Hij wordt hier
over de dood gezien, was die niet de bekroning van deze liefde? “hoe zeg je
dan: toon ons de Vader?”.
Vers 10-11. “geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in mij is?”. Aan
Filippus ontbrak het geloof. Het geloof alleen doet ons de Vader in Christus
kennen en zien. Had Filippus niet moeten geloven omdat Jezus op aarde
volledig de Vader had geopenbaard? Wat Hij was. “Ik in de Vader en de Vader
in mij”. Want Hij zei: “De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet vanuit
Mijzelf, maar de Vader die in Mij blijft, Die doet de werken”. Dat alles was de
openbaring van de Vader in Hem. De woorden en de werken van Christus en
die van de Vader konden niet van elkaar gescheiden worden. Maar dat alles
(vs. 11) was een voorwerp van geloof en niet van het gezicht. Alleen het geloof
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kon de Vader doen zien in de Zoon en de Zoon in de Vader. Heel deze passage,
van het begin tot het einde, bevestigt dan ook de aandacht op het geloof.
Vers 12-14. Dit geloof, dat zich aan Hem hechtte in zijn afwezigheid (vs. 1)
zou ze in staat stellen dezelfde werken te doen als hun Heer. Zij zouden zelfs
grotere werken doen wat betreft hun aantal en uitgestrektheid. Zoals we
zien in Handelingen omdat Hij tot de Vader ging en hun vandaar de Heilige
Geest zou zenden als kracht van het nieuwe leven en van het getuigenis. Deze
kracht ontbrak helaas heel spoedig als gevolg van verval en achteruitgang van
de gemeente. Deze kracht zou hun veroorloven (13-14) alles aan de Vader
te vragen in de naam van Jezus en door Hem het antwoord op hun vragen
te ontvangen, opdat de Vader in de Zoon zou verheerlijkt worden. Zo zou de
Vader, na door Hem verheerlijkt te zijn op de aarde (17:4), na verheerlijkt te
zijn in Hem op het kruis (13:31); naar Hem verheerlijkt te hebben door de
opstanding en Hem te hebben ingevoerd in de heerlijkheid (17:5); daarna
verheerlijkt door de gave van de Heilige Geest en ook verheerlijkt te worden in
de Zoon (vs. 13), door aan de discipelen alles te geven wat zijn aan de Vader in
zijn naam zouden vragen.

Vers 15-31
Vers 15- 26. De gave van de Heilige Geest is de derde troost waarvan de
discipelen zouden genieten als gevolg van het vertrek van hun Meester. Dit
feit vult niet alleen de verzen die we zullen lezen, maar is het overheersende
onderwerp van heel de serie hoofdstukken waarmee we ons nu bezighouden.
De Heilige Geest zou bij hen de plaats innemen van hun afwezige Heer. Maar
meer dan dat, zou Hij in hen blijven om ze in direct contact te brengen met
Hem, met de Vader en met de hemelse dingen. In vers 15 begint de Heer
aan te wijzen welk karakter zijn discipelen moeten hebben om een andere
trooster te ontvangen. Het ging om liefde tot Hem, en niet door wettische
beweegredenen zijn geboden te bewaren. Deze bevelen zien wij in hoofdstuk
13. Zij zijn hier, want het is andere wederzijdse liefde die voortkomen uit de
kennis en het genot van de liefde van Christus (13:34) en de voetwassing die
voortkomt uit de kennis die wij hebben van zijn eigen werkzame liefde voor
ons. Als die wederzijdse liefde, deze dienst aan hun broeders, dit nederig
vergeten van zichzelf zijn discipelen kenmerkten, zou Hij de Vader vragen die
hun een andere Voorspraak zal zenden om de eerste te vervangen die zij gehad
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hadden en die hen ging verlaten; namelijk de persoon van de Heer. Tot op dit
ogenblik had Hij op aarde hun zaak behartigd (dat betekent Voorspraak), hen
verdragen, beschermd, geholpen op alle manieren. Zijn vertrek was dus een
verlies voor hen? Neen! Die andere Voorspraak zal hun door de Vader gegeven
worden op de vraag van zijn Zoon, om eeuwig bij hen te blijven en niet voor
een tijd zoals Jezus het was geweest. Deze Voorspraak zou hen nooit verlaten.
De wereld kan die niet ontvangen omdat zij Hem niet ziet en niet kent, maar u
kent Hem (vs. 17). Zo sprekend plaatst de Heer ze, zoals we al gezegd hebben,
over zijn dood heen. Zo ook had Hij hen gezegd: “En waar Ik heenga, weet
u, en de weg weet u”. “en van nu aan kent u Hem en hebt Hem gezien”. Deze
Voorspraak was de Geest der waarheid die al de gedachten van God bezat. De
gedachte die zij niet konden kennen in hun tegenwoordige toestand. Want
zelfs dan, als zij het leven hadden bezaten ze nog niet de tegenwoordigheid van
boven. Als die Geest komt blijft Hij bij de discipelen. Er wordt hier niet gezegd
“blijft” alsof het een tegenwoordig feit was, en “in u zal zijn”; een toekomstig
feit. Het een en het ander was nog niet verwerkelijkt, maar het woord “blijft” is
eenvoudig de uitdrukking van de duurzaamheid van zijn woning bij hen.
De gedachten van de discipelen bewijzen in het hele gesprek dat de
tegenwoordigheid van de Heilige Geest bij hen en in hen nog ontbrak. Thomas
wist niet waar de Heer heenging, ook niet welke de weg was op het ogenblik
dat Jezus het hun openbaarde. Filippus zei: “toont ons de Vader” op het
ogenblik dat Jezus hem bevestigd dat hij Hem in zijn persoon gezien had. Judas
vroeg waarom Hij zich niet openbaarde aan de wereld, op het ogenblik dat de
Heer zegt dat de wereld de Heilige Geest niet kan ontvangen omdat de wereld
Hem niet ziet en niet kent. Nu ging, wat een onmetelijk voorrecht dat alleen
de lichamelijke afwezigheid van de Heer hun kon mededelen, alles voor hen
veranderen als zij de Heilige Geest hadden ontvangen:
1.

Deze zou hun zaak behartigen en hun te hulp komen tijdens de
afwezigheid van Jezus.

2.

Hij zal tot in eeuwigheid bij hen blijven. Dat wil zeggen in het aardse
toneel dat zij doortrokken, in het hemelse toneel waarheen zij op weg
waren; in de heerlijkheid waar de Heer hen zou invoeren.

3.

Hij zal bij hen blijven zoals Jezus, in wie de Vader bleef (vs. 10) met
hen was geweest. Nog meer, Hij zal in hen zijn zoals Hij in Christus
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was, als mens op aarde. Die zal hun ook zo de Zoon en de Vader doen
kennen die zij tot op dat ogenblik niet in staat waren te kennen (vs. 7).
4.

Die zou hun de Zoon doen zien. Want zij zouden deelhebben aan zijn
opstandingsleven terwijl de wereld Hem niet meer zou zien (vs. 19).

5.

Hij zou hun de volmaakte eenheid doen kennen tussen Christus en
de Vader. De Heer zegt niet: “de Vader in mij”, zoals in vers 10 omdat
Hij nu de wereld verlaat waar de Vader in Hem was geopenbaard.
Maar Hij zegt: “Ik in de Vader” omdat de discipelen Hem zou zouden
kennen in de hemel. Hij voegt daaraan toe: “u in mij” voor de Vader,
en niet meer”de Vader in mij”. Maar “Ik in u” voor de wereld.

6.

Als zij getrouw waren, d.w.z. als zij de geboden van de Heer bewaarden
als bewijs voor hun liefde tot Hem, zou de Heilige Geest ze invoeren in
het genot van de liefde van de Vader en de Zoon. Alleen aan hen zou
de Heer zich openbaren.
Deze openbaring is dus voorwaardelijk en dat moeten ze niet
vergeten. Het grootste genot dat wij kunnen smaken; dat wil zeggen
het bewustzijn van de mens bemind te worden door de Vader, de
inwoning van de Vader en de Zoon in onze harten, in één woord de
gemeenschap, hangt af van onze gehoorzaamheid. Ongehoorzame
christenen zullen die nooit genieten. Alle gelovigen zijn verzegeld
met de Heilige Geest (Ef. 1:13), maar hoe weinig verwerkelijken dit
zegel als praktische ervaring! Zo is het ook met de vrijmaking. De
Heilige Geest in ons is een onwankelbare waarheid; met de vruchten
die dat voor brengt staat dat heel anders. En toch moeten zijn
tegenwoordigheid en zijn vruchten met elkaar overeenkomen. Dat is
een heel algemene waarheid in het Woord. Als het bij ons anders is
lijden wij het verlies van de hoogste zegeningen, niet de zegen van de
aanwezigheid van de Heilige Geest, niet het verlies van het leven, maar
we verliezen het voortdurend genot van geregelde gemeenschap in
gedachten, van doel en van vruchten met de Vader en de Zoon. Zijn
geboden bewaren (vs. 15), zijn Woord bewaren (vs. 23), zijn woorden
bewaren (vs. 24) is niet helemaal hetzelfde. Zijn geboden bewaren
bedoeld voor de onderwerping aan de wil van God zoals Hij die heeft
uitgedrukt. Zijn woord bewaren bedoeld gehechtheid aan het geheel
van zijn gedachten zoals Hij die ons heeft meegedeeld. Zijn woorden
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bewaren bedoeld de waarde die elk van die woorden die door Hem
zijn gesproken voor ons hart heeft, dat Hem lief heeft. Al wat Jezus tot
zijn discipelen sprak, sprak de Vader die Hem gezonden had eveneens.
Er was geen enkel verschil tussen de uitdrukking van gedachte van de
ene of van de ander.
7.

Wij vinden in dit hoofdstuk nog een ander karakter van de Heilige
Geest die tot de discipelen zal gezonden worden in de naam van
Christus. Hij zal hun alle dingen leren en zal hun indachtig maken de
dingen die de Heer hun had gezegd (vs. 26). De Heilige Geest werd
hun leraar zoals de Heer dit in zijn leven op aarde was geweest. Maar
voortaan zal het kleinste kind van de familie van God in staat zijn door
de tegenwoordigheid van de Geest zijn onderwijs te begrijpen (1 Joh.
2:27). Maar nog meer, de Geest zou om zo te zeggen hun herhaler (Gr.
repetition) zijn. Tot op dat ogenblik was het onderwijs van de Meester
voor een groot deel dode letter geweest voor hun verstand. Voortaan
zou dat niet hetzelfde zijn. Wat ze niet hadden geweten, vergeten
(Joh. 2:17 ; 12:16 ; 16:4), verkeerd hadden uitgelegd (zie Matt. 16:7)
zou onder de leiding van de Heilige Geest voor hen bekende en
levende woorden worden. Wij vinden later (15:26) de Heilige Geest
als getuige, leidsman en profeet (16:13) waarop we later hopen terug
te komen.

Vers 27-31. In vers 27 vinden we de vierde en laatste vertroosting en de
oneindig kostbare zegening waarna de Heer, eindigend zoals Hij begonnen is
dit onderwerp voor te stellen, tot zijn discipelen herhaalt: “Laat uw hart niet
ontroerd en niet bang worden.” voegt Hij er weer aan toe. Want hoe zou deze
volmaakte liefde waarvan Hij de uitgestrektheid juist had voorgesteld voortaan
enige vrees in hun harten kunnen achterlaten? De laatste vertroosting omvat
wat Hij hun achterlaat en wat Hij hun geeft. Want we moeten we het ons nog
herinneren, Hij plaatst zich áchter het kruis en Hijzelf als opgevaren tot de
Vader. “Vrede laat Ik u”. Dat is de vrede voor het geweten door het werk op
het kruis volbracht. Wat een zegen! Als de verzoening heeft plaatsgehad dan
bestaat de zonde niet meer tussen God en ons. Onze betrekking tot Hem kan
niet meer in twijfel getrokken worden. Wat een vrede is dat als wij ons voor
God kunnen stellen zonder enig bewustzijn van zonde! Deze vrede heeft Hij
ons geschonken. Die heeft voor ons de zonde vernietigd door de offerande
van zichzelf. En toen dit werk volbracht was is Hij opgestaan uit de doden

189

Studies in het evangelie naar Johannes

terwijl Hij ons het gevolg daarvan nalaat. “Mijn vrede geef Ik u”. Dit is een
gave die Hij ons niet had hoeven te geven, ook al liet die ons de verkregen
vergeving na. Maar Hij heeft ons de toestand van het hart willen geven die Hij
zelf genoot en die Hem op de aarde kenmerkte als de volmaakte mens. Dit hart
was een goddelijk hart dat de volmaakte zekerheid weerkaatste van een liefde
waarvan de volmaaktheid bij Hem niet aan twijfel onderhevig was. Een hart
zonder wolk, de vrede van een volmaakte gemeenschap met zijn Vader. Kon
Hij aan zijn discipelen een grotere vrede geven als Hij wegging dan die waarvan
de Heer zelf genoot? Maar laten wij ons herinneren dat deze gemeenschap
bezitten nog iets anders is dan die verwerkelijken. Als wij die verwerkelijken
dan is onze vreugde vervuld. Wij hebben dan ook altijd nodig vermaand te
worden dat de vrede van Christus in onze harten zou wonen (Kol. 3:15). “Niet
zoals de wereld geeft, geef Ik u”. Hij kenmerkt hier op een algemene manier
wat Hij geeft en niet alleen de vrede die Hij ons geeft. Als de mens iets geeft is
hij het kwijt. Als hij geeft behoudt hij altijd iets voor zichzelf dat hij niet geeft.
Hij, de Heer geeft al wat Hij bezit, zonder iets voor zichzelf te houden, maar ook
zonder iets te verliezen omdat het zijn geluk is ons met Hem te laten genieten.
Ons geluk bestaat in dit gemeenschappelijk genieten. Hij geeft ons zijn vrede,
zijn vreugde (15:11), het woord van de Vader (17:14), zijn heerlijkheid (17:32),
zijn betrekkingen met de Vader en met God (20:17). In één woord, Hij heeft
ons gebracht tot het genot van alles wat Hij is, van alles wat Hij heeft, van alles
waarvan Hij geniet. Hoeveel redenen heeft Hij de om zijn rede te beëindigen
zoals Hij die begonnen is: “laat uw hart niet ontroerd en bang worden”.
Vers 28. “Als u Mij liefhad, zou u zich verblijden dat Ik naar de Vader heenga;
want de Vader is groter dan Ik”. In het begin van het hoofdstuk had Hij gezegd
dat Hij tot de Vader ging en dat Hij zou terugkomen om ze te halen. Daarna had
Hij hun gezegd dat Hij in de tussentijd tot hen zal terugkeren in de persoon van
de Heilige Geest (vs. 18). Deze gedachte had hen moeten verblijden als zij Hem
werkelijk lief hadden. Want als Hij tot de Vader ging zou die de zegeningen
schenken die alle zegeningen, waarvan ze in zijn tegenwoordigheid hadden
genoten, zouden overtreffen. Zegeningen die alleen de Vader hun zou kunnen
geven. Daarom zegt Hij: “want de Vader is groter dan Ik”. Als mens bleef Hij
in volmaakte afhankelijkheid van Hem van wie Hij zegt in Psalm 16: “Ik heb
geen goed buiten u”. Hij was absoluut afhankelijk van Hem om het antwoord
te krijgen op zijn vragen, hoewel Hij wist dat de Vader Hem altijd hoorde. Maar
nog meer. Wat een blijdschap hadden ze niet moeten hebben als ze er aan
dachten dat hun Heiland voortaan buiten dit toneel van lijden zou zijn waar
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Hij alleen maar verachting, verwerping en smart had ontmoet. Dat Hij bij de
Vader zou zijn waar al zijn rechten werden erkend en door de heerlijkheid al
zijn toewijding werd beloond! Al die dingen had Hij hun gezegd voordat ze
gebeurden omdat zij zouden geloven wanneer zij zouden plaatsvinden.
Vers 30. Aan zijn discipelen had Hij zijn komst aangekondigd om ze in te voeren
in het huis van de Vader; daarna de komst van de Heilige Geest om Hem te
vervangen in zijn afwezigheid. Wat Hem betreft, voor Hem lag de komst van
de overste der wereld. Maar deze zou in Hem niets anders vinden dan een
volmaakte gehoorzaamheid aan de wil van de Vader. “heeft in mij helemaal
niets” zegt Hij. Op het kruis zou hij evenmin iets tegen Hem vermogen zoals ook
tijdens de verzoeking in de woestijn. Vers 31. “maar opdat de wereld weet dat
Ik de Vader liefheb, doe Ik ook zo als de Vader Mij heeft geboden”. Inderdaad.
Zijn dood werd niet veroorzaakt door een schaduw van zonde waardoor satan
macht over hem zou hebben gekregen, maar in zijn vrijwillige vernedering,
in zijn liefde tot zijn Vader, en in zijn volmaakte gehoorzaamheid aan zijn wil.
Die liefde die satan nooit had kunnen aantasten en nog minder begrijpen, was
voortaan bewezen voor de wereld. Want zoals de Vader Hem bevolen had, zo
deed hij. Dat wil zeggen dat Hij zichzelf overgaf. Zijn grootste daad van liefde
was zijn grootste daad van gehoorzaamheid. “Staat op, laten wij hier vandaan
gaan”. Dat zijn de laatste woorden van dit hoofdstuk. Op die manier geeft de
Heer het einde aan van zijn toespraak over de vertroostingen die Hij aan zijn
discipelen naliet.
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Vers 1-17
Na in Johannes 14 voor zijn discipelen de schat van hemelse zegeningen te
hebben geopend die hun deel zouden zijn in zijn afwezigheid, toont de Heer
hun in Johannes 15 dat zij deel zullen uitmaken op aarde van een nieuw
stelsel waarvan Hij het middel en de bron zou zijn en dat een getuigenis zou
zijn voor de wereld. Dit stelsel is een nieuwe bedeling die de bedeling van de
wet verving. Een nieuwe belijdenis die de belijdenis van Israel verving. Dit volk
wordt geheel terzijde gesteld tot op de tijd dat de Heer zijn betrekkingen met
het volk weer zou opnemen op voet van genade.
Men moet wel opmerken dat het Heer zeker niet gaat om de hemelse positie
van de gemeente, verenigd met haar verheerlijkt Hoofd, maar om een nieuwe
betrekking met Christus op aarde. Deze betrekking kan een levende eenheid
of een uitwendige eenheid zijn, twee gevallen die alleen door de aanwezigheid
of de afwezigheid van vrucht kunnen onderscheiden worden. De afwezigheid
sleept zich naar het uiteindelijke oordeel over de rank, ondanks de uitwendig
schone schijn die hij zou kunnen hebben, terwijl de levende eenheid met de
wijnstok een voortdurende tucht van de Vader noodzakelijk maakt opdat de
drank alle vrucht zou geven die de landman er van kan verwachten.
Vers 1. “Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman”. Israel was de
wijnstok geweest, overgebracht van Egypte en in Kanaän geplant om vruchten
voort te brengen op de aarde (Ps. 80:9). Jesaja 5 vertelt ons wat er van
geworden is; hij heeft slechts wilde druiven voortgebracht. De Heer heeft zijn
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wijnstok dan ook aan vernietiging overgegeven, met voeten vertreden en tot
een woestenij gemaakt en de dieren van het veld grazen hem af. Er zal een tijd
komen dat God deze wijnstok die Hij geplant heeft zal bezoeken (Ps. 80:1516). Maar dat zal eerst plaatsvinden als de Heer zijn volk zal doen herleven en
het terug zal brengen zodat het volk zich niet meer aan Hem zal onttrekken.
Dit herstel zal pas mogelijk zijn als de hand des Heren zal zijn op de man van
zijn rechterhand, op de Zoon des mensen die u hebt groot gebracht. Die zal
Israel tot God terug brengen. Wat was er gebeurt na de afval van Israel? De
geschiedenis van Israel opnieuw beginnende had God zijn Zoon uit Egypte
geroepen (Hos. 11:1), (Matt. 2:15). Hij had Hem op het toneel gebracht van
wie Hij zegt: “u bent mijn knecht Israel in wie Ik mij zal verheerlijken”. Maar die
dienstknecht had tevergeefs gearbeid, voor niets en vruchteloos zijn kracht
gebruikt (Jes. 49:3-4). Toen bevestigt de Heer Hem, versterkte Hem, maakte
van Hem het hoofd van de volken, stelt Hem tot een licht van de volken en
zijn heil tot aan het einde van de aarde (vs. 6). Nu wordt Hij uitgeroepen tot
de ware wijnstok op de aarde, wat Israel nooit is geweest. Het is nu niet meer
de vraag te behoren tot het uit verkoren volk, maar tot Christus. Nieuwe
belijdenis is opgericht in deze wereld, met Hem het nieuwe en ware Israel.
Het is de christelijke belijdenis. Tussen de ware wijnstok en de landman is
volkomen overeenstemming. Dit omdat de wijnstok de Zoon is en de Vader de
wijnstok kweekt omdat uit deze teelt de heerlijkheid van de Vader en de Zoon
voortkomt.
Vers 2. “Elke rank in Mij die geen vrucht draagt, neemt Hij weg; en elke rank
die vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht draagt”. Johannes 12
heeft aangetoond dat door zijn dood het tarwegraan dat in de aarde valt veel
vrucht draagt. Dat is zo, als men de grote gevolgen aanschouwd van het werk
van het heil dat op het kruis is volbracht. Johannes 15 stelt de Heer voor als de
ware wijnstok, drager van het getuigenis na het totaal falen van het getuigenis
van Israel. Hij is zelf de bron van de vrucht. Maar de vrucht wordt gedragen
door de ranken die een wezenlijk deel uitmaken van de wijnstok. Dan is het
niet voldoende om een rank te zijn, om vrucht te dragen. Maar deze rank
moet zijn sap uit de wijnstok putten. De belijdenis alleen is niets, maar die
is ook de veroordeling van hem die het leven niet heeft. Het is onmogelijk
voor hem langer deel uit te maken van de wijnstok. De tijd zou komen dat
hij zal worden afgesneden. Waartoe dient een belijdenis zonder leven en dus
zonder vrucht dan alleen om het vuur van het oordeel te voeden. Terwijl een
levende rank, hoe armelijk ook de vrucht zou zijn, welbehaaglijk is voor de
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landman; maar niet zonder door Hem gereinigd te worden om de opbrengst te
vergroten. Deze reiniging heeft tot naam “de tucht van de Vader”. Vandaar het
dikwijls zo pijnlijke gebruik van het snoeimes, gebruikt voor een levende rank
van de wijnstok die onvoldoende vrucht voortbrengt. Zou de Vader kunnen
toelaten dat een onvruchtbaar element deel uitmaakt van de wijnstok? De
onvruchtbare rank moet om twee redenen worden weggenomen. Allereerst
omdat hij schade toebrengt aan het uiterlijk dat de wijnstok moet hebben
en ook omdat het ontoelaatbaar is te zeggen dat men deel uitmaakt van de
wijnstok zonder dat men zijn sap van Hem betrekt. Het sap, het leven wordt
getoond door de vrucht, niet door de uitwendige schijn. De evangeliën stellen
ons deze waarheid voor in de geschiedenis van de vervloekte vijgenboom en
in de gelijkenis van de tien maagden.
Vers 3-10. De ware discipelen kunnen niet afgesneden worden. Evenals in
Johannes 13:10 hadden zij niets anders nodig dan de voeten te wassen omdat
ze geheel rein waren (vs. 3). Hier hebben zij alleen maar nodig gereinigd te
worden omdat ze al rein waren om het woord dat de Heer tot hen gesproken
heeft. Het woord is de wassing die het water van de dood toepast tot de
reiniging van de oude mens. Het woord dat Hij tot hen gesproken had was
de openbaring van een liefde die de kracht had te reinigen van alle zonden,
zoals eertijds in het geval van de melaatsen en de verlamde. Hier zegt de
Heer niet meer, zoals in Johannes 13 “maar niet allen”. Hij spreekt tot de
elven. Maar om vrucht te dragen moeten zij in Hem blijven en Hij in hen. Een
levende in het met de wijnstok is nodig zodat zijn onafscheidelijke zijn van
elkaar. Maar de verantwoordelijkheid van de rank was in Hem te blijven. Wat
is dat blijven in Hem? Dat is voor de rank een voortdurende afhankelijkheid
van de wijnstok waar het deel van uitmaakt. De eenheid is niet de vrucht van
de afhankelijkheid, maar van de scheppende onmacht die ons één gemaakt
heeft in Hem. “Blijft in mij en Ik in u” is echter de gemeenschap als vrucht van
de afhankelijkheid. Elke onafhankelijke daad verbreekt deze gemeenschap,
onderbreekt de loop van de levenssappen in de rank en heeft als gevolg een
terugslag op de vrucht die hij draagt. De vrucht van de rank moet dezelfde zijn
als die van de Zoon des mensen die de Heer had grootgebracht (Ps. 80:17). De
Heer Jezus had zijn hele leven een volmaakte vrucht voor zijn Vader gedragen.
Afhankelijkheid, gehoorzaamheid, heiligheid, reinheid, gerechtigheid, vrede,
vreugde en tenslotte liefde waarin al zijn volmaaktheden worden samengevat.
Niet alleen had Hij vrucht voor God gedragen, maar een volmaakte vrucht
waarvan de heerlijke geur ten volle beantwoordde aan de smaak van zijn Vader.
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Slechts in zijn gemeenschap kunnen wij vrucht dragen. Iedere aanvechting van
onafhankelijkheid die het voortbrengen van de vrucht belemmerd maakt de
tucht van de Vader tegenover ons nodig. Want zonder Hem kunnen wij niets
doen. Deze onafhankelijkheid verklaart de armzalige opbrengst van meerdere
ranken en ook de strenge tucht waaraan zoveel kinderen van God worden
blootgesteld. Om veel vrucht voort te brengen moeten wij het voortdurende
gevoel hebben van onze persoonlijke onmacht om vrucht voort te brengen.
Alle vertrouwen in onszelf zou ons met absolute onvruchtbaarheid slaan als de
Vader niet het bewijs had om op ons de reiniging toe te passen zonder welke
wij de wijnstok niet zouden kunnen verheerlijken die ons draagt.
Vers 6. De godsdienst van een belijdenis zonder leven wordt gekenmerkt
doordat ze geen deel heeft aan het leven van de wijnstok en een vreemd leven
lijdt, onafhankelijk van Hem. Die ranken kunnen bladeren dragen zoals de
onvruchtbare vijgenboom, maar hun mooie schijn bedriegt de landman niet.
Die werpt zo een rank buiten; en buitengeworpen toont die rank geen leven
in zichzelf te hebben, hij verdord. Helaas zijn er veel van die ranken, en wat
een lot wacht hun! Men verzamelt ze, men werpt ze in het vuur en verbrandt
ze. Het verterende oordeel over het onkruid (Matt. 13:30) zal uiteindelijk over
hen komen.
Vers 7. In vers 6 staat:”Indien iemand”. Dat is de belijdenis zonder leven en
“niet in Hem blijvend”; zonder afhankelijkheid. Want het leven in ons is nooit
onafhankelijk van het leven in Hem. Als het leven dat wel was zou het een
ander leven zijn dat slechts geschikt is voor het oordeel. In vers 7 richt de Heer
zich tot de discipelen: “Als u in Mij blijft en mijn woorden in u blijven”. Wij zijn
verantwoordelijk om afhankelijk te zijn en verantwoordelijk om voortdurend
de woorden van Christus te bewaren zodat ze zelfs de drijfveer worden van
ons gedrag. Als het zo is, in absolute afhankelijkheid van Hem, in absolute
onderwerping aan zijn woord “geen andere wil te hebben dan de zijne ”dan
kunnen wij vragen wat we willen en wij zullen altijd verhoord worden.
Vers 8. Vrucht dragen verheerlijkt de Vader die ons in de Zoon gesteld heeft,
opdat wij vrucht zouden dragen door Hem. Hij, het tarwegraan dat in de
aarde valt heeft veel vrucht gedragen. Wij als de ranken van de wijnstok zijn
verantwoordelijk veel vrucht te dragen. Dat moet de discipelen van de Meester
kenmerken, zij moeten op Hem lijken.
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Vers 9. Nu spreekt Hij niet meer over in Hem blijven. Dat wil zeggen over de
eenvoudige afhankelijkheid. Maar Hij spreekt over het blijven in zijn liefde, het
deel hebben aan de eigen gevoelens van zijn hart. Dat is de gemeenschap, de
gemeenschap van de liefde met de Vader en met de Zoon. De Vader heeft de
Zoon lief. De Zoon heeft ons op dezelfde manier liefgehad, met dezelfde liefde.
Vers 10. “Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven”. Let op dit
telkens gebruikte woord “als”(vs. 6, 7 en 10). Blijven is een toestand onder
een voorwaarde, en toch is het een onverwoestbare werkelijkheid. Wij kunnen
niet buiten geworpen worden. Hoe zou het leven buiten geworpen kunnen
worden? Maar we kunnen onze afhankelijkheid niet verwerkelijken en in dat
geval komt de reiniging tussenbeide. Nu toont de Heer het middel om in zijn
liefde te blijven, deel te hebben met Hem in de gevoelens van zijn eigen hart.
Dit middel is gehoorzaamheid aan zijn bevelen. Zoals de gehoorzaamheid de
openbaring is van de liefde, is zij ook het middel om ervan te genieten. De
afhankelijkheid doet ons in Hem blijven. De gehoorzaamheid aan zijn bevelen
en aan het bevel van Johannes 13:34 doet ons in zijn liefde blijven zoals Hij
door gehoorzaamheid in de liefde van de Vader blijft. De apostel verwerkelijkt
deze liefde toen hij zei: “de liefde van Christus dringt ons” (2 Kor. 5:14).
Vers 11-19. In vers 11 lezen we welk gevolg voor onze ziel heeft het blijven in
Hem; de vrucht van de afhankelijkheid en het blijven in zijn liefde; de vrucht
van de gehoorzaamheid: “mijn blijdschap in u is en uw blijdschap volkomen
wordt”. Maar voor we daarover spreken laten we opmerken dat in dit korte
gedeelte van Johannes 15 het woord “blijven” tien keer terug komt. Onze
afhankelijkheid van de wijnstok is de bron van al onze zegeningen in ons
leven op de aarde en in ons getuigenis. Johannes 14 heeft ons al gesproken
over “blijven”. In het huis van de Vader zijn voor de discipelen toekomstige
beloningen. De Heer Jezus in hun midden was de wezenlijke en blijvende
beloning van de Vader. Hij belooft hun de toekomstige inwoning van de Heilige
Geest in hen. Tenslotte doet Hij hun kennen dat de Vader en de Zoon woning
zullen maken bij Hem die Jezus lief heeft en zijn woord bewaard. In Johannes
15:4 is hun blijven in Hem de zaak. Dat is de bron van al hun zegeningen op de
aarde. Het genot van dit blijven is voorwaardelijk, niet dat het eeuwige leven
verloren kan worden. Maar wij kunnen als bij de afhankelijkheid vergeten de
gemeenschap verliezen, niet het leven. In dat geval kan er geen vreugde in
onze zielen zijn. Want gesnoeid te worden met het snoeimes is geen vreugde.
Maar in Hem blijven, leven uit zijn leven, genieten van zijn gemeenschap, zijn
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gedachten delen, zich het voorwerp weten van zijn zorgen, zijn afhankelijkheid
verwerkelijken en zijn gehoorzaamheid, hetzelfde doel hebben als Hij is een
oneindige bron van vreugde. De vreugde van Christus was in de liefde van de
Vader te blijven. Deze blijdschap kan de onze zijn. Zij kan in ons zijn als wij
in zijn liefde blijven. Als het zijn blijdschap is is het een volkomen blijdschap.
1 Johannes 1:4 spreekt ons eveneens van een volkomen blijdschap in de
gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon. 2 Johannes: 12 spreekt over
een volkomen blijdschap in de gemeenschap met de apostel. Filippi 2:2 toont
ons de volkomen blijdschap van de apostel zelf als hij beschouwt de eenheid
in gedachten, liefde en gevoelens bij de broeders. De blijdschap van Johannes
de Doper was voleindigd (Joh. 3:29) omdat hij in volmaakte gemeenschap
was met de Bruidegom die in zijn Bruid alles gevonden had wat zijn hart kon
begeren.
Vers 12. “Dit is mijn gebod, dat u elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad”. In heel
dit gedeelte zijn de afhankelijkheid, de gehoorzaamheid, de gemeenschap, de
blijdschap en de liefde niet te scheiden. Waar er een ontbreekt of verminderd
is worden de andere het ook. Dan kan men niet meer spreken over voleindigde
vreugde. Hier vinden we weer terug het gebod dat gehoorzaamheid
verondersteld. Dit gebod is liefde onder broeders, die zijn voorbeeld en bron
heeft in de liefde van Christus voor ons.
Vers 13. “Niemand heeft groter liefde dan deze, dat iemand zijn leven voor
zijn vrienden aflegt”. De dood van de Heer, meer nog dan zijn leven is de volle
uitdrukking van zijn liefde. De grootheid van deze liefde wordt getoond in de
grootheid van zijn offer. Dit offer is voor zijn vrienden. Hij had al gesproken
over zijn leven te geven voor zijn scharen (10:15). Hier laat Hij zijn leven voor
zijn vrienden. Wat is een vriend? Dat omschrijft Hij in vers 14 en 15. Zijn bevel
is de liefde (vs. 12). Zijn geboden (vs. 10) zijn de opsomming (het omstandige
verhaal) van het bevel dat de liefde is. Dus zich onderwerpen, gehoorzamen,
God behagen, dienen, zich vernederen, de voeten wassen, zijn evenzoveel
geboden die voortkomen uit de liefde. (Zie ook Joh. 15:12; 13:34). Zijn Woord
bevat al zijn geboden.
Vers 14. “U bent mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied”. Het kenmerk
van een vriend kan gezien worden van de kant van de discipelen of van
de kant van de Meester. In het eerste geval vinden we een “als”. Wij zijn
vrienden voorwaardelijk, zoals wij voorwaardelijke ranken zijn. Want onze
verantwoordelijkheid staat op het spel, dat verandert in niets wat Hij is voor
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ons. 1. Van onze kant is de voorwaarde te doen al wat Hij ons gebiedt. Dat
houdt in een volledig vertrouwen in Hem, de zekerheid dat al wat Hij doet
ons strekt tot welzijn. Dat niets van wat Hij oplegt een ander doel heeft dan
het geluk van allen die Hij liefheeft. 2. Van de kant van de Meester heeft deze
liefde een wonderbaar karakter. Hij had ons kunnen roepen als slaven en
van ons gehoorzaamheid eisen die een slaaf verschuldigd is. Maar de slaaf
weet niet wat zijn heer doet, en deze neemt de slaaf niet in vertrouwen.
Onze betrekkingen met Hem zijn juist het tegenovergestelde. Hij heeft ons
als vrienden geroepen omdat Hij ons meedeelt alles wat Hij van zijn Vader
gehoord heeft (vs. 15). Die verbergt voor ons niet zijn verborgen gedachten
van zijn intieme leven, van zijn kostbaarste gesprekken met zijn Vader. Hij
giet de schatten van zijn verborgen leven in het hart van zijn vrienden. Hij
heeft geen geheimen voor ons. Deze vriend spreekt ons over dingen die Hem
betreffen en niet alleen over de onze. Met de mensen kan men een zekere
graad van vertrouwen hebben. Met genegenheid en belangstelling naar hun
zaken en belangen informeren zonder hun daarom over de onze te spreken
of hun onze geheimen mee te delen. Die betrekkingen zijn geen vriendschap
maar menselijkheid. Heel anders is de vriendschap van onze Meester! Een
ander karakter van vriend heeft Hij ons getoond op volmaakte wijze. Een
vriend is hij voor wie men zich toewijdt en deze toewijding tot in de dood
bewijst (vs. 13). Deze vriendschap hebben wij in Hem gevonden. (Sterven voor
zondaars, sterven voor schapen, sterven voor vrienden heeft niet dezelfde
betekenis). Zouden we kunnen zeggen dat Hij het in ons heeft gevonden? Wat
zullen we antwoorden? Hij blijft het voorbeeld van de volmaakte vriendschap
en nooit hebben we Hem liefgehad zoals Hij ons lief heeft. Dank zij God zal
er een ogenblik komen waarop wij ook van onze kant deze volmaakte liefde
voor Hem zullen verwerkelijken. Maar nu is het ons gegeven om tenminste
te bewijzen dat wij zijn vrienden zijn door een onbeperkte gehoorzaamheid
aan al zijn geboden te tonen. Van Mozes wordt gezegd dat de Heer met hem
sprak van aangezicht tot aangezicht zoals een mens spreekt met zijn vriend
(Ex. 33:11). Merk op dat hier, zoals in de betrekkingen van Jezus met zijn
discipelen het de Heer was die zijn vertrouwen aan Mozes gaf. Natuurlijk
toonde Mozes vertrouwen in de Heer, maar in hoeveel gelegenheden heeft
hij het niet getoond! Nooit heeft de Heer hem anders behandeld dan als zijn
vriend. Waarom? Omdat Mozes zijn dienstknecht trouw was in geheel zijn
huis (Num. 12:7). Hoe groot onze zwakheid ook is, de Heer wacht om ons de
grootheid van zijn vriendschap te tonen opdat onze harten geneigd zijn om
Hem te dienen en Hem te gehoorzamen.
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Er is een verschil tussen een vriend en een metgezel. Een metgezel is iemand
die met God wandelt. Dat was het geval met Henoch (Gen. 4:24) en met zoveel
mannen God. Voor alle dingen was dat het geval met Christus als mens (Zach.
13:7). Maar de Heer verwaardigd zich ook om de metgezel van de zijnen te
zijn. Dat was het geval in Daniel Ook met de drie mannen in de vurige oven.
Dat was het geval met de Emmaüsgangers. Door zijn volbracht werk voor hen
en door zijn opstanding kon de Heer voortaan met zijn discipelen beginnen te
wandelen (Luc. 24:15) terwijl Hij zich hun metgezel noemt. In een toekomstige
dag zullen wij met Hem wandelen in witte kleren, niet meer in zwakheid die ons
nu kenmerkt, maar Hem waardig in de heerlijkheid (Openb. 3:4). Ongetwijfeld
zal Hij altijd de voorrang hebben. Want Hij zal gezalfd zijn met vreugdeolie
boven uw metgezellen (Ps. 45:7).

Vers 16. Als Hij ons vrienden noemt is dat niet omdat wij de eerste stap gedaan
hebben. Ook niet omdat er in ons iets gevonden is dat die naam waardig maakt.
Niet omdat wij vrucht gedragen hebben heeft Hij ons deze titel gegeven. Nog
minder omdat wij Hem gekozen hebben. Hij heeft ons gekozen en zo gesteld.
Dit woord brengt onze gedachte terug tot de ranken die vast in de wijnstok
zitten. Zij zijn door Hem ingeplant, dat maakt onze zekerheid uit. Maar met
welk doel heeft Hij ons gekozen? Omdat wij vrucht zouden dragen; niet alleen
omdat wij gelukkig zouden zijn (wat volkomen waar is) maar dat we vrucht voor
God zouden dragen. Wat die vrucht is hebben wij al gezegd: door de vrucht
wordt God verheerlijkt aan de ene kant en aan de andere kant ziet de wereld
het goddelijke leven dat haar moet aantrekken. De Heer wil bovendien dat
onze vrucht blijft. Het moet geen voorbijgaande vrucht zijn, maar een vrucht
die blijft tot in het eeuwige leven! De liefde vergaat nooit. Maar Hij heeft ons
gekozen voor een tweede doel: ”omdat Ik u alles wat Ik van mijn Vader heb
gehoord, bekend gemaakt heb” (vs. 16). Hij brengt ons in betrekking met zijn
Vader tijdens zijn afwezigheid. Dat betekent het woord “in mijn naam”. Deze
naam is voor ons voldoende om ons de sluizen van de genade te openen. Al
wat wij zo vragen wordt ons gegeven. Maar daartoe moeten we eerst vrucht
dragen en met Hem in gemeenschap leven.
Vers 17. “Dit gebied Ik u, dat u elkaar liefhebt”. Alle vrucht waarover Hij spreekt
wordt samengevat in de wederkerige liefde. Deze laatste heeft zijn bron in zijn
liefde tot ons (Joh. 13:1). Het gevolg van deze liefde is het nieuwe bevel: hebt
liefde onder elkaar (13:35). Daarna vinden wij: “blijft in mijn liefde” (15:9). Het
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gevolg van dit blijven in zijn liefde is weer de wederkerige liefde. Onze liefde
komt voort uit de directe gemeenschap met de bron van de liefde zelf.

Vers 18-27
Vers 18. Deze liefde staat in tegenstelling met de gevoelens van de wereld en
scheidt ons er van. De wereld haat ons. Waarom? Niet alleen omdat ze de liefde
niet kennen, maar omdat de liefde haar weerzin wekt. Dat heeft ze getoond
door Hem te haten die de liefde zelf is. Daarmee is de wereld begonnen. Ze
zou nog reden gehad hebben om ons te haten als ze met ons begonnen was.
Maar ze heeft geen enkele reden, want ze heeft de volmaakte liefde in Christus
zonder oorzaak gehaat.
Vers 19. De wereld heeft ons lief als wij er toe behoren. Maar als wij er niet
toe behoren, terwijl we er uit getrokken zijn door de keus van de Heer, een
keus die het oordeel uitsprak over het milieu waaruit Hij ons trok, dan haat
de wereld ons. Haar trots kan geen wezens verdragen die zich van haar
afzonderen, niet beter zijn dan zij en die bestemd zijn voor een gelukkige
toekomst. Zij beschuldigd ons als ze zegt: zij verbeelden zich dat ze beter zijn
dan wij! Helemaal niet; maar de genade heeft ons uit de wereld gekozen en
heeft ons deze bevoorrechte plaats gegeven. De wereld wil de genade niet
hebben.
Vers 20-25. Hier beschouwt de Heer ons niet meer als zijn vrienden maar als
zijn slaven. In die betrekking hebben wij ook een grote zegen. Verbonden
met onze Meester komen wij in deze wereld twee dingen tegen: vervolgd te
worden als Hij of aangenomen te worden als dragers van zijn woord. En in dat
geval stelt Hij ons woord gelijk met het zijne. Maar het lijden dat wij zullen
moeten verduren zal ons toegebracht worden om de naam van Christus. Wat
een onderwerp van vreugde! Zo verheugden de apostelen zich waardig geacht
te zijn smaad te lijden voor deze naam. Van haar kant bewees de wereld dat
zij God niet kende, die God die zijn Zoon had gezonden. Als Jezus niet tot hen
gekomen was en niet tot hen gesproken had, dan hadden zij zich kunnen
beroepen op hun onwetendheid. In dat geval zouden zijn geen zonden gehad
hebben, dat wil zeggen dat de zonde hun niet ten laste gelegd zou worden.
Zo zou het ook geweest zijn als Hij zijn wonderbare werken onder hen niet
gedaan had (vs. 22, 24). Tevoren had de Heer aangetoond dat het hetzelfde
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zou geweest zijn als zij blindgeboren waren geweest (9:3 41). Maar nu is hun
alle voorwendsel voor hun zonden ontnomen. Die de Zoon haat, haat ook de
Vader die Hem gezonden had. Hun wet zelfs veroordeelt hen. Had die niet
gezegd in Johannes 15:25 “zij hebben mij zonder oorzaak gehaat” (Ps. 69:5).
Vers 26-27. De beide laatste verzen van Johannes 15 beginnen eigenlijk met het
onderwerp van Johannes 16. Zoals de Christus op aarde Israel had vervangen
(Joh. 15), zo zou de Heilige Geest op de aarde Christus vervangen (Joh. 16). De
wereld had het getuigenis van de Heer verworpen. Nu zou de Heilige Geest die
Hij zelf zou zenden getuigenis geven in zijn plaats. Die zal van Hem getuigen.
Dat is nu nog het getuigenis van de Geest. Die doet de Christus kennen. Want
Hij is de Geest van de waarheid, nu onzichtbaar maar hoog verheven aan de
rechterhand van de Vader. Die is de getuige van zijn hemelse heerlijkheid,
gezonden door de Heer zelf en niet meer zoals in Johannes 14 door de Vader
gezonden op het gebed van de Zoon. Wij vinden hier dus een ander karakter
van de Heilige Geest, toegevoegd aan de karakters van Johannes 14.
Wat de twaalf discipelen persoonlijk betreft, zij zouden ook getuigenis geven
van wat de Heer op aarde was geweest, zij die van het begin af bij Hem geweest
waren. Vandaar wordt het kenmerk vereist (in Hand. 1:22) voor de apostel die
Judas moest vervangen.
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Vers 1-15
Vanaf Johannes 15:26 zien we in dit hoofdstuk de tegenstelling tussen het
karakter van de Heer als de ware wijnstok op de aarde, en zijn heerlijke
positie als verhoogd aan de rechterhand van God vanwaar Hij zelf de Trooster
(Voorspraak) tot zijn discipelen zendt. Zo is Johannes 16 verbonden met
Johannes 15.
Vers 1-6. Zoals Johannes 14 het hoofdstuk van de vertroostingen is, zo is
Johannes 16 het hoofdstuk van de aanmoedigingen. Inderdaad, tegenover de
vijandschap van de wereld die zij zouden ontmoeten, en nog meer tegenover
hun eigen zwakheid, hun onwetendheid, en hun gebrek aan toewijding voor
hun Meester, hadden de discipelen nodig de woorden aan het einde van dit
hoofdstuk te horen: “hebt goede moed”. De Heer had hun deze dingen, dat
wil zeggen wat betrekking had op hun lijden en op het getuigenis van de
Heilige Geest tijdens zijn afwezigheid gezegd, op dat zij niet geërgerd werden.
De menigte die Hem gevolgd waren, waren geërgerd toen zij zagen dat hun
Messias in plaats van ze in te voeren in het vreedzame genot van een aards
koninkrijk, door zijn vertrek het sein zou geven voor de vervolgingen van zijn
discipelen. Langzamerhand verlieten Hem dan ook allen en lieten Hem alleen.
Maar zij, de ware discipelen zouden niet geërgerd worden en de Heer had
daarin voorzien. Integendeel, zij zouden zo aangemoedigd worden dat de Heer
nog eens de nadruk legt op hun lijden. Hun vijanden zouden ze uit de synagoge
bannen zoals de blindgeborene, onder voorwendsel van ijver voor de ware
godsdienst. Nog meer, het uur kwam dat een ieder die doodt zal menen God
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een dienst te bewijzen. De persoonlijke haat, verdergaan tot de moord op
de discipelen van de Heer zou dan beschouwd worden als een godsdienstige
daad en een verdienste in het oog van God. De Jood Saulus van Tarsus heeft
veel navolgers gevonden in de zogenaamde gemeente van Christus. Vanwaar
komt zo een ontaarding van het zedelijk gevoel? Van volledige onwetendheid
van de Vader en de Zoon (vs. 3), een waarheid die zelfs de grondslag is van
het christendom. De andere waarheden stellen het hart niet zo op de proef
als de Joodse waarheid, het tonen van een “enig God”. Maar zo is het altijd
als het God behaagt een getuigenis op te richten door de verkondiging van
enige waarheid van het woord die tot op dat ogenblik veronachtzaamd of niet
geweten wordt. De leer van de rechtvaardiging door het geloof werkt de haat
van de wereld niet meer op. Maar de eenheid van de gemeente, het lichaam
van Christus en haar gehele afzondering van een wereld die geoordeeld zal
worden wekken deze haat op ondanks de groeiende onverschilligheid van hen
die heden de naam van christenen dragen.
Vers 4-6. De Heer Jezus had gesproken over het lijden dat hem wachtte, opdat
als het ogenblik kwam dat Hij ze zou hebben verlaten. Zij zouden weten dat hun
Meester het hun vooraf had gezegd en dat ze vol goede moed zouden zijn in de
moeilijkheden. Toen Hij bij hen was was niet één haar van hun hoofd gekrenkt,
want door zijn tegenwoordigheid bewaarde Hij ze voor al het uitwendige
kwaad. Hij had hun dus niet kunnen meedelen wat ze zouden lijden. Nu worden
zij geroepen de weg van hun Meester te gaan, Hem als het ware te vervangen
in deze wereld. In Johannes 14 had Hij hun alle zegeningen getoond die hun
door zijn afwezigheid waren toegezegd. Door deze openbaring had Hij hun
kunnen meedelen wat zij moesten verduren voor zijn naam. Wat was er het
gevolg van? Een diepe droefheid. Niet één van hen vroeg: “waar gaat u heen?”.
Hun eigen verlies (want zij hadden de Heer lief) en hun beproevingen hielden
hen meer bezig dan wat hun Meester wachtte. Als zij gezegd hadden: “waar
gaat u heen?” dan zouden zij gehoord hebben dat dit vertrek zijn ingang in de
heerlijkheid was, de beloning van zijn werk; maar tegelijkertijd de grondslag
van al hun toekomstige zegeningen. Nu waren ze in de war tussen de hemel
die zij nauwelijks kennen en de aarde waar hun slechts vervolging wacht.
De heerlijkheid van hun Heiland wisten hun harten niet te waarderen en de
geestelijke zegeningen waarvan zijn de draagwijdte niet konden afmeten.
Vers 7-15. Nu ging alles veranderen, de Heer zei hun de waarheid. Er was
voordeel in zijn vertrek voor hen, want de komst van de Trooster, van de
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Heilige Geest zou er het gevolg van zijn. De komst van de Heilige Geest wordt
hier gezien onder drie oogpunten:
a.

Als goddelijk persoon; die komt uit zichzelf (vs. 8, 13).

b.

De Heer zendt Hem (Hfdst. 15:26; 16:7).

c.

Hij wordt door de Vader gezonden (Hfdst. 14:16, 26).

Zo is het ook met de opstanding van de Heer. Als goddelijk persoon staat Hij
zelf op. Maar ook wordt Hij opgewekt door de Geest en Hij wordt opgewekt
door de heerlijkheid van de Vader. Zoals in andere teksten wordt zo de leer van
de drie-eenheid volledig bevestigd. Deze komst van de Heilige Geest zou twee
gevolgen hebben, het ene ten opzichte van de wereld (vs. 8-11), het andere
ten opzichte van de discipelen (vs. 12-15).

Ten opzichte van de wereld
Vers 8-11. “En als Die is gekomen, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en
van gerechtigheid en van oordeel; van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
en van gerechtigheid, omdat Ik naar de Vader heenga en u Mij niet meer
aanschouwt en van oordeel, omdat de overste van deze wereld is geoordeeld”.
Hij zal de wereld overtuigen, dat wil zeggen de tegenwoordigheid van de
Heilige Geest zal het bewijs zijn (ongeacht of de wereld het aanneemt of niet)
van drie dingen:
1.

Van zonde omdat ze in mij niet geloven. Toen de Heer in genade
onder hen kwam had niemand van hen in Hem geloofd. Maar nu,
iets veel ernstiger, zou de Heilige Geest gezonden door Jezus Christus
door zijn tegenwoordigheid bewijzen dat de Heer gezeten was aan
de rechterhand van God. Dit feit was het bewijs van hun zonden.
Toen hen werd aangetoond door de tegenwoordigheid van de Heilige
Geest dat Hij, die zij hadden verworpen ontvangen was door God in
de heerlijkheid, volhardden zij in hun ongeloof.

2.

Van gerechtigheid omdat Ik tot mijn Vader heenga en u mij niet
meer zult zien. De wereld had schijnbaar de overwinning behaald
door Jezus ter dood te brengen. Maar was de gerechtigheid als de
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ongerechtigheid overwinnaar was? Maar de gerechtigheid overwint!
De Vader wekt Hem op uit de doden en doet Hem zitten aan zijn
rechterhand in de hemelse gewesten. De Geest komt getuigen van
die gerechtigheid, zodat zelfs de discipelen Hem op aarde niet meer
zullen zien in genade zoals vroeger.
3.

Van oordeel omdat de overste van deze wereld geoordeeld is. Satan
had door de hele wereld in opstand tegen Christus te brengen de titel
van overste van deze wereld verkregen. In Johannes 12:31 was de
wereld geoordeeld door de daad die ze volbracht hadden en haar
overste zou buiten geworpen worden. Maar satan was al geoordeeld.
Zijn macht was vernietigd op het kruis. Hij die hem machteloos had
gemaakt was in de hemel en de komst van de Heilige Geest was er
het bewijs van. Er blijft nog over het uiteindelijke oordeel over deze
vijand als de God van de vrede hem onder onze voeten verpletteren
zal en als hij in de poel van vuur geworpen zal worden. Maar al zijn
macht was al met onmacht geslagen voor de discipelen.

Ten opzichte van de discipelen
Wij hebben het gevolg van de komst van de Heilige Geest voor de wereld al
gezien, maar welk gevolg zou het hebben voor de discipelen? Als de Heer, zo
lang Hij al bij hun was hun niet alles kon zeggen; want ze hadden getoond en
toonden nog ondanks hun geloof een volledige onwetendheid van de dingen
die Hij hun meedeelde, zou het niet hetzelfde zijn als de Heilige Geest zou
gekomen zijn. Hij ging ook drie dingen voor hen doen (vs. 13-15).
1.

Hij zal ze in al de waarheid leiden naar zijn eigen natuur, als Geest
van de waarheid. Die zou hun kennis geven van alle gedachten van
God, zou hun de dingen laten zien zoals God ze ziet. Hij neemt over
hen geen onafhankelijk gezag aan, maar zou hun alles meedelen wat
Hij had gehoord, een mededeling die de Heer niet had kunnen doen
vanwege hun ongeschiktheid om het te begrijpen.

2.

En de toekomende dingen zal Hij u verkondigen. Hij zou in hen zijn
een Geest van profetie. Zo werden de discipelen, en in het bijzonder
de schrijver van dit evangelie door de Geest de uitleggers van de
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toekomst van de wereld en van de toekomstige heerlijkheden van
Christus. Maar zijzelf zouden door deze kennis afgezonderd worden
van de wereld waarvan de profetie het oordeel aankondigde.
3.

Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u
verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne; daarom heb
Ik gezegd dat Hij uit het mijne neemt en het u zal verkondigen. De
Geest zou de Heer verheerlijken als Hij de discipelen deed kennen al
wat Hij geërfd heeft als mens, alle zegeningen waarin Hij is ingegaan
als Zoon van de Vader. Want al wat de Vader heeft is het beeld van
de Zoon geworden. Heeft die niet tegen hem gezegd: “zit aan mijn
rechterhand?”. Welnu, als de Geest ons openbaart dat alles wat van
de Vader is de Zoon toebehoord, is Hij tot ons gezonden om ons te
overtuigen dat alles wat van de Zoon is ons toebehoord.

Vers 16-22
“Een korte tijd, en u aanschouwt Mij niet meer; en nog eens een korte tijd,
en u zult Mij zien (want Ik ga heen tot de Vader)”. Deze woorden spraken alle
hoop van de discipelen tegen. Deze discipelen konden niet begrijpen dat hun
Meester niet bij hen blijft om het koninkrijk voor Israël op te richten (Hand.
1:6). Maar de Heer leert hun hier de dingen die zij later zullen begrijpen. Nu
sprak Hij niet door gelijkenissen (vs. 25), maar de Heilige Geest zou hen er het
volle inzicht van geven. In Johannes 14:19 had de Heer gezegd: “nog een korte
tijd en u aanschouwt mij niet meer”. Als in genade gekomen zou Hij verborgen
zijn voor de mensen van de wereld. Het kruis was het scherm dat hen voortaan
aan hun gezicht onttrok. Maar de discipelen zouden Hem zien, want zij zouden
de Geest hebben om Hem te zien en zouden hetzelfde leven genieten als
Hij. In Johannes 16:16 zegt Hij hun echter dat zijzelf voor een korte tijd Hem
niet zouden zien; maar dan nog een korte tijd en zij zouden Hem zien. Dat is
verwerkelijkt bij de opstanding. Maar hier wordt niet alleen over de veertig
dagen (Hand. 1:3) gesproken. Want de Heer voegt er aan toe: “want Ik ga heen
tot de Vader”. Zij zouden Hem dus zien als Hij opgevaren zou zijn tot de Vader.
Dat brengt ze tot aan zijn wederkomst om de zijnen tot zich te nemen als Hij zal
terugkomen naar Johannes 14:3. Zijn discipelen moesten hem een korte tijd
zien na zijn opstanding, waarvan zij getuigen moesten zijn. En Hij zou ze ook
terugzien opdat hun harten met blijdschap vervuld zouden worden (vs. 22;
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20:20). Daarna zouden ze Hem zien door de Geest, gekroond met heerlijkheid
en weer aan de rechterhand van de Vader als de wereld Hem niet meer zien
zou. Tenslotte zouden ze Hem zien als Hij zou komen om ze tot zich te nemen.
Want Hij heeft gezegd: “Ik kom haastig en nog een weinig tijd en Hij die komt
zal komen en niet vertoeven” (Hebr. 10:37). De wereld zal Hem dan niet zien.
Maar als het uur van het oordeel zal volgen op het uur van de genade “zal ieder
oog Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben”.
Vers 17-22. Tot aan het einde begrijpen de discipelen Hem niet. Zij zeggen:
“wij weten niet waarvan Hij spreekt” (vs. 18). Dan zegt de Heer openlijk dat
de wereld zich zal verblijden eindelijk van de Zoon van God bevrijd te zijn. Zij
zullen wenen, klagen, zullen droefheid hebben over zijn verdwijning maar hun
droefheid zal tot blijdschap worden. (Zie Luc. 24:17, 52. Joh. 20:15, 20 enz.).
Toch gaan de woorden die de Heer hier zegt veel verder dan deze teksten.
Zij doelend op de grote verandering veroorzaakt door het feit dat Hij tot de
Vader ging (vs. 16, 17). Hun zielen zouden met droefheid vervuld worden door
het feit dat hun Meester wegging. Droefheid als van een vrouw die baart en
nog niet het resultaat ziet van haar arbeid. Maar zij denkt niet meer aan de
benauwdheid als een nieuw leven aan haar leven is toegevoegd. Als voor
haar een nieuwe toestand is begonnen. Het is als de vruchten van een nieuwe
schepping. De oude dingen zijn voorbijgegaan. Men is overgebracht in een
sfeer van genegenheid en genot dat tot op dat ogenblik onbekend is. En deze
genegenheden trekken zich samen op een persoon waarvan wij het begin van
de schepping van God herkennen. Een voorwerp van grote vreugde voor onze
harten. Hoe dan nog denken aan onze angsten die voorbij zijn als de discipelen
Jezus zien tijdens zijn opstanding, dan te genieten door de Geest van het
begin van een leven en een nieuwe schepping waaraan zij deel zullen hebben.
Daarop doelt de Heer als Hij tot zijn discipelen zegt: “uw hart zal zich verblijden
en niemand neemt uw blijdschap van u weg” (vs. 22). Ondanks de tegenspoed
die zij zouden doormaken zou hun vreugde zo zijn dat die hun niet ontnomen
kon worden. Want die vreugde zou tot voorwerp hebben een Christus die
opgevaren was tot zijn Vader en tot onze Vader (vs. 17). Deze vreugde was
onvermoeibaar, want Hij was er de bron van. Die vreugde zou voleindigd zijn
in het genot van de betrekkingen waarin de Heer ze zou invoeren bij de Vader.
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Vers 23-33
Vers 23-28. De discipelen die tot op dit ogenblik geen gedachte hadden om
zich rechtstreeks tot God te richten zouden Hem niet meer vragen zoals eerder
Martha deed (11:22), dat Hij voor hen tot God zou gaan. Maar zij zouden
rechtstreeks met de Vader in betrekking gesteld worden en zouden Hem in de
naam van Jezus (vs. 23-24) alle dingen kunnen vragen, ervan verzekerd dat die
hun zou gegeven worden. Zij behoefden slechts te vragen om te ontvangen en
er zou niets aan hun vreugde toegevoegd hoeven te worden.
Vers 25. “Dit heb Ik in beelden tot u gesproken. Er komt een uur dat Ik niet meer
in beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader zal verkondigen”. Deze
kostbare dingen waren een vrucht van de nieuwe betrekking met de Vader
waarin zijn opstanding hen ging invoeren wat Hij tot op dit ogenblik hen slechts
kunnen meedelen door gelijkenissen. Zoals Hij hun gezegd had: “u kunt het nu
niet dragen” (vs. 12). Ze toonden dat zij niet in staat waren ze te begrijpen
(zie Joh. 14). Maar voegt Hij er aan toe: “Er komt een uur dat Ik niet meer in
beelden tot u zal spreken, maar u vrijuit over de Vader zal verkondigen” (vs.
25). Op de dag van de opstanding is dat verwerkelijkt voor Maria Magdalena
en aan hen aan wie zij deze boodschap heeft gebracht.
Vers 26-27. In die dag, omdat Hij dan niet meer bij hen op de aarde is, zouden
zij hun gebeden tot de Vader richten in zijn naam. “Ik zeg u niet dat Ik de Vader
voor u zal vragen”, omdat de toegang tot de Vader, tot de God van liefde die
hen allen persoonlijk liefhad, voor hen geopend was. Dat betekent niet dat Hij
ook niet meer voor hen zou bidden. Want Hij houdt niet op voor al de zijnen
tussenbeide te treden. Maar dat zij rechtstreeks tot de Vader zouden kunnen
naderen zonder tussenpersoon. “want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u
Mij hebt liefgehad en geloofd hebt dat Ik van God ben uitgegaan” (vs. 27).
Hoe treffend zijn de redenen die de Vader heeft om ze lief te hebben! Onze
rechten om door Hem geliefd te worden zijn de genegenheden die wij zijn
Zoon toedragen en het feit dat ons geloof Hem in hoge achting houdt. De Heer
bekleedt hier de zijnen met de karaktertrekken en zijn liefde in hun ziel. Hij
omringt ze met een licht dat Hij alleen kon laten schijnen. Want zeker, niet hun
liefde en ook niet hun geloof stonden op de hoogte van zijn volmaaktheden.
Vers 28. Daarna schildert die in een enkele trek het schilderij van alles wat
Hij was en gedaan had: “Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld
gekomen; Ik verlaat de wereld weer en ga heen naar de Vader”.
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1.

Hij is van de Vader uitgegaan. Daar was zijn plaats van alle eeuwigheid
als Zoon. Waarom dan deze plaats verlaten? Om de Vader te
openbaren, om die liefde te doen kennen die Hij volmaakt kende.

2.

Ik ben in deze wereld gekomen. Waarom heeft Hij zich zo vernederd?
Om verloren zondaars te redden!

3.

Opnieuw verlaat Ik deze wereld. Waarom? Omdat Hij het werk dat
Hij ondernomen had tot een goed einde had gebracht. Zoals altijd in
deze hoofdstukken plaats Hij ons achter het kruis.

4.

En ga heen tot de Vader. Dat is het hoogste punt van zijn werk. De
Zoon als mens op aarde neergedaald is als mens teruggekeerd naar
de Vader om aan allen die Hij gered heeft dezelfde plaats te geven,
dezelfde zegeningen, dezelfde betrekkingen die Hij zelf bij de Vader
heeft als Zoon en als recht hebbend op de erfenis.

Vers 29-33. Zijn discipelen zeiden tot Hem: Zie, nu spreekt U vrijuit en gebruikt
geen beeldspraak. Nu weten wij dat U alles weet en niet nodig hebt dat iemand
U vraagt. Hierom geloven wij dat U van God bent uitgegaan. Inderdaad, wat
Hij hun juist in vers 28 gezegd had was geen gelijkenis, maar begrepen zij zijn
woorden beter? Op dat ogenblik kon Hij hun nog niet openlijk van de Vader
spreken. Zij begrijpen zelfs niet van wat of van wie Hij hun openlijk wilde
spreken. En als Hij hun zegt dat Hij niet meer als tussenpersoon tussen Hem
en de Vader zou dienen begrijpen zij Zijn woorden zo: “u hebt niet nodig hebt
dat iemand U vraagt”, want u weet alles wat men kan vragen. Zij meenden
dat zij zeer gevorderd zijn in zijn kennis omdat zij geloven dat Hij van God
uitgegaan was en dat Hij alle dingen wist. Dat was inderdaad wat de Heer bij
hen had erkend. Hij had juist tot hen gezegd: “u hebt geloofd hebt dat Ik van
God ben uitgegaan”. Dit is een waarheid die overeenkwam met het geloof van
een discipel onder het oude verbond. Maar zoals we in heel Johannes gezien
hebben, en zelfs in dit hoofdstuk had Hij hun de Vader geopenbaard en hun
ogen waren nog niet geopend om Hem te kennen.
Toch berispt de Heer zich niet over dit punt, maar over het “nu” dat zij
uitgesproken hebben. Gelooft u nu? Neen, dit “nu” was nog niet gekomen.
Hun geloof dat toch werkelijk was - de Heer erkend het in vers 27 - zou op de
proef gesteld worden. “Zie, er komt een uur en het is gekomen, dat u verstrooid
zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten; en toch ben Ik niet
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alleen, omdat de Vader met Mij is” (vs. 32). Hier spreekt Hij over Getsemane,
over het uur die het kruis voorafging. Maar, zoals altijd beschouwd Hij dit
uur als gekomen. Dit uur was het uur van de discipelen, maar ook die van de
wereld en van de macht van de duisternis. De nadering van het kruis heeft
tot gevolg gehad de verstrooiing van de discipelen die hun Meester alleen
lieten. Maar zijn heerlijkheid op het kruis is alleen het werk van het heil te
ondernemen als Hij verlaten wordt door de mensen, door de zijnen en door
God en tot bijeen te verzamelen op die manier de verstrooide kinderen van
God (11:52). De Heer zegt:”en toch ben Ik niet alleen, omdat de Vader met
Mij is”. Een belangrijk woord! Als allen Hem verlaten vervolgt Hij vreedzaam
zijn weg in gemeenschap met de Vader, ondersteund tot aan het einde in zijn
taak van liefde (zie ook 8:16, 29). Laten wij er aan toevoegen dat zelfs op het
kruis deze gemeenschap niet onderbroken is, want Hij zegt: “Vader vergeef
hun” (Luc. 23:34). En op het laatste ogenblik: “Vader in uw handen beveel
Ik mijn geest” (vs. 46). Alleen van het zesde tot het negende uur was Hem
alle genot van gemeenschap ontnomen om plaats te maken voor uren van
onuitsprekelijk duisternis. En toch werd op dat zelfde ogenblik alle liefde van
de Vader volmaakte geopenbaard in de gave van zijn eigen Zoon, en werd
volmaakt voldaan door de overgave die de Zoon gaf door zijn eigen leven te
geven!
Vers 33. “Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede hebt. In de wereld
hebt u verdrukking, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”.
Het lijden, de vervolgingen die Hij hun voorzegd, het droevig einde van hun
getuigenis, verstrooiing nadat zij Hem verlaten hadden, maar ook de zekerheid
die Hij hun gaf dat zelfs als zij Hem zouden verlaten de Vader met Hem was,
dat alles had Hij hun gezegd. Niet om ze te ontmoedigen of te berispen, maar
opdat zij in Hem vrede zouden hebben. Te midden van de moeilijkheden in
deze wereld zouden zij Hem hebben als hun enige hulpbron. In zijn volbrachte
werk zouden zij de vrede vinden. Maar meer nog dan dat, verplicht om met
Hem alleen bezig te zijn zouden zij de vrede van de harten genieten, de vrede
zonder wolken waarvan Hij zelf genoot. “In de wereld hebt u verdrukking, maar
hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen”. Maar er was voor hen nog
een andere bron van aanmoediging. De wereld was een overwonnen vijand,
overwonnen door hun Meester zelf. Zijn overwinning bestond in het feit dat
Hij van het begin tot het einde beginselen had gevolgd die lijnrecht stonden
tegenover die van de wereld en ze had doen overwinnen. Liefde, toewijding,
dienst, afhankelijkheid, gehoorzaamheid, heiligheid, gerechtigheid, waarheid
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en tenslotte offerande van zichzelf dat waren de drijfveren geweest van zijn
leven als mens op aarde. Hij was tegen de stroom ingegaan die de wereld
meesleepte ver van God, om opnieuw de weg te banen naar God. Zijn
overwinning was de uiteindelijke overwinning van de genade. Zijn discipelen
konden goede moed hebben. Ongetwijfeld zouden zij zelf geroepen worden
dezelfde weg te volgen door het geloof als hun Meester, maar met dezelfde
gevolgen als Hij zoals gezegd wordt in 1 Johannes 5:4-5: “Want al wat uit
God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld
overwonnen heeft: ons geloof. Wie is het nu die de wereld overwint, dan wie
gelooft dat Jezus is de Zoon van God?”. De overwinning is zoveel te moeilijker
omdat we nu in de kerk de wereld tegenkomen zoals we zien in Openbaringen
2 en 3. Maar de Heer bemoedigt ons door ons te tonen dat er beloning is voor
de overwinnaars! “Wie overwint” en wat een beloningen? De tegenwoordige
en eeuwige gemeenschap met Hem!
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Vers 1-26
Dit laatste hoofdstuk van de serie, die begint met Johannes 13, neemt
unieke plaats in. Wij horen er niet meer de woorden van de Heer Jezus tot
zijn discipelen, maar zij mogen het onderhoud bijwonen van de Zoon met
Zijn Vader voor Wie Hij zijn eigen hart uitstort. In het hele Nieuwe Testament
vindt men geen enkel gedeelte dat vergeleken kan worden met dit wonderlijke
gesprek. Bij de doop van Johannes horen de discipelen de Vader spreken over
de Zoon en over het welbehagen dat Hij in Hem vindt (Matt. 3:17), maar ook
spreken tot de Zoon om Hem zijn liefde uit te drukken (Marc. 1:11). Later, op
de heilige berg raadt de Vader zelf de discipelen aan om naar zijn Zoon te
horen (Matt. 17:5) tot wie Hij dezelfde woorden richt. Aan de andere kant
worden zij zelf onderwezen in de mate dat zij het kunnen begrijpen voor de
gave van de Heilige Geest om zich te wenden tot hun Vader die in de hemel
is (Luc. 11:2-13). Ten slotte verkondigt de Heer hen dat ze na de uitstorting
van de Heilige Geest zich zonder tussenpersoon tot de Vader kunnen richten
(Joh. 16:26-27). Ze hebben nog nooit zoiets als dit in Johannes 17 gezien en
ze hebben nog nooit zo’n gebed gehoord. De Zoon die zich gereed maakte om
deze wereld te verlaten, die zich met zijn Vader onderhoudt. Er is ons dikwijls
verteld dat Jezus gebeden heeft, maar daarvoor hebben wij nooit de woorden
van zijn gebed gehoord dan één keer als lof in Matteüs 11:25. De elven die
Hem omringen horen Hem in dit hoofdstuk en wij ook, want ze zijn voor ons
bewaard in dit eeuwige woord. De Zoon spreekt voor ons tot de Vader. Een
volmaakte eenheid tussen hen! Een goddelijke gemeenschap in de goddelijke
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liefde over een gemeenschappelijk onderwerp! En het onderwerp van deze
zorg zijn wijzelf! De Zoon die in volmaakte overeenstemming is met de Vader
over geestelijke zegeningen die ons deel moeten worden, hetzij in deze wereld,
hetzij in de eeuwige heerlijkheid. De sleutel van dit hoofdstuk is het woord
“Vader”. Dit woord overheerst het geheel en zou moeten worden toegevoegd
om al de betekenis van dit gebed te kunnen begrijpen. De naam Vader is zeer
vertrouwelijk. God voert ons in voor zichzelf als zonen, in het genot van het
eeuwige leven. God is de almachtige voor Abraham, de Heer voor Israël, de
allerhoogste voor de wereld die vernieuwd is door de oordelen. Deze woorden
spreken ons van zijn trouw, van zijn betrekking met zijn volk onder de wet, van
zijn bescherming. Maar de naam van Vader heeft niets te maken met Israël of
de wereld, behalve voor zover die er de schepper van is (Ef. 4:6). Het is een
absoluut christelijke naam, een naam die in tegenstelling met andere namen
in betrekking staat met het eeuwige leven. Als de Vader de Zoon zendt gebeurt
dat opdat wij zouden leven door Hem. Dit gebed toont aan de ene kant de
betrekking van de discipelen met de Vader (vs. 1-5), aan de andere kant hun
plaats tegenover de wereld (vs. 6-19), en ten slotte hun betrekking met Jezus
in de nieuwe plaats die Hij inneemt nadat Hij hun verlaten heeft (vs. 20-26).
Vers 1-5. “Dit sprak Jezus en Hij hief zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader,
het uur is gekomen: verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijkt”. De
Heer had juist de dingen besproken die betrekking hadden op hun toekomstige
betrekkingen met de Vader en op de vijandigheid die zij zouden ontmoeten
van de zijde van de wereld (16:29-33). En nu plaats Hij zichzelf voor hun ogen
als het volmaakte voorbeeld van deze betrekkingen en deze plaats. Hoewel
zij Hem voor een ogenblik nog op aarde zien zijn Zijn ogen opgeheven naar
de hemel waar Hij op volmaakte wijze de tegenwoordigheid van zijn Vader
verwerkelijkt. De discipelen kunnen in Hem het voorbeeld zien van de nauwe
relatie, waarin Hij hen gaat invoeren als Hij naar de hemel is opgevaren (20:17).
“Vader, het uur is gekomen”. Hij plaatst zich achter het kruis, nadat het werk
is volbracht. “Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijkt”. Hij heeft de
Vader verheerlijkt op de aarde gedurende Zijn hele leven. Hij heeft de Vader
verheerlijkt op het kruis; en Hij is daar zelfs als Zoon des mensen verheerlijkt
(13:31). Maar Hij vraagt nu aan de Vader of Hij Zijn Zoon verheerlijkt, zoals Hij
dat gezegd had in hoofdstuk 13:32. Waarin kon de Vader Hem verheerlijken?
Door Hem te verhogen, als opgestaan, aan Zijn rechterhand en door Hem
macht te geven over alle vlees. En wat is het doel van die heerlijke plaats, die
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Hij vraagt aan de Vader? Het doel is, dat Zijn Zoon Hem verheerlijkt, terwijl Hij
het eeuwige leven geeft aan alles, wat de Vader Hem gegeven heeft.
Vers 3. Het eeuwige leven voor de discipelen was de vader te kennen, de enige
ware God en Hem, die de Vader gezonden had, Jezus Christus. De Heer vraagt
aan de Vader niets voor zichzelf maar allen met het oog op de discipelen. Als
Hij vraagt om verheerlijkt te worden, nadat Hij van de Vader recht gekregen
heeft om macht uit te oefenen over alle vlees, gebeurt dat, opdat de Vader
verheerlijkt zou worden door de invoering in het eeuwige leven van allen, die
de Vader de Zoon heeft gegeven.
Het woord: ‘het eeuwige leven’ komt vaak terug in Johannes. Dat woord omvat
alle hemelse zegeningen, die onze geliefde Heiland voor ons verkregen heeft
door Zijn werk. Er is niets hoger dan dit leven. Iemand heeft eens gezegd:
‘het is een geestelijk en goddelijk leven, dat in staat is om de Vader, de enige
waarachtige God te kennen, van Hem te genieten, als beantwoordend aan Zijn
natuur’. Het is een heilig en onberispelijk leven, een leven, dat toebehoort aan
een leven, die buiten de dingen ligt die men ziet (2 Kor. 4:18). Dit leven is in
staat niet alleen de Vader te kennen, maar ook om met de Vader en met Hem,
die de Vader gezonden heeft, in gemeenschap te komen. Hetzelfde deel te
hebben, dezelfde gedachten te hebben, hetzelfde genot en dezelfde vreugde
te hebben als de Vader en de Zoon!
Dat is het eeuwige leven en Christus zelf is dat leven. Wij bezitten dat in Hem
en door het geloof hebben wij het ontvangen, dat is het doel van het werk, dat
door de Zoon volbracht is. Het was het doel van de vader, toen Hij Hem zond.
Het is het geheim van de gedachten van de Vader en de Zoon!
Om mensen zoals wij in te voeren in het bezit van de eeuwige dingen en hen
geschikt te maken om er van te kunnen genieten, zoals de Vader en de Zoon er
samen van genieten; zulke gedachten gaan ons menselijk bevattingsvermogen
te boven! Wij kunnen ons alleen neerbuigen voor de genade, die ons deel
maakt van die heerlijkheid, toen het oordeel van een heilig God ons niet alleen
van had moeten uitsluiten – wat een te lichte straf zou zijn geweest – maar
ons voor eeuwig had moeten storten in de buitenste duisternis, ver van Zijn
aangezicht. Dit eeuwige leven, al heeft het een algemeen karakter, want het
betreft: “alles wat U Hem hebt gegeven”, is niet het deel van iemand, die niet
door de Vader aan de Zoon is gegeven.
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In dit hoofdstuk plaatst de Heer, zich achter het werk op het kruis, want
daardoor is het eeuwige leven ons gegeven. In vers 5 blijft er maar een ding
over, namelijk dat de Vader Zijn Zoon zou verheerlijken als gevolg van dit
volbrachte werk. De Vader zou Hem verheerlijken als mens in de heerlijkheid,
die Hij had bij de Vader als Zoon van God voordat de wereld was. Voor het
bestaan van de wereld, dat wil zeggen van alle eeuwigheid.
Zijn volmaakte gerechtigheid en de behaalde overwinning door de Zoon des
mensen, veroorloofde Hem te gaan zitten aan de rechterhand van de troon
van de Vader. Maar in Zijn afhankelijkheid, als gezondene van de Vader, eigent
Hij zich niet het recht toe, die plaats in te nemen. Hij doet een beroep op de
Vader die alleen macht heeft Hem deze plaats te geven. Wat een wonderbare
vertrouwelijkheid, wat een absolute gemeenschap vinden we in deze verzen
tussen de Zoon en de Vader!
Vers 6-12. Nu beveelt de Heer Jezus Zijn discipelen aan bij de Vader. Wat
een plaats hebben wij in Zijn hart! De belangen van Zijn discipelen zijn de
Zijne. Hebben wij niet in de hoofdstukken voor deze, hun gebrek aan inzicht
opgemerkt, in zelfs de eenvoudigste waarheden? Maar in plaats van deze
talloze gebreken op te noemen van hen die Hij liefheeft, neemt Hij hun
belangen ter harte bij de Vader. Hij bekleed ze met kenmerken, die alleen Zijn
liefde in staat is hun toe te schrijven. Hij vereenzelvigt zich met hen en doet
voor hen een beroep op de heiligheid en gerechtigheid van de Vader. Maar we
kunnen ook een ander belangrijk kenmerk opmerken. De discipelen zijn niet
alleen kostbaar voor het hart van de Heer Jezus, vanwege Zijn liefde voor hen,
maar ook omdat de Vader ze uit de wereld heeft genomen om ze aan Zijn Zoon
te geven. Zij zijn de gaver, het geschenk om zo te zeggen, dat de Vader aan
Hem heeft gegeven. Niets is voor Hem kostbaarder dan deze gave, omdat ze
van de Vader komt. Hij heeft hun dan ook de naam van de Vader geopenbaard,
die voor zijn hart kostbaar is, boven alles.
Dit zijn de kenmerken, die Hij hen toeschrijft:
1.
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Zij hebben uw woord bewaard. Dit is het woord van de Vader,
dat de Heer hun had gegeven als getuigenis in deze wereld. Dit
woord had betrekking op de Zoon; die Zelf het Woord is (Joh.
1:1).
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2.

Zij hebben erkend, dat alles wat de Vader aan de Zoon gegeven
heeft van de Vader komt (vs. 7). Dit is, dat zij nu de relatie kenden
waarin zij geplaatst waren, omdat zij de Zoon kenden.

3.

Zij hebben de woorden aangenomen. De goddelijke
mededelingen, die de Vader aan de Zoon deed en die deze hun
had overgegeven.

4.

Zij hebben geloofd en erkend dat hun Heer van de Vader was
uitgegaan en dat de Vader Hem had gezonden.

Dat waren de kenmerken van de discipelen in de ogen van de Heer en beval ze
aan bij de Vader: gehoorzaamheid, inzicht, afhankelijkheid en geloof.
In de verzen 6-8 stelt de Heer de plaats van Zijn discipelen vast, terwijl Hij voor
hen bidt, tegenover de Vader. Vanaf vers 9 stelt Hij hun plaats vast ten opzichte
van de wereld. We merken op, dat dit woord ‘wereld’ 17 keer voorkomt in dit
hoofdstuk. Het laat de waarde zien die de Heer eraan hecht als het gaat om
Zijn discipelen. Het is vaak treffend, dat wereldsgezinde christenen zich aan
dit hoofdstuk ergeren. Zij voelen zich er door geoordeeld en veroordeeld en
putten zich vaak uit in woorden om hun niet afgezonderd zijn van de wereld
te rechtvaardigen.
Vers 9-10. “Ik vraag voor hen; niet voor de wereld vraag Ik, maar voor hen die
U Mij hebt gegeven; want zij zijn de uwen (en al het mijne is het uwe en het
uwe het mijne), en Ik ben in hen verheerlijkt”. De Heer heeft gesproken over
de wereld in vers 6. Nu vraagt Hij, zoals we net gezegd hebben, de Vader over
plaats van de discipelen tegenover de wereld. Toen Hij tegen Zijn discipelen in
Johannes 16:26 zei: “Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u zal vragen”, betekende
dat niet: ‘Ik zal Hem niet vragen’. Dit zou in tegenspraak zijn geweest met
vers 9. Het betekende eenvoudig: ‘Om u tot de Vader te richten, heeft u mijn
vragen of mijn tussenkomst niet nodig, want Hijzelf heeft u lief’. Hier bidt Hij
wel voor hen en heel het hoofdstuk bewijst het, wij hebben Zijn voortdurende
tussenkomst en gebed nodig. Maar wat Hij ook laat zien is, dat Zijn gebed
niet de wereld betreft. Hij blijft tot aan het uiteindelijk oordeel in genade de
“Heiland der wereld”. Hij wil, dat alle mensen behouden worden, maar Hij
doet geen verzoeken ten gunste van de wereld.
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De wereld is niet van Hem, is Hem niet gegeven. Zij is niet het gemeenschappelijk
bezit van de Vader en de Zoon. Het is een groot systeem, het gebied van
satan. De overste ervan heeft de wereld ertoe gebracht zich van de Heiland
te ontdoen. Natuurlijk er staat geschreven: “Vraag Mij en Ik zal volken geven
tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit” (Ps. 2:8). Maar deze vraag is
niet een vraag voor de wereld. Het is een eis van de Messias over Zijn regering
over de volken. Een regering die plaats zal hebben na de uitoefening over de
wereld, die tegen Hem is opgestaan.
Hier echter vraagt de Heer voor hen, die de Vader Hem gegeven heeft.
Op eerste plaats omdat ze van de Vader zijn en dan omdat de Zoon in hen
verheerlijkt is. Het genot van deze gave is een gemeenschappelijke voor de
Vader en de Zoon. “Al het mijne is het uwe en het uwe het mijne”, zegt Hij (vs.
10). De Vader geeft aan de Zoon, zoals de Zoon zelf aan ons geeft (14:27). Het
bezit van het geliefde voorwerp is gemeenschappelijk voor beide, want hun
hart is vervuld van eenzelfde liefde voor dit voorwerp.
De Heer zegt: “Ik ben in hen verheerlijkt”. Hij zegt niet: ‘Ik ben door hen
verheerlijkt’, dat zou wel een heel armelijke en onvolledige verheerlijking zijn,
maar in hen. Door het feit, dat door Zijn werk, zij van Hem waren en Hem en de
Vader kenden, Zijn woord bezaten, uit de wereld waren getrokken en er niet
meer toe behoorden. Voor Zijn geliefden vraagt Hij de vader.
Vers 11-12. In dit hoofdstuk beschouwd de Heer zich als staande achter het
werk aan het kruis. Hij zegt immers: “En Ik ben niet meer in de wereld”. Laten we
op dit feit de nadruk leggen. Ook al zegt de Heer in vers 13: “en spreek dit in de
wereld”. Hij heeft door Zijn werk Zijn discipelen tot de Vader gebracht en heeft
dus met de wereld geëindigd. Maar dat is niet het geval voor Zijn discipelen,
die al behoren zij niet tot de wereld, er in worden achter gelaten. “Zij zijn in
de wereld” (vs. 11). Achtergelaten na Zijn vertrek, zijn ze blootgesteld aan alle
gevaren en verleidingen of aan alle tegenstand van de wereld. De discipelen
moeten dus bewaard worden. “Heilige Vader: bewaar hen in uw naam die U
Mij hebt gegeven, opdat zij een zijn zoals Wij”. Zij moeten bewaard worden in
de naam van de Vader. Dit is naar de liefde, die deze naam inhoudt en die de
Heer Jezus aan Zijn discipelen had geopenbaard.
Maar deze naam is de naam van de heilige Vader. De Heer Jezus vraagt of zij
bewaard worden voor vermenging met de wereld, opdat zij afgezonderd zullen
zijn van alle kwaad, in overeenkomst met het karakter van de heiligheid van
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de Vader. Dat is praktische heiligheid. Op grond van deze heiligheid konden
de discipelen één zijn, zoals de Vader en de Zoon. Een eenheid van raad, van
gedrag, van gedachte, van omgang met de Vader, een getuigenis van het leven
van de Vader, zoals Christus het had geopenbaard. Dat is het karakter van de
eenheid, die de Zoon vraagt voor hen, die de Vader aan Hem gegeven heeft.
De Vader zou op deze bede antwoorden; deze eenheid zou tot stand komen
door de gave van de Heilige Geest op de pinksterdag.
Vers 12. Toen Hij bij hen was, bewaarde Hij hen in de naam van de Vader.
Hij had hen lief en er ging niemand verloren, behalve Judas, de zoon van het
verderf, zijn tegenwoordigheid in hun midden was slechts de vervulling van de
onfeilbare Schrift. Nu leken zij schijnbaar zonder verdediging overgeleverd aan
de aanvallen van een vijandige wereld, maar de Heer vertrouwd ze toe aan de
hoede van de Vader.
Vers 13-19. “Maar nu kom Ik tot U en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn
blijdschap volkomen hebben in zichzelf” (vs. 13). In vers 11 zegt de Heer: “En
Ik ben niet meer in de wereld”. En hier: “en spreek dit in de wereld”. Dit is niet
met elkaar in tegenspraak. In het eerste geval is het de plaats, die Hij inneemt
bij de Vader na het werk op het kruis, in tegenstelling met de discipelen die in
de wereld achterblijven. In het tweede geval zegt Hij deze dingen in de wereld,
op het ogenblik, dat Hij naar de Vader gaat. Waarom zegt hij deze dingen?
“Opdat zij mijn blijdschap volkomen hebben in zichzelf”.
Zoals wij al gezegd hebben, is er veel gesproken over de ‘volkomen blijdschap’
in deze hoofdstukken en in andere passages. Een volkomen blijdschap is een
blijdschap, waaraan niets ontbreekt en die ons door niets ontnomen kan
worden. Dat was de vreugde van Christus in Zijn relatie met de vader en Hij
vraagt hier in vers 13, dat Zijn discipelen geplaatst in dezelfde positie, als Hij
en in dezelfde relatie met de Vader als Hij, Zijn volkomen blijdschap hebben in
zichzelf.
Deze zegen zou nooit hebben kunnen plaatsvinden, zonder het volbrachte
werk van het kruis en een verheerlijkte Heer aan de rechterhand van God. De
gemeenschap met de Vader en de Zoon is het voorwerp van een volkomen
blijdschap. Maar voor deze gemeenschap moesten wij het eeuwige leven
hebben, de Heilige Geest, de kennis van de gedachten van God, Christus in
ons, God in ons. Dingen die de discipelen nooit gekregen zouden hebben
zonder dit volbrachte werk.
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Vers 14. De Heer bepaalt nu de positie van Zijn discipelen ten opzichte van
de wereld. Na Zijn vertrek, worden zij getuigen voor Hem in deze wereld, als
dragers van het Woord van de Vader, die de Heer hun had verkondigd. Het
gevolg van dit getuigenis was de haat van de wereld. Want getuigen dat zij niet
van de wereld zijn, zoals de Heer dat niet is, is getuigen tegenover de wereld,
dat die hun Heer en Heiland verworpen heeft.
Vers 15. Toch vroeg de Heer niet aan de Vader, dat Hij ze uit de wereld
wegnam, maar of Hij ze wilde bewaren voor de invloed van het boze. Op die
manier zouden ze de taak kunnen uitoefenen die Hij hun had gegeven, toen Hij
hun achterliet. Het was een taak die Hij volkomen had vervuld en waartoe zij
werden opgeroepen om Hem in te volgen (vs. 16).
Vers 17-19. Het eerste gedeelte van de bede van de Heer (vs. 11) was, dat
de heilige Vader de discipelen voortaan zou bewaren, zoals de Heer ze had
bewaard, zolang Hij bij hen was geweest. In vers 17 vinden wij het tweede
gedeelte van zijn bede: “Heilig hen door de waarheid: uw woord is de waarheid”.
De kennis van de Vader door het Woord, dat ten volle Zijn liefde aan hun harten
openbaarde en hun tegelijkertijd al Zijn gedachten openbaarde over de Zoon,
moest ze afzonderen voor Hem. Ze moesten geheiligd (afgezonderd) worden te
midden van de wereld. Dit Woord is volmaakt, goddelijk, en volmaakt geschikt
voor de toestand van de mensen. Zoals de Heer in de wereld is gezonden, zijn
zij ook in de wereld gezonden. Maar de Heer heiligt zichzelf ook voor hen (vs.
19) “opdat ook zij geheiligd zijn door de waarheid”. Want zo’n Hogepriester
hadden wij nodig heilig, onschuldig, onbesmet, gescheiden van de zondaars
en hoger dan de hemelen geworden (Hebr. 7:26). Het werk van de Heer werk
zonderde hen af van de wereld, zoals Hij niet van de wereld was, en verbond
hen met een heilige Heer in de hemel. Door deze twee verenigingen konden zij
trouwe getuigen worden in deze wereld.
Vers 18. “Zoals U Mij in de wereld hebt gezonden, heb ook Ik hen in de wereld
gezonden”. Door het feit dat de Heer opgevaren was, was hun oorsprong
hemels geworden zoals Hij, dat is. Zoals Hij van hemel in de wereld was
geworden, zond Hij ze er nu in als hemelse wezens. De kracht van de Heilige
Geest – door het Woord van de Vader toegepast op hen – werkte in het
hart van Zijn kinderen op aarde en vormde hen naar het voorbeeld van een
hemelse Christus. De grondslag is Zijn volbrachte werk, zodat ze beschouwd
konden worden, als afgezanten van de hemel in deze wereld, geschapen naar
Zijn gelijkenis.
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Vers 20-23. Nu komen we in het derde gedeelte van dit hoofdstuk. Het gaat
niet meer om de plaats van de discipelen tegenover de wereld, maar over
hun positie tot de Heer in de nieuwe plaats, die Hij inneemt. “En Ik vraag niet
alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij geloven, opdat
zij allen een zijn, zoals U, Vader, in Mij en Ik in U, opdat ook zij in Ons een zijn,
opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden” (vs.20-21).
In vers 11 vraagt de Heer aan de Vader om de eenheid van Zijn discipelen.
Deze eenheid werd hun gegeven door het zenden van de Heilige Geest. Een
groot feit, dat zoals we gezien hebben al deze hoofdstukken overheerst. Zoals
de Zoon op aarde de uitdrukking was van de raadsbesluiten, gedachten en de
wil van de Vader, worden de discipelen op hun beurt de bewaarders ervan
tijdens Zijn afwezigheid. Ze vormen echter niet individueel maar gezamenlijk
een eenheid door diezelfde Geest, om getuigenis te geven van deze dingen aan
anderen.
Maar beperkt het gebed van de Heer zich niet tot de discipelen en hun
eenheid. Hij bidt voor allen, die door hun woord in Hem zullen geloven. Deze
beden strekken zich dus uit tot alle gelovigen. Opdat zij allen één zijn in de
Zoon en in de Vader, één zoals de Vader en de Zoon één zijn. Dit eenparige en
enige getuigenis zou een bewijs zijn voor de wereld, dat de Vader de Zoon had
gezonden, opdat de wereld zou geloven.
Het gaat hier niet om de eenheid van de Gemeente, als lichaam van Christus.
Dat is een waarheid die behoort tot de dienst van Paulus. Een waarheid die
men nergens in de geschriften van de apostel Johannes vindt. Het gaat hier om
de familiaire eenheid, om de eenheid van alle kinderen, die de familie vormen.
Een geopenbaarde eenheid. Als deze eenheid niet geopenbaard wordt, gaat de
eenheid van familie verloren. Terwijl de eenheid van het lichaam van Christus
altijd bestaat, zelfs dan, wanneer ze niet geopenbaard wordt.
Maar voor alle gelovigen is er nog een derde eenheid. De eenheid van
heerlijkheid. De Vader heeft de heerlijkheid van de Zoon van God aan de Zoon
des mensen gegeven, die Hem op aarde volmaakt heeft verheerlijkt. Hij deelt
die heerlijkheid met het geheel van Zijn verlosten, opdat zij verheerlijkt zijn in
heerlijkheid. “Volmaakt zijn tot één”, zoals Hij in hen is en de Vader in Hem.
Wat een wondere eenheid! De volmaaktheid tot één. Het is de heerlijkheid van
de eenheid van de verlosten, met de Vader en de Zoon! Deze dingen vertellen
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gaat alle menselijk begrip te boven. Om ze werkelijk te begrijpen, zullen wij de
heerlijkheid moeten delen.
Het doel van deze openbaring van de heerlijkheid in Christus en in de Zijnen
is: de wereld te laten erkennen, dat de Vader de Zoon heeft gezonden, in wie
zij niet heeft willen geloven. Deze volmaaktheid tot één van de kinderen van
God in de heerlijkheid zal het oordeel van de wereld zijn. Het gaat in dit vers
niet meer om geloven zoals in vers 21. Als de heerlijkheid geopenbaard wordt,
is er voor de geen mogelijkheid meer om te geloven. Er blijft dan alleen de
verpletterende overtuiging over, dat de Vader de door de wereld miskende
Zoon heeft gezonden en dat de gelovigen door Hem Zijn liefgehad.
De wereld veracht, haat en maakt deze waarheid nu belachelijk, maar voor ons
wat een liefde. De Zoon heeft ons liefgehad, zoals de Vader hem heeft liefgehad
(15:9). De Vader heeft ons liefgehad, zoals Hij de Zoon heeft liefgehad (vs. 23).
Maar de liefde wordt ook vanuit andere gezichtspunten belicht. De vader heeft
ons lief, omdat wij Zijn Zoon hebben liefgehad (16:27). Hij heeft ons lief, omdat
wij het woord van de Heer Jezus hebben bewaard (14:23). De Vader heeft het
bewijs van Zijn liefde gegeven, door Zijn Zoon te geven voor ons (Joh. 3:16; 1
Joh. 4:10) en de Zoon door voor ons Zijn leven te geven (1 Joh. 3:16). Maar
ook de Vader heeft Zijn Zoon lief, omdat Hij Zijn leven aflegt, opdat Hij het
weer neemt, in volmaakte onderworpenheid en gehoorzaamheid aan Zijn wil.
Daardoor gaf Hij aan de Vader persoonlijk een beweegreden om Hem lief te
hebben, wat geen mens ooit heeft kunnen doen.
Vers 24. “Vader, wat U Mij hebt gegeven Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij
zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen die U Mij hebt gegeven, omdat
U Mij hebt liefgehad voor de grondlegging van de wereld”. Het is nog niet
genoeg, de heerlijkheid van de Here te delen, met het oog op Zijn openbaring
aan de wereld. Want de dag zal komen, dat Hij bewonderd zal worden in
alleen, die in Hem geloofd zullen hebben. De Heer wil de Zijnen ook bij zich
hebben daar waar Hij is, in de hemel, opdat zij Zijn heerlijkheid zullen zien.
Een niet gedeelde heerlijkheid om zo te zeggen. Een eigen heerlijkheid van
Gods Zoon, liefgehad door de Vader, voor de grondlegging van de wereld. Het
eeuwige voorwerp van deze liefde, een schitterende heerlijkheid die alleen Hij
heeft en toebehoort en waarin Hij nu is ingegaan als mens. Deze heerlijkheid
zal het voorwerp van bewondering en eeuwige aanbidding zijn van de Zijnen.
Maar onze ogen zouden die nooit kunnen verdragen, als ze haar niet zagen in
een mens. Wij zullen de onzienlijke God slechts zien in al Zijn heerlijkheid in
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de persoon van de Heer Jezus en nooit zullen andere ogen die aanschouwen
dan de onze.
Vers 25. In vers 11 had de Heer een beroep gedaan op de heilige Vader voor de
Zijnen, hier doet Hij dat op de rechtvaardige Vader. Als het ogenblik gekomen
zal zijn, zal de rechtvaardige Vader beslissen tussen Zijn Zoon en hen die Hem
erkend hebben en de wereld, die de Vader niet heeft gekend. Dat ogenblik
is nu gekomen. De gerechtigheid van de rechtvaardige Vader heeft Hem aan
Zijn rechterhand verheven. Hij die zich heeft vernederd om ons te redden;
Hij die beladen is geweest met door mensen opgelegde schande; Hij die het
oordeel van God heeft gedragen; heeft de gerechtigheid in het gelijk gesteld.
De overste Leidsman, die de Zijnen heeft behouden, Christus de Rechtvaardige
is in heerlijkheid opgenomen.
Vers 26. “En Ik heb hun uw naam bekend gemaakt en zal die bekend maken,
opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is en Ik in hen”. Gedurende
heel zijn loopbaan op aarde – dit evangelie getuigt ervan – heeft de Heer Jezus
de naam van de Vader aan Zijn discipelen bekend gemaakt. Na Zijn opstanding
zendt Hij hun nog een boodschap door via Maria Magdalena (20:17). Maar in
vers 26 zegt Hij erbij: “en zal die bekend maken” omdat zij na de uitstorting van
de Heilige Geest in staat zijn op een heel andere wijze van die kennis kunnen
genieten. Door de Geest, wordt de kennis groter – als wij een trouwe wandel
hebben – gedurende ons verblijf op aarde. Het genot groeit naarmate wij bezig
zijn met de liefde van de Vader voor de Zoon en dat onze harten zelf met Zijn
tegenwoordigheid zijn vervult.
Hier en in veel andere teksten in Johannes, doet de Zoon ons de Vader kennen.
Hij openbaart ons Zijn naam, opdat de liefde in ons zij. Maar de kennis van de
Zoon is onmisbaar om tot de Vader te komen en de Vader heeft geen grotere
voldoening dan ons te zien toenemen in de kennis van de Zoon. Van hoeveel
zijden stelt God Hem aan onze harten voor door Zijn Woord! Hij laat Hem ons
zien:
•

In Zijn dienst voor Hem en voor de heiligen (Ps. 16);

•

In Zijn lijden voor de gerechtigheid (Ps. 17);

•

In Zijn dagelijkse liefde voor alle zondaars;

•

In zijn zorg en macht om de Zijnen te bewaren;
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•

In Zijn getuigenis voor de waarheid;

•

In het allerhoogste bewijs van Zijn liefde en gehoorzaamheid, toen Hij
Zijn leven gaf op het kruis;

•

In Zijn betrekkingen als de opgestane mens met Zijn discipelen en
met het toekomstig Israël op aarde;

•

In Zijn plaats in de heerlijkheid als zender van de Heilige Geest die ons
met Hem verenigt en ons invoert in het genot van de hemelse dingen;

•

Als Herder;

•

Als Hoofd van de Gemeente (alleen Johannes laat alles weg wat op dit
laatste van toepassing heeft);

•

Als onze Hogepriester;

•

Als onze Voorspraak;

•

Als Degene die terugkomt om de Zijnen in te voeren in Zijn eigen
heerlijkheid (en niets is vertrouwder dan deze kennis);

•

Als Rechter, over levenden en doden;

•

Als Koning aan wie de regering toebehoort.

•

…

Waar zouden we kunnen ophouden, wanneer wij alle schatten van kennis van
de Zoon willen opsommen die de Vader ons openbaart.
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Johannes 18 en 19 vertellen de kruisgeschiedenis, de basis van alle zegeningen,
waarover Johannes 13-17 ons hebben onderhouden. Maar het karakter van
dit evangelie onderscheidt deze hoofdstukken van de andere evangeliën. Zoals
bekend stellen Matteüs en Marcus de Heer Jezus als slachtoffer voor die de
uren van duisternis en het door God verlaten zijn doormaakt. Lucas beschrijft
Hem als de Zoon des mensen die de doodsangst van Getsemane doormaakt
maar het kruis ondergaat in een volmaakte kalmte en buiten de uren van
duisternis, Zijn volmaakte gemeenschap met Zijn Vader geniet.
Johannes laat ons echter in deze hoofdstukken, zoals altijd, het karakter van
de Zoon van God zien. In Getsemane is Hij de Zoon van God om door Zijn
macht de Zijnen te beschermen. Ophet kruis is Hij de Zoon van God om op
eigen gezag het heilswerk te volbrengen, daarbij verliest Hij niet Zijn absolute
afhankelijkheid, waarmee Hij de beker uit de hand van de Vader aanneemt.

Vers 1-11
Vers 1-3. De evangelist noemt hier het eenvoudige feit op, dat de Heer Jezus
over de beek Kedron ging naar een tuin waar Hij dikwijls met Zijn discipelen
kwam. Het was een tuin die Judas de verrader goed kende. We vinden hier gen
woord over de angsten van Getsemane. We hebben al gezegd, dat zij als het
ware vervangen zijn door Johannes 12, na het noemen van Zijn verheerlijking
als Zoon des mensen. Toen werd Zijn ziel ontroerd, door de aankondiging
van de dood die Hij zou sterven. (Joh. 12:27-33). Vanaf die tekst wordt in de
hoofdstukken 13 – 17 het kruis niet genoemd, behalve in de resultaten en in
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het feit, dat het de verheerlijking was van de Zoon des mensen (13:31). De
Heer spreekt echter lang over het verraad van Judas (13:11, 21-30; 17:12). Al
deze teksten tonen ons de buitengewone ernst van dit feit voor het hart van
de Heiland. Hij had immers niemand buiten deze verloren uit hen die de Vader
hem gegeven had. In vers 3 is de geschiedenis van Judas definitief geëindigd,
van hem wordt hierna geen melding meer gemaakt. Hij stelt zich aan het hoofd
van de vijanden van de Zoon van God. Een verschrikkelijke daad, dat van hem
een ‘zoon des verderfs’ maakt, want hij was verlicht geweest en had van de
hemelse gave geproefd en was deelgenoot van de Heilige Geest geweest en
had de krachten van de toekomstige eeuw geproefd (Hebr. 6:4-6). Hij valt nu
terug in de buitenste duisternis, want na het avondmaal, een prooi van satan
geworden, was hij definitief veroordeeld.
Vers 4-9. De Heer, God in Zijn alwetendheid, “die alles wist wat over Hem komen
zou” – het verraad van Judas volvoerde slechts Zijn raadsbesluiten – “ging uit”.
Hij treedt naar voren – goddelijke daad – en vraagt: “Wie zoekt u?”. Als ze
antwoorden: “Jezus de Nazoreeër” zegt Hij: “Ik ben het”. In het Grieks is het
dezelfde uitdrukking als het goddelijke: ‘Ik ben’ van dit evangelie. Deze Jezus
de Nazoreeër is God zelf. Voor Hem die naar voren treedt en het goddelijk ‘Ik
ben’ uitspreekt, deinsden zij terug en vielen op de grond. Zij zien ieder voor
zich, Iemand vol zekerheid en zonder vrees. Hij is Diegene die zegt: “De Here
is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? (…) Toen boosdoeners op mij
afkwamen om mijn vlees te eten (mijn tegenstanders en mijn vijanden) zijn zij
zelf gestruikeld en gevallen. Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest
niet” (Ps. 27:1-3).
Wat een totaal ander toneel dan dat van de angst van de strijd en van het
zweet, dat als grote druppels bloed op de aarde afliep. Een voorstelling zoals
Lucas die ons geeft in Lucas 22:44. In Johannes komen ze ‘Jezus van Nazaret’
halen, een man, door iedereen veracht, maar zij vinden God en Zijn aangezicht
slaat ieder van hen ter aarde. Ze worden geoordeeld om in hun zonde te
sterven; zij die niet geloofden dat Hij de ‘Ik ben’ is (Joh. 8:24).
Vers 8-9. “Ik heb u gezegd dat Ik het ben; als u dan Mij zoekt, laat dezen
heengaan; opdat het woord vervuld werd dat Hij had gezegd: Uit hen die U
Mij hebt gegeven, heb Ik helemaal niemand verloren”. Niet zijn vijanden, maar
Hijzelf beschikt over zichzelf. Hij geeft Zijn leven als een vrijwillige daad, voor
Zijn schapen. Tezelfdertijd vervult Hij het woord dat Hij gezegd had: “niemand
van hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf”. Nu is het niet het
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woord van Zijn Vader of dat van de Schrift, dat Hij volbrengt, maar zijn eigen
woord. Een goddelijke daad.
Vers 10-11. Petrus wilde zijn Meester verdedigen. Maar daarvoor had de
Heer niet tegen zijn discipelen gezegd een zwaard te kopen (Luc. 22:36).
Nee de Heer zou tegen Pilatus zeggen: “Als mijn koninkrijk van deze wereld
was, zouden mijn dienaars hebben gestreden, opdat Ik niet aan de Joden zou
worden overgeleverd” (18:36). Wat Hij tegen hun in Lucas had gezegd was een
figuurlijke uitdrukking om hun te tonen, dat zij na Zijn vertrek zichzelf moesten
verdedigen. Maar niet om voor Hem te strijden met vleselijke wapens.
Zelfs de naam van de slaaf van de hogepriester wordt hier verteld om het
belang van dit voorval te laten zien. Inderdaad, ook dit is een gelegenheid,
dat de houding van de Heer in dit hoofdstuk laat zien. “Steek het zwaard in
de schede; de drinkbeker die de Vader Mij heeft gegeven, zou Ik die soms niet
drinken?” Zij kwamen met wapens (vs. 3; Luc. 22:52) en de Heer Jezus berispt
Petrus niet strenger als in Matteüs 26:52 (vgl. Op. 3:10), maar hier is zijn daad
de aanleiding om uitdrukking te geven van de volmaakte onderworpenheid
van de Heer aan de wil van de Vader. Wat is: het offer van zichzelf. Wat een
tegenstelling! Hij van wie de godheid, in zulke omstandigheden, zo openlijk
wordt gezien, is ook de mens gehoorzaam tot de dood. Kon Hij zelfs in
dat ogenblik niet van Zijn Vader meer dan twaalf legioenen engelen ter
beschikking krijgen (Matt. 26:53)? Maar wat zou er dan geworden zijn van de
drinkbeker van lijden die de Vader Hem gegeven had en die voor is geworden
een drinkbeker van bevrijden?

Vers 12-27
Voor wie de soldaten op aarde vielen, toen Hij zei: “Ik ben het”, is nu
gebonden. Maar als we het zo mogen zeggen, naderen Zijn lippen de beker
die de Vader Hem heeft gegeven. Hij is gevangen in handen van mannen die
Hem eerst naar Annas brengen de schoonvader van Kajafas. Annas, hoewel
hij met gezag bekleed en met eerbied behandeld werd door het volk, was ‘dat
jaar’ geen hogepriester. Later, toen Petrus en Johannes voor de raad moesten
verschijnen, wordt hij de hogepriester genoemd. Bij die gelegenheid blijft
Kajafas op de achtergrond (Hand. 4:6). Het enige wat over Annas wordt gezegd
is dat hij Hem gebonden naar Kajafas had gezonden (vs. 24). Bij Annas vinden
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we geen medelijden voor de Heer. De Heer Jezus zelf, die over Lazarus had
gezegd: “Maakt hem los en laat hem heengaan” (Joh. 11:44), vindt niemand
met gezag, deze verantwoordelijkheid op zich nemen, als het om de Zoon van
God gaat.
Terwijl dit gebeurt, horen wij het verslag van de verloochening van Petrus.
Hij volgde Jezus (vs. 15), maar ging niet in het paleis van de hogepriester.
Johannes, geleid door liefde, en niet zoals Petrus door menselijke kracht, ging
met Jezus in de voorhof van de hogepriester. Daar waar de Heer is, is Johannes
ook. Hij maakt gebruik van het feit, dat hij bekend is bij de hogepriester en
gaat mee naar binnen. We zien dat Johannes niet bang is. Hij spreekt met de
portierster en bemiddelt zodat Petrus naar binnen kan. Het dienstmeisje weet,
dat Johannes één van de discipelen van deze mens is, de woorden: “Bent u ook
niet één van de discipelen”, bewijzen dat. Maar zij staat hem niet in de weg.
God beteugelt de vijandige wereld, als Zijn kinderen trouw zijn. Het woord:
“laat dezen heengaan”, was voor Johannes voldoende om elke vrees uit te
bannen. Petrus wordt op de proef gesteld. Maar omdat hij vertrouwde op zijn
eigen liefde en kracht en meende daardoor te kunnen blijven staan, ontkent hij
tot de discipelen van deze mens te behoren. Hij keert zijn Meester de rug toe,
tegen wie Hij gezegd had: “Heer, naar wie zullen wij toe gaan? U hebt woorden
van eeuwig leven” (6:68). Daarna vinden we hem bij de slaven en de dienaars
om zich te warmen, in plaats van bij de Heer die onschuldig beschuldigd wordt.
Zo is het altijd. Vanaf het ogenblik, dat wij niet bij de Heer zijn, worden wij bij
de wereld gevonden die Hem vijandig gezind of onverschillig is. Dat is ook de
houding die Petrus aanneemt. Hij staat bij hen om zich te warmen. Let wel, we
lezen dit niet van Johannes.
Vers 19-24. Kajafas ondervraagt Jezus: 1e over zijn discipelen en; 2e over zijn
leer. Op het eerste punt antwoordt Hij niet, want Hij had gezegd om Zijn
discipelen te beschermen: “laat deze heengaan”. Maar in vers 20 antwoordt
Hij over zijn leer. Hij had vrijuit gesproken tot de wereld en ook tot de joden
in de synagoge en in de tempel. Hij had niets in het verborgen gesproken. We
vinden in dit gedeelte niets van wat in Matteüs 26 wordt gezegd. Er worden
geen valse getuigen opgeroepen. de Heer beroept zich op het getuigenis van
allen die Hem gehoord hebben. Hij de Zoon van God, erkent het gezag van de
hogepriester niet, om Zijn leer te beoordelen. Zijn leer is gericht tot allen en
allen zijn in staat om met kennis van zaken die leer te kennen of te verwerpen.
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Een van de dienaars gaf de Heer een slag in het gezicht. Deze schande wordt
toegevoegd aan Zijn banden. Bewees deze daad, dat de Heer verkeerd
gesproken heeft? Nee, het bewees alleen maar dat de dienaar zich vóór de
hogepriester en tegen God verklaarde!
Gedurende dit toneel hield Petrus zich bij het vuur op; maar er stond
geschreven, dat niemand, zelfs Johannes, de geliefde discipel niet, de Heer zou
bijstaan in Zijn verdediging of bij Hem zou zijn. Hij is de enige getuige van de
waarheid. “omdat niemand geantwoord heeft, toen Ik riep, en zij niet gehoord
hebben, toen Ik sprak” (Jes. 66:4). Was het niet hetzelfde gewest, toen Hij
kwam en toen Hij riep (Jes. 50:2).. “Zie, er komt een uur en het is gekomen,
dat u verstrooid zult worden, ieder naar het zijne, en u Mij alleen zult laten”
(Joh. 16:32) had Hij tegen Zijn discipelen gezegd in Zijn goddelijke voorkennis.
Maar Zijn heerlijkheid als Zoon van God schittert des te meer in dit hoofdstuk.
Hij staat hier vastgebonden en verdraagt de slag in het gezicht, heel alleen en
dat alles maakt deel uit van Zijn heerlijkheid.

Vers 28-40
De Heer Jezus verschijnt voor Pilatus. Deze was toegeeflijk aan de gewoonten
van de joden, en dus gaat hij tot hen naar buiten. Hij vraagt naar beschuldiging
die zij tegen Hem hebben. Zij menen, dat dit een bevestiging voor hen is. Zij
zeggen: “Als Hij geen boosdoener was, zouden wij Hem niet aan u hebben
overgeleverd”. Zij proberen hierdoor zijn oordeel te beïnvloeden om hem er
toe te bewegen zonder onderzoek Jezus te veroordelen. Misschien verblindt
hun hartstocht hen? De Enige, waar ze geen rekening mee hielde was God. God
is het, die de woorden van Pilatus bestuurt, zonder dat deze het zich bewust
is. Zijn eerste reactie is: “Neemt u Hem en oordeelt Hem naar uw wet” (vs. 31).
De joden staan onder dezelfde verborgen invloed en zeggen: “Het is ons niet
geoorloofd iemand ter dood te brengen”. Dit was niet waar voor steniging,
zoals het geval van Stefanus bewijst. Maar hier moet voor de tweede keer (zie
vs. 9) het eigen woord vervuld worden van de Zoon van God, dat aanduidde
met wat voor een dood Hij zou sterven (Joh. 12:32, 33). Later (in 19:6) wilde
Pilatus, overtuigd van Zijn onschuld, zich wel aan zijn verantwoordelijkheid
onttrekken om Hem te veroordelen. “Neemt u Hem en kruisigt Hem” zegt
hij dan tegen de joden, maar dat was hun niet toegestaan. En zo worden
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de verborgen raadsbesluiten van God vervuld, ondanks de pogingen van de
vijand, die zich van mensen bedient, om ze te laten mislukken.
Vers 33. Pilatus gaat opnieuw in het pretorium en ondervraagt Jezus: “Bent
U de koning der Joden?” Het Pilatus weinig schelen of Hij het was of niet.
Het bracht hem dan ook niet in verlegenheid en bracht ook zijn positie als
stadhouder niet in gevaar. Hij antwoordt dan ook op de vraag van Heer, of hij
dit uit zichzelf zei of dat anderen hem dit hadden verteld, met: “Ben ik soms
een Jood?” Wat kan mij dit koningschap schelen. Maar wat hebt u gedaan, dat
de joden u aan mij overleveren?
De Heer geeft, wat de gevolgen ook mogen zijn, getuigenis van de waarheid
aan Pilatus. Hij bevestigd zijn koningschap, niet Zijn koningschap van Israël,
maar van Zijn algemene koninkrijk. Dat koninkrijk is niet van deze wereld en
zal het nooit zijn ook. “Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier” zegt Hij. Dit
koninkrijk heeft niets te maken met het ‘hier’ en het ‘nu’ hoewel het in de
toekomst ook op aarde gevestigd moet worden. Dit woord doelt dus op het
1000 jarig koninkrijk van Christus. “Bent U dus toch een koning?” reageert
Pilatus geschrokken. Hij heeft geen zorg over een koning der joden, maar
een algemeen koningschap van Jezus kan de positie van Pilatus wel in gevaar
brengen doordat het gezag van de keizer geschaad wordt.
“Jezus antwoordde: U zegt het, Ik ben een koning”. Hij was in deze wereld
geboren om koning te worden, maar was vanaf Zijn verschijning verworpen.
Het aanbod, dat God aan het volk van zijn Messias deed en aan de wereld
van zijn koning, was verworpen. Maar Hij is in de wereld gekomen om van
de waarheid te getuigen en niet alleen om koning te worden, hoewel Zijn
koningschap er wel deel van uitmaakt (vs. 37).
Juist dit koningschap vormt de goede belijdenis die Christus Jezus voor Pontius
Pilatus betuigd heeft (1 Tim.6:13). Ten koste van Zijn leven, aarzelde de Heer
niet de waarheid te zeggen, de hele waarheid. Maar de waarheid is hel wat
meer, dan wat in verband staat met het koningschap van Christus. Het is de
gedachte van God over alle dingen; in het bijzonder wat Hij denkt en zegt over
ons en wat Hij is. Om de waarheid te kennen, moeten wij allen kijken naar
Christus. Hem vragen en naar Hem luisteren. Waar kunnen wij Hem vinden, nu
dat hij niet zichtbaar is voor menselijke ogen, zoals Hij dat was voor Pilatus?
Zijn woord openbaart het ons. Maar hoe kunnen wij dat begrijpen? Door de
Heilige Geest. Want een ieder die uit de waarheid is, hoort naar Mijn stem (vs.
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37). Als wij door het geloof, het vonnis van de God van waarheid over onszelf
hebben aangenomen, dan luisteren wij naar de stem van Christus, die ons de
waarheid verkondigt van wat God is voor ons.
“Pilatus zei tot Hem: Wat is waarheid?” Hoeveel mensen zijn er daar heden
zeker van? De een zegt: ‘De waarheid bestaat niet’. De ander: ‘Je kunt het niet
weten’. Dat komt, omdat het getuigenis van de Heer Jezus niet aangenomen
wordt en het geschreven Woord niet in aanmerking wordt als voortzetting
van dit getuigenis. De menselijke geest kan zich dan alleen in het luchtledige
bewegen. Vanaf dat ogenblik, zoals elk ledige opgevuld moet worden, komt
satan, de vader van de leugen, en vult het ledige op met leugens (Joh. 8:44; 1
Tess. 2:11). Geen leugen komt van de waarheid (1 Joh. 2:21). Het ongeloof van
Pilatus weigert heel eenvoudig naar het woord van de Heer te luisteren.
Zijn onverschilligheid voor de waarheid doet hem weer naar buiten gaan naar
de joden. Hij erkent “geen enkele schuld” in de Jezus te hebben gevonden. Of
hij het wil of niet, God bestuurt zijn tong, zoals het Hem behaagt. Het geloof
van de boosdoener, die zich bekeerde, heeft dit ook gezegd.
Het eerste voorstel dat Pilatus aan de joden deed was: “Neemt u Hem en
oordeelt Hem naar uw wet”. Zo dacht hij zich aan zijn verantwoordelijkheid
te kunnen onttrekken. Het tweede voorstel was: “Maar u hebt een gewoonte
dat ik u op het pascha iemand loslaat. Wilt u dan dat ik u de koning der Joden
loslaat?”. Dit koningschap betekende niets voor hem. Hij zegt daarom ook niet
‘de koning’ alleen, want dat de regering in Rome niet kunnen toelaten.
Vers 40. Zij roepen het uit: “Niet Hem, maar Barabbas! Barabbas nu was een
rover”. Ze kozen dus een rover boven de koning der joden, de Heiland, de Zoon
van God.
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Vers 1-16
In Johannes 19 vinden we alleen het lichamelijk lijden van de Heer door de
mensen. Het begint onmiddellijk, nadat Hij heeft gezegd: “de drinkbeker die
de Vader Mij heeft gegeven, zou Ik die soms niet drinken?” (18:11). Vanaf dat
ogenblik lezen we van banden, van de slag in het gezicht, dan in hoofdstuk 19
van geselslagen, de doornenkroon, het spotkleed van purper en de slagen in
het gezicht door de soldaten.
Drie keer verklaart Pilatus (18:38; 19:4, 6), dat hij geen schuld in Hem
vindt. Hoewel God heeft de leiding over de woorden van deze man, om Zijn
raadsbesluiten te vervullen en om de volmaaktheden te laten zien van Zijn
Zoon, tegelijkertijd zien we in dezelfde woorden de ongevoeligheid van een
hart, dat de joden niet tegen zich in het harnas wil jagen. Uiteindelijk levert hij
de Heer over om gekruisigd te worden. Daarbij is hij nog van mening macht te
hebben los te laten of te kruisigen.
Hoewel het geweten van Pilatus hard is, kan hij de stem ervan niet tot zwijgen
brengen. In hoofdstuk18:37 hoorde hij uit de mond van de Heer, dat Hij niet
alleen de koning der joden is, maar Koning en daardoor ongerust wordt en
probeert Hem los te kunnen laten. In vers 7 hoort hij uit de mond van Zijn
beschuldigers, dat Hij zich de Zoon van God heeft gemaakt. Hij wordt daardoor
nog banger. Wat zal er van Hem worden in dit laatste karakter? Hij ging dan
opnieuw naar binnen en zei: “Waar bent U vandaan?” Hij meent, door Hem
rechtstreeks te ondervragen over Zijn oorsprong, enige opheldering te kunnen
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krijgen over Zijn voorgewende godheid. “Maar Jezus gaf hem geen antwoord”.
Hoe zou Hij antwoorden over Zijn oorsprong aan iemand, die zelfs niet weet of
de waarheid bestaat?
Pilatus is verontwaardigd, dat de Heer niet tegen hem spreekt. Hij meent
Hem bang te kunnen maken, door Hem voor te stellen, dat Hij macht heeft
om over Zijn lot te beschikken. De Heer antwoordt hem in vers 11. Hij toont
hem, wat zijn absolute onmacht zou zijn, als de macht, waarover hij beschikt
hem niet van boven was gegeven. Zo is het altijd met alle gezag en overheid in
deze wereld. Zij ontvangen hun macht van God. Zonder Hem hebben ze geen
enkele macht. God bestuurt ze naar Zijn wil en gedachte. Maar we kunnen
vaststellen, dat in plaats van het goede te doen en het kwade te vermijden,
ze altijd het kwade doen, tegen hun geweten in – hun innerlijke rechter – dat
hun veroordeelt. De Heer verklaart, dat Pilatus geen macht tegen Hem zou
hebben, als die hem niet van boven gegeven was, maar hoe heeft hij deze
macht gebruikt? Toch had Judas, die Hem vrijwillig overgeleverd had, na zoveel
waarschuwingen ontvangen te hebben, meer zonde dan Pilatus die niet met
de genade in aanraking gekomen was (vs. 11).
Vers 12. “Van toen af trachtte Pilatus Hem los te laten; maar de Joden riepen
aldus: Als u Deze loslaat, bent u geen vriend van de keizer, ieder die zich
koning maakt, weerspreekt de keizer”. Dat was het beste argument om Pilatus
te verhinderen Hem los te laten. Hij probeert deze klap af te weren door
tegen de joden te zeggen: “Zie, uw koning”. Wat het gezag van de keizer niet
aantast. Als zij daarop roepen: “Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig Hem!”,
antwoordt hij: “Moet ik uw koning kruisigen?” De overpriesters zeggen daarop
dit gruwelijke woord, in tegenspraak met hun welbekende gevoelens over het
Romeinse gezag: “Wij hebben geen koning dan de keizer”.
Hiermee verloochenden zij hun Messias. Het was een daad van afval, waardoor
zij hun eigen oordeel verzegelden. De keizer zal het hun spoedig laten voelen
door de bloedbaden van Jeruzalem.
Vers 14. “Nu was het de voorbereiding van het pascha; het was ongeveer het
zesde uur”. Het zesde uur komt overeen met de Romeinse en Joodse manier
van tellen van de uren van de dag. Dat is niet verwonderlijk als het gaat,
zoals hier, over het verschijnen voor het Romeinse gerecht. Tenzij Johannes,
volgens sommige uitleggers altijd het Romeinse uur vermeldt, wat ons zeer
twijfelachtig voorkomt. De “voorbereiding” was de dag die aan een sabbat
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voorafging (Marc. 15:42). “Want de dag van die sabbat was groot” (19:31),
omdat deze samenviel met het feest van de ongezuurde broden.
“En hij zei tot de Joden: Zie, uw koning!” Horen we God niet spreken, door de
mond van deze mens zonder geweten en hart? In vers 5 zei hij: “Zie de mens”.
Inderdaad, een mens, die de tekenen droeg van een gevallen en belachelijk
gemaakt koningschap. Een mens op de weg van oordeel en terechtstelling.
Een mens, die het voorwerp is van verachting vanwege zijn vervallen staat;
maar tegelijkertijd de volmaakte mens, bedekt met deze schandelijke
purperen mantel, die Hij draagt op de weg naar het kruis (want hier lezen
we niet, als in Matt. 27:31, dat de mantel Hem wordt afgenomen). Hij wordt
hier in die hoedanigheid aan het volk voorgesteld: “Zie, uw koning!”. In deze
hoedanigheid wordt Hij door hen verworpen en naar het kruis verwezen. Zij
verloochenen Hem, maar de dag zal komen, dat Hij, niet alleen als Koning over
het nieuwe Israël, maar ook als Koning de koningen, zal komen op de wolken,
en zij, die Hem hebben doorstoken zullen Hem zien en zich op de borst slaan
en over Hem weeklagen.

Vers 17-30
Vers 17. “en terwijl Hijzelf zijn kruis droeg, ging Hij uit naar de plaats die Schedel
plaats heet, die in het Hebreeuws Golgotha heet”. In dit evangelie is deze gang
een vrijwillige en goddelijke daad. Deze taak behoort niemand anders toe dan
Hem alleen en niemand deelt deze last met Hem (Matt. 27:32, Marc. 15:21;
Luc. 23:26). Hij onderneemt hier alleen het heilswerk en neemt het volle
gewicht van het kruis op zich. Hij doet dat ‘door zichzelf’ (Gr. ‘autos’ zie ook
Hebr. 1:3). In alle tonelen die zich hier afspelen zie we Hem altijd alleen. Een
onpeilbaar lijden, maar tegelijkertijd een onderwerp van eeuwige heerlijkheid.
Pilatus, bestuurt door een onzichtbare invloed, plaatst zonder dat hij zich bewust
is wat hij daarmee zegt, een opschrift boven het kruis: “Jezus de Nazoreeer, de
koning der Joden”. De overpriesters van de Joden wilden maar wat graag deze
woorden weg hebben. Wat het onderwerp van Zijn beschuldiging was, wordt
de verschrikkelijke beschuldiging tegen hen, die Hem verworpen hebben. Het
koningschap van Christus wordt openlijk aan de Joden, Romeinen en Grieken
verkondigd. Iedereen kon er kennis van nemen. Pilatus weigert het opschrift te
veranderen, welke reden hij daarvoor ook mocht hebben. Waarschijnlijk zijn

235

Studies in het evangelie naar Johannes

verachting voor hen, die hem door zijn lafheid en gebrek aan geweten, tot hun
medeplichtige hebben gemaakt. Maar hierin zien we ook weer de onzichtbare
invloed van God. De wil van Pilatus, tegen de Joden gericht, wordt de wil van
God om de eer van Zijn Zoon op te eisen.
Vers 23-30. Deze passage laat ons de Heer zien, die tot in de kleinste details de
Schriften vervult. Hij bestuurt alle omstandigheden, zodat het Woord van God
waar bevonden wordt. Wat een veroordeling voor de hedendaagse wereld,
die meer en meer, het goddelijk gezag van dit Woord in twijfel trekt. Het is niet
alleen zoals in hoofdstuk 18:9 en 32 zijn eigen woord, dat volbracht wordt.
De Schrift wordt vervuld door de verdeling van Zijn kleren en het lot, dat over
zijn gewaad wordt geworpen. Datzelfde woord wordt ook vervuld doordat wat
Hij zegt: “Ik heb dorst”. Alle dingen worden vervuld door de gebeurtenissen
van deze hoofdstukken. Geen jota van de openbaring valt zonder bevestigd
te worden, voor wat Hem aangaat in het lijden. Dat is ook het geval na Zijn
dood. De Schrift wordt vervuld door het feit, dat niet één van Zijn beenderen
gebroken wordt, zoals dat ook bij het paaslam wordt voorgeschreven (Ex.
12:46; Ps. 34:21).
Maar mee dan alle gedeeltelijke vervullingen, vinden wij hier de goddelijke
vervulling van heel het verlossingswerk. De Heer zegt: “Het is volbracht!” Dit
woord bevat alles. In dit evangelie zien ook niet de uren van duisternis, de
kreet van het verlaten zijn, het scheuren van de voorhang, de aardbeving of
de belijdenis van de hoofdman. Door het woord: “Het is volbracht!” vindt het
wondere werk, door Hem alleen ondernomen, door God zelf, zijn bevestiging,
zijn uiteindelijke en eeuwige verwerkelijking. Wat ons heil betreft, blijft er
niets over om aan toe te voegen.
Toch blijven er nog twee dingen over om te doen. Deze dingen worden ons
meegedeeld in openbaringen:
•

Het eerste is het “Het is gebeurd” van de toorn van God tegen de
goddelozen (Op. 16:17).

•

Het tweede is het “Zij zijn gebeurd!” in betrekking tot de uiteindelijke
vestiging van de nieuwe schepping (Op. 21:6).

Wat we hierbij kunnen opmerken is dat het tweede niet is de toorn van God,
maar de eeuwige zegen van de mensen. Zoals in Johannes “Het is volbracht”

236

Johannes 19

het zijn uiteindelijk heil is. Door dit alles schittert de heerlijkheid van God in
het Johannes evangelie. Als de Zoon des mensen de beker drinkt en de smaad
ondergaat, laat God alles zijn tot Zijn heerlijkheid. God bestuurt de gedachten
en besluitvorming van zijn vijanden. God volbrengt zijn eigen woorden en van
de Schriften. God verzegelt voor altijd het verzoeningswerk.
Vers 25-27. Maar eerst horen wij nog de laatste woorden van de Heer tot Zijn
moeder en tot Zijn discipel Johannes. Nadat Zijn opdracht is volvoerd, kan de
Heer Jezus zijn natuurlijke liefde en genegenheid tonen. Dit feit vinden we juist
in Johannes, dat begint over Maria, met deze woorden “Wat heb Ik met u te
doen, vrouw?” (2:4). Maar nu Zijn uur gekomen is, kan Hij haar zijn liefde tonen
want het werk en de dienst staan niet meer tussen Hem en haar in. Alleen het
Johannes evangelie, het evangelie van de Zoon van God, geeft deze soevereine
karaktertrek van genegenheid van de Zoon des mensen, want ze kunnen niet
gescheiden worden in deze goddelijke Persoon, zoals dit evangelie ons dikwijls
bewezen heeft. “Vrouw, zie, uw zoon”. Hij vertrouwt haar toe aan de tedere
zorgen van de geliefde discipel. “Zie, uw moeder”. Zij zal de genegenheden
vinden, waarvan de dood van Heer Jezus haar beroofd, in het liefhebbende en
gevoelige hart van Johannes. Hij zal haar omgeven met alle zorgen, die nodig
zijn om de smart, dit doorboorde bloedende hart te troosten. Johannes, die dit
voorrecht waardeert neemt van dat uur af haar bij zich in huis.
Ten slotte, de laatste goddelijke daad: “Hij boog zijn hoofd en gaf zijn geest’ 2
over”. In Marcus 15:37 en Lucas 23:46, sterft 3 Hij. Wat een menselijke daad
is, op ieder mens van toepassing. De geest overgeven is een goddelijke daad,
want alleen Hij had de macht Zijn leven af te leggen en de macht het weer te
nemen (10:18).

Vers 31-37
Het plan van de Joden om Zijn beenderen te breken, wordt ook verijdeld
door de leiding van God. Na alle smaad de levende Zoon van God aangedaan,
blijft er nog één over gericht tot een gestorven Christus. “Want deze dingen
zijn gebeurd opdat de Schrift vervuld wordt: ‘Geen been van Hem zal worden
2

Gr.’pneuma’ = geest

3

Gr. ‘ek’pneo’ = de geest geven, sterven
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verbrijzeld’. En weer een ander Schriftwoord zegt: “Zij zullen zien op Hem die zij
hebben doorstoken’”. Wat bracht die soldaat tot een dergelijke daad?
Men kan in deze daden de wreedheid en brutaliteit in zien verbonden met
verachting voor dit ontzagwekkende stervenstoneel. De haat misschien,
waarmee al deze harten vervuld waren, ten opzichte van Hem, van wie zij de
rechten niet hebben kunnen vernietigen, die in alle talen op het kruis stonden
geschreven.
Maar deze lansstoot, in plaats van de bliksem van het oordeel over de mens
te slingeren, opent de sluizen van de genade. Uit de zijde van een gestorven
Christus komen het bloed en het water. Getuigen van al de waarde van de
dood van Christus voor de reiniging van de zondaar en de verzoening van zijn
zonden.
De dood is de enige reiniging van de zonde, daarom is het water, zinnebeeld
van het Woord, zinnebeeld van het eeuwige leven, zinnebeeld van de Heilige
Geest, zo dikwijls het zinnebeeld van de dood. Deze waarheden zijn nauw met
elkaar verbonden. Door de dood hebben wij het leven en met het leven, de
Heilige Geest, die het meedeelt.
Het bloed, uit de zijde van een gestorven Christus, verkondigd dat de verzoening
van onze zonden is volbracht. God heeft de verzoening aangenomen, en Hij zal
nooit meer onze zonden en ongerechtigheden in herinnering brengen. Deze
eeuwige waarheden worden door een ooggetuige bevestigd. Zijn getuigenis
is waarachtig en die het gezien heeft, weet dat hij zegt wat waar is, opdat ook
u gelooft. Dat is de gedacht van God over ons. Het is voldoende om dat te
geloven om er deel aan te hebben.

Vers 38-42
De dood van Christus is het middel om bange discipelen te bemoedigen. Tot
op dit ogenblik waren ze het in het geheim, maar komen ze er toe om ervan te
getuigen. Jozef van Arimathéa, tot dan toe een geheim discipel kan zijn invloed
van rijk man aanwenden om gunstig door Pilatus ontvangen te worden. Hij
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neemt het lichaam van Jezus weg. Nicodemus brengt wat nodig is om het
lichaam te balsemen. “Zoals de Joden 4 de gewoonte van begraven 5 hebben”.
Een onwetende voorzorg ongetwijfeld, dat deze 100 pond mirre en aloë aan
Hem werden besteed, die geen verderving zou zien. Maar desalniettemin een
eerbiedige daad ten opzichte van de gestorven Jezus. Dit is allemaal door God
bevolen, zelfs het nieuwe graf, waarin Jezus werd gelegd. Hij was “bij de rijke
in Zijn dood” (Jes. 53:9). Toen men Zijn graf bij de goddeloze had gesteld komt
de Vader direct tussenbeide.

4

En niet die van de Egyptenaren. Dit heilig lichaam kan niet ontwijd worden en
blijft in zijn geheel.

5

Balsemen.
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Vers 1-10
Hoofdstuk 20 en 21 behandelen de opstanding en de onmiddellijke en
toekomstige gevolgen daarvan. Beide verschillen in ieder opzicht van het
verhaal van de andere evangelisten. We zullen daar in het vervolg de reden
van zien. Een ding kunnen we onthouden. Deze hoofdstukken brengen ons
terug tot de betekenis van de feiten, die de eerste twee hoofdstukken op zo’n
merkwaardige manier hebben voorgesteld. Overigens, we hebben we er al
vaker op gewezen, de apostel Johannes is als geïnspireerde schrijver van de
openbaringen, vertrouwd met zinnebeelden.
Vers 1. “Op de eerste dag van de week nu kwam Maria Magdalena ‘s morgens
vroeg, toen het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het
graf weggenomen”. Het merkwaardige in dit vers is, dat Maria Magdalena er
helemaal alleen wordt voorgesteld. Niet dat zij dat inderdaad is, want ze zegt
in vers 2: “wij weten niet waar zij Hem hebben gelegd”. Maar in vers 1 is zij het
symbool van een beginsel.
In Matteüs 28:1 zien we haar met “de andere Maria”, laat op de sabbat, tegen
het aanbreken van de eerste dag van de week. Zij komen het graf bezien.
In Marcus 16:1 vinden we beide vrouwen in het gezelschap van Salome. Zij
gingen toen de sabbat voorbij was, zeer vroeg in de morgen van de eerste
dag van de week met specerijen om Hem te gaan zalven. In die tussentijd had
de opstanding plaats gevonden (Matt. 28:2-4) Daarna vinden de vrouwen de
steen afgewenteld van het graf en de engel die tot hen spreekt (Matt. 28:5).
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In Lukas 24:1 op de eerste dag van de week, zeer vroeg in de morgen vinden,
Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jakobus; en de overige
vrouwen, het graf geopend. En deze vertellen de apostelen wat er gebeurd
was.
In het Johannes evangelie vinden we echter alleen Maria Magdalena, los
van de overige vrouwen. Ze stelt ons iemand voor die vervuld is met liefde
voor de persoon van de Heer, maar voor wie, in haar totale onwetendheid
over de opstanding, het dode lichaam van de Heiland het enige voorwerp is,
waaraan zij zich op aarde nog kan hechten. Voor haar was Zijn dode lichaam
nog Hemzelf. Liefde en genegenheid op zich, zonder het inzicht, dat het geloof
geeft, stellen ons niet in staat om de dingen van God te begrijpen. Maria van
Betanië, die veel hield van haar Heiland was meer geoefend in de dingen van
het geloof. Gehecht aan een levende Christus, zalfde zij Hem van te voren voor
Zijn begrafenis. Haar zus Marta was onwetend hierover. Maria van Magdalena
was even onwetend hierover. Zij had niets anders dan een gestorven Christus
om zich aan te hechten en had geen rekening gehouden met Zijn opstanding.
Toch had de Heer dit vaak genoeg tegen zijn discipelen gezegd (Matt. 16:21;
17:23; 20:19; Marc. 8:31; 9:31; 10:34; Luc. 9:22; 18:33; 24:46).
Had Hij niet in Johannes 2:19 gezegd: “Breekt dit tempelhuis af en in drie
dagen zal Ik het oprichten”. De discipelen hadden het vergeten en herinnerden
zich het pas, net als Maria Magdalena, toen ze Hem opgestaan zagen. Pas
dan geloofden zij de Schrift en het woord, dat Jezus gezegd had. Bij hen komt
het geloof door het zien, we zien dat in het hele hoofdstuk. Na de uitstorting
van de Heilige Geest krijgen de christenen het heerlijke voorrecht te geloven
zonder te zien (vs. 29).
Maria Magdalena is voor altijd bevrijd van zeven demonen. Maar deze zeven
demonen zullen zich in de toekomst meester maken van het afvallige Joodse
volk (Luc. 8:2; 11:26). Maria is een beeld van het toenmalige onwetende
overblijfsel, dat in de persoon van de discipelen, de Heer volgden tot aan het
kruis. Maria komt het eerst in aanraking met een opgestane Heiland en zal
een mededeling ontvangen met een onuitsprekelijk christelijk voorrecht en de
opdracht, om dit over te brengen naar anderen. Het is de kern van een nieuwe
bedeling.
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Maar daarvoor is zij ontroerd omdat zij de steen van het graf weggenomen
ziet. Zij snelt daarop naar Simon Petrus en de ander discipel die Jezus liefhad,
om hun deze gebeurtenis mee te delen.
Alle andere omstandigheden die elders vermeld worden: de verschijning
van de engel, de verschrikte wachters, haar metgezellinnen, zijn voor haar
verdwenen door het feit, dat men de Heer uit het graf heeft weggenomen.
Nu heeft ze zelfs niet meer Zijn dode lichaam, om er haar genegenheid aan
te geven. Kunnen ze het terugvinden? Ze zegt: “wij weten niet waar zij Hem
hebben gelegd”. Ze denkt er geen ogenblik aan, dat er iets gebeurd kan zijn,
waarbij niemand de hand in heeft gehad, maar wat de Heer Jezus als zo vaak
aan Zijn discipelen had gezegd. Iets wat weliswaar even verborgen was als de
drie uren van duisternis, want zowel het een als het andere waren geschied
tussen de Heiland en God. De opstanding was het antwoord, door God aan
Christus gegeven, van de onschatbare waarde, die God aan Zijn dood hechtte.
Maar de discipelen zouden de onmetelijke genade leren, die deze opstanding
hun bracht.
Vers 3-10. Petrus en Johannes lopen om het hardst om het feit vast te stellen,
dat hun verteld is. Johannes is er het eerst, maar gaat niet als eerste in het graf.
Eerst gaat Petrus er in en ziet de kalme vreedzame overwinning op de dood
behaald. De Heer heeft zich zonder haast ontdaan van alles, wat de kenmerken
van de dood waren. Heel anders was de opwekking van Lazarus geweest. De
tekenen van de dood, de banden en zweetdoek waren nog aan hem gebleven.
Hij was nog sterfelijk en bleef “Lazarus, die gestorven was”, hoewel hij uit de
doden was opgestaan.
Petrus beperkt zich tot de vaststelling, maar Johannes ging naar binnen en
zag en geloofde. Zijn geloof, we hebben het al gezegd, was het gevolg van zijn
zien. “Want zij kenden de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan”
(vs. 9). Overeenkomstig wat hij gezien heeft, gelooft Johannes dus in de
opstanding, waarvan Petrus de bewijzen gezien heeft. Deze dingen zijn voor
beide discipelen genoeg en gaan daarop naar huis. Uiterlijke bewijzen, zelfs de
meest duidelijke bewijzen, zelfs als zij door het geloof worden aangenomen,
binden onze harten niet aan de persoon van de Heer en halen ons niet uit de
gewone gang van ons leven. Er is iets anders nodig en heeft Maria, ondanks
haar onwetendheid gevonden.
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Vers 11-18
In werkelijkheid weet Maria niet zoveel als Johannes en toch is ze verder
gegroeid omdat ze gehecht is aan de persoon van de Heer, zelfs als Hij alleen
maar een dood lichaam is. Als ze zelfs, het voor haar nog enig overgeblevene,
dit dode lichaam verliest, van de gezegende Persoon, dan heeft ze alles
verloren. Zij stond buiten bij het graf en ziet een leeg graf en weent. Niets kan
haar troosten. Zonder deze geliefde Persoon, heeft voor haar alles op de aarde,
het karakter en de kleur van dit graf. De plaats van de verdwenen Heiland kon
haar smart alleen maar vermeerderen, want zij wilde Hem hebben, zelfs dood.
Ze wist niet, dat Hij levend was.
Vers 12. Maar in het graf, als ze bukt, zijn twee engelen in witte kleren, een
aan het hoofd en een aan de voeten, waar het lichaam van Jezus had gelegen.
Deze houding doet denken aan de twee cherubs op het verzoendeksel (Ex.
25-21). Deze twee engelen beschouwen de plaats, die voor hen niet de lege
plaats van de Heiland is, maar de plaats waar Zijn liefde is neergedaald, om ons
van de dood te bevrijden, door de vloek te dragen van de wet, die in de ark
bewaard werd. Voor de engelen is deze plaats een voorwerp van beschouwing
en aanbidding. De dood door de Heiland ondergaan, zal gevolgd worden door
Zijn ingang in de hemel, waar Hij het bloed op het verzoendeksel zal brengen.
In het eerste geval hebben wij de vaststelling van de waarde van Zijn dood. In
het tweede geval zijn volledig gevolg.
De engelen zeggen tegen Maria: “Vrouw, waarom ween je? Zij zei tot hen:
Omdat zij mijn Heer hebben weggenomen en ik weet niet waar zij Hem hebben
gelegd” (vs. 13). Met de Heer had zij alles verloren. Er bleef voor haar alleen
maar verlatenheid, het alleen zijn en het lege over. Ja, de lege plaats van de
verdwenen Heiland. Niets had ze meer over, zij heeft geen toevluchtsoord,
zoals de discipelen, voor wie het voldoende was om gezien en geloofd te
hebben. Zij heeft een voorwerp voor haar liefde nodig. Zonder Hem, is er niets.
Omdat ze helemaal alleen is, zegt ze niet meer: “wij weten niet”, maar: “ik
weet niet waar zij Hem hebben gelegd”. Zij was zo aan Hem gehecht vanwege
de grote bevrijding, die Hij voor haar had bewerkt (Luc. 8:2). Haar persoonlijk
gehechtheid aan Christus zal het middel worden om openbaringen te krijgen,
die niemand voor haar had gekregen en waarvan zij de boodschapster zal
worden voor anderen.
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Vers 14. “Toen zij dit had gezegd, keerde zij zich om naar achteren en zag
Jezus staan; en zij wist niet dat het Jezus was”. Hij was er al, toen zij Hem
nog zocht, maar zij herkende Hem niet. Net zoals de beide Emmaüsgangers
Hem niet herkenden (Luc. 24:16) Zij herkent Hem ook niet als Hij zegt: “Vrouw,
waarom ween je? Wie zoek je?” Iedereen kon deze vraag wel aan haar stellen.
Ook de vraag van de engelen had haar niet bewogen. “Zij meende dat het
de tuinman was en zei tot Hem: Heer, als u Hem weggedragen hebt, zeg mij
waar u Hem gelegd hebt en ik zal Hem wegnemen” (vs. 15). Zij is zo onder de
indruk van één enkel voorwerp, dat het niet in haar opkomt, dat anderen Hem
misschien niet kennen of Hem vreemd zijn. Maar als Jezus zegt: “Maria!” raakt
dat haar hart persoonlijk. Het spreekt haar relatie aan met de Goede Herder,
die Zijn schapen bij name kent. Het is de unieke band, die aan niemand anders
toebehoort dan aan haar, een vertrouwelijkheid waarvan niemand anders
kan genieten, dan diegene die de witte steen heeft ontvangen (Op. 2:19). Zo
herkent ze Hem onmiddellijk. Zij keert zich niet achterwaarts, maar keert zich
om, om dit gezegende voorwerp van haar hart voor zich te hebben. Rabboeni,
zegt ze in het Hebreeuws tegen Hem. Zij vindt Hem opgestaan terug, maar
kan nog niet de gedachte loslaten, dat Hij Zijn koninkrijk op aarde zal vestigen.
De Heer help haar uit de droom: “Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet
opgevaren naar mijn Vader; maar ga heen naar mijn broeders en zeg hun: Ik
vaar op naar mijn Vader”. In het vervolg van dit hoofdstuk toont Hij aan, dat de
tijd zal komen, dat Hij aangeraakt kan worden door Thomas, vertegenwoordiger
van het toekomstig Joods overblijfsel. Zo is het ook in zekere zin in Matteüs
28:9. Dezelfde Maria Magdalena kan de Heer aanraken, door Zijn voeten te
grijpen om Hem te huldigen. Dat is te verklaren, omdat het einde van Matteüs
ons de opgestane Christus voorstelt, die plaats neemt bij de elven. De armen
van de kudden. Het beeld van het joods overblijfsel, waarvan de opdracht
uitgaat uit Galilea. Vandaar uit worden zij als boodschappers uitgezonden van
het koninkrijk onder alle volken, om ze tot discipelen te maken door de doop.
In dergelijke omstandigheden zijn de woorden: “Raak Mij niet aan”, op hun
plaats.
Terwijl Hij Maria verbiedt Hem aan te raken, vertrouwt Hij haar een
boodschap toe, die veel verhevener is dan die van het koninkrijk. Wanneer
Hij wederkomen zal, na opgevaren te zijn tot Zijn Vader, een plaats die Hij nu
inneemt, zal Hij zich openbaren op de aarde aan Zijn Joodse discipelen, zoals
men ziet in Zacharia 13:5 en 6. Zoals wij beeld zien in ons hoofdstuk in vers 26-
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29. Maar nu gaat het om iets anders. Het gaat om een positie, die ver boven
de positie ligt van het koninkrijk op aarde gevestigd. Zover als de hemel ligt
boven de aarde. Deze arme vrouw wordt zo het middel om aan de apostelen
de hoogste waarheid mee te delen die wij bezitten. De christelijke waarheid
bij uitstek. Wat een gelukkige vrouw! Haar diepe liefde voor de Heer vindt
een onmiddellijke beloning, die geen enkele kennis of verstand kan geven.
Maria van Betanië was zo begunstigd om voor ons het voorbeeld te zijn van de
aanbidding van een gestorven en opgestane Christus. Maria van Magdalena is
het, die ons een opgestane Christus aankondigt als de bron en het voorbeeld
van al onze hemelse betrekkingen.
“Ga heen naar mijn broeders” is nog niet de openbaring van de Gemeente,
het lichaam en de Bruid van Christus. Dat is een waarheid, die toevertrouwd is
aan de dienst van Paulus. Maar het is de openbaring van de hemelse familie,
waarvan de Heer Jezus het Hoofd is geworden. Hij is door de verlossing, de
eerstgeborene onder vele broeders (Rom. 8:29) terwijl Hij ons met zichzelf in
de hemel verbindt. “Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader en naar mijn God
en uw God” (vs. 17). Hij verenigt ons met zich in Zijn relatie, als Zoon met de
Vader 6. Kan er een meer wonderbare boodschap zijn als deze?
In “mijn God en uw God” verbindt Hij ons met Zijn betrekking als mens met
God. Op het kruis had Hij gezegd: “Mijn God” een woord, dat daarvoor nooit
had gezegd, want gedurende Zijn leven stond Hij altijd in betrekking met de
Vader. Zelfs op het kruis, in het verlaten zijn, heeft Hij het gevoel van Zijn
betrekking als mens met God niet verloren. Wanneer Hij is opgestaan, spreekt
Hij deze beide namen uit en zegt niet alleen “Mijn Vader”, maar ook “Mijn
God”. Want Hij is nu, naar de goddelijke gerechtigheid, volmaakt aangenomen
door God als mens.
De liefde van God en van Christus, de liefde van God in Christus, laten ons
deze onbegrijpelijk zegeningen begrijpen. Om ze mee te delen moet men ze
begrijpen en de armen onwetende Maria Magdalena kan ze begrijpen. “Maria
Magdalena ging de discipelen berichten dat zij de Heer gezien en dat Hij haar
dit gezegd had” (vs. 18).
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Vers 19-23
Het voorafgaande had betrekking op onze geestelijke zegeningen, een gevolg
van het feit, dat de Here opgevaren is naar Zijn Vader. Wat we nu gaan
beschouwen, stellen onze huidige voorrechten voor, als vergaderd op aarde
rondom de opgestane Heer.
Er zijn tien discipelen vergaderd. De deuren zijn gesloten uit vrees voor de
Joden. Deze houding is een houding van vrees. Het tegenovergestelde van vrede
en vreugde. De tekst legt er de nadruk op, dat het de eerste dag van de week
was. Deze dag is geheiligd acht dagen later door de tegenwoordigheid van de
Heer als de eerste dag. In Handelingen 20:7 wordt het belang ervan bevestigd
door de Heilige Geest. De werking van de Geest spreken in Handelingen op
elke bladzijde. Openbaring 1:10 wordt het door de apostel Johannes de dag
des Heren genoemd. En deze dag is verbonden met ‘s Heren avondmaal uit
1 Korintiërs 11:20. De eerste dag van de week, de opstandingsdag is het
getuigenis van de genade. Het staat in tegenstelling met de Sabbat, de laatste
dag van de week, een getuigenis van de wet. Beide dagen verwarren zou het
evangelie en de wet verwarren, de christen en de Jood, de tweede Adam en de
eerste, de oude en de nieuwe schepping.
De eerste zondag wordt ingewijd door de opstanding van Christus. Er is hier
geen sprake van eredienst of avondmaal, zoals we die zien in Handelingen na
de uitstorting van de Heilige Geest om de Gemeente te vormen. De betekenis
van deze eerste zondag hangt af van de openbaring die de discipelen zo juist
hebben ontvangen. Het feit, dat de opgestane Christus ze Zijn broeders noemt
heeft tot gevolg, dat Hij in het midden van hen komt. Dat komt overeen met
Psalm 22:23. “Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen, in het midden
der gemeente zal ik U lofzingen”. Hij is het middelpunt van hun samenkomst
en dat moet voortaan het verstandig samenzijn van de ‘broeders in Christus’
kenmerken. Wij zien dan ook hetzelfde acht dagen later zich herhalen (vs. 26).
Hij is daar lichamelijk in het midden van de Zijnen aanwezig, hoewel in een
lichaam, dat in staat was door gesloten deuren heen te gaan en dat niet
meer dezelfde lichamelijke toestand heeft als voor Zijn opstanding. Deze
tegenwoordigheid is ook nu nog het geval, maar niet meer in dezelfde
omstandigheden. Het opgestane lichaam van de Heer is nu een verheerlijkt
en geestelijk lichaam, een lichaam onzichtbaar voor natuurlijke ogen, maar
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dat daardoor niet minder persoonlijk aanwezig is in het midden van de Zijnen.
Zelfs al zijn er maar twee of drie, Hij is daar in het midden (Matt. 18:20).
Maar er is een tweede punt van even groot belang. Zonder dit zou dit samenzijn
niet kunnen plaats vinden: ‘de vrede’. De Heer zegt: “Vrede zij u!” tegen
zijn discipelen. Het is voor het eerst, dat dit woord uit Zijn mond komt. Hij
brengt hun een gemaakte vrede. Elke kwestie tussen hen en God is voor altijd
geregeld. Niets kan zich voortaan stellen tussen de God en Vader van onze
Heer Jezus Christus en hen, die Hem op dezelfde wijze kennen. Deze vrede
is gegrond op het volgende: “En toen Hij dit had gezegd, toonde Hij hun zijn
handen en zijn zijde” (vs. 20). Die handen, getuigen van Zijn werkzame liefde,
die Hem tot een slachtoffer in onze plaats hebben doen zijn; Zijn doorstoken
zijde is een getuige voor hun ogen, van de verzoenende en reinigende kracht
van Zijn dood!
Nu zien wij niet, Zijn handen en Zijn zijde of Hemzelf. Zijn discipelen zagen ze
wel en geloofden. Ze verblijdden zich toen zij de Heer zagen. Wij zijn gelukkiger
dan zij, wij die niet gezien en toch geloof hebben (vs. 29). Want het geloof is een
zekerheid en een overtuiging van de dingen, die men niet ziet. Het geloof laat
ons heden de tegenwoordigheid van de Heer in de Gemeente verwerkelijken
en de vrede gegrond op zijn volbrachte werk. De verwerkelijking van Zijn
tegenwoordigheid is de bron van vreugde. “De discipelen dan verblijdden zich
toen zij de Heer zagen”. Het lijkt er soms op, dat wij die de Heer niet zien, niet
kunnen tippen aan die vreugde, van die eerste zondag, maar laten we ons dit
woord herinneren: “Hoewel u Hem niet gezien hebt, hebt u Hem lief; hoewel u
Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich in Hem met een onuitsprekelijke
en verheerlijkte vreugde” (1 Petr. 1:8).
Voor de tweede keer zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: “Vrede zij u!
Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zend ook Ik u” (vs. 21). De vrede is het
uitgangspunt van hun opdracht, zoals ze ook de bron is van hun vreugde. Deze
moeten ze uitdragen in hun prediking, in hun getuigenis en in hun wandel. “De
voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede” (Ef. 6:15).
Zij worden nu in feite door de Heer in de wereld gezonden, zoals de Vader Hem
in wereld heeft gezonden (hfdst. 17:18).
“En toen Hij dit had gezegd, blies Hij in hen en zei tot hen: Ontvangt de Heilige
Geest. Wie u ook de zonden vergeeft, zij zijn hun vergeven; wie u ook de zonden
houdt, zij zijn hun gehouden” (vs.22-23). Hij blies in hen na Zijn opstanding,
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zoals Hij voor Zijn vleeswording in de neusgaten van Adam had geblazen en
zo werd de mens tot een levend wezen (Gen. 2:7). Maar nu blaast Hij in hen
de Heilige Geest, een leven, beter dan dat van Adam, een eeuwig leven. Het
is Zijn eigen leven, het leven Gods en dat van de opgestane mens. Dit leven
was de bevrijding van de wet van de zonde, van de dood, van het oordeel, de
getuige van de volledige vergeving van de zonden. De Heilige Geest, die Hij
inblaast is niet alleen de getuige van dit alles, maar Hij deelt hun de kracht van
Zijn eigen opstandingsleven mee. Tevens maakt Hij hun geestelijke geschikt
om te genieten van de gevolgen, die door Zijn dood verkregen zijn. Dat is een
heel verschil met de Heilige Geest van de hemel gezonden om ze te dopen tot
één lichaam.
Maar de Heilige Geest was niet alleen gegeven aan de discipelen voor hun
persoonlijk genoegen. Zij ontvingen door deze gave een groot voorrecht, maar
ook een ernstige verantwoordelijkheid. Zij werden in de wereld gezonden, naar
degenen die buiten zijn, zonder onderscheid tussen Jood en Heiden. Het ging
er voor de mensen om hun vredesboodschap aan te nemen of te verwerpen. In
het eerste geval was genade hun deel in het tweede het oordeel. De apostelen
ontvingen de bediening van beide dingen. De Geest gaf hun de geschiktheid
voor deze bediening. Zo worden in Handelingen 2:38, Joden gedoopt tot
vergeving van zonden en van Simon de tovenaar zijn hem de zonden gehouden
(Hand. 8:21). Ook Cornelius en de Ethiopiër worden aangenomen. En later is
deze bedienende kracht ook aan de Gemeente toevertrouw (Matt. 18:18). Zo
wordt in Korinte de boze uit het midden weggedaan, om na berouw weer op
zijn plaats hersteld te worden, terwijl zijn zonde hem vergeven wordt.

Vers 24-31
Wij hebben in beeld gezien, de christelijke voorrechten, die voortkomen uit de
opstanding. Maria Magdalena en de discipelen – het toenmalige overblijfsel,
dat de Heer omringde – vormen de kern van de christelijke Gemeente. Wat
nog overblijft is het aantonen van het lot van de Joodse gelovigen, die geen
deel uitmaken van het christelijk deel. Zij zullen toch Christus toebehoren als
Zijn discipelen.
Vers 24. “Thomas nu, een van de twaalf, die Didymus heette, was niet bij hen
toen Jezus kwam”. Thomas was de discipel, die in Johannes 11:16 zei: “Laten

249

Studies in het evangelie naar Johannes

wij ook gaan om met Hem te sterven”. Hij kon zich wel inleven in de gedacht
van de dood van Christus, maar niet in die van Zijn opstanding. Zo zal het zijn
met het Joodse overblijfsel op het einde. We zien in Zacharia 12:10-14, dat
eerst de getrouwen worden aangegrepen door diepe droefheid en berouw,
omdat ze de dood van de Messias hebben veroorzaakt. Pas later in Zacharia
13:5-7 stelt Hij zich aan het overblijfsel voor als opgestaan uit de doden. In
deze toestand is Thomas. Hij is net zoals het overblijfsel straks, nog ongelovig.
Thomas heeft nog niet het voorrecht gehad te weten, wat het eerste samenzijn
de discipelen al had gegeven: de tegenwoordigheid van de Heer, de vrede, de
vreugde van de bevrijding. Thomas zal het later begrijpen, want er is voor hem
een tweede zondag. Zo zal het ook zijn voor het Joodse overblijfsel. De Heer zal
een derde keer speciaal voor hen “Vrede zij u” uitspreken.
Wanneer de tien apostelen tegen Thomas zeggen: “Wij hebben de Heer
gezien!” gelooft hij ze niet. Als we veronderstellen, dat hij ook de boodschap
van Maria Magdalena had gehoord, had hij evenmin haar woord, dat zij zelf
Hem had gezien, geloofd. Dat was ongeloof bij een ongelovige. Wij die Hem
alleen door het geloof hebben gezien, wij kunnen in alle waarheid zeggen:
“maar wij zien Jezus” (Hebr. 2:9).
Acht dagen later (vs. 26) openbaart de Heer zich aan Zijn discipelen op
dezelfde manier. Dan moet Thomas Hem zien met zijn ogen en Hem aanraken
met Zijn handen. Nu is het niet meer: “Raak Mij niet aan”, zoals Hij zei tegen
Maria Magdalena. Het ogenblik komt, dat hij, als Hij zich aan de getrouwen
van het overblijfsel voorstelt, zal willen aangeraakt worden. “Wat zijn” zullen
zij zeggen, “dat voor wonden tussen uw armen?” Dan erkent Thomas Hem, als
zijn Heer en zijn God. Dat zal het toekomstig deel zijn van het gelovig Joods
overblijfsel, ook voorgesteld door Nathanaël aan het begin van Johannes
(hfdst. 1:50).
Dan zal Hij erkend worden als de Zoon van God. Niet alleen door hen, die
omdat hun ogen zijn geopend, uitgeworpen zijn uit Israël en behoren tot de
christelijke familie, maar door het Joodse overblijfsel, dat terwijl het Hem
vroeger niet wilde erkennen, ongelovig gebleven is tot op de dag, dat het een
voorwerp van barmhartigheid wordt. Dan zullen zij zeggen: “Mijn Heer en mijn
God!”.
Vers 30 en 31, die volgen op de woorden: “Gelukkig zij die niet gezien en toch
geloof hebben”, zijn er de bevestiging van. De enkele woorden die volgen

250

Johannes 20

vormen de korte inhoud van het hele evangelie. Ze “zijn geschreven opdat u
gelooft” (het geloof zonder het zien) “dat Jezus is de Christus,” (beloofd aan
de Joden) “de Zoon van God,” (het onderwerp van dit evangelie) “en opdat u
gelovend het leven hebt in zijn naam”. Het geloof in Zijn naam, dat gelood, dat
Hem aanneemt en Hem tegenwoordig maat voor ons tijdens Zijn afwezigheid,
ons het leven brengt. Het eeuwige leven, het onderwerp van de geschriften
van Johannes.
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Hoofdstuk 21
Vers 1-14
Na de korte tussenzin van vers 30 en 31, beëindigt de Heilige Geest het
onderwerp, dat begonnen is in hoofdstuk 20 en beschrijft de derde openbaring
van Jezus aan de discipelen, nadat Hij uit de doden was opgestaan (vs. 14).
Zijn eerste openbaring is de christelijke openbaring (Joh. 20:19-23). Nadat
alle gevolgen van Zijn opstanding voor de Zijnen verkregen zijn, wordt Hij hun
Middelpunt en verkondigd Hij hun vrede, gegrond op Zijn dood en lijden. De
toenmalige Joodse discipelen worden zo de kern van de Gemeente.
Zij tweede openbaring (Joh. 20:24-29) is het getuigenis voor het Joodse
overblijfsel. Dit overblijfsel is tot dan toe ongelovig, maar gelovig geworden,
erkennen ze Jezus als Heer en God, als ze met eigen ogen de tekenen van Zijn
sterven zien.
De derde openbaring vinden we in Johannes 21:1-14. Maar voordat we deze
gaan overdenken kunnen we een parallel trekken tussen hoofdstuk 20 en
21 en hoofdstuk 1 en 2 van Johannes. In hoofdstuk 20 en 21 vinden we drie
openbaringen en in hoofdstuk 1 en 2 vinden we drie dagen.
De eerste dag stelt de Heer Jezus voor als het Lam van God, dat de zonde van
de wereld wegneemt. Als de diegene die met de Heilige Geest doopt en Zijn
discipelen dicht bij zich houdt in Zijn verborgen woning gedurende de huidige
nacht op aarde (Hfdst. 1:29-43).
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De tweede dag, openbaart Hij zich aan het overblijfsel, aan het ware Israël, als
de Zoon van God, als de koning van Israël en als de Zoon des mensen (Hfdst.
1:44-52).
De derde dag is de dag van de bruiloft voor het volk, de dag waarop het water
van de reiniging wordt veranderd in de wijn van de vreugde. Deze dag is een
beeld van het duizendjarig vrederijk. De uiteindelijke zegen van Israël.
Vers 1-3. “Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen bij de
zee van Tiberias; en Hij openbaarde Zich zo: er waren bijeen Simon Petrus,
Thomas die Didymus heette, Nathanael die uit Kana in Galilea was, de zonen
van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tot hen: Ik
ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met u mee”.
De personen uit deze geschiedenis hebben ongetwijfeld een zinnebeeldig
karakter. En de geschiedenis zelf voert ons van Jeruzalem naar het ‘Galilea der
volken’ waar de opdracht van de apostelen was begonnen. Zeven discipelen
vormen de volledige werkzaamheid van het Joodse getuigenis. Ze hebben
allemaal hetzelfde werk en als leider Simon Petrus, aan wie de Heer vroeger
had beloofd, dat Hij van hem een visser van mensen zou maken (Luc. 5:10).
Na hem komt Thomas, beeld van het ongelovige Joodse overblijfsel, maar
nu gelovig geworden. Daarna Nathanael, beeld van het godvrezende Joodse
overblijfsel, die de Zoon van God en de Koning van Israël erkent in Jezus van
Nazareth. Dat vormt tezamen met vier andere discipelen, het getal zeven,
d.w.z. een volledig getal. Het is een Joods toneel, die het oude getuigenis
voortzet in een nieuwe omstandigheid.
“Zij gingen naar buiten en stapten in het schip; en in die nacht vingen zij
niets”. Overgeleverd aan zichzelf, vangen zij in de afwezigheid van de Heer
geen vissen. Het is dezelfde situatie als toen zij kennis maakten met Christus
als Heiland. Vroeger had Petrus, op bevel van de Heer zijn net in dezelfde
zee uitgeworpen. Toen omsloten zij een grote massa vissen, en hun netten
scheurden en de scheepjes zonken bijna. (Luc. 5:5-9). Het laatste is een beeld
van de grote uitbreiding, van de ontoereikendheid en onvolledige resultaten
van de christelijke prediking, ingewijd door de Joodse discipelen 7. We zien
later, in de gelijkenis van Matteüs 13:47-50, dat het net, in de zee geworpen en
aan de vissers toevertrouwd vissen van allerlei soort bijeenbrengt. Zij sorteren
7
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ze en verzamelden het goede in vaten, maar het bedorvene werpen ze weg.
Dat is de huidige taak, die vaak zo onvolledig verwerkelijkt wordt door de
evangelisten in de christenheid.
Het toneel en Johannes 21:1-14 heeft echter een ander karakter. Wij hebben
gezien, dat de uitvoering in handen van een Joodse overblijfsel is. Versterkt
en volledig. De profetie zegt ons, dat het eerste overblijfsel, voorgesteld door
de apostelen, uitgezonden was om de volken tot discipelen te maken (Matt.
28:16-20). Deze opdracht hebben de elven niet vervuld. Het tweede Joodse
overblijfsel, zal echter in de toekomst, volledige en complete resultaten
behalen. Zij zullen de evangelisten van het koninkrijk zijn. Zij zullen hun
prediking verbinden met de erkenning van de Messias, zoals Hij zich aan Zijn
discipelen in Galilea had geopenbaard. Zij zullen naar de volken gaan en hun
net uitwerpen in de volkeren zee (Jes. 66:18-19; Op. 7:9-17). Uit deze zee
zullen ze een menigte van vissen vangen (vs. 6)
Vers 4. “En toen het al vroeg in de morgen was, stond Jezus op het strand; de
discipelen wisten echter niet dat het Jezus was”. De dageraad verschijnt en de
Heer Jezus is daar, zonder dat zij het weten, want zij herkennen hem niet. De
nacht kennelijk gunstig voor het vissen, heeft niets opgeleverd. Zo zal het zijn
op het eind van de dagen. De grote verdrukking, waarvoor de Joodse discipelen
moesten vluchten, is niet gunstig voor de prediking van het evangelie van het
koninkrijk. Het tweede boek van de Psalmen geeft ons er voortdurend het
bewijs van. Maar in die sombere tijden, heeft God de verzegelden uit Israël
en de grote menigte uit de volken klaar staan (Op. 7:9-17), opdat als de dag
gekomen is de vangst vruchtbaar zal zijn. Dat gebeurt niet eerder, dan op het
ogenblik, dat de Heer Zijn betrekkingen met Israël weer zal opnemen en zich
aan Israël zal openbaren. Wanneer Hij Zijn betrekkingen weer met de Zijnen
zal aanknopen, zal Hij tegen hen zeggen: “Werpt het net uit aan de rechterkant
van het schip en u zult vinden”. Maar daarvoor laat Hij hun, hun eigen
onbekwaamheid voelen om zichzelf en anderen te voeden. “Kinderen, hebt
u soms iets te eten?” Zij moeten Hem antwoordden: “Nee”. Dan, na het net
uitgeworpen te hebben konden zij het niet meer trekken vanwege de menigte
van de vissen.
Pas als wij onze ongeschiktheid begrepen hebben en enig en alleen afhankelijk
te worden van het Woord van God en daarin de oneindig heerlijke hulpmiddelen
te vinden, voor alles, wat we ons zouden kunnen voorstellen, hetzij voor
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onszelf of voor anderen, ontvangen we zegen. Dat is van toepassing hier op
het evangelie van het koninkrijk, symbolisch voorgesteld door de visvangst.
Johannes, de discipel die Jezus liefhad, is de eerste die de Heer herkent. Men
zou denken, dat Petrus, de visser in de wonderbare visvangst aan het begin
van zijn loopbaan, de eerste had moeten zijn om de Heer te herkennen.
Deze tweede visvangst leek namelijk zoveel op de eerste. Maar het is niet
de geestkracht of de herinnering, maar de gemeenschap met de Heer die
de dadelijke herkenning bewerkt. Deze gemeenschap heeft Petrus nog niet
teruggevonden. “Het is de Heer!”. Johannes heeft een eenvoudig oog en hart,
dat men ook bij Maria van Betanië en Maria Magdalena vindt. Met dit hart zijn
ze nauw met Hem verbonden. Hij herkent niet het wonder maar de persoon
van de Heer in het wonder en dat is voldoende.
Vers 7. “Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heer was, omgordde hij zich
het opperkleed (want hij was ongekleed), en wierp zich in de zee”. Er is iets
diep ontroerendst in deze haast van Petrus. Hij werpt zich in zee. Hij kan niet
langer wachten om in aanraking te komen met zijn Heer. Men kan aanvoelen
dat zijn ervaringen in het huis van de hogepriester vrucht hebben gedragen. In
plaats van Hem te ontwijken, die Hij heeft verloochend, is hij de eerste die naar
Hem toesnelt. Hij heeft het hart leren kennen van Hem, die voor hem gebeden
had, opdat zijn geloof niet zou ophouden. Na zijn val en bitter berouw had de
Here ervoor gezorgd, heel persoonlijk aan Hem te verschijnen, voordat Hij zich
in het midden van de discipelen stelt (Luc. 24:34; 1 Kor. 15:5).
Hij moet nog veel leren om de gemeenschap met de Heer Jezus terug te
vinden, een gemeenschap die Johannes nooit had verloren. Maar door wat
doet laat hij zien, dat hij geen twijfel heeft over zijn aanneming. Hij wil niet
naakt voor Hem gevonden worden en omgordt zijn opperkleed, vol ijver om
hem te dienen.
Vers 8. De andere discipelen kwamen met het scheepje, terwijl zij het net met
de vissen sleepten. Het gaat er niet meer om, zoals in de eerste visvangst, de
vissen te doen in de scheepjes. Binnen de grenzen van Israël. In beeld worden
de heidenen hier in massa op de oever gebracht, zonder dat een enkele van
deze menigte ontbreekt of verloren gaat.
Vers 9. “Toen zij dan aan land waren gegaan, zagen zij een kolenvuur liggen
en vis daarop liggen en brood”. Deze discipelen gebruikt voor de invoering van
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de heidenen in de zegeningen van het koninkrijk, leren hier, dat alles van de
Heer komt. Hij heeft tevoren gewerkt om te voorzien in hun behoeften, toen
zij niets te eten hadden.
Behalve de menigte vissen uit de zee gehaald, was er al een Joods overblijfsel.
Een overblijfsel tevoren gevormd door de Heer. Het zijn de 144.000 verzegelden
van Openbaring 7, gelegen op gloeiende kolen, dat wil zeggen ze zijn door de
grote verdrukking gegaan.
Dat vormde met het brood een volledige maaltijd voor de discipelen. Maar
wat ze zelf brachten, de vissen uit de zee, de heidenen, moest op dit feest niet
ontbreken. “Jezus zei tot hen: Brengt de vissen die u nu hebt gevangen. Simon
Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, honderddrieenvijftig;
en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet”. Het is een heel specifiek
aantal, waarvan geen enkele ontbrak. “Jezus zei tot hen: Komt hier ontbijten”.
Het uur van de maaltijd is aangebroken, het feest is door Hem voorbereid.
Vers 13. “Jezus kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens”.
Hij op de eerste plaats, het ware brood uit de hemel neergedaald, daarna het
overblijfsel en dan waarmee de Heer het net heeft gevuld: de heidenen, die
ook deel uitmaken van het feest. Het ogenblik is aangebroken om van deze
overvloed te genieten.
Vers 12. “En niemand van de discipelen durfde Hem vragen: Wie bent U? daar
zij wisten dat het de Heer was”. Het was voor hen geen vraag meer. Elke vraag
zou ongeloof zijn geweest. Iedereen wist nu, Wie ze voor zich hadden.
En zo zal ook in de toekomst, dit werkelijkheid worden bij Zijn komst. Deze
grote waarheid, zal door iedereen erkend worden. Hij alleen is de bewerker
van alle zegeningen. Alles is door Hem tot een goed einde gebracht en dat
alles aan Hem toebehoort om het aan Zijn welbeminden uit te delen, zoals
Hij wil. Zelfs in de dagen van het koninkrijk zal alle macht van de Heer uitgaan
om de Zijnen te vergaderen en te voeden. Zijn discipelen zullen slechts de
instrumenten zijn van deze macht. Er zal in die toekomst. Niets onvolmaakts
meer zijn. De zwakheid van de mens en de vergankelijkheid van de aardse
omstandigheden zullen verdwenen zijn voor de heerlijkheid van Hem, die de
soevereine uitdeler is van alle goeds. Dit geheimzinnige toneel plaatst ons dus
zomaar in het volle feest van het duizendjarig rijk.
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Vers 15-17
Na deze grote taferelen, waarvan de laatste ons in de nog verborgen en
heerlijke toekomst van de volken en het herstel van Israël inleidt, keert de
evangelist terug tot de persoonlijke geschiedenis van de relatie tussen de
discipel en Christus. Hoe beperkt dit onderwerp ook is, het is voor de heer even
belangrijk als de heerlijke oprichting van Zijn koninkrijk of de hele toekomst
van de volken. Het herstel van één enkele van Zijn geliefden heeft zo’n waarde
in Zijn ogen, dat het herstel op waardige wijze een evangelie afsluit, waar de
diepste waarheden zijn samengebald in de persoon en het werk van de Zoon
van God.
Vers 15. “Toen zij dan hadden ontbeten, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon
van Johannes, heb je Mij meer lief dan dezen? Hij zei tot Hem: Ja Heer, U weet
dat ik van U houd”. Zoals wel vaker is opgemerkt, doet de Heer Petrus, diep
afdalen in zijn geweten. Hij laat hem zover afdalen daarin totdat hij de wortel
van het kwaad ontdekt. De Heer Jezus doet dit om Zijn discipel in volledige
gemeenschap met Hem terug te brengen die hij verloren had door zijn val. Het
lijkt misschien op eerste gezicht zo, dat wat Petrus heeft meegemaakt na zijn
verloochening, meer dan voldoende was om elk spoor van zonde uit te wissen.
Wij spreken hier natuurlijk niet over de overtuiging een zondig mens te zijn.
Die overtuiging had Petrus aan het begin van zijn loopbaan al aan de voeten
van de Heer Jezus gebracht. De Heer had hierop gezegd: “Vrees niet”. Nee, het
ging hier om een vreselijke zonde, begaan door een heilige, door een discipel
en door een apostel van Christus. Het was een zonde, waarvan de Heer had
gezegd: “wie Mij verloochent voor de mensen, zal verloochend worden voor de
engelen van God” (Luc. 12:9). Alleen de genade kon van deze zonde redden en
er voor altijd de gevolgen van wegnemen.
Niet na zijn val, maar al voor zijn val, had de Heer tegen hem gezegd: “Simon,
Simon, zie, de satan heeft dringend verlangd u allen te mogen ziften als de
tarwe; Ik heb echter voor jou gebeden dat je geloof niet zou ophouden” (Luc.
22:31, 32). Na zijn verloochening had Petrus de Heer gezien, toen de Heer zich
omkeerde en hem had aangekeken. Deze blik had hem er toe gebracht naar
buiten te gaan en bittere tranen van berouw te wenen (Luc. 22:61, 62). Was er
nog iets anders nodig?
Alles wat er na die tijd was gebeurd, had dat niet bewezen, dat de relatie
tussen de discipel en zijn Meester weer net zo was als daarvoor, zij het met
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een pijnlijke onderbreking? De ijver van Petrus was niet bekoeld. Hij snelde
naar het graf en ging het als eerste naar binnen, om te constateren dat het
leeg was. De Heer was, van Zijn kant, toch het eerst aan hem verschenen
(Luc. 24:34; 1 Kor. 15:5)? Hij maakte deel uit van de elf, tegen wie de Heer tot
twee maal toe had gezegd: “Vrede zij u!”. Voor hem bevestigde Hij, om zo te
zeggen, de belofte van Matteüs 16:19. Terwijl Hij dezelfde belofte overbracht
aan de discipelen (Joh. 20:23). En had hij zich ook niet in de zee geworpen om
het eerst aan de voeten van zijn geliefde Meester te zijn? De zonde was dus
vergeven, de relatie hersteld, het vertrouwen teruggevonden. Het hart door
besprenging gereinigd van een kwaad geweten.
Wat bleef er nog over? Niet het oordeel over de daad, maar het oordeel
over het eigen ik, dat de daad had voortgebracht. Wat kenmerkte dit eigen
ik? U zult misschien zeggen: ‘Het zelfvertrouwen’. Maar het kwaad zat dieper,
meer verfijnd. Het was het vertrouwen in zijn goede gevoelens, in zijn eigen
liefde voor zijn Meester. Dit gevoel verhief hem in eigen oog boven zijn
medediscipelen toe hij zei: “Al zullen allen over U ten val komen, Ik zal nooit
ten val komen” (Matt. 26:33).
Er is geen slimmere list van de vijand, dan christenen bezig te houden met hun
gevoelens voor Christus, hoe reëel die ook zijn. Deze bezigheid kan slechts drie
dingen voortbrengen:
1.

een hoge gedachte van zichzelf;

2.

de geestelijke hoogmoed van een farizeeër. Dat is het zich beter
of meer gezegend voelen als de ander;

3.

of een nog verfijndere vorm van trots en egoïsme van het vlees.
De eredienst van het eigen ik, dat eigen is aan het mysticisme.
Het geloof in wonderen, een neiging tot het geheimzinnige en
speciale openbaringen.

Dit kan ten slotte eindigen in totale ontmoediging, als de christen merkt, dat
hij niet beantwoordt aan wat hij zou willen zijn. Hij wordt bang dat hij niet
beantwoord aan Gods wil en komt er nooit toe de genade te begrijpen. Het
geval van Petrus verschilt, zoals we gezien hebben van de drie bovengenoemde.
Hij maakt zich geen illusies over zijn fout. Hij heeft geen onvolledig berouw. Hij
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vreest het oordeel niet. Hij heeft de Heer lief, maar vanwege zichzelf wordt hij
uitgenodigd om tegenwoordig te zijn en pas dan wordt hij helemaal hersteld.
Vers 15. “Toen zij dan hadden ontbeten, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon
van Johannes, heb je Mij meer lief dan dezen?” De Heer neemt hem apart van
zijn metgezellen, zodat Hij hem even alleen kan spreken. Hij roept hem bij zijn
familienaam: “Simon, zoon van Johannes”. Het was zijn naam naar het vlees,
de naam die hij droeg voordat hij van de Heer een nieuwe naam kreeg (hfdst.
1:43). In de natuurlijke mens bevindt zich de bron van het kwaad, dat de Heer
hem wil laten ontdekken. Hij vraagt aan hem: “heb je Mij meer lief dan dezen?”
Hij gebruikt voor het woord ‘liefhebben’ 8 een bijzonder woord voor ‘houden
van’, dat aan de liefde een betekenis geeft van bijzonder genegenheid. De Heer
Jezus herinnert hem aan de woorden, waarin hij had bevestigd, dat geen enkele
discipel zijn gelijke was in zijn toewijding aan de Meester. Petrus vermijdt het
antwoord op deze vraag: ‘meer dan dezen’. Hoe treffend en betekenisvol is dit
zwijgen!
De woorden van de Heer Jezus peilen diepste roerselen van Petrus hart en
brengen er licht. Petrus antwoordt voorzichtig met: “Ja Heer, U weet dat ik
van U houd”. Hier betekent het woord ‘houden van’ 9 ‘gehechtheid’. Dat is het
woord, dat Petrus steeds gebruikt als antwoord op iedere vraag. Hij beroept
zich niet, op wat hij meent te weten over zijn eigen gevoelens. Nee, hij beroept
zich op de kennis van Heer zelf. De heer trekt die liefde niet in twijfel. Hij toont,
dat Hij het waardeert en heeft vertrouwen in zijn arme discipel. “Hij zei tot
hem: Weid mijn lammeren”. Hij vertrouwt Petrus diegenen toe die meer dan
alle anderen, onophoudelijk zorgen nodig hebben en voedsel dat geschikt is
voor hun jeugdige leeftijd. Lammeren zijn nog zwak en kunnen zich nog niet
verdedigen. Over hen wordt in de profetie gezegd: “Hij zal (…) in zijn arm de
lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen” (Jes. 40:11). In dit hele
gedeelte gaat het om Joodse schapen en lammeren, een opdracht speciaal
aan Petrus toevertrouwd. Maar hoe ver overtreft deze eerste opdracht van
de Heer de bediening van het koninkrijk, waarmee de apostel vroeger was
bekleed.
Vers 16. “Hij zei opnieuw tot hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van
Johannes, heb je Mij lief? Hij zei tot Hem: Ja Heer, U weet dat ik van U houd. Hij
8

Grieks: ‘agapao’ = goddelijke liefde, die liefheeft zonder iets terug te verwachten.

9

Grieks ‘phileo’ = broederliefde, dat is de liefde tot de naaste.
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zei tot hem: Hoed mijn schapen”. Petrus geeft hetzelfde antwoord. En de Heer
geeft een nieuw getuigenis van vertrouwen in Hem. De verantwoordelijkheid
hiervan is misschien groter, want het gaat hier om het bestuur en toezicht op
de schapen. Deze bezigheid eist minder tederheid dan wel zorg, om aan de
schapen te geven. Het vereist meer waakzaamheid en leiderschap, gevaren
vermijden, afdwalen voorkomen, het afgedwaalde terugbrengen, het geven
van de rust waaraan schapen behoefte hebben. In de tekst van Jesaja verenigt
de goede Herder deze beide bevoegdheden: “Hij zal als een herder zijn kudde
weiden (…); de zogenden zal Hij zachtkens leiden”.
Merk op dat de Heer zegt: Mijn lammeren en mijn schapen. Petrus heeft
de betekenis van dit kleine woordje goed begrepen, toen hij schreef aan de
oudsten van de gemeente: “hoedt de kudde van God die bij u is en houdt
toezicht, niet gedwongen maar vrijwillig, in overeenstemming met God, ook
niet om schandelijke winst, maar bereidwillig; ook niet als heersers over de
erfgoederen, maar als zij die voorbeelden voor de kudde worden” (1 Petr. 5:2,
3).
Vers 17. “Hij zei tot hem voor de derde keer: Simon, zoon van Johannes, houd
je van Mij? Petrus werd bedroefd omdat Hij voor de derde keer tot hem zei:
Houd 10 je van Mij? En hij zei tot Hem: Heer, U weet alles, U weet dat ik van U
houd. Jezus zei tot hem: Weid mijn schapen”. Hier gaat de Heer verder in zijn
vraag dan de eerste twee keer. Het is alsof Hij zegt: ‘Is het waar, dat je van mij
houdt, zoals je gezegd hebt?’ Er klinkt geen verwijt over het verleden door in
de woorden van de Heer, maar Petrus wordt door deze derde keer herinnerd
aan de drie keer dat hij de Heer heeft verloochend. Nu moet drie keer zijn
liefde bevestigen.
Wat was de achtergrond van dit alles? Was het dan niet waar, dat Petrus de
Heer liefhad? Nee, maar hij had op zijn eigen liefde vertrouwd! Johannes zei
over zichzelf: ‘de discipel die Jezus liefhad’. Johannes vertrouwde op de liefde
van de Heer Jezus. Petrus vertrouwde op zijn eigen liefde!
“Weid mijn schapen”. Zo wordt de hele kudde, wat de tedere zorgen betreft
van voeden, drinken, leiden en besturen betreft – afwezigheid van de Heer - in
handen gegeven van een discipel, die vroeger ontrouw was. Maar hij heeft
berouw gekregen en nu hervindt hij in het volledige oordeel over zichzelf, de
10

Grieks: ‘phileo’ = broederliefde, dat is de liefde tot de naaste.
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volle vrijheid van de gemeenschap om een trouw dienaar te worden, in dat
wat hem is toevertrouwd. Wat vertrouwd de Heer hem dan toe? Alles wat
Hem dierbaar is, zijn schapen. De gave, die de Vader in Zijn liefde hemzelf
gegeven heeft (Joh. 10:29).

Vers 18-25
Vers 18-19. “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg je: toen je jonger was, gordde jij jezelf
en wandelde waarheen jij wilde; maar wanneer je oud zult zijn, zul je je handen
uitstrekken en een ander zal je gorden en je brengen waarheen je niet wilt. En
dit zei Hij om aan te duiden met wat voor een dood hij God zou verheerlijken.
En nadat Hij dit had gezegd, zei Hij tot hem: Volg Mij”.
Toen de Heer Petrus zijn val en herstel aankondigde, antwoordde Petrus:
“Heer, ik ben bereid met U zelfs in de gevangenis en in de dood te gaan” (Luc.
22:32, 33). Nu na zijn herstel zal Petrus in staat zijn, dit te verwerkelijken. Maar
niet in eigen kracht. Wat hem toen hij jonger was onderscheidde, was de wil
en geestkracht om zich te gorden en op weg te gaan. Maar als hij ouder zal
zijn, zal de eigen wil, die hem in de verzoeking bracht, verdwenen zijn. Hij
zal dan in staat zijn te ondergaan, waartoe hij uit zichzelf niet in staat was
geweest. De ouderdom is niet de leeftijd van de natuurlijke geestkracht. Dan
zijn de hulp en steun van anderen nodig. Dat was de toekomstverwachting
van de apostel. Maar die vreemde kracht zou zich in hem ontplooien om hem
te brengen waarheen hij niet wil. Hij zou zijn handen moeten uitstrekken,
zoals zijn Meester ze had uitgestoken. De Heer gaf door die woorden aan,
met welke dood, of beter, met wat voor soort dood hij God zou verheerlijken.
Het zou dezelfde dood zijn als zijn Meester, gewelddadig en waaraan schande
verbonden was. In Johannes 12:32-34 zei de Heer Jezus: “als Ik van de aarde
verhoogd ben, zal Ik allen tot Mij trekken. En dit zeide Hij om aan te duiden,
welke dood Hij sterven zou”. Hier zegt Hij tegen Petrus hoe hij God hierin zou
verheerlijken. “En nadat Hij dit had gezegd, zei Hij tot hem: Volg Mij” (vs. 19).
Nu moest Petrus dit woord van de Heer verwerkelijken: “Als iemand Mij dient,
laat hij Mij volgen; en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn” (Joh. 12:26).
Petrus moest zijn Meester volgen door de schande van het kruis, maar zijn
dood zou net als die van de Heer, God verheerlijken. Hij zou in de hemelse
gewesten zijn Heiland, die vóór hem de weg had gebaand.

262

Hoofdstuk 21

Vers 20-22. “Toen Petrus zich omkeerde, zag hij de discipel volgen die Jezus
liefhad, die ook bij de maaltijd naar zijn borst overgeleund en gezegd had:
Heer, wie is het die U overlevert? Toen Petrus dan deze zag, zei hij tot Jezus:
Heer, maar wat zal er met deze gebeuren? Jezus zei tot hem: Als Ik wil dat hij
blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan? Volg jij Mij”.
Petrus heeft belangstelling voor het lot van Johannes. We zien Petrus en
Johannes vaak samen in de Bijbel. Maar het einde van de wandel van de een
of de ander, doet er weinig toe, mits het einde voor beiden maar Christus is:
de kruisdood die Christus onderging zou Petrus ook ondergaan of de komst
van Christus die Johannes zou zien. Hier komen we weer een van de verborgen
toespelingen tegen in deze hoofdstukken. De Heer had niet gezegd, zoals ‘de
broeders’ veronderstelden, dat deze discipel niet sterven zou, maar dat hij
getuige zou worden van Zijn komst. De openbaringen is inderdaad het boek
van de komst des Heren. Of het nu is in genade, zoals in het begin en aan het
einde, of dat het vooral in oordeel is; Johannes ziet en beschrijft als profeet
deze komst. Hij wordt in de geest overgebracht in die tijd en herhaalt de
woorden van de Heer: “Zie, ik kom spoedig”.
Vers 24 en 25. “Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en die deze dingen
heeft geschreven; en wij weten dat zijn getuigenis waar is. Er zijn echter nog
vele andere dingen die Jezus heeft gedaan, waarvan ik denk dat als zij een voor
een werden geschreven, zelfs de hele wereld de geschreven boeken niet zou
kunnen bevatten”.
Inderdaad, de werkingen van de Zoon van God hebben net zomin grenzen
als Hijzelf; en dit evangelie staat vol met getuigenissen van Zijn Goddelijke
natuur! Het begon met het getuigenis van de voorloper van de loopbaan van
de Messias en van het hele werk van de Zoon van God. Het eindigt met het
getuigenis van de geliefde discipel, die getuigt van alle dingen die de Heer
volbracht. Tussen beide getuigenis staat het getuigenis van de Heer Jezus zelf
en dat van de Vader, die Hem gezonden heeft.

263

Studies in het evangelie naar Johannes

In het Frans verschenen: Le Messager Évangélique 1917-1922
Vertaling: J.C. Spoor sr.
Uitwerking: L. Koeman / J.P. Spoor – 2009
Enkele correcties tekstverwijzingen 14-04-2015
Voorpagina: James Tissot; Christus verschijnt op de oever van het meer van
Tiberias; Brooklyn Museum, New York
Overgezet van Word naar InDesign 2018

264

