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Voorwoord
In het voorjaar van 2017 ontstond bij mij het verlangen om het evangelie van
Johannes te gaan behandelen. Dit omdat ik de noodzaak steeds meer ging
inzien dat gelovigen alles in Christus moesten leren vinden. Zoals gebruikelijk
inmiddels wilde ik dit vers voor vers gaan doen. Mijn overtuiging was dat als
gelovigen in hun geestelijk leven zich enkel en alleen bezig gaan houden met
de Persoon van Christus, zij geestelijk groeien en bemoedigd worden in hun
geloof. Geen evangelie gaat zo diepgaand in op de heerlijkheid van Christus
als het evangelie van Johannes. Hij is hier de Zoon die de Vader openbaart,
vandaar ook de titel van dit boek: ‘Van de Vader uitgegaan’. We hebben het
nodig niet alleen Hem te leren kennen als onze Verlosser, maar ook als Degene
die ons laat zien wie de Vader is. Het zijn onnaspeurlijke rijkdommen die ons
in dit evangelie worden aangereikt. Iemand heeft ooit gezegd dat dit evangelie
de tempel voorstelt en dat Johannes 1-12 daarvan als het ware de voorhof is,
13-16 het heilige en Jh17 het heilige der heiligen. We komen dus steeds verder
in de gedachten van God en dichter bij zijn hart. In september van dat jaar
gingen we van start met een kleine groep van ongeveer tien personen in het
Echocentrum in Harderwijk.
Inmiddels waren er nog maar vier cursisten over en kwam ook corona er nog
bij in maart 2020. Dit betekende dat bijna alle studies over de hoofdstukken
13-21 online gegeven moesten worden. Uiteindelijk vond de laatste studie
op 24 juni 2021 plaats voor drie overgebleven cursisten en daarmee was het
project na bijna vier jaar afgesloten. In totaal zijn er in die periode precies vijftig
Bijbelstudies gehouden waarin het hele evangelie vers voor vers besproken is.
De Zoon van God, onze Heer is tot de Vader teruggekeerd als de opgestane
mens die ons door dit volbrachte werk met God heeft verzoend en ons in
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relatie met Zijn Vader heeft gebracht. Dit is het eeuwige leven (Jh17:3). Wij
mogen als tot de Vader gebrachte kinderen in deze wereld van Hem getuigen
en uitzien naar het moment dat Hij ons tot Zich zal nemen (Jh14:3).
Mijn dank gaat uit naar de vele broeders die gezond onderwijs aanbieden
via oudesporen.nl; kingcomments.com en stempublishing.com. Alsmede de
broeders en zusters die me hebben bemoedigd, Roy en Anne Verhorst, Mark
en Erika Reinds, mijn eigen vrouw Ilona en nog vele anderen.
De citaten uit het Nieuwe Testament zijn uit de Telosvertaling. Voor het Oude
Testament gebruik ik de Herziene Statenvertaling.
Verder dank ik de cursisten voor mooie avonden waarin de Bijbel echt openging
en we iets mochten zien van Christus’ heerlijkheid. Bovenal dank aan de Heer
die in zijn genade mij iedere keer weer inspireerde en kracht gaf dit werk te
mogen doen.

Dirk-Jan Jansen

Augustus 2021
www.dirkjanjansen.nl

Inleiding
Volgens vele Bijbelonderzoekers is het evangelie van Johannes het laatst
geschreven Bijbelboek. Het is waarschijnlijk geschreven door de apostel
Johannes nadat hij Openbaring schreef rond het jaar 90 n.Chr. Het verval van
de christenheid was al ingetreden, getuige ook de zeven zendbrieven uit Op2
en 3. De gedachte is dan dat Johannes, om de gelovigen in deze moeilijke
tijden te bemoedigen, zijn evangelie heeft geschreven. Dit zou goed kunnen,
aangezien de inhoud van dit evangelie voor zeer vele gelovigen tot grote steun
is geweest.
Het evangelie van Johannes toont ons de Heer Jezus namelijk op een heel
bijzondere manier. Hier is Hij niet in de eerste plaats de Messias, de Zoon
van David en van Abraham zoals in het evangelie van Mattheüs, dat specifiek
geschreven was voor het Joodse volk. Hij wordt hier ook niet voorgesteld
als de unieke Mens die gehoorzaam was aan God zoals in het evangelie van
Markus en Lukas, die geschreven zijn voor ook de heidenen. Hij is hier ook
niet het heilige, geboren uit de maagd Maria en in die zin de Zoon van God. In
het evangelie van Johannes schijnt door zijn mens-zijn heen zijn goddelijkheid
als de eeuwige Zoon van God, terwijl Hij de Vader in ieder woord en iedere
handeling vertoont aan een wereld, gevallen in zonde. Hij is hier de Jehova,
God van Israël, maar meer nog, de Zoon die van eeuwigheid is in de boezem
van de Vader. Het gaat dus niet in dit evangelie zozeer om het tonen van de
morele heerlijkheden van Christus, maar om de manifestatie van de Vader
in de Zoon. Paulus leert ons dat de mens Christus verheerlijkt is in de hemel
en wij in Hem, Johannes leert ons dat God verheerlijkt is op de aarde in de
Zoon. Hij is hier gekomen naar deze wereld, niet primair om de zonden weg te
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nemen, maar om de zijnen, die Hij van de Vader had ontvangen, het eeuwige
leven te geven. Dit leven is in dit evangelie het kennen van de Vader (Jh17:3).
Johannes schreef dit evangelie zoals gezegd waarschijnlijk rond het jaar 90
na zijn boek Openbaring. De toestand van de gemeente was in die tijd al zo
slecht dat een helder zicht op wie de Here Jezus is, op schrift werd gesteld
om de gelovigen te bewaren voor de vele antichristen die waren uitgegaan
(1Jh2:18). Deze dwaalleraars probeerden valse leringen rond de Here Jezus de
christenheid in te brengen zodat het de Heilige Geest goed heeft gedacht dit
evangelie als laatste toe te voegen aan de Schrift. Welke troost is groter dan
te weten dat de liefde van de Vader, zoals Hij die voor de Zoon heeft, ook in
ons is, terwijl Hij in ons is en wij in Hem? Bovendien is de enige voorwaarde
tot geestelijke groei het intiem kennen van de Zoon. Wij behoren ervoor
zorgen dat onze gedachten in ons geestelijke leven ten alle tijde zijn gevuld
met de heerlijkheden van zijn Persoon. Dit evangelie helpt ons daarbij op een
bijzondere wijze.
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Johannes 1:1-8
Vers 1
In het begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was
God.
Het evangelie begint indrukwekkend met: ‘in het begin’. We vinden dit ook in
Gn1:1:
In den beginnen schiep God de hemel en de aarde.

Verder ook in 1Jh1:1:
Wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze
ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben betreffende het woord
van leven.

Schetst Genesis ons het begin van de schepping en 1 Johannes ons het
begin van het optreden van Christus, Johannes spreekt hier over het begin
van eeuwigheid af, nog vóór er een schepping was. In dit begin ‘was’ het
Woord, niet ‘werd’. Hier wordt de Here Jezus het Woord genoemd (logos), wat
betekent: de volmaakte uitdrukking van God. Hij ontstond niet, Hij wás. Als
God de Zoon was er geen begin aan Hem, Hij was er vanaf eeuwigheid af. Zo
worden wij als lezers onmiddellijk bepaald bij de grootheid van de Heer Jezus
als het eeuwige woord. Dit Woord was bij God. Er is in de Bijbel sprake van
een drie-ene God. Er is God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
Deze drie zijn één God en toch drie onderscheiden Personen. Deze drie, één in
wezen, bestaan van eeuwigheid af.
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Vers 2
Dit was in het begin bij God.
Het Woord was bij God de Vader, dus in zijn nabijheid. Later lezen we dat Hij
‘in zijn boezem’ is (1:18). Er was van eeuwigheid af sprake van een relatie (zie
ook Sp8:24-31). Tegelijk was dit Woord God zelf! Letterlijk staat er: En God
was dit Woord. De Zoon is de geliefde van de Vader, maar ook zelf God. Dit
Woord was in het begin bij God, het is altijd zo geweest dat deze intieme
relatie er was tussen de Vader en de Zoon. De Zoon is niet later ontstaan (zoals
sommige dwaalleraars verkondigden). Johannes begint zijn evangelie dus
met onmiddellijk de onwrikbare heerlijkheid van Christus als de eeuwige God
duidelijk te proclameren.

Vers 3
Alle dingen zijn door Hem geworden, en zonder Hem is niet één ding
geworden dat geworden is.
De Zoon die van eeuwigheid af bij de Vader was, is de Schepper. De wereld is
door Hem geworden (Jh1:10.) We lezen dit ook in Ko1:16:
want in Hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde, de zichtbare
en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij
machten: alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen.

En in Hb1:2, waar het over de Zoon gaat:
die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door Wie Hij ook de werelden
gemaakt heeft.

God de Vader schiep alle dingen door de Zoon. Paulus zegt het zo:
dan is er toch voor ons maar één God, de Vader, uit Wie alle dingen zijn, en wij
voor Hem; en één Heer, Jezus Christus, door Wie alle dingen zijn, en wij door
Hem. 1Ko8:6

De Vader heeft alle dingen ‘bedacht’, alles is uit Hem, terwijl de Zoon dit
uitvoerde. Het Woord is hier het levendmakende Woord: Hij sprak en het was
er (Hb11:3). In die zin is Christus de uitvoerder van het innerlijke verlangen van
de Vader; het Woord.
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Vers 4
In Hem was leven, en het leven was het licht van de mensen.
De Zoon heeft leven in Zichzelf (Jh5:26). Dit leven is zijn eigen heerlijkheid in
wie Hij is. Hij openbaarde hier op aarde zijn hemelse karakter als de eeuwige
Zoon en dit leven was het licht van de mensen. Alleen Hij kon, omdat Hij
van eeuwigheid af bij de Vader was, Hem kennen, dienen en aanbidden om
een Hem welbehaaglijke wijze. Hij kwam als het licht van deze wereld voor
de mensen. Zij waren het doel. Het leven toonde allereerst aan wat de mens
in zichzelf is: duisternis. Alleen door te kijken naar de Here Jezus kunnen we
ontdekken wie we zelf zijn. Ieder mens is verlicht nu Christus is gekomen (1:9),
maar alleen gelovigen hebben het leven. Door te geloven (zie 1:12) ontvangen
we het leven. Dit leven is de Zoon. Het is niet in ons, maar in Hem. Wij hebben
de Geest inwonend en Hij verbindt ons met de verheerlijkte Heer in wie het
leven is.
En dit is het getuigenis: dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven is
in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft,
heeft het leven niet. 1Jh5:11-12

Dit leven is de openbaring van de Vader en het kennen van Hem in intieme
omgang. Tevens is het de heiligheid van de Vader die zichtbaar werd in het
leven van de Here Jezus.

Vers 5
En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet begrepen.
De Here Jezus kwam naar deze aarde en was als zodanig het licht in de
duisternis. De mens verkeerde van Adam af namelijk in totale duisternis omdat
zij zich van God hadden losgemaakt door de zonde. De mensheid is in een
gevallen toestand, ver verwijderd van God. Zij kunnen van God niets kennen
of begrijpen tenzij door het licht. Hoewel het licht scheen in de duisternis,
heeft de mensheid het niet willen zien. Het licht scheen op hen, niet in hen.
Het licht openbaarde wat de mens is: totaal verdorven. Alleen zij die Hem
hebben aangenomen leren via Hem, het licht, de Vader kennen. Maar voor de
natuurlijke mens is God niet te kennen. Het licht scheen en liet zien hoe diep
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de mens gevallen is. Door Hem naar het kruis te verwijzen bewees de mens
hoe groot zijn duisternis is.
En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben
de duisternis meer liefgehad dan het licht, want hun werken waren boos. Jh3:19

Het leven dat in het Woord is schijnt nog steeds. Er staat niet ‘scheen’, maar
schijnt. Hoewel de duisternis het niet heeft begrepen (of: gegrepen) toen
Hij hier op aarde was, schijnt Hij nog steeds, via het Woord van God in deze
duistere wereld. Het Woord is dus:

1.

In relatie tot God de Vader van eeuwigheid af

2.

God zelf, en wel God de Zoon

3.

Degene door wie alle dingen zijn geschapen

4.

Het leven

5.

Het licht voor de mensen

Zo vinden we in deze eerste verzen al vijf heerlijkheden van Christus. Er zullen
er nog vele volgen.

Vers 6 t/m 8
Er was een mens, van God gezonden; zijn naam was Johannes. Deze kwam
tot een getuigenis, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem
geloofden. Hij was het licht niet, maar hij was om van het licht te getuigen.
De Heilige Geest is ons gegeven om de Here Jezus te verheerlijken (Jh16:14).
Dit evangelie begint dus ook met zijn heerlijkheid voordat we gaan kijken naar
andere mensen. Hier wordt Johannes de Doper genoemd als de mens die ook
van God was gezonden, maar op een hele andere manier. Hoewel de Heer het
licht was dat in de wereld kwam, had Hij mensen uitgekozen om van Hem te
getuigen. Hoewel de mensheid in de duisternis ligt, geeft God, die liefde is,
een getuigenis van het licht om mensen naar Hem toe te trekken. Johannes
getuigde van de Here Jezus aan Israël, maar ‘allen’ gaat verder en omhelst de
hele wereld. Ook wij kunnen als getuigen in deze wereld van het licht worden
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ingezet door God. We moeten dan wel onthouden dat we altijd dienen te
verwijzen naar de Here Jezus als Degene in wie de mensen moeten geloven.
Dit geloven houdt bekering in zoals we in andere teksten kunnen lezen (o.a.
Hd20:21). De Heilige Geest voegt nog extra toe dat Johannes het licht niet
zelf was. Mensen mogen nooit worden geëerd. hij is uniek en de Geest waakt
ervoor om een ander de eer te geven die alleen de Here Jezus toekomt!
Hij was de brandende en schijnende lamp, en u hebt zich voor een tijd in zijn licht
willen verheugen. Jh5:35

Zijn wij getuigen, dan zijn wij een lamp, maar alleen Hij is het licht! De lamp
kan iets van dit licht verspreiden door het getuigenis dat gegeven wordt over
Hem.
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Johannes 1:9-14
We hebben gezien dat de Heilige Geest, die het woord van God heeft
geïnspireerd, altijd als doel heeft de Here Jezus te verheerlijken. De Bijbel is het
geschreven woord dat ons geloof richt op het levende Woord: Christus. Door
Hem te kennen groeien wij in het geloof en worden wij veranderd naar zijn
beeld. Dit kennen is niet met het verstand, maar in het hart. In het evangelie
van Johannes wordt ons de diepste openbaring gegeven van de Here Jezus,
namelijk dat Hij de eeuwige Zoon van God is. Voordat er een schepping was,
‘was’ Hij, het Woord, er al. Hij was de uitdrukking van wie God is en was ‘bij’
God (1:1, 2). Dit is de Vader. De naam ‘Vader’ impliceert een relatie tot de Zoon
en dit geldt ook voor de naam ‘Zoon’.
Deze Zoon kwam naar deze wereld. In dit evangelie werd Hij niet gezonden,
maar ging Hij Zelf, want Hij is God.
Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen...Jh16:28

In deze wereld heeft Hij de Vader geopenbaard. Dit betekent dat Hij het hart
van de Vader, vol van genade en waarheid, heeft getoond in zijn leven en
vooral in zijn overgave aan het kruis. Johannes de Doper kwam om van Hem
te getuigen die het licht van de wereld is. Hij kwam van de Vader om licht te
brengen, dat is Zichzelf, in een wereld die in de macht van de duisternis ligt.

Vers 9
Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en iedere mens verlicht.
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De Here Jezus is het waarachtige licht. Hij bracht niet het licht, Hij is het.
Zie Jh8:12 en 9:5. Er staat ‘komt’ en niet ‘kwam’. Hij was komende in deze
wereld. Hij kwam ‘in de wereld’. Bij Johannes is de wereld meestal het systeem
onder de overste van deze wereld, de satan (zie Jh12:31; 14:30; 16:11). Zijn
volmaakte leven getuigde wat de mens in zichzelf, uit Adam is: duisternis. In
die zin ‘verlicht’ Hij ieder mens. Dit wil absoluut niet zeggen dat ieder mens
dit licht ziet, begrijpt of gelooft. Johannes bedoelt dat door de komst van de
Heer, ieder mens in zijn eigen staat werd gezien. Het contrast was zó groot, dat
duidelijk werd dat de mens in de duisternis leeft. Christus zegt hierover:
Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die Mij gelooft, niet in de
duisternis blijft. Jh12:4

Ieder die in Hem gelooft wordt overgebracht uit de duisternis in het licht (zie
Ko1:13). Ieder die niet gelooft, blijft in de duisternis voor eeuwig.

Vers 10
Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft
Hem niet gekend.
Bijzonder wonder! De eeuwige Zoon, het Woord, die van eeuwigheid af bij de
Vader was, was nu in de wereld die Hijzelf had geschapen! We hadden deze
gedachte ook al in vs3. Hier betekent ‘wereld’ de geschapen werkelijkheid
en niet, zoals vaak bij Johannes ‘het boze systeem onder satans macht. De
Schepper trad zijn eigen geschapen wereld binnen en deze wereld heeft Hem
niet gekend. Dit betekent dat ze de Vader niet hebben gekend (zie Jh17:25!).

Vers 11
Hij kwam tot het zijne, en de zijnen hebben Hem niet aangenomen.
Hij kwam ‘tot het zijne’, dat is het volk Israël. De wereld heeft Hem niet gekend,
maar het zijne, Israël heeft Hem niet aangenomen. Het blijkt o.a. uit Jh8:58-59
waar de Heer Zich openbaart als de Jehova van Israël uit het Oude Testament,
maar zij willen Hem dan meteen stenigen. Dit spreekt, niet van onwetendheid
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zoals dat voor de wereld geldt, maar van verwerping. Als de Heer voor Pilatus
staat blijkt ten diepste hoe zij Hem verwierpen:
En hij zei tot de Joden: Zie, uw koning! Zij dan riepen: Weg met Hem! Weg
met Hem! Kruisig Hem! Pilatus zei tot hen: Moet ik uw koning kruisigen? De
overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning dan de keizer. Jh19:14-15

De zijnen, Israël, hebben Hem verworpen en kozen een moordenaar in zijn
plaats! Naar de raadsbesluiten van God opende dit de weg voor een grotere
zegen. Niet alleen Israël verwierp Hem overigens, maar ook de overige mensen
zodat de duisternis van het menselijke hart zichtbaar werd bij het kruis.

Vers 12
Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van
God te worden, hun die in zijn naam geloven;
Toen Israël Hem verwierp ging het woord de wereld in (zie de gelijkenis van de
zaaier in Mt13). Hier staat een ‘maar’, er is namelijk zegen uit de verwerping
van Israël voortgekomen! Nu is dit aanbod voor ‘allen’, en niet meer alleen
voor Israël. Dit is wat Paulus schrijft:
Maar door hun overtreding is de behoudenis tot de volken gekomen...Rm11:11

De behoudenis is voor allen die Hem hebben aangenomen, dat is in zijn naam
geloven. Deze naam houdt alles in: wie Hij is en wat Hij heeft volbracht op het
kruis. Het houdt bekering in tot God. Hoewel wij in zonde en verlorenheid
geboren zijn, ontvangen wij dan het recht van God om kinderen van God te
worden. In zijn licht zien we wie we zijn. Door het geloof in zijn naam, krijgen
we deel aan de genade van God: werkelijk leven uit Hem ontvangen zodat we
deel aan de goddelijke natuur krijgen (2Pt1:4). Dit nieuwe gezelschap is de
gemeente, kinderen van God en verbonden met de Vader door het leven dat
de Zoon is.

Vers 13
die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil van een man,
maar uit God geboren zijn.
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Hier noemt Johannes de wedergeboorte. Om kinderen van God te worden,
moeten we opnieuw geboren worden. Dit is niet ‘uit bloed’, dus niet via de
menselijke geboorte. We worden geen kinderen van God via onze natuurlijke
ouders. Het is niet vanuit de ‘wil van het vlees’, vanuit eigen inspanning te
verkrijgen. Het is ook niet vanuit de ‘wil van een man’ zoals bij de natuurlijke
geboorte. Het is de geboorte ‘uit God’. Hierover spreekt de Heer met
Nicodemus in Jh3:5-6:
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand geboren wordt
uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het
vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Vandaag zijn er twee soorten mensen: kinderen van God en kinderen van de
duivel. Dit klinkt hard, maar de Bijbel leert het.
Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar: ieder
die de gerechtigheid niet doet, is niet uit God, en wie zijn broeder niet liefheeft.
1Jh3:10

Wie de zonde doet, is uit de duivel (1Jh3:8), wie de wil van God doet, is uit
God. Kinderen van God hebben niet alleen leven, ze gaan lijken op hun Vader.

Vers 14a
En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond
Het doel van de Heilige Geest is steeds Christus te verhogen, niet in de eerste
plaats om onze zegeningen te beschrijven. Vers 1 en 2 beschrijven wie Christus
was voor de tijd begon, hier wordt beschreven wie Hij is in de tijd. Dit Woord,
dat bij God was, en God zelf is, ‘is vlees geworden’. De eeuwige God werd een
mens! Wat een duizelingwekkend gegeven. Het is niet voor te stellen welke
een wonder dit is. God die een kleine baby werd. Het Woord heeft onder ons
(de discipelen, maar ook de mens in het algemeen) gewoond. Er staat eigenlijk
‘getabernakeld’. De eeuwige God woonde in een tent, de tabernakel onder het
volk Israël en zo is Christus, God die woonde onder de mensen in een tent,
dat is zijn lichaam. De God van Israël werd mens en woonde tussen zijn eigen
mensen.
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Vers 14b
(en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een
eniggeborene van een vader) vol van genade en waarheid.
‘Wij’, dat zijn de apostelen, zij die door Hem waren uitgekozen. Zij hadden
zijn heerlijkheid aanschouwd. Dit spreekt van zijn unieke, innige verhouding
tot de Vader, die Hij in zijn leven vertegenwoordigde. Hij is de ‘eniggeborene’
van de Vader, wat niet betekent dat Hij ooit een begin had, zoals Jehova’s
getuigen beweren op grond van dit vers. Het is een woord dat duidt op zijn
uniekheid. Er is niemand zoals Hij. Hij en de Vader zijn één (Jh10:30). Hoewel
Hij mens geworden is, blijft Hij de unieke Zoon van de Vader. Hij openbaart in
zijn menswording de genade die in de Vader is, maar ook de waarheid over
God en over ons. Eerst genade, want anders zouden wij niet kunnen bestaan,
en dan de waarheid. Genade is het handelen van goddelijke liefde te midden
van kwaad en waarheid is de openbaring van de dingen zoals ze zijn, over God,
over zijn wegen en raadsbesluiten en over de mens, diens gedachten, werken
en woorden en van iedere onzichtbare macht zowel goed als kwaad in alle
tijden. Hij was in de schoot van de Vader (1:18) en openbaart ieder die uit
Hem geboren is, wie God de Vader is. Daarvoor moeten wij Hem aanschouwen
(2Ko3:18), dat is niet vluchtig kijken, maar in ons hart opnemen wie Hij is via
het geschreven Woord door de kracht van de Heilige Geest.
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Johannes 1:15-31
De Bijbel is het Woord van God dat ons gegeven is om ons de persoon van
Jezus Christus te openbaren. In Hem woont de volheid van de godheid
lichamelijk (Ko2:9) en Hij is het beeld van de onzichtbare God (Ko1:15). Wij
zijn als gelovigen geroepen om op te groeien in de kennis van God (Ko1:10) en
in de genade en kennis van onze Heer Jezus Christus (2Pt3:18). Het evangelie
van Johannes geeft aan deze zaken een extra diepte omdat daar de Vader
wordt geopenbaard in het leven van Christus. Het ons leren kennen van de
Vader is het doel van zijn komst. Bovendien verheerlijkte Hij de Vader op de
aarde (Jh17:4), waar wij de eer van God hadden bezoedeld door de zonde. Het
Woord, dat bij God was vanaf het begin, werd vlees en woonde onder ons, zegt
Johannes. Zijn heerlijkheid werd ‘aanschouwd’, vol van genade en waarheid.
Johannes getuigt van Hem dat Hij ‘eerder dan ik’ was, dus wist hij ook van zijn
eeuwige bestaan als God (zie Jh1:15).

Vers 16
Want uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade.
De Here Jezus kwam in deze door zonde geteisterde wereld en gaf aan zijn
discipelen leven vanuit zijn eigen volheid, de heerlijkheid van zijn eigen
goddelijke persoon. ‘Allen’ hebben uit zijn volheid ontvangen. Dit geldt ook
voor iedere gelovige, hoe zwak deze zichzelf ook vindt. Een gelovige is alleen
maar sterker doordat hij/zij Hem beter ‘ziet’ door het geloof en Hem aldus
beter waardeert. Maar we hebben allemaal genade op genade ontvangen. De
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vergeving van de zonden is al een enorme genade van God, maar dit was ook
al bekend in het Oude Testament:
Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van
zonden ontvangt door zijn naam. Hd10:43

Bovenop deze ‘genade’ heeft Christus nog meer genade geopenbaard, zodat
we nu de ‘heerlijkheid van zijn genade’ (Ef1:6) en de ‘rijkdom van zijn genade’
(Ef1:7), dat is van de Vader, hebben leren kennen. Dit is de vreugde die er in zijn
eigen hart aanwezig was, voordat de wereld geschapen was, om de gemeente
in dezelfde heerlijkheid te plaatsen als die de Zoon bezit als mens. Wij zijn
‘bekwaam’ gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het
licht (Ko1:12), een woning te ontvangen in het huis van de Vader (Jh14:2),
de heerlijkheid te verkrijgen die de Here Jezus bezit (Jh17:22, 2Ts2:14) en
de reine bruid te vormen die Hem zal vergezellen voor eeuwig (2Ko11:2).
Dit is de ‘extra’ genade die de gemeente ten deel is gevallen en die door de
komst en het kruiswerk van de Here Jezus mogelijk is geworden. Was er voor
de menswording van de Zoon niemand dan de Vader bij Hem, straks zullen
duizenden verloste gelovigen om Hem heen zijn voor altijd. Dit was alleen
mogelijk als Hij mens zou worden en zou sterven voor onze zonden.

Vers 17
Want de wet is door Mozes gegeven; de genade en de waarheid is door Jezus
Christus geworden.
Mozes is de vertegenwoordiger van het oude verbond, het bestel van de
wet. Hij ‘gaf’ de wet en deze bracht veroordeling en vloek omdat de mens
niet in staat was deze wet te houden. Het was een ‘bediening van de dood
en van veroordeling’ (2Ko3:7, 9). De wet bracht geen leven en kon God
niet openbaren zoals Hij werkelijk is. God bleef op afstand in de duisternis
en omgeven door donder en bliksemstralen. De gelovigen uit Israël werden
onder de tuchtmeester van de wet (Gl3:24) in ‘verzekerde bewaring’ (vs23)
gehouden voordat Christus kwam. Er is een bestel of ‘bedeling’ van de wet
en er is een bestel of ‘bedeling’ van het geloof. Voordat de bedeling van het
geloof in Christus begon, werden gelovigen ‘in verzekerde bewaring’ of ‘als
gevangenen bewaard’ onder de wet. Wat betekent dit? Alle mensen, Joden
en heidenen, staan voordat Christus kwam, van nature onder het beginsel van
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Gods geopenbaarde wil in de Thora. Hierdoor wordt de mens aangeklaagd
en gevangen genomen onder de wet. Hierdoor wordt de mens voortdurend
herinnerd aan wat hij had moeten doen.
Nu weten wij, dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet
zijn, opdat elke mond gestopt en de hele wereld strafschuldig wordt voor God.
Rm3:19

Met de komst van de Here Jezus is er genade en waarheid gekomen. Hij is
de goddelijke Verlosser in wie de genade van God openbaar is geworden.
Daarnaast openbaarde Hij ook de waarheid over God en over Zichzelf. En naast
genade is er waarheid over God in zijn Persoon bekend geworden:

Vers 18
Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon die in de schoot van de
Vader is, die heeft Hem verklaard.
Er is niemand die ooit God in zijn volheid heeft gezien. Toch lijkt dit in
tegenspraak met gedeelten uit bijv. Ex24:10:
En zij zagen de God van Israël en het was alsof onder zijn voeten een plaveisel lag
van lazuur, als de hemel zelf in klaarheid.

Iets verderop zien we dat de HERE met Mozes sprak ‘van aangezicht tot
aangezicht’ (Ex33:11). Toch zagen zij geen van allen God in zijn volkomen
grootheid. We hebben hierover het volgende getuigenis van de Bijbel:
Hij die alleen onsterfelijkheid heeft, die een ontoegankelijk licht bewoont, die
geen mens gezien heeft of zien kan. Hem zij eer en eeuwige kracht! 1Tm6:16

Wat men ‘zag’ van God was slechts een ‘deel’ en wel van zijn heiligheid, niet
van zijn genade. Zoals Mozes de achterkant mocht zien van de HERE in Ex33:23,
waar de HERE zegt:
...en gij zult Mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden.

Dit ‘aangezicht’ is nu precies wat de Here Jezus kwam openbaren: het ware
hart, het ware karakter, wezen van God de Vader. Hij was van eeuwigheid af in
de schoot of ‘boezem’ van de Vader. Dit duidt op de intieme relatie die er van
eeuwigheid af was tussen de Vader en de Zoon. De plaats die de Here Jezus
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had, in de schoot van de Vader, was zijn permanente plaats. Hij heeft deze
nooit verlaten! Zelfs niet op het kruis had de Vader Hem alleen gelaten. Nooit
heeft de Vader Hem verlaten. We horen dit wel eens zeggen tijdens preken
of samenkomsten, maar het is niet waar. De mens Christus wed door God
verlaten, maar de eeuwige Zoon niet door de Vader. De ‘eniggeboren Zoon’,
wat duidt op zijn unieke en enige eerste plaats, die heeft de Vader verklaard.
Willen wij God kunnen ‘zien’, dan moeten wij Jezus aanschouwen, Hem leren
kennen via het geschreven woord, ons geopenbaard door de Geest (verg.
1Ko2:10).

Vers 19-22
En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en Levieten uit
Jeruzalem naar hem toe gezonden hadden om hem te vragen: Wie bent u? En
hij beleed en loochende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet.
Vanaf vers 19 t/m vers 34 vinden we een nieuw gedeelte. De Heilige Geest heeft
in de eerste 18 verzen de schijnwerper volkomen op de Here Jezus gericht.
Nu is het de beurt aan Johannes de Doper om van Hem te getuigen. God gaf
in hem een onafhankelijk getuige aan het volk Israël om van hun Messias te
getuigen. De priesters en de Levieten uit Jeruzalem kwamen naar hem toe en
vroegen hem wie hij was, waarop hij uitdrukkelijk beleed de Christus niet te
zijn. God heeft in deze wereld altijd zijn getuigen, profeten gehad. Nu Christus
gekomen is en is verheerlijkt aan de rechterhand van God zijn de gelovigen
geroepen om van Hem te getuigen (zie Hd1:8). Zij richten de aandacht niet op
zichzelf, maar op de Heer Jezus.
Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Heer, en onszelf als uw
slaven om Jezus’ wil. 2Ko4:5

Vers 21-22
En zij vroegen hem: Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik ben het niet. Bent u de
profeet? En hij antwoordde: Nee. Zij zeiden dan tot hem: Wie bent u? opdat
wij antwoord geven aan hen die ons hebben gezonden. Wat zegt u van uzelf?
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Ook ontkende Johannes de Doper Elia te zijn, hoewel hij wel in die geest kwam.
Als men zijn woorden namelijk had geloofd, dan zou hij wel de Elia zijn geweest
zegt de Here Jezus in Mt17:11-13:
Hij nu antwoordde en zei: Elia komt wel eerst en zal alles herstellen; Ik zeg u
echter dat Elia al gekomen is, en zij hebben hem niet erkend, maar aan hem
gedaan alles wat zij wilden; zo zal ook de Zoon des mensen door hen lijden. Toen
beseften de discipelen dat Hij tot hen over Johannes de doper had gesproken.

Elia zal komen voordat de Heer terugkomt, zoals ook het boek Maleachi
voorspelt (Ml3:1). Maar als de Joden het wilden aanvaardden, zou hij in
Johannes de Doper al zijn gekomen (zie Mt11:14: (En als u het wilt aannemen,
hij is Elia die zou komen.). Ook ontkent Johannes de ‘profeet’ te zijn die
wordt aangekondigd in Dt18:15 en die duidelijk volgens Hd3:22 in de Here
Jezus vervuld is. Kennelijk hadden de Joden deze connectie met de Messias
losgemaakt.
We vinden hier in het evangelie van Johannes niet de daden zozeer van
Johannes de Doper, maar wel zijn getuigenis aangaande Jezus. Als de Joden
vragen wie Johannes de Doper is antwoordt hij:

Vers 23
Hij zei: Ik ben de stem van een roepende in de woestijn: ’Maakt de weg van
de Heer recht!’, zoals de profeet Jesaja heeft gesproken.
Dit is een citaat uit Js40:3 waar staat:
Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des HEREN, effent in de
wildernis een baan voor onze God.

Hoe duidelijk wordt hier verwezen naar het feit dat de Here Jezus de Jehova
God is van het Oude Testament! Jesaja zegt dat God komt, terwijl Johannes
zegt dat dit Christus is. Johannes riep in de woestijn, in de dorre en droge
grond van ongeloof van Israël. Het getuigenis van Johannes gaat door:
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Vers 26-28
Johannes antwoordde hun en zei: Ik doop met water; midden onder u staat
Eén die u niet kent, die na mij komt; ik ben niet waard zijn schoenriem los te
maken. Dit gebeurde in Bethanië, over de Jordaan, waar Johannes doopte.
Er waren veel contrasten tussen Johannes de Doper en de Here Jezus. Johannes
was maar een mens en niet waard om de schoenriem los te maken van Hij die
God in het vlees gekomen was. Hij stond midden onder de Israëlieten en toch
kenden zij Hem niet. Het koninkrijk was in zijn persoon midden onder hen
gekomen (Lk17:21) in de Persoon van de Koning van Israël. Bovendien doopte
Johannes met (of: in) water, terwijl de Heer met (of: in) de Geest zou dopen. In
Bethanië, waar Johannes dit uitsprak, zou later rijke vrucht voor de Vader zijn
(Zie Jh11 en 12).

Vers 29
De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen en zei: Zie, het Lam van
God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
Het getuigenis van Johannes, wijzend naar Christus gaat verder: Hier noemt
hij de Here Jezus het ‘lam van God’, verwijzend naar het paaslam dat de Joden
jaarlijks slachtte tijdens het Pascha (zie Ex12), maar ook naar het dagelijkse
offer, zowel in de morgen als in de avond. Hij zal de zonde (let op: niet zonden)
wegnemen van de wereld. Het gaat hier dus niet om het wegnemen van
persoonlijke zonden van gelovigen, maar om het hele beginsel van de zonde
in deze wereld. Dit zou het uiteindelijke effect zijn van zijn werk op het kruis,
zie ook Ko1:20:
en door Hem alle dingen tot Zichzelf te verzoenen, na vrede gemaakt te hebben
door het bloed van zijn kruis, door Hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de
dingen in de hemelen.

Dat de zonde als macht zal verdwijnen uit de wereld (kosmos) is nog niet
gebeurd. Eerst gaat het evangelie uit in de wereld tot vergeving van zonden.
In het boek Openbaring lezen we dat uiteindelijk er geen zonde meer zal zijn:
En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen: Zie, de tabernakel van God
is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf
zal bij hen zijn, hun God. En Hij zal elke traan van hun ogen afwissen, en de dood
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zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch pijn zal er meer zijn, want de
eerste dingen zijn voorbijgegaan. Op21:3-4

Vers 30-31
Deze is het van Wie ik zei: Na mij komt een man die mij voor is, want Hij was
eerder dan ik. En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël openbaar
wordt, daarom ben ik komen dopen met water.
Tevens was zijn bestaan vóór Johannes waarin voor de derde keer duidelijk
wordt dat Hij God zelf is! Johannes doopte met water die mensen die zich
in ieder geval uiterlijk bekeerden en beleden klaar te zijn voor de komende
Messias, ‘opdat Hij aan Israël openbaar wordt’. Verreweg de meesten van hen
volgden de Here Jezus uiteindelijk niet. De doop van Johannes is niet hetzelfde
als de christelijke waterdoop, getuigt Hd19 waar discipelen van Johannes het
volledige evangelie betreffende de dood en de opstanding van Christus te
horen krijgen en vervolgens gedoopt worden tot zijn dood. Johannes doopte
opdat men de Messias kon ontvangen, terwijl de christelijke waterdoop
mensen begraaft in de dood van Christus opdat ze in nieuwheid van leven
zouden wandelen (zie Rm6:4-5).
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Johannes 1:32-52
Dit evangelie opent met een prachtige beschrijving van de Here Jezus als het
eeuwige Woord, de uitdrukking van wie God is. Hb1:3 zegt:
Deze, die de uitstraling is van zijn heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen...

Ko1:15 zegt:
Hij is het beeld van de onzichtbare God...

Alles in de Bijbel draait om Hem, opdat Hij in onze levens de eerste en enige
plaats zou innemen, en wij gaan groeien naar zijn beeld. In de eerste verzen
geeft de Heilige Geest getuigenis van Hem via de pen van Johannes. Vanaf vers
19 is het Johannes de Doper die getuigenis geeft van zijn grootheid: Zie, het
Lam van God...(vs29). Het woordje ‘zie’ is typerend voor dit evangelie waar het
doel is om ons Christus te laten ‘zien’ in zijn grootheid:
...maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon
van God, en opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam. Jh20:31
‘Leven’ is een ander woord dat typerend is voor dit evangelie van Johannes.
Het betekent de Vader en de Zoon kennen (zie Jh17:3) en leven vanuit deze
kennis van het hart.

Vers 32
En Johannes getuigde en zei: Ik heb de Geest zien neerdalen als een duif uit
de hemel, en hij bleef op Hem.
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Johannes de Doper getuigt er ook van dat hij de Geest heeft zien neerdalen
op Hem als een duif. ‘Hij bleef op Hem’. Dit heeft een diepere betekenis. We
vinden in de geschiedenis van de zondvloed in Gn8:8-9:
Daarna liet hij een duif uit om te zien, of de wateren afgenomen waren van de
aardbodem. Doch de duif vond geen rustplaats voor het hol van haar voet en
keerde tot hem in de ark terug, omdat op de gehele aarde water was, en hij stak
zijn hand uit, greep haar en bracht haar tot zich in de ark.

De hele wereld was onder water als een teken dat de hele wereld onder het
oordeel was en zo is het nog steeds. De hele wereld ligt in het boze (1Jh5:19)
en in Gn6:5-7 vinden we de oorzaak hiervan:
Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al
wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was,
berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte
Hem in zijn hart. En de Here zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van
de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte
en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb.

De boosheid van de wereld vond haar dieptepunt op het kruis, toen ze Christus
verwierpen en Hem doodden. De duif die Noach uitliet, ‘vond geen rust voor
het hol van haar voet’ vanwege dit oordeel over de wereld. De duif typeert
de Heilige Geest die niet kan wonen op een wereld onder het oordeel. Maar
nu was er een Mens gekomen die volmaakt de wil van God deed. Hij was de
enige die niet onder dit oordeel lag en de Geest kon rust vinden en op Hem
blijven want in Hem was geen zonde. Terwijl Christus gedoopt werd, wat een
beeld is van oordeel, getuigde zowel de Geest (in de vorm van een duif), als de
Vader dat deze de Volmaakte is. Alles in dit evangelie getuigt immers van zijn
heerlijkheid.

Vers 33-34
En ik kende Hem niet; maar Hij die mij heeft gezonden om te dopen met
water, die zei mij: Op Wie u de Geest zult zien neerdalen en op Hem blijven,
Die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat
Deze de Zoon van God is.
De Heer Jezus ‘doopt’ met de Heilige Geest. Dit wil zeggen dat diezelfde Geest
nu ook kan rusten op een ieder die gelooft, want zij zijn kinderen van God
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geworden en volmaakt in Hem gezet. We worden als het ware ingedoopt in
de Heilige Geest.
En u, die er vroeger vreemd aan was en vijandig gezind was door uw boze
werken, heeft Hij echter nu verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood,
om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor Zich te stellen; Ko1:21-22

Wij zijn ‘in de Geest gedoopt’ door Hem en ‘tot één lichaam gedoopt’ door die
ene Geest (1Ko12:13). Dat wil niet zeggen dat de doop in water is afgeschaft,
maar deze heeft een andere betekenis zoals we onder vers 31 hebben kunnen
zien. Johannes benadrukt zijn heerlijkheid door te stellen dat zijn werk
volmaakt is geweest op het kruis en dat door het geloof wij volmaakt zijn
geworden in Hem zodat de Geest kan rusten ook op ons. Het is wel treffend
dat bij de uitstorting van de Heilige Geest in Hd2 de Geest niet als een duif
wordt gezien, maar als ‘tongen als van vuur’. Christus is de enige volmaakte
Mens. Alleen op Hem kon de Geest volmaakt rusten. Wij als gelovigen zijn
weliswaar gerechtvaardigd waardoor de Geest ook op ons (in ons) is gekomen,
maar het vuur laat zien dat onze oude natuur voortdurend onder het oordeel
moet worden gebracht door de Geest.
Het oordeel dat Johannes de Doper aankondigde in Mt3:10, 12 wordt hier
niet genoemd omdat hier zijn volmaaktheid op de voorgrond staat en in Mt
het komende koninkrijk wat altijd te maken heeft met verantwoordelijkheid.
Daarom zegt Johannes hier dat hij heeft gezien en getuigd dat deze de Zoon
van God is, de eeuwige Zoon die gekomen is als het Lam om de zonde weg te
nemen van de wereld.

Vers 35-37
De volgende dag stond Johannes daar weer, en twee van zijn discipelen. En
toen hij op Jezus zag, die daar wandelde, zei hij: Zie, het Lam van God. En de
twee discipelen hoorden hem spreken en volgden Jezus.
Johannes had zelf ook discipelen. Het waren twee Joden die gehoor hadden
gegeven aan zijn oproep en meer wilden weten over zijn leer. Maar Johannes
wilde geen discipelen om deze aan zichzelf te binden, maar om hen bij Christus
te brengen. Dit is het doel van iedere bediening binnen de gemeente om
mensen bij Christus te brengen. Johannes spreekt over Christus wederom als

41

Van de Vader uitgegaan

het Lam van God. Hij benoemt het verzoeningswerk hetgeen wij ook altijd
weer behoren te doen. Hij zegt tegen zijn eigen discipelen: ‘Zie’. Zodra ze Jezus
zien, hoorden zij Hem spreken en volgden zij Hem. Dit is de volgorde. Eerst
mensen leren, dan op Hem leren zien zodat zij Hem zelf horen spreken waarna
zij Hem gaan volgen in hun dagelijkse leven. Johannes doet hier wat velen niet
doen en waarvan Paulus zegt:
Ik weet, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde
niet sparen; en uit uzelf zullen mannen opstaan, die verdraaide dingen spreken
om de discipelen achter zich af te trekken. Hd20:29-30

Vers 38-40
En Jezus keerde Zich om en zag dat zij Hem volgden, en zei tot hen: Wat zoekt
u? En zij zeiden tot Hem: Rabbi (wat vertaald wil zeggen: Meester), waar
verblijft U? Hij zei tot hen: Komt en u zult het zien. Zij kwamen dan en zagen
waar Hij verbleef, en zij verbleven die dag bij Hem. Het was ongeveer het
tiende uur.
Johannes wijst wederom op Christus, Hij moet altijd het centrum zijn van elk
spreken van een gelovige, maar ook van iedere voorganger of herder (1:36).
Twee discipelen van Johannes hoorden hem en volgden Jezus. Het resultaat
van de prediking was dat ze achter Jezus aan gingen. De start van discipelschap
is echter niet genoeg, want velen volgden Jezus aanvankelijk lezen we in Jh6:66,
maar stopten hier op een bepaald punt mee. Er zijn veel mensen die uiterlijk
gezien ‘discipelen’ zijn, want iedere belijdenis als christen maakt iemand een
discipel in uiterlijke zin. De Heer vraagt daarom aan de twee wat ze zoeken. Hij
wil weten wat hun motieven zijn, of er werkelijke liefde tot Hem is. Ze spreken
Hem aan als ‘meester’ en vragen waar Hij verblijft. Er wordt niet bij gezegd
waar zijn huis is, zoals in andere evangeliën wel het geval is. Alleen zijn ware
discipelen, zij die Hem Heer noemen (of Meester; ze kenden Hem nog niet
in zijn heerlijkheid als eniggeborene van de Vader) kennen deze plaats. Hij is
verworpen door de wereld, maar zijn verblijf, aan de boezem van de Vader,
in zijn nabijheid, is een plaats die ook voor ons is weggelegd, hoewel niet van
dezelfde orde. Hij is de eeuwige Zoon, wij zijn kinderen van God. Wij mogen
ook bij Hem verblijven door omgang met Hem te zoeken. Het tiende uur is vier
uur ’s middags, wanneer het heet was. Een betere beschutting dan bij Hem
hadden ze niet kunnen wensen.
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Vers 41-42
Andreas, de broer van Simon Petrus, was één van de twee die het van
Johannes gehoord hadden en Hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn eigen
broer Simon en zei tot hem: Wij hebben de Messias gevonden - wat vertaald
is: Christus.
Andreas was een discipel van Johannes de doper, maar wordt door deze bij
Christus gebracht. Op zijn beurt brengt hij weer zijn broer Simon (Petrus) bij
de Heer. Deze werd later een zeer belangrijke apostel en schrijver van twee
kostbare brieven van het Nieuwe Testament. Zo leidt het één tot het ander. Als
wij getrouw zijn in het brengen van mensen bij de Heer dan kan Hij er grote
dingen uit laten voortkomen. Andreas noemt de Heer de Messias, wat voor de
Joden de beloofde Verlosser is. ‘Christus’ betekent ‘gezalfde’ en laat ons zien
dat door deze ene Mens God al zijn plannen laat uitkomen.

Vers 43
Hij leidde hem tot Jezus. Jezus zag hem aan en zei: Jij bent Simon, de zoon van
Jona, jij zult Kefas heten - wat vertaald wordt: steen.
Andreas, de broer van Petrus leidt Petrus tot de Here Jezus. Hij had gezien
waar deze verblijf hield en dat had zijn hart gevuld met zijn Persoon. De Heer
noemt hem ‘steen’, wat inhoudt dat het gebouw waar God woning in zou gaan
maken, is gebouwd op de fundamenten van de apostelen (Ef2:20). De Heer
bouwt zijn gemeente en Hij benoemt Petrus tot één van de fundamenten.
De Heer in zijn alwetendheid als de eeuwige Zoon, wist dat Petrus de zoon
van Jona was. God bouwt zijn gemeente uit alle volken (Hd15:14), de schapen
die uit de stal van Israël zijn en de andere schapen die niet van deze stal zijn
(zie Jh10). Het zijn de enkelingen die door Gods genade oog krijgen voor de
heerlijkheid van Christus. Dit zien we door dit hele evangelie heen: de massa
kent Hem niet, alleen de enkeling.
Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet heeft gekend. 1Jh3:1

Hij is het centrum van Gods handelen en de vreugde van het hart van de Vader.
Door Gods genade kunnen enkelingen dat erkennen en zich erin verheugen.
Een volgend voorbeeld hiervan zien we in vers 44: ..’en Hij vond Filippus’.
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Hij zocht ons, wij niet Hem! Deze Filippus gaat op zijn beurt getuigen tegen
Nathanaël (vs46): ‘Wij hebben Hem gevonden...’ wat ook waar is, maar het
begint met Hem die ons zoekt. Over Hem heeft Mozes geschreven (vs46) wat
al snel tot het inzicht van de pasbekeerde moet behoren.

Vers 47
En Nathaniël zei tot hem: Kan uit Nazareth iets goeds zijn? Filippus zei tot
hem: Kom en zie.
Nathanaël gaat redeneren volgens menselijke gedachten. Nazareth was in de
ogen van mensen verachtelijk. Maar hij moest leren denken vanuit hoe God
de dingen beschouwt. Daarom geeft Filippus hem twee opdrachten die voor
iedere gelovige van belang zijn: ‘Kom en zie’. Pas als wij dit doen, kunnen wij
de dingen ‘zien’ zoals God ze ziet. Uiteraard moet de zondaar eerst ‘komen’,
maar de gelovige moet steeds weer naar Hem toe gaan om te ‘zien’, Hem te
aanschouwen en zich in Hem te verheugen. Dan gaan wij inzien dat God juist
het kleine, verachtelijke uitkiest om zijn genade in te openbaren.
Want kijkt naar uw roeping, broeders, dat er niet vele wijzen zijn naar het vlees,
niet vele machtigen, niet vele aanzienlijken; maar het dwaze van de wereld
heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld
heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen, en het onaanzienlijke van de
wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is te
niet te doen, opdat geen vlees roemt voor God. 1Ko1:26-29

Vers 48-49
Jezus zag Nathaniël naar Zich toe komen en zei van hem: Zie, waarlijk een
Israëliet in wie geen bedrog is. Nathaniël zei tot Hem: Vanwaar kent U mij?
Jezus antwoordde en zei tot hem: Voordat Filippus je riep, terwijl je onder de
vijgenboom was, zag Ik je.
De Here Jezus had Nathanaël al gezien onder de vijgenboom, een symbool van
de natie van Israël. Het betekent dat deze Nathanaël behoorde tot diegenen
die de Messias verwachtten, met een oprecht hart. Hij was dus iemand ‘in wie
geen bedrog was’. Dit betekent niet dat hij geen zondaar was, maar hij was niet
het type Israëliet dat Christus zou gaan verwerpen. De Heer zag hem ‘naar Zich
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toe komen’, wat zijn hart bijzonder moet hebben verblijd. Als de alwetende
God wist de Heer alles en kende hij Nathanaël al voordat deze was geboren.
Als godvrezende Jood ‘zag’ Jezus hem ook als. Hij kent ons en ziet ons. Dit is
zijn grote liefde.

Vers 50
Nathaniël antwoordde Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de
koning van Israël.
De Heer neemt het initiatief om Zichzelf aan Nathanaël te openbaren. Het
antwoord van Nathanaël is prachtig. Hij noemt Hem eerst ‘Rabbi’, of ‘meester’.
Dan belijdt hij dat Jezus de Zoon van God is, de koning van Israël. De gedachten
van Nathanaël zijn nog niet buiten het Joodse terrein. ‘Zoon van God’ is hier
niet ‘de eeuwige Zoon’, maar de ‘Zoon’ zoals dit wordt gebruikt in Ps2:12 (‘Kus
de Zoon, opdat hij niet toorne’), wat ‘koning’ betekent.

Vers 51-52
Jezus antwoordde en zei tot hem: Omdat Ik je gezegd heb: Ik zag je onder
de vijgenboom, geloof je? Je zult grotere dingen zien dan deze. En Hij zei tot
hem: Voorwaar, voorwaar, 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.
Het geloof van Nathanaël berustte op de wonderlijke openbaring die de Heer
over hem gaf. De Heer belooft aan Nathanaël grote zegeningen in het vrederijk
op grond van zijn geloof. Dat zullen grotere dingen zijn die Nathanaël dan zal
zien. De Zoon des mensen zal dan op aarde zijn als een verheerlijkt mens.
Dan zullen de hemelen geopend zijn en engelen opstijgen en neerdalen op
de Zoon des mensen, terwijl de wereld Hem nu heeft verworpen. Hij zal dan
de rechtvaardige Koning zijn van Psalm 2 en 8. Maar doordat Nathanaël een
gelovige is geworden ziet hij deze dingen ‘van nu aan’. Door het geloof zien wij
Jezus op die plek die Hij straks openlijk gaat innemen.
…alles hebt U onder zijn voeten onderworpen’. Want door Hem alles te
onderwerpen heeft Hij niets overgelaten dat Hem niet onderworpen zou zijn.
Maar nu zien wij nog niet alles aan Hem onderworpen; maar wij zien Jezus, die
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een weinig minder dan de engelen gemaakt was vanwege het lijden van de dood
met heerlijkheid en eer gekroond, opdat Hij door de genade van God voor alles
de dood smaakte. Hb2:8-9
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Het evangelie van Johannes beschrijft de heerlijkheden van de Here Jezus
vanuit een ander perspectief dan de andere evangelisten dit doen. Hier is Hij
de eeuwige Zoon die van de Vader is uitgegaan om Hem bekend te maken aan
hen die de Vader heeft uitverkoren en voorbestemd. Daar waar Paulus ons
bekend maakt dat wij als gemeente zijn verbonden met een verheerlijkte Mens
in de hemel, toont Johannes ons dat er genade op de aarde is verschenen in
de persoon van de Zoon. In het eerste hoofdstuk wordt getuigenis van Christus
gegeven door de Heilige Geest en door Johannes de Doper. Vervolgens zien we
hoe de Here Jezus de zijnen uit deze wereld tot Zich trekt, waarvan de eersten
Israëlieten zijn.

Vers 1-2
En op de derde dag was er een bruiloft in Kana in Galiléa; en de moeder
van Jezus was daar. Jezus nu was ook op de bruiloft genodigd, alsook zijn
discipelen.
In het tweede hoofdstuk zien we twee gebeurtenissen. Eerst is er
de wonderbaarlijke verandering van water in wijn en ten tweede de
tempelreiniging. ‘Op de derde dag’ is waarschijnlijk de derde dag na
de ontmoeting met Nathaniël. Zijn heerlijkheid wordt op de derde dag
geopenbaard (vs11). Dit is ook profetisch, aangezien Hosea zegt:
Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derde dage zal Hij ons doen
herleven. Hs6:2
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De dag van zijn verschijning zal de dag zijn dat Israël zal herleven. Vanaf het
moment dat de Heer verscheen als mens, Hij getuigenis ontving van Johannes
de Doper en Hij zijn eerste discipelen riep, tot aan de dag van zijn openbare
heerlijkheid, zijn ongeveer ‘twee dagen’, dat is tweeduizend jaar. Eén dag bij de
Heer is immers als duizend jaar (2Pt3:8).
De gebeurtenissen bij de bruiloft te Kana worden alleen hier in dit evangelie
beschreven.

Vers 3-4
En toen er gebrek aan wijn kwam, zei de moeder van Jezus tot Hem: Zij
hebben geen wijn. En Jezus zei tot haar: Wat heb ik met u te doen vrouw?
Mijn uur is nog niet gekomen.
De moeder van de Heer, Maria was er ook. Ze wordt hier niet bij haar naam
genoemd. Het vereren van Maria is een grove zonde en pure afgoderij. Aardse
banden hebben geen enkel nut in de kwestie van het gebrek aan wijn. Alles
is pure genade die in de Zoon verwerkelijkt wordt. Hij noemt haar ‘vrouw’.
Dit was geen disrespect maar Hij toont aan dat werkelijke zegen alleen van
de Vader komt. ‘Zij hebben geen wijn’. De mens faalt altijd. Maria wil Hem
beïnvloeden om te handelen, maar Hij handelt alleen in gehoorzaamheid aan
de Vader en dus wijst Hij haar terecht. Het vlees doet geen nut (Jh6:63). De
eerste mens faalt altijd en overal als het gaat om werkelijke vreugde in het
kennen van God. De Here Jezus komt de behoefte tegemoet, hoewel het hier
nog niet zijn uur was, het moment dat Hij naar het kruis zou gaan. Maria wilde
dat Hij Zichzelf hier zou verheerlijken, maar dat zou pas op het kruis gebeuren.
Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen wordt verheerlijkt. Jh12:23
Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal |Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur?
Maar daarom ben Ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam! Jh12:27-28
Vader, het uur is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijkt…
Jh17:1

48

Johannes 2:1-16

Vers 5-6
Zijn moeder zei tot de dienstknechten: Wat Hij u ook zegt, doet dat. Nu waren
daar zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de
Joden, elk met een inhoud van twee of drie metréten.
Hoewel Maria terechtgewezen is, blijft ze in volvertrouwen de dienstknechten
wijzen op Hem. Hij moet ten alle tijden gehoorzaamd worden, dat weet ze en
geeft ze ook door. Het Joodse systeem was een getuigenis van onreinheid. Er
waren voortdurend instellingen en voorschriften nodig die aanduidden dat de
Jood niet volmaakt was. Ook deze zes vaten met ieder een inhoud van twee
of driemaal negenendertig liter getuigden hiervan. Alles in het Jodendom is
één groot getuigenis van de onvolmaaktheid van de mens. Maar Christus is
gekomen om het wettische systeem tot een eind te maken (Rm10:4) en er wijn
voor in de plaats te brengen, dat is de vreugde die er is in Hem Zelf.

Vers 7-12
En Hij zei tot hen: Schept nu en brengt het naar de ceremoniemeester; en zij
brachten het.
Toen nu de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, geproefd
had (en hij wist niet van waar die was, maar de dienstknechten die het water
geschept hadden, wisten het), riep de ceremoniemeester de bruidegom en
zei tot hem: Iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer men veel
gedronken heeft, de mindere; u hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. - Dit
deed Jezus als begin van zijn tekenen in Kana in Galilea en openbaarde zijn
heerlijkheid; en zijn discipelen geloofden in Hem.
Christus is hier profetisch de mens die naar Gods raadsbesluiten de ‘wijn’ zal
brengen in zijn koninkrijk. Er zal een einde komen aan de onvolmaaktheid van
de mens. De vreugde zal het deel zijn van allen. Hij zal als de grote Bruidegom
een feest aanrichten voor de gasten (Israël).
Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er
zal genezing zijn onder haar vleugelen; gij zult uitgaan en springen als kalveren
uit de stal. Ml4:2
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Maar er is meer. De ceremoniemeester zegt tegen de bruidegom: ‘U hebt de
goede wijn tot nu toe bewaard’. De wet en de profeten zijn tot op Johannes,
daarna werd de genade in Christus geopenbaard (zie Mt11:13; Lk16:16). Wij
als nakomelingen van Adam zijn aarden vaten (zes is het getal van de mens)
leeg van onszelf. Als Hij ons vult met water, het Woord van God, dan zal er
uiteindelijk wijn uit voortkomen, dat is de vreugde die er is in zijn volbrachte
werk op het kruis.

Vers 12-16
En het Pascha van de Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En
Hij vond in de tempel hen die runderen, schapen en duiven verkochten, en de
wisselaars die daar zaten.
En Hij vond in de tempel hen die runderen, schapen en duiven verkochten,
en de wisselaars die daar zaten. En hij maakte een zweep van touwen en
dreef allen uit de tempel, ook de schapen en de runderen; en het geld van de
wisselaars stortte Hij uit en de tafels keerde Hij om; en tot hen die de duiven
verkochten zei Hij: Neemt deze dingen van hier weg; maakt niet het huis van
mijn Vader tot een huis van koophandel.
Johannes noemt het Pascha hier ‘het Pascha van de Joden’. De godsdienst van
de Joden was niet alleen een bewijs van hun onvolmaaktheid, er was ook nog
eens sprake van een corruptie betreffende de goddelijke instellingen. Het was
niet langer een feest van de HEERE, maar van de Joden. Ze hadden er helemaal
hun eigen tradities aan verbonden en het feest gebruikt om hun eigen belangen
te zoeken. De Here Jezus is hier op dit Pascha, het belangrijke Joodse feest dat
herinnert aan de verlossing uit Egypte. Maar de mens, in dit geval de Jood,
neemt de voorzieningen van God en verandert deze voor zijn eigen hebzucht.
De Here Jezus behandelt hen daarom niet lichtzinnig, maar het toont zijn hart
vol toorn over de mens en ijver voor zijn Vader. Hij noemt de tempel het ‘huis
van mijn Vader’. Hoewel de tempel door de heerlijkheid van God was verlaten,
is deze heerlijkheid in de persoon van Christus er op dit moment wel. Daarom
is dit gebouw het huis van zijn Vader. Overigens betekent deze uitdrukking niet
hetzelfde als in Jh14:2. Daar gaat het over de werkelijkheid in de hemel van dit
huis. We zien hier dus het verval van het Jodendom, een frequent thema in dit
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evangelie. In de christenheid is het niet anders gegaan. Paulus schrijft over hen
die zich in de christenheid bevinden:
voortdurend geruzie van mensen die verdorven zijn in hun denken en van de
waarheid beroofd zijn, die menen dat de godsvrucht een winstbron is. 1Tm6:5

Hij beschrijft de mensen in de laatste dagen als ‘geldzuchtig’, terwijl ze een
schijn van godsvrucht bezitten (2Tm3:1-5).
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Johannes 2:17-25
Vers 17
Zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven staat:’ De ijver voor uw
huis zal mij verteren’.
De discipelen herinneren zich dat er in Ps69:10 staat geschreven dat de ijver
voor het huis van God de Messias verteerd zal worden. Ze kenden de Schriften
goed en de Geest maakt hier gebruik van om hen te wijzen op dat wat er
vervuld werd voor hun ogen. Zo zien we dat de Bijbel altijd wijst op Christus
voor hen die dit willen zien, discipelen van Christus.

Vers 18
De Joden dan antwoordden en zeiden tot Hem: Welk teken toont U ons, dat
U deze dingen doet?
Maar de Joden, wiens ogen verblind waren vanwege de verharding van hun
harten (zie de uitleg bij 12:37-39) zien deze dingen niet. Zij zijn altijd weer uit
op tekenen (zie 1Ko1:22-23). Ze beseffen dat zijn uitingen van woede op het
tempelplein betekenen dat Hij oordeel uitspreekt en dus een gezagspositie
bekleedt t.o.v. hen. Maar ze willen eerst bewijs zien, in plaats van dat ze naar
Hem luisteren. Als ze Hem Zelf verwerpen, die het grootste teken is van de
Vader, zal door geen enkel ander teken overtuigd worden. Zo is het vandaag
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nog steeds. Als we Christus prediken en mensen willen Hem niet, dan zullen zij
ook niet worden overtuigt door tekenen of wonderen.

Vers 19
Jezus antwoordde en zei tot hen: Breekt dit tempelhuis af en in drie dagen
zal Ik het oprichten.
De Heer wijst nu naar het grote teken van zijn dood en opstanding. Hij
voorspelt dat zij Hem zullen doden en zijn lichaam zullen afbreken. Hij heeft
echter macht het af te leggen en het weer tot Zich te nemen (zie Jh10:17-18).
In zijn eigen goddelijke macht zal Hij opstaan uit de dood en zijn lichaam weer
oprichten dat een tempel is van Gods Geest. Ook weet Hij van te voren dat dit
in drie dagen zal zijn.

Vers 20-21
De Joden zeiden dan: In zesenveertig jaar is dit tempelhuis gebouwd, en U
zult het in drie dagen oprichten? Maar Hij sprak over het tempelhuis van zijn
lichaam.
De Joden en het ongeloof in het algemeen verstaan nooit de dingen van God.
Daarom zegt Ps14:2-3
De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien
of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald,
tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goeddoet, zelfs niet één.

Met ‘verstandig’ wordt hier bedoeld ‘inzicht in de dingen van God’. De mens
van nature en dus ook de Joden, konden niet begrijpen waar de Heer het over
had. Ze dachten dat Hij over de tempel van Herodes sprak, een stenen gebouw
waar men zesenveertig jaar aan had gebouwd. Alleen zij die door de Heilige
Geest verlicht worden, zullen het begrijpen. Later zouden ze deze woorden
gebruiken om Hem aan te klagen.
Tenslotte echter kwamen er twee op, die zeiden: Deze heeft gezegd: Ik kan het
tempelhuis van God afbreken en het na drie dagen opbouwen. Mt26:61
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Vers 22
Toen Hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich
dat Hij dit gezegd had; en zij geloofden de Schrift en het woord dat Jezus
gesproken had.
De Geest zou alles wat de Heer gezegd heeft bij de discipelen binnenbrengen,
na zijn hemelvaart (Jh14:26). Zij geloofden de Schrift, wat inhoud dat dit
gedeelte tot de Schrift behoort. Dat wat Jezus gesproken heeft is hetzelfde als
de Schrift. Zijn woorden zijn de woorden van God en daar moeten wij ons dan
ook op richten.

Vers 23
En toen Hij in Jeruzalem was op het Pascha, op het feest, geloofden velen in
zijn naam, toen zij de tekenen zagen die Hij deed.
Dan is de Heer in de godsdienstige hoofdstad van de Joden, aanwezig op het
Pascha dat in alles spreekt van het offer. Er worden lammeren geslacht, maar
men heeft niet door dat het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt, in
hun midden is. Ze geloven wel, maar meer in dat wat ze van Hem graag zien,
de tekenen. Er is geen algemene erkenning van schuld en aanname van zijn
Persoon als de gezondene van de Vader. Vandaag zijn er ook helaas velen die
zich in christelijke kringen verzamelen vanwege uiterlijke voorspoed en zegen.
Dan wil men wel in Hem geloven.

Vers 24-25
Maar Jezus Zelf vertrouwde Zich aan hen niet toe, omdat Hij allen kende, en
omdat Hij niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want Hij wist
Zelf wat in de mens was.
Dit vers toont duidelijk aan dat de mens van nature geen enkel zicht heeft
op de Heer Jezus. Ook al heeft deze mens een prachtige godsdienst en is hij
zeer ijverig in het onderhouden hiervan. De Heer vertrouwt Zich niet aan dit
soort mensen toe, want Hij weet wat er in hun harten is. Het is sensatiezucht
en eigendunk, geen erkenning van schuld en zonde. Deze mens hoeft niet te
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getuigen van een soort geloof in Hem. Deze mens die alleen maar zichzelf dient
en Jezus nodig heeft om zijn eigen geluk aan te vullen, is voor God nutteloos.
Alleen de mens die zich vernederd in schuld voor God is Hem aangenaam (zie
Js51:19). Zo lezen we aan het begin van dit evangelie al overduidelijk dat de
natuurlijke toestand van de mens totaal verdorven is en van geen nut voor
God. Hij vraagt bekering en wedergeboorte, wat we in het volgende hoofdstuk
zullen zien.
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Eén van de bijzondere kenmerken van het evangelie van Johannes is dat de
Here Jezus in ieder hoofdstuk iets nieuws vertegenwoordigt dat God werkt na
de tijd van de zichtbare godsdienst van het Jodendom. Dit nieuwe, de vorming
van de gemeente, werd pas later, in het boek Handelingen zichtbaar, hoewel in
dat boek het karakter ervan nog niet wordt genoemd. Nog later zou de apostel
Paulus het wezen en het karakter van de gemeente uiteenzetten alsmede de
verantwoordelijkheden die hierbij passen. In het evangelie van Johannes zien
we de trekken al van dit nieuwe, maar het is nog niet volkomen in het licht
gebracht in de essentie ervan.
Want de wet is door Mozes gegeven; de genade en de waarheid is door Jezus
Christus gekomen. 1:16

We zien in dit 1e hoofdstuk van Johannes dan ook dat de Here Jezus enkelen die
zich bevonden in dit zichtbare systeem roept tot Hemzelf. In het 2e hoofdstuk
zagen we dat de Here Jezus de zichtbare tempel vervangt door het tempelhuis
van zijn lichaam. Het Jodendom zou worden vervangen door iets totaal nieuws
en Christus oordeelt het eerste en duidt het nieuwe aan.
Wat nu oud is en verouderd, is dicht bij de verdwijning. Hb8:13

Niet alleen het Jodendom wordt in hoofdstuk 2 reeds als volkomen geruïneerd
beschouwd, ook de mens als zodanig is totaal verdorven en nutteloos (2:25).
Dit is voor de mens een zeer moeilijke les, vooral voor de Joden die zich als
verheven volk boven de heidenen, toch superieur voelden in hun uitverkiezing
door God. Eén van hen kwam tot de Here Jezus en moest dit van de Meester
Zelf leren.
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Vers 1
Nu was er een mens uit de farizeeën, zijn naam was Nicodemus, een overste
van de Joden;
Nicodemus vertegenwoordigt hier de godsdienstige mens op zijn best: Hij was
uit de farizeeën, dus volkomen opgevoed in de religie en de wetten van de
Joodse godsdienst. We komen later ook, in Fp3, nog zo iemand tegen, namelijk
Paulus. Tevens was Nicodemus een overste van de Joden, een leider en leraar
van Israël (zie vs10), een man die het volk onderwees in het navolgen van God.
Hij heeft een natuurlijke interesse, vanuit zijn religieuze geest, naar de Here
Jezus, zoals velen dat vandaag ook hebben. Hij komt ’s nachts, uit angst met
Hem gezien te worden, tot de Heer en zegt:

Vers 2
Rabbi, wij weten dat U van God bent gekomen als leraar; want niemand kan
deze tekenen doen die U doet, tenzij God met hem is.
Hoewel deze man uiterst religieus was, bekend was met het Oude Testament
en anderen leerde over God, wist hij niets over Christus. Hij redeneert op
grond van wat hij had gezien aan tekenen met zijn ogen. Hij was volkomen
blind voor God Zelf die was gekomen in het vlees en voor zijn eigen gevallen,
zondige staat. Dit is de tragedie van het Jodendom dat zij hun eigen God niet
herkenden toen Deze onder hen was in de persoon van Christus. Hoe religieus
we ook zijn, we zijn ‘vlees’ en we hebben een nieuwe geboorte nodig. Het
vlees heeft geen enkel nut, zegt de Heer in Jh6:63. Daarom zegt de Here Jezus
meteen tegen Nicodemus:

Vers 3
Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand
opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien.
Nicodemus dacht te kunnen leren van Christus in zijn eigen natuurlijke en
zondige staat. Maar er staat geschreven:
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….wat het vlees bedenkt, vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich
niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn,
kunnen God niet behagen…Rm8:7-8

De Heer antwoordt dat Nicodemus opnieuw geboren moest worden. Er staat
eigenlijk ‘van boven af’. Het ‘opnieuw geboren’ worden betekent een kind van
God worden (1:12). Deze nieuwe geboorte is vanuit Gods soevereine genade
alleen. Als Hij het niet werkt in ons (Fp2:12) komt er niemand tot Christus.
Hoewel Nicodemus onwetend was en bang voor de anderen (hij kwam in de
nacht) was er al wel een werk van God bezig in zijn ziel. Hij kwam immers
tot Jezus in tegenstelling tot de anderen aan het einde van hoofdstuk 2. Dit
hoofdstuk begint met ‘nu was er een mens…’, dus een uitzondering op de rest.
Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote
barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop
door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, 1Pt1:3

God is het die ons doet wedergeboren worden. Het is niet uit onszelf (Ef2:8).
Nicodemus zag het koninkrijk van God niet omdat hij de Koning ervan niet
herkende. Hij moest eerst opnieuw geboren worden, van bovenaf ‘verwekt’
om dit te kunnen zien. Dit koninkrijk van God is een bekend thema in het Oude
Testament en duidt op de verschijning van Christus om Koning te worden
over Israël en de rest van de wereld. Dit openlijke karakter is nog lang niet
aangebroken, maar het koninkrijk van God was aanwezig in de persoon van
Christus. Doordat Hij vele wonderen en tekenen verrichtte die dit koninkrijk
kenmerkt, was dit koninkrijk zichtbaar geworden door zijn Persoon (zie
Lk17:21), maar ook in zijn Persoon, in moreel opzicht. ‘Rechtvaardigheid, vrede
en blijdschap door de Heilige Geest’ (Rm14:17) waren in zijn leven volmaakt
getoond.

Vers 4
Nicodemus zei tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is?
Kan hij soms voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en
geboren worden?
Het antwoord van Nicodemus verraadt het totale onvermogen van de
natuurlijke mens, het vlees, om iets te begrijpen van de dingen van God.
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Maar de natuurlijke mens neemt niet aan wat van de Geest van God is, want het
is hem dwaasheid, en hij kan het niet begrijpen, omdat het geestelijk beoordeeld
wordt. 1Ko2:14

Waar de Heer Jezus duidelijk spreekt over een geestelijke geboorte, denkt
Nicodemus aan een normale geboorte. Zijn denken was op de aarde gericht en
hij bezat geen geestelijke capaciteit om de woorden van de Heer te begrijpen.

Vers 5
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand geboren
wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan.
De Here Jezus voegt nu iets toe aan zijn opmerkingen over de wedergeboorte
om duidelijk te maken wat Hij bedoelt en wel dat deze geboorte is door ‘water
en geest’. Het water staat niet voor de doop, want de christelijke doop was
er nog niet (en dus kon Nicodemus niets worden verweten), maar voor het
Woord van God dat door de Heilige Geest wordt toegepast op onze harten.
Dit was ook het geval met het water in de stenen vaten in Jh2. In Jh15:3 staat:
U bent al rein om het woord dat Ik tot u heb gesproken. Blijft in Mij, en Ik in u.

Het ‘water’ is de reinigende kracht van het woord van God. Maar niet alleen
dat. Het is ‘water én geest’. Een mens kan alleen opnieuw worden geboren
als deze het woord van God, toegepast door de Geest van God in zijn hart
aanneemt. Door deze wedergeboorte betreedt de gelovige het koninkrijk van
God, onder de heerschappij van de Heer Jezus die nu in de hemel is en op
aarde is verworpen. We zien dit geïllustreerd in de bekering van de kamerling
uit Ethiopië in Hd8:26-39. Hij komt tot geloof door het woord van God, door
Filippus uitgelegd. Dan laat hij zich dopen en voegt zich hiermee onder het
gezag van de Heer Jezus (Rm6:4-5).

Vers 6
Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.
Er is een natuurlijke geboorte, waardoor wij ‘in Adam’ zijn geplaatst en
er is een geestelijke geboorte, waardoor wij ‘in Christus worden geplaatst’.
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De natuurlijke mens uit Adam kan nooit iets begrijpen of voortbrengen dat
aangenaam is voor God. ‘Wat uit de Geest geboren is, is geest’. Er is een totaal
nieuwe natuur nodig, een nieuwe schepping (2Ko5:17) om vrucht voort te
brengen voor God de Vader. Een gelovige is opnieuw geboren uit de Geest
en is niet meer in het vlees, maar in de Geest (Rm8:9). Verder zegt de Heer:
‘Tenzij iemand…’, dus het zien van het koninkrijk van God en het er binnengaan
is volkomen buiten aardse godsdienst zoals het Jodendom dat was. Het is voor
een ieder opengesteld en overgelaten aan de volkomen soevereine genade en
uitverkiezing van God.

Vers 7
Verwonder u niet dat Ik u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.
Nicodemus, toch de ‘leraar’ van Israël had moeten weten dat het vlees geen
nut doet. Het Oude Testament getuigt van de zondige staat van Israël en dat er
een hart van steen in hen is (zie beneden onder vs11).

Vers 8
De wind waait waarheen hij wil, en u hoort zijn geluid, maar u weet niet
waar hij vandaan komt en waar hij heengaat; zo is ieder die uit de Geest
geboren is.
De wedergeboorte van een mens is een groot wonder én een mysterie.
Zoals wij ook niet kunnen verklaren waar de wind vandaan komt en waar hij
heengaat, zo is het ook met het opnieuw geboren worden. Tegenwoordig
denkt men met de moderne technieken alles te weten over het ontstaan van
wind en storm, maar in de praktijk blijkt keer op keer dat we niet altijd precies
kunnen voorspellen wanneer er wind of storm komt. We hebben er simpelweg
de controle niet over. We zien wel de gevolgen van de wind en zo is het ook
met de personen die opnieuw geboren zijn. We zien de gevolgen in hun levens.
Ze krijgen honger voor Gods woord, ze veranderen in hun gedrag en gaan meer
om met gelovigen.
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Vers 9
Nicodemus antwoordde en zei tot Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren?
Nicodemus, die zijn gesprek met de Heer Jezus was begonnen met ‘wij weten’,
blijkt uiteindelijk niets te weten. Zo moet een ieder die tot Hem komt, duidelijk
worden gemaakt dat hij niets weet over Hem. Onze zondige natuur is in de
duisternis. Maar pas als we dit durven toegeven, kan Hij in onze levens gaan
werken. Dit is gelijk ook het laatste dat Nicodemus zegt in dit gedeelte. Hij is
tot zwijgen gebracht. De mens moet leren zwijgen opdat de Heer Jezus kan
spreken.

Vers 10-11
Jezus antwoordde en zei tot hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze
dingen niet? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken wat Wij weten en Wij
getuigen wat Wij hebben gezien; en u neemt ons getuigenis niet aan.
De Heer vermaant hem omdat zijn eigen geschriften, die hij als farizeeër en ‘de
leraar van Israël’ zo goed kende, dit al leerde, het was niets nieuws.
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. Ez26:25-27

Het getuigenis van de Here Jezus en van de Vader wordt bevestigd in de
Schriften (3:11), maar de mens neemt het niet aan. Dit toont de volkomen
verdorvenheid en verlorenheid van de mens, hoe dichtbij deze uiterlijk gezien
ook was bij de openbaring van God.

Vers 12-15
Als Ik u de aardse dingen heb gezegd en u niet gelooft, hoe zult u geloven
als Ik u de hemelse zeg? En niemand is opgevaren in de hemel dan Hij die
uit de hemel is neergedaald, de Zoon des mensen die in de hemel is. En zoals
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Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd, zo moet de Zoon des mensen
verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar
eeuwig leven heeft.
De Here Jezus had de ‘aardse’ dingen aan Israël gezegd via de profeten. De
geest van Christus was immers in de profeten zegt 1Pt1:11. Maar als zij deze
aardse dingen betreffende het aardse koninkrijk niet geloofden, hoe zou Hij
hen dan ooit iets van de hemelse dingen kunnen leren? Deze hemelse dingen
betreffen hemelse personen, de Vader en de zoon. De Zoon, eeuwig God
is uit de hemel neergedaald, terwijl Hij ‘in de hemel is’. De hemelse dingen
zijn typerend voor het christendom. Maar zoals een nieuwe geboorte nodig
is om de aardse dingen binnen te gaan betreffende het koninkrijk van God,
zo is er eeuwig leven nodig om de hemelse dingen te genieten, de omgang
met goddelijke Personen, de Vader en de Zoon. Maar hiervoor was het nodig
dat de eeuwige Zoon mens werd en verhoogd zou worden op het kruis. Deze
goddelijke Personen kennen betekent de liefde kennen die hen kenmerkt.
Deze liefde komt de verloren staat van de mens tegemoet.

Vers 16
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft
gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig
leven heeft.
Dit is het bekendste vers uit de Bijbel. God ‘geeft’ zijn Zoon vanwege zijn grote
liefde voor hen opdat mensen uit hun totale verloren staat worden verlost en
gebracht worden tot het eeuwige leven, dat is: het kennen van de Vader en
van de Zoon.
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus
Christus die U hebt gezonden. Jh17:3

Het werk op het kruis heeft dit mogelijk gemaakt, aangezien dit niet alleen
de zonden wegnam, maar de mens in het vlees in de dood bracht. Zoals de
Israëlieten de oorzaak van hun eigen dood in de woestijn verhoogd zagen in de
vorm van een koperen slang, zo zien wij in de verhoogde Christus op het kruis
het vlees veroordeeld (Rm8:3). ‘Ieder die gelooft’ wijst op een totaal nieuwe
orde van zaken. Niet meer de Jood alleen, maar ieder.
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Vers 17
Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou
oordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.
Toen God zijn Zoon in de wereld zond, geboren uit een vrouw (Gl4:4), was
dit niet met de intentie om de wereld te oordelen. Hij zond zijn Zoon om
zijn genade aan te bieden aan een verloren wereld. De Heer Jezus is als de
Verlosser gekomen, niet als de Rechter. Straks, als de gemeente voltallig is, zal
het Lam ook de Leeuw blijken te zijn. Dit zien we in het boek Openbaring, waar
Christus wordt getoond als hebbende ‘ogen als een vuurvlam’ (1:14). Dan zal
Hij de oordelen van God over deze wereld doen losbarsten.

Vers 18
Wie in Hem gelooft wordt niet geoordeeld; maar wie niet gelooft is al
geoordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren
Zoon van God.
Als men echter dit werk op het kruis afwijst, blijft men onder het oordeel en
‘is al geoordeeld omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren
Zoon van God’. Als het gaat om de gerechtigheid van God, wordt Christus de
‘Zoon des mensen’ genoemd. Gaat het om zijn liefde, de ‘eniggeboren Zoon
van God’. Hij die Gods oordelen ontvangt over de mensheid, is een Mens. Hij
die Gods liefde openbaart, is een levende Persoon die nu in de hemel is.

Vers 19-20
En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen
hebben de duisternis meer liefgehad dan het licht, want hun werken waren
boos. Want ieder die kwade dingen bedrijft, haat het licht en komt niet tot
het licht, opdat zijn werken niet bestraft worden.
Helaas komen velen niet tot het licht omdat hun werken boos zijn en hun
gewetens aangeklaagd worden in zijn aanwezigheid. Dit is het oordeel
waaronder zij blijven. Ze houden van de duisternis en haten het licht. Daarom
zullen de nooit de Heer Jezus aannemen als Verlosser. De mensheid bewees
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het kwade lief te hebben door het licht, de Heer Jezus, te kruisigen. Hij zou
immers de duisternis in hun levens aanwijzen en dat wilden ze niet. Zo zijn er
vandaag miljoenen die liever kwade dingen bedrijven dan dat ze tot het licht
komen. De tragedie van de mens!

Vers 21
Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar
worden dat zij in God zijn gewerkt.
Toch zijn er op deze wereld gelovigen. Zij doen de waarheid en komen dus ook
tot Christus. Gelovigen wandelen in het licht en brengen werken voort uit God.
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Johannes 3:22-36
Het draait in de Bijbel allemaal om de Here Jezus. Hij is niet alleen het centrum
van de geschapen wereld als de Schepper (zie Ko1:15), en ook niet alleen het
centrum van de raadsbesluiten van God m.b.t. het herstel van deze schepping,
Hij is ook het centrum van het hart van de Vader. Dit thema is in het bijzonder
het thema van dit evangelie: Christus als de openbaring van de Vader. Hij is van
de Vader uitgegaan (Jh16:28) om Hem bekend te maken.

Vers 22-24
Daarna kwam Jezus met zijn discipelen in het land van Judea en hield Zich
daar met hen op en doopte. En ook Johannes doopte, in Enon bij Salim,
omdat daar veel water was. En zij kwamen daar bij hem en werden gedoopt.
Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen.
Voordat Johannes in de gevangenis werd geworpen doopte de Heer ook
mensen. Jh4:2 maakt duidelijk dat Jezus niet Zelf doopte, maar zijn discipelen.
Dit was vóór zijn openbare bediening, zoals duidelijk wordt in Mk1:14:
Maar nadat Johannes was overgeleverd, kwam Jezus naar Galilea en predikte
het evangelie van het koninkrijk van God.

Zijn publieke bediening ving Hij dus aan nadat Johannes in de gevangenis was
geworpen (zie ook Mt4:12). Er waren ook veel mensen die door Johannes de
doper werden gedoopt. Er was ‘veel water’ wat aangeeft dat dopen gebeurde
door onderdompeling en niet door besprenkeling, zoals dat vandaag de dag
nog steeds veel gebeurd in traditionelere kringen. Hoewel Johannes de doper
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in het voorgaande gedeelte heel duidelijk had gewezen op de Heer Jezus als
het Lam van God, lijken zijn discipelen dit niet door te hebben.

Vers 25
Er ontstond dan een woordenstrijd bij sommigen van de discipelen van
Johannes met een Jood over reiniging.
Sommigen laten zich verleiden tot een woordenstrijd met een Jood (of: Joden)
over de reiniging. Dit betrof de rituele reiniging die hoorde bij het Jodendom.
Mensen kunnen zich heel druk maken over uiterlijke zaken, regels, wetten en
voorschriften en er over strijden, terwijl ze, net als hier, de Heer Jezus niet in
het zicht hebben. Juist zij die nog onder de wet zijn, worden vaak gekenmerkt
door discussies en twisten over de ware invulling van dit wettische leven (zie
ook 1Tm1:4). Er staat geschreven:
Laat u niet meeslepen door allerlei en vreemde leringen; want het is goed dat
het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, waarvan zij die daarin
wandelden, geen nut hadden. Hb13:9

Een ander aspect waaruit blijkt dat de discipelen van Johannes niet het zicht
op de Here Jezus hadden blijkt uit hun opmerking van vs26:

Vers 26
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.
Het lijkt erop dat ze de Heer zien als concurrent van Johannes. Wij lopen groot
gevaar als we een bepaalde dienstknecht van de Heer gaan vergroten in onze
gedachten ten koste van de Heer Zelf. Dat is wat hier gebeurt.
Want mij is over u bekend gemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van
Chloe, dat er twisten onder u zijn. Ik bedoel dit, dat ieder van u zegt: Ik ben van
Paulus, ik van Apollos, ik van Kefas, en ik van Christus. 1Ko1:11-12
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Vers 27-28
Johannes antwoordde en zei: Een mens kan helemaal niets aannemen, tenzij
het hem uit de hemel is gegeven. Uzelf getuigt van mij, dat ik heb gezegd dat
ik niet de Christus ben, maar dat ik voor Hem uit ben gezonden.
Omdat de discipelen van Johannes denken dat ‘allen’ naar Hem toe komen,
maakt Johannes ze twee dingen duidelijk. Allereerst dat niemand tot de Here
Jezus kan komen tenzij het uit de hemel is gegeven. We vinden deze gedachte
meerdere keren in de Bijbel:
Jezus nu antwoordde en zei tot hem: Gelukkig ben jij, Simon, Bar-jona, want vlees
en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is.
Mt16:17
Niemand kan tot Mij komen tenzij de Vader die Mij heeft gezonden, hem trekt;
Jh6:44
Zo ligt het dan niet aan hem die wil, ook niet aan hem die loopt, maar aan de Zich
erbarmende God. Rm9:16

Het is soevereine genade dat God enkelen uit deze duistere wereld trekt door
ze naar zijn Zoon te leiden. Uiteraard is er een keuze van onszelf nodig, maar
uiteindelijk is alles vanuit Gods roeping en genade.
Ten tweede maakt Johannes ze nogmaals duidelijk dat hij slechts een
wegbereider is voor de Zoon van God. Hij is vóór Hem uitgezonden. Dit maakt
Johannes duidelijk met de volgende vergelijking:

Vers 29
Hij die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom,
die daarbij staat en hem hoort, verblijdt zich met blijdschap over de stem van
de bruidegom.
De Here Jezus wordt hier de bruidegom genoemd. We vinden in de Bijbel, zowel
bij Israël als bij de gemeente, de gedachte van een bruid en een bruidegom. In
het OT is profetisch gezien het herstelde Israël van de eindtijd de bruid:
Ik zal u Mij tot bruid werven…Hs2:19
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Zij waren gehuwd met de HERE op de Sinaï, waar de HERE hen tot de zijne
maakte.
Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de HERE HERE; zo
werdt gij de mijne. Ez16:8b.

Maar door hun trouwbreuk ontvingen zij een scheidbrief (Jr3:8), eerst Israël,
zoals de noordelijke tien stammen werden aangeduid, later ook Juda, de twee
zuidelijke stammen. Straks zijn zij samen weer de ene bruid, maar dan van de
koning, de Messias (zie Ps45:10b). In die zin zijn zij de bruid van Jahweh. Paulus
zegt echter over de gemeente:
Ik heb u aan één man verloofd, om u als een reine maagd voor Christus te stellen.
2Ko11:2

En in het boek Openbaring vinden we:
En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen van God,
gereed als een bruid die voor haar man versierd is. Op21:2

De gemeente is de bruid van het Lam. Zij is aan Hem verbonden zoals Eva aan
Adam. Zij is uit Adam genomen en aan hem gegeven. De gemeente was ‘In
Christus’ voor het oog van God de Vader voor de tijden van de eeuwen (zie
Ef1:4; 2Tm1:9). Paulus schrijft over een groot geheimenis als hij het heeft over
Christus en de gemeente in verband met het huwelijk in Gn2:24, zie Ef5:32.
Zoals man en vrouw één vlees zijn in het huwelijk, zo is dat ook met Christus
en de gemeente. Na zijn kruisdood en opstanding begon de Here God deze
gemeente bijeen te roepen uit alle volken en natiën. Johannes de Doper, die
stierf voordat de Heer Jezus opstond uit de doden, kon dus niet meer deel
uitmaken van de bruid. Hij noemt zich dan ook ‘de vriend van de bruidegom’.
Als de bruid wordt getoond aan de wereld (Op19:7v.) dan verblijdt de vriend
van de bruidegom zich. Het is immers de dag van zijn huwelijk en dus de
vreugde van zijn hart (zie Hl3:11).

Vers 30a
Deze blijdschap van mij dan is vervuld geworden. Hij moet meer, maar ik
minder worden.
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Iedere gelovige zou zich moeten leren verblijden in de Heer (Fp3:1). Johannes
de Doper verblijdt zich hier ook over het feit dat de bruidegom degene is die
de bruid krijgt. Hij wil niets liever dan dat de Here Jezus ‘meer’ wordt en hijzelf
‘minder’. Iedere dienstknecht van de Heer zou dit verlangen ook moeten
hebben. Zodra mensen het over Hem gaan hebben, zoals de discipelen van
Johannes hier doen, is zijn antwoord dat juist hij minder moet worden in hun
gedachten en de Here Jezus meer. Een dienstknecht van de Heer heeft eigenlijk
maar één enkele roeping: te spreken en te getuigen van die Ene, Hij die van
boven komt: Christus.
Hem verkondigen wij, terwijl wij iedere mens terechtwijzen en iedere mens leren
in alle wijsheid, om iedere mens volmaakt te stellen in Christus. Ko1:28

Vers 30b-31
Hij die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en
spreekt uit de aarde. Hij die uit de hemel komt, is boven allen.
De Here Jezus is Hij ‘die van boven komt’. Hij is hierin volstrekt uniek. Hij
is het Woord dat bij God was en dat God Zelf is (Jh1:1). Hij is ‘vlees’, mens
geworden en kwam van boven, uit de hemel, vanuit de aanwezigheid van
de Vader. Alle andere mensen zijn ‘uit de aarde’. Christus is boven allen en
alles. Johannes is slechts ‘uit de aarde’, zoals Adam was geformeerd uit het
stof van de aarde (Gn2:7). Mensen kunnen slechts spreken ‘uit de aarde’, over
de dingen van beneden. De dingen van boven, van de Vader zijn verborgen
voor hun natuurlijke hart. De Heer had over de aardse zaken gesproken tegen
Nicodemus, maar zelfs dat begreep hij niet (Jh3:12). Straks zal er een beest
uit de aarde opkomen die zal spreken uit de aarde (Op13:11). Hij zal horens
hebben als van een lam, maar spreken als de draak.

Vers 32-34
Wat Hij heeft gezien en gehoord, dat getuigt Hij; en zijn getuigenis neemt
niemand aan. Wie zijn getuigenis heeft aangenomen, heeft bezegeld dat
God waarachtig is. Want Hij die God heeft gezonden, spreekt de woorden
van God; want Hij geeft de Geest niet met mate.
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De Here Jezus kwam naar deze wereld om te getuigen van datgene wat Hij had
gezien en gehoord, namelijk van wie de Vader is. Dit getuigenis werd niet door
de mensen aangenomen.
Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een
ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen. Hoe kunt u geloven, u die
eer van elkaar aanneemt en niet de eer zoekt die van de enige God komt? Jh5:4344

De Vader werd volkomen volmaakt getoond in de werken die Jezus deed, in
de woorden die Hij zei, in alles wat Hij was en wat Hij deed. De Geest was niet
‘met mate’ in zijn woorden, maar in zijn volheid. Maar de zijnen hebben Hem
niet aangenomen (Jh1:11). Er zijn slechts enkelen die door de genade van God
zagen wie Hij was. Die hebben getuigd in hun geloof, dat God waarachtig is.
Hoe minder wij van mensen en van onszelf verwachten, hoe meer we gaan
zien van de heerlijkheid van de Here Jezus en dus van de Vader. Wij hebben
de volheid van de Geest ontvangen, de Persoon van de Geest woont in de
gemeente. Hij is ook aan ons niet ‘met mate’ gegeven. Al het vragen en bidden
om ‘meer van de Geest’ is dan ook niet nodig.

Vers 35-36
De Vader heeft de Zoon lief en heeft alles in zijn hand gegeven. Wie in de
Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal
het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.
Wat we tot nu toe hebben gezien van de Heer Jezus wordt aangevuld met
het diepste en meest rijke kenmerk van zijn persoon: Hij is de Geliefde van de
Vader. Hij was van eeuwigheid af bij de Vader en diens vreugde en ook toen Hij
mens werd heeft Hij de Vader volmaakt verheerlijkt en is Hij tot Zijn vreugde
geweest. Alles is ook daarom in Zijn handen gegeven, op de hoogste plaats is
Hij gesteld. Daarom is de Zoon het getuigenis van de Vader. Als iemand in de
Zoon gelooft, ontvangt hij/zij eeuwig leven. Dit is het kennen van goddelijke
personen (zie Jh17:3). Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal nooit het leven
zien, maar oordeel. De toorn van God is op de wereld, en de enige uitredding
is het geloof in de Zoon.
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Zoals we in de vorige hoofdstukken hebben kunnen zien is dit evangelie
geschreven met een specifiek doel: de Here Jezus Christus tonen als degene
die de Vader heeft geopenbaard opdat wij, gelovende, het leven ontvangen in
zijn naam (zie Jh20:31). De heerlijkheid van zijn persoon is het thema, om onze
harten te trekken tot Hem en dus tot de Vader en tot niets anders. Als onze
harten gevuld zijn met de genade en de waarheid die er in de Vader is, dan zal
dat onze levens beïnvloeden zodat er ook bij ons genade en waarheid gezien
zal worden. Dit is de vrucht waar de Vader naar verlangt (Jh15:8) en wat in
feite het karakter van zijn geliefde Zoon is.

Vers 1-4
Toen nu de Heer vernam, dat de farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer
discipelen maakte en doopte dan Johannes (hoewel Jezus Zelf niet doopte,
maar zijn discipelen), verliet Hij Judea en ging weer naar Galilea. En Hij
moest door Samaria gaan.
De religieuze mens werd massaal aangetrokken tot Christus vanwege de vele
tekenen die Hij als Messias verrichtte. Maar Christus wist wat er in de mens
was en doopte Zelf niet (2:24-25). De farizeeën waren jaloers op het feit dat
de discipelen van de Heer meer mensen doopte dan Johannes en dit dreef de
Heer weg uit Judea op weg naar Galilia. Judea, symbool voor de godsdienst
van de mens, accepteerde Hem niet. Hij moest door Samaria gaan. Dit is niet
een feit, maar een opdracht of een roeping. Hij werd door de Vader naar
Samaria gezonden, buiten het Joodse systeem, omdat daar een vrouw was
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die behoorde bij de vele kinderen van God, geheel in overeenstemming met
Jh1:11-12. Hij ‘moest’ daar zijn, zoals Hij ‘moet’ zijn bij die velen die tot Hem
komen en gekomen zijn.

Vers 7-8
Er kwam een vrouw uit Samaria water putten. Jezus zei tot haar: Geef Mij te
drinken. (Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te
kopen.)
In het derde hoofdstuk heeft de Heer een ontmoeting met een religieuze
Jood, die volkomen op de hoogte was van de inhoud van het Oude Testament.
Zonder in te gaan op diens vragen, zegt de Heer hem direct en confronterend
dat hij opnieuw geboren moet worden. Er is namelijk geen gemeenschappelijke
basis van omgang met God als er niet eerst wedergeboorte is. Het geval van
Nicodemus toont aan dat de religieuze mens degene is, die het moeilijks de
dingen van God kan begrijpen omdat deze zichzelf al zo rechtvaardig vindt.
Maar in dit hoofdstuk 4, heeft de Here Jezus een ontmoeting met een zondige
vrouw, die religieus gezien, een mix had van Jodendom en menselijke inbreng.
Hij benadert haar volkomen anders dan Nicodemus, vriendelijk en geduldig. Zij
heeft juist een laag zelfbeeld i.t.t. Nicodemus. Christus, die het vleesgeworden
Woord is, God in het vlees, weet van deze vrouw en weet ook hoe Hij haar
rusteloze hart kan bereiken met de grenzeloze liefde en genade van God. Hij
begint met haar een gunst te vragen: ‘Geef Mij te drinken’. Hij die geestelijk
gezien nooit dorst had, vraagt aan een zondige vrouw die dat wel heeft, om
water. Zij kwam om op het midden van de dag, het zesde uur (15:00 uur) water
te putten, waarschijnlijk vanwege het feit dat ze mensen schuwde die over
haar praatten vanwege haar overspelige leven. Ze had immers al vijf mannen
gehad (vs18).

Vers 9-10
De Samaritaanse vrouw dan zei tot Hem: Hoe vraagt U die een Jood bent,
van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben
geen omgang met Samaritanen. Jezus antwoordde en zei tot haar: Als u de
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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.
Er was vijandschap tussen Joden en Samaritanen. Bovendien was het niet de
gewoonte dat een man zomaar een vrouw aansprak. De vraag van de Heer
toonde daarom de liefde van God de Vader die in genade naar haar uitging.
Het lokt een reactie bij haar uit en hierdoor komt de Heer in gesprek met haar,
het ijs is gebroken. Omdat ze verbaasd is dat de Heer haar zo aanspreekt, geeft
de Heer ogenblikkelijk de reden hiervoor aan. Hij begint te spreken over ‘de
gave van God’ en ‘Wie Hij is’. De wet vraagt van de mens gerechtigheid, maar
de gave van God is zijn rijkdom van genade, in liefde, om de mens zijn eigen
gerechtigheid aan te bieden op grond van geloof. Dit doet Hij door Zelf mens
te worden en dit vleesgeworden Woord staat voor de vrouw die traag is te
geloven wie Hij is omdat zij onwetend is aangaande de dingen van God. De
weg naar de gave van God is Hem te kennen die de gave Zelf is!
God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. 2Ko9:15

De Heer spreekt nu over het levende water. Dit is een beeld, niet van goddelijk
leven, maar van de Heilige Geest die ons in gemeenschap brengt met God de
Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. We zien dit in 7:38-39:
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit
zijn binnenste vloeien. Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven,
zouden ontvangen; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was
verheerlijkt.

De Geest brengt ons niet alleen in gemeenschap met God, maar voert ons ook
in de kennis van de goddelijke Personen in. Hij verheerlijkt Christus voor ons,
in Wie de hele volheid van de godheid lichamelijk woont (Ko2:9). Zodoende
zullen er ook stromen van levend water uit ons binnenste gaan vloeien, die
de karaktereigenschappen van Christus naar anderen toont. Maar zoals altijd,
begrijpt de natuurlijke mens niets van de goddelijke genade:

Vers 11-12
De vrouw zei tot Hem: Heer, U hebt geen putemmer en de put is diep; waar
hebt U dan het levende water vandaan? Bent U soms groter dan onze vader
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Jakob, die ons de put heeft gegeven en die er zelf uit heeft gedronken, en zijn
zonen en zijn vee?
Het hart van de vrouw begint aangesproken te worden door deze Vreemdeling.
Ze noemt Hem nu ineens ‘Heer’, terwijl ze hiervoor onbeleefd en direct was. De
gedachten van mensen redeneren altijd tegen Gods gedachten in. Ze leunen
op eigen inzicht en op religieuze tradities. Bovendien is de mens volkomen in
de duisternis aangaande de persoon van Christus. ‘U hebt geen putemmer’.
‘Waar haalt u dan het levende water vandaan’? ‘Bent u soms groter dan onze
vader Jakob’? Ze spreekt vanuit haar eigen gedachten en inzichten. Er was
geen geloof in haar hart, dat de dingen van God ontvangt vanuit zijn gesproken
woord.

Vers 13-14
Jezus antwoordde en zei tot haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer
dorst hebben; maar ieder die drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal
in eeuwigheid geen dorst hebben; maar het water dat Ik hem zal geven, zal
in hem worden een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven.
De Here Jezus, in zijn genade, gaat verder in het openbaren van de gedachten
van God in contrast met de gedachten van de vrouw. Zij spreekt van de
dingen van beneden, van water dat de mens kent en drinkt, maar iedere
keer weer van moet drinken vanwege terugkerende dorst. Zo zoeken mensen
voortdurend naar bevrediging in de ‘waterpoelen’ van deze wereld: Geld,
bezit, amusement, relaties, drank, reizen, etc. Niets van deze dingen zal de
dorst wegnemen naar innerlijke vervulling. Gods genade bezit water waarvan
maar één keer gedronken hoeft te worden om voor eeuwig verzadigd te zijn.
Christus geeft zijn Geest aan een ieder die gelooft. Deze Geest van God zal in
de gelovige worden ‘een bron van water dat springt tot in het eeuwige leven’.
Dit spreekt niet alleen van eeuwig leven in de Zoon Zelf van de Vader, maar
van gemeenschap van de Heilige Geest tot kracht voor ware aanbidding zoals
we zullen zien. Het is de vreugde in God Zelf door onze Heer Jezus Christus, in
de kracht van de Geest. Naast het eeuwige leven in de Zoon, is er de liefde van
God, uitgestort in onze harten door de Heilige Geest.
…en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort
door de Heilige Geest die ons gegeven is. Rm5:5
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Als de vrouw, verlangend naar aardse verlossing van dorst en dus nog steeds
onwetend, vraagt om dit water, moet de Heer eerst bekering werken van het
zondige bestaan waarin de vrouw was verwikkeld. Ze was tot dit punt nog
steeds volkomen in de duisternis aangaande de persoon die tegen haar sprak.
Genade kan pas vrij stromen als de mens erkent zelf in de dood en onder het
oordeel te zijn. Dit zagen we ook bij Nicodemus en dus hier ook.

Vers 16-18
Hij zei tot haar: Ga heen, roep uw man en kom hier. De vrouw antwoordde
en zei tot Hem: Ik heb geen man. Jezus zei tot haar: U hebt terecht gezegd: Ik
heb geen man; want vijf mannen hebt u gehad, en die u nu hebt is uw man
niet; dit heb u naar waarheid gezegd.
Nu komt de belangrijkste voorwaarde voor de vrouw om dit water te
ontvangen. De Heer gaat haar geweten aanspreken en vraagt haar naar haar
man. De Heer zegt erbij: ‘en kom hier’. Hiermee geeft Hij aan dat ze beiden de
genade van God kunnen ontvangen.
Pas als het geweten ontwaakt, kan Gods genade ingang vinden bij een mens. De
vrouw moet erkennen dat ze geen man heeft. Hiermee toont ze openlijk haar
schuld in deze zaak. Er moet eerst dorst zijn om te komen drinken. Deze dorst
is de erkenning en het inzicht van de eigen verlorenheid en zondige staat. De
Heer gaat verder en toont als de Alwetende aan dat ze reeds vijf mannen heeft
gehad en nu met man nummer zes is. Met de vorige vijf was ze waarschijnlijk
getrouwd geweest (‘u hebt vijf mannen gehad’), maar nu woonde ze wel met
een man, maar was ze niet getrouwd, waarmee de Heer duidelijk aangeeft dat
dit niet naar Gods wil is. Haar geweten is aangeraakt en ze is overtuigd van de
Man die voor haar staat. Hij is de zevende Man in haar leven en dit feit bereikt
haar hart. Ze heeft in waarheid haar falen opgebiecht en dit is haar bekering
als het ware. Ze toont aan werkelijk dorst te hebben.
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Vers 19-20
De vrouw zei tot Hem: Heer, ik zie dat U een profeet bent. Onze vaderen
hebben op deze berg aangebeden, en u zegt dat in Jeruzalem de plaats is
waar men moet aanbidden.
Nu zegt ze voor het eerst iets zinnigs: U bent een profeet. Een profeet is niet
per definitie iemand die de toekomst voorspelt, maar die Gods gedachten
communiceert, terwijl het de geheimen van het hart van de mens oordeelt.
We zien dit in Abraham (Gn20:7), maar ook in 1Ko14:24-25. De vrouw grijpt de
gelegenheid aan om de Profeet te vragen over de ware plaats van aanbidding.
Ze heeft in haar hart een verlangen om te aanbidden, maar weet de juiste
plaats niet. Christus antwoordt:

Vers 22-24
U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de behoudenis
is uit de Joden. Maar er komt een uur, 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.
Christus beantwoordt de vraag door te stellen dat de Joden aanbidden wat
(niet: ‘Wie’) zij weten; de God van hemel en aarde is aan hen geopenbaard en
zij hebben de eredienst ontvangen in de geschriften van Mozes. De behoudenis
is uit de Joden, want God is aan hen geopenbaard (Rm9:5). Maar er was iets
nieuws gekomen, een nieuw ‘uur’ met de komst van Christus. De Vader zou
worden aanbeden en niet zozeer Jehova als de God van Israël. Dit is de Vader
zoals de Zoon Hem kent. Ware aanbidders zijn zij die aanbidden in geest en
in waarheid. Niet op een bepaalde plaats, maar in geest, op een geestelijke
manier (zie Ef2:18) en in waarheid, met Christus als Middelpunt. Christelijke
aanbidding is gefundeerd op het bezit van eeuwig leven in de Zoon en op de
gave van de Heilige Geest als de kracht voor deze aanbidding (zie Fp3:3: door
de Geest dienen=aanbidden). Verder: de Vader zoekt zulke personen die Hem
aanbidden. Hoe geweldig is dit! Nu is het hart van de vrouw gereed om Hem
te ontvangen als de ware Messias van God.
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Vers 25-26
De vrouw zei tot Hem: Ik weet dat de Messias komt, die Christus wordt
genoemd; wanneer Die is gekomen, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zei
tot haar: Ik ben het, die tot u spreek.
Hij volbracht de wil van God door Zichzelf te openbaren aan een zondige
vrouw. ‘Ik ben het’. Dit is het ‘Ik ben’ dat we nog vaak zullen tegenkomen in
dit evangelie. Christus zegt onomwonden dat Hij de Messias, de Christus is.
‘Ik ben het, die tot u spreek’. Dit is één van de meest ontroerende passages
uit dit evangelie. Terwijl de Joodse leiders Hem blijven verzoeken of Hij nu
werkelijk de Messias is, zegt Hij het tegen deze zondige vrouw uit Samaria
ronduit. Dit is de tekst ook, waardoor ik in het najaar van 1993 voor het eerst
werd aangesproken en wat leidde tot mijn bekering in november van dat jaar.
Het is de individuele mens die wordt gezocht vandaag de dag en ook in bijna
ieder hoofdstuk van dit eerste deel van dit evangelie.
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Johannes 4:27-54
Het grote doel van dit evangelie is, zoals we hebben gezien, het aan onze
harten voorstellen van de heerlijkheden van de Here Jezus Christus zodat
wij in deze wereld getuigen zijn van Hem. Het gesprek met de Samaritaanse
vrouw heeft dan ook in het geheel dit karakter. De waterbron die haar dorst
naar leven symboliseert, is de plek waar de Here Jezus het hart van de Vader
aan haar openbaart. Tegelijk openbaart Hij haar zijn eigen heerlijkheid door
te laten zien dat haar hart en haar leven voor Hem open en ontbloot zijn.
Hij is de eeuwige, alwetende God die mens is geworden. Zo is deze vrouw de
personificatie van ieder zondaar in deze wereld. Hij kent de harten van allen en
wil dat zij allen behouden worden en komen tot erkentenis van de waarheid.
Meer nog dan dit wil Hij dat allen de Vader kennen en de omgang met Hem
zullen genieten via Hemzelf.

Vers 27-28
En hierop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat Hij met een
vrouw sprak; toch zei niemand: Wat zoekt U? of: Wat spreekt U met haar?
De discipelen geven voortdurend blijk van hun onbegrip in de dingen van God.
Ze begrepen niet dat Christus was gekomen om aan zondaren de genade van
God te openbaren. Ze reageerden slechts op hetgeen hun ogen zagen; namelijk
dat hij met een vrouw sprak. Toch durfde niemand iets aan Hem te vragen.
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Vers 28-30
De vrouw verliet dan haar watervat en ging weg naar de stad en zei tot de
mensen: Komt, ziet een mens die mij alles heeft gezegd wat ik heb gedaan. Is
Deze niet de Christus? Zij gingen de stad uit en kwamen naar Hem toe.
De vrouw, gezien hebbende wie Hij werkelijk is, ‘verliet haar watervat’. Het
water van deze wereld was niet meer belangrijk net zomin als het voedsel van
deze wereld dit voor de Heer was (zie vs32-34). Christus was aan haar hart
geopenbaard en dit opende voor haar een hele nieuwe wereld. Haar vroegere
leven van angst en mensenvrees was voorbij en ze kan niet anders meer dan
getuigen van deze Ene. Hoewel ze niet formeel een opdracht had ontvangen
om te getuigen van Hem was zijn liefde genoeg om dit toch te doen. Ze kent
Hem nu als de Christus, de Messias, de profeet die alles van haar wist. Er is nog
veel meer over Hem te leren (zie vs42), maar voor haar was dit het begin. Haar
getuigenis heeft veel effect, de mensen zien de verandering in de vrouw en de
hele stad loopt uit naar Hem. Het doet denken aan Hl5:10-16 waar de bruid
tegenover de dochters van Jeruzalem getuigt van haar bruidegom. Als wij vol
zouden zijn van Hem zouden wij veel meer getuigen tegenover de wereld wie
Hij was.

Vers 31-34
Intussen vroegen de discipelen Hem aldus: Rabbi, eet. Maar Hij zei tot hen: Ik
heb voedsel om te eten dat u niet kent. De discipelen dan zeiden tot elkaar:
Heeft iemand Hem soms iets te eten gebracht? Jezus zei tot hen: Mijn voedsel
is, dat Ik de wil doe van Hem die Mij heeft gezonden en zijn werk volbreng.
Wij mensen zoeken altijd eerst de belangen van ons natuurlijke leven. Zo denken
de discipelen aan eten. Wat er zojuist echter is gebeurd, is het volbrengen
van de wil van de Vader. Christus vond daar zijn voortdurende vreugde en
voldoening in en zo zou het ook moeten zijn met ons. Hij at ‘voedsel’ dat de
discipelen (nog) niet kende. Zij leefde bij het natuurlijke, maar Christus bij het
geestelijke. Zo staat er geschreven:
Ja, Hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten dat gij
niet kendet en dat ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te doen weten, dat
de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de
mond des HEREN uitgaat. Dt8:3
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Weer bewijzen de discipelen dat zonder de Heilige Geest (die er nog niet was,
Jh7:39) een mens niet in staat is de geestelijke dingen te verstaan. Ze denken
ogenblikkelijk aan het aardse voedsel. Hierop legt de Heer het uit. Zijn voedsel
was het om de wil van God te doen en zijn werk te volbrengen. Die ene vrouw
was een uitverkorene van de Vader om deze aan de Zoon te geven. Via haar
getuigenis wordt een hele stad bereikt.

Vers 35-38
Zegt u niet: Het zijn nog vier maanden, dan komt de oogst? Zie, Ik zeg u: Slaat
uw ogen op en aanschouwt de velden, want zij zijn al wit om te maaien.
De maaier ontvangt loon en verzamelt vrucht voor het eeuwige leven,
opdat zich samen verblijden de zaaier zowel als de maaier. Want hierin is de
spreuk waar: De een zaait, de ander maait. Ik heb u gezonden om te maaien
wat u niet hebt bearbeid; anderen hebben het bearbeid en u bent op hun
arbeidsterrein gekomen.
Hoewel de hele wereld onder het oordeel is gekomen omdat allen de Christus
hebben verworpen, werkt Gods genade door. Er zijn velden wit om te maaien.
De maaiers zijn de apostelen terwijl de profeten, Johannes de Doper en de
Heer hier zelf hebben gezaaid. Zij maaien wat Hij heeft gezaaid zoals blijkt uit
Hd8:5-8+12
Filippus nu daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En
eendrachtig gaven de menigten acht op wat door Filippus werd gezegd, toen zij
hem hoorden en de tekenen zagen die hij deed. Want velen van hen die onreine
geesten hadden, dezen gingen luidkeels schreeuwend uit; en vele verlamden en
kreupelen werden genezen. En er kwam grote blijdschap in die stad (…) Toen
zij echter Filippus geloofden, die het evangelie aangaande het koninkrijk van
God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel
mannen als vrouwen.

Vers 39-42
Velen nu van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord
van de vrouw, die getuigde: Hij heeft mij alles gezegd wat ik heb gedaan.
Toen dan de Samaritanen naar Hem toe waren gekomen, vroegen zij Hem bij
hen te blijven; en Hij bleef daar twee dagen. En er geloofden er veel meer om
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zijn woord; en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer op uw zeggen,
want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Deze waarlijk de Heiland
van de wereld is.
De genade van God staat nooit licht tegenover de zonde. De vrouw vertelt
openlijk en eerlijk wat de Heer aan haar had gezegd over haar zonden. Ze heeft
het tot die tijd willen bedekken door alleen naar de put te gaan, maar nu had
ze haar putemmer achter zich gelaten en was bereid in het licht te komen met
haar zonden. Ze getuigde van het woord van Christus en haar getuigenis is de
reden tot geloof van velen uit die stad. Toch was haar woord het begin van
hun geloof. Haar getuigenis trok de mensen niet naar haarzelf, maar naar de
Here Jezus toe. Hij bleef op hun verzoek er twee dagen. Nu was hun geloof tot
volle ontwikkeling gekomen, want nu was niet meer het woord van de vrouw,
maar zijn eigen woorden de grond ervan. Twee dagen staat in de Schrift vaak
gelijk aan tweeduizend jaar (zie bijv. Hs6:2). De Heer is in het midden van de
heidenen nu ongeveer tweeduizend jaar en zijn woord is de grond van hun
geloof. Nu zeggen de Samaritanen iets dat verder gaat dan dat Hij de Christus
is. Ze hebben erkend dat Hij de Heiland van de wereld is. Dit gaat zoveel verder
dan dat de Joden op dat moment verwachtten, namelijk een Heiland van
Israël. Zonder een wonder of teken te verrichten geloofden de Samaritanen in
Hem. Zijn woord was genoeg. Dit zegt ons iets over deze christelijke bedeling
waarin de gemeente in zijn woord alles heeft.

Vers 43-45
En na die twee dagen vertrok Hij vandaar en ging naar Galilea; want Jezus
Zelf getuigde dat een profeet in zijn eigen vaderland geen eer heeft. Toen
Hij dan in Galilea kwam, ontvingen de Galileeërs Hem, daar zij alles hadden
gezien wat Hij in Jeruzalem op het feest gedaan had; want ook zij waren naar
het feest gegaan.
Hoewel Hij de Heiland van de wereld is, vergeet Hij zijn volk Israël niet. Na
tweeduizend jaar in het midden te zijn van de gemeente, pakt Hij de draad
weer op met Israël en zal hen genezen (zie vanaf vs46). De Heer verbleef veel
in Galilea, de plek die zijn nederigheid en verwerping symboliseert.
Toen Hij nu had gehoord dat Johannes was overgeleverd, vertrok Hij naar Galilea;
en Hij verliet Nazareth en kwam in Kapernaum wonen dat aan de zee ligt, in het
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gebied van Zebulon en Nafthali, opdat vervuld werd wat gesproken is door de
profeet Jesaja, die zei: ‘Land Zebulon en land Nafthali, aan de weg van de zee,
over de Jordaan, Galilea van de volken: het volk dat in duisternis zat, heeft een
groot licht gezien, en voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood,
hun is een licht opgegaan’. Mt4:12-16

Jeruzalem, symbool en centrum van de Joodse godsdienst had Hem verworpen
(zie 4:3). Alle evangelisten schrijven veel over de dienst van Christus in Gallilea.
Maar ook zij in Gallilea waren enkel en alleen in Hem geïnteresseerd vanwege
de tekenen die Hij had verricht op het Pascha in Jeruzalem (zie 2:23). Hoe
anders gedragen zij zich dan de Samaritanen, die enkel geloofden om zijn
woorden!

Vers 46
Hij kwam dan opnieuw in Kana in Galilea, waar Hij het water tot wijn had
gemaakt. En er was een hoveling in Kapernaum, wiens zoon ziek was.
In Kana had de Heer het water in wijn veranderd (zie 2:1-12). De vreugde die
de wijn symboliseert wordt hier voorafgegaan door de dood. Israël zal straks
de vreugde kennen, maar is nu geestelijk dood. Dit wordt in de zoon van de
hoveling (afgevaardigde van het hof) uitgebeeld. Deze zoon was stervende,
dus nog niet gestorven. In die zin is Israël niet dood, wat wil zeggen: voorgoed
afgeschreven. Deze hoveling was in Kapernaüm, de plaats waar Jezus vaak
verbleef.

Vers 47-54
Toen deze hoorde dat Jezus uit Judea in Galilea was gekomen, ging hij naar
Hem toe en vroeg of Hij wilde afdalen en zijn zoon gezond maken, want die
lag op sterven. Jezus dan zei tot hem: Als u geen tekenen en wonderen ziet,
zult u geenszins geloven. De hoveling zei tot Hem: Heer, kom af voordat mijn
jongen sterft. Jezus zei tot hem: Ga heen, uw zoon leeft. De man geloofde
het woord dat Jezus tot hem zei en ging weg. En reeds terwijl hij afdaalde,
kwamen zijn slaven hem tegemoet en zeiden hem dat zijn kind leefde. Hij
vroeg hun dan naar het uur waarop hij beter was geworden; zij dan zeiden
tot hem: Gisteren op het zevende uur verliet de koorts hem. De vader nu wist
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dat het op dat uur was, dat Jezus tot hem gezegd had: Uw zoon leeft. En hij
geloofde, hij en zijn hele huis. -Dit tweede teken nu heeft Jezus weer gedaan,
toen Hij uit Judea in Galilea was gekomen.
De Joodse hoveling toont een bepaalde mate van geloof in de gezondmakende
kracht van de Heer. Toch is dit geloof niet zo sterk als dat van de heidense
hoofdman. De hoveling denkt dat Jezus persoonlijk aanwezig moet zijn bij zijn
zieke zoon om deze te genezen, terwijl de heidense hoofdman in zijn woord
gelooft.
Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar U toe te komen; maar spreek
met een woord en laat mijn knecht gezond worden. Lk7:7

Bovendien kende deze heidense hoofdman zijn eigen zondige staat wat niet
van de Joodse hoveling gezegd kan worden. De Here Jezus noemt en verwerpt
het feit dat Joden altijd maar weer tekenen willen zien voordat zij geloven (zie
1Ko1:22). Dan zegt de Heer dat de zoon genezen is en de hoveling slaagt voor
deze geloofstest door het woord van de Heer aan te nemen zonder te zien. Ook
wij worden vaak beproefd in ons leven doordat we gericht zijn op gevoelens,
ervaringen en eventueel wonderen. Maar wij moeten leren dat het woord van
God genoeg is voor ons geloofsleven. Wij hebben dit woord, dat ons in de
kracht van de Geest, richt op een verheerlijkte Heer. Hier wordt gesproken,
niet zozeer over de vreugde, maar over het leven. Daar waar zijn woord wordt
aangenomen, is er leven. Straks zal Israël dit leven ook ontvangen, maar een
ieder die gelooft, vandaag ook. De hoveling en zijn hele huis komen tot het
levende geloof in Christus. Waar eerst de dood heerste was er nu leven en
vreugde. Dit tweede teken heeft Jezus ook weer in Galilea verricht. In totaal
heeft de Here Jezus driemaal iemand uit de doden opgewekt en deze keer een
stervend persoon genezen. In Hem is het leven.
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Het grote thema van dit evangelie is Christus als de eeuwige Zoon van God die
leven geeft. Aan het slot van het vorige hoofdstuk lezen we dat een zoon levend
wordt gemaakt door de Heer. De Here Jezus geneest velen in de evangeliën,
maar nog meer, is de Gever van leven. Dit zullen we in het evangelie van
Johannes nog veel vaker tegenkomen. De hoofdstukken 5-7 horen bij elkaar.
Ieder hoofdstuk begint met een geschiedenis die de waarheid illustreert welke
erna wordt uitgelegd. Iedere keer staat de genade van de Vader, die in de Zoon
kenbaar is gemaakt, tegenover het bestel van de wet en de godsdienstige
mens.
Johannes 5: De wet geeft geen kracht, maar de Zoon maakt levend wie Hij wil.
Johannes 6: Dit leven is in Hem zelf, want Hij is het brood des levens.
Johannes 7: Dit leven wordt aan ons gecommuniceerd door de Heilige Geest,
die ons in verbinding brengt met een verheerlijkte Christus.

Vers 1-4
Daarna was er een feest van de Joden, en Jezus ging op naar Jeruzalem.
Nu is er in Jeruzalem aan de Schaapspoort een vijver, die in het Hebreeuws
bijgenaamd wordt Bethesda, met vijf zuilengangen. Daarin lag een menigte
zieken, blinden, kreupelen, verdorden, die wachtten op de beroering van het
water. Want een engel van de Heer daalde op zekere tijden neer in de vijver
en bracht het water in beweging; wie dan het eerst daarin daalde na de
beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed.
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De zogenaamde ‘synoptische’ evangeliën beschrijven veel van dat wat de
Heer in Galiléa heeft gedaan, terwijl dit evangelie een aantal maal melding
maakt van gebeurtenissen in Jeruzalem. Deze geschiedenis van de genezing
bij Bethesda (‘huis van genade, barmhartigheid’) vinden we alleen in het
evangelie van Johannes. Maar zowel in Galiléa (4:46) als hier in Jeruzalem
had de zonde zijn werk gedaan. Alles is door de mens onder de macht van de
zonde gekomen met als gevolg dat de hele wereld in de boze ligt (1Jh5:19). In
iedere plaats waar de Heer kwam, bracht Hij leven en redding. In dit evangelie
doet Hij dit door zijn eigen persoon te openbaren aan vooral individuen. Zo
zien we dat ook weer in deze geschiedenis. Er was een feest van de Joden,
hoogstwaarschijnlijk het Pascha (zie ook 2:23; 5:1; 6:4; 11:55, dus in totaal vier,
waarvan de laatste drie tijdens de openbare dienst van de Heer), want de Heer
‘ging op’ naar Jeruzalem. Het grote feest van de bevrijding werd gevierd, maar
het toont ons hier niets anders dan een ‘menigte zieken, blinden, kreupelen en
verdorden’. Dit is een treffende schets van de mens, het Jodendom, onder de
wet. Vanwege de zwakheid van het vlees kon de mens onder de wet geen stap
zetten die God kon verblijden, maar was er slechts sprake van ziekte en dood.
Nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te
leggen, dat noch onze vaderen noch wij in staat zijn geweest te dragen? Hd15:10
Want wat voor de wet onmogelijk was, doordat zij door het vlees krachteloos
was…Rm8:3

Ook veel gelovigen vandaag zijn moedeloos van het steeds weer opnieuw falen
om de Heer te behagen. Ze hebben zichzelf ook weer onder de wet geplaatst.
Het tafereel speelt zich af bij de Schaapspoort, waar de schapen werden
binnengebracht om te offeren. Maar de offerdienst bracht toch een
menigte van zieken voort. Er zijn hier vijf zuilengangen. Dit is het getal van
de verantwoordelijkheid. Israël heeft gefaald omdat zij probeerden tot
rechtvaardiging te komen door het houden van de wet (zie Rm9:31-32).
Vers 4 komt niet voor in alle handschriften, maar men gaat er vanuit dat dit
toch wel authentiek is. Dat zou betekenen dat God in zijn barmhartigheid een
engel stuurde om het water te bewegen. De wet was aan de Joden gegeven
door bemiddeling van engelen, maar hier is er geen sprake van het herstel
van allen door de wet. Een enkeling zou genezen die als eerste het water zou
beroeren. Het recht van de sterkste gold dus.
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Vers 5
En daar was een mens die achtendertig jaar ziek was geweest.
Het getal achtendertig wordt niet zomaar genoemd. Israël ontving twee jaar
na de uittocht uit Egypte de wet op de berg Sinaï. Daarna zijn zij achtendertig
jaar onder de wet geweest alvorens het beloofde land binnen te gaan.
En de tijd dat wij reisden vanaf Kades-Barnea, totdat wij de beek Zered
overtrokken, bedroeg achtendertig jaar – totdat dit gehele geslacht, de
krijgslieden uit de legerplaats, gestorven was tot de laatste man, zoals hun de
Here had gezworen; Dt2:14

We zien in Js1:5-6 een treffend beeld van het ‘zieke’ Israël:
Waar wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij voortgaat met af te wijken?
Het gehele hoofd is ziek, het gehele hart vol krankheid; van de voetzool af tot de
schedel is er niets gaaf; wonden, striemen en verse kwetsuren, die niet uitgedrukt
zijn noch verbonden noch met olie verzacht.

Maar niet alleen Israël, maar alle mensen waren ‘krachteloos’ voor God, zie
Rm5:6! Daarom is deze geschiedenis ook illustratief voor de genade die er is
voor ieder mens.

Vers 6
Jezus zag hem liggen, en daar Hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei Hij tot
hem: Wilt u gezond worden?
Bethesda betekent ‘huis van barmhartigheid’. De Heer Jezus ziet de hopeloze
man en ziet al die mensen die zo graag willen, maar niet kunnen. Veel
christenen liggen hopeloos en moedeloos neer omdat ze onder de wet leven.
Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Rm7:24

Maar de Heer ziet ze!
God zij echter dank door Jezus Christus onze Heer! Rm7:25

Hij weet ook hoe lang we al ‘ziek’ zijn. Hij kent de ware toestand van de mens
en de krachteloosheid van het vlees (Jh6:63). De Heer stelt een merkwaardige
vraag: ‘Wilt u gezond worden?’ De man had het nodig zijn blik op de Heer
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Jezus te richten in plaats van op het water. In de tweede plaats toont deze
vraag dat wij als verloren zondaren wel gered moeten willen worden. Velen die
krachteloos zijn willen helaas niet tot Hem komen.

Vers 7
De zieke antwoordde Hem: Heer, ik heb geen mens om mij in de vijver te
werpen wanneer het water in beweging wordt gebracht; en terwijl ik kom,
daalt een ander voor mij neer.
Het denken van de zieke draait enkel en alleen maar om zichzelf. Er is sprake
van zelfmedelijden en moedeloosheid. De wet als systeem was van God en
was goed, maar de mens is door de zonde krachteloos, en als gevolg in een
godsdienstig systeem, dood ondanks het systeem. De wet zorgt er altijd voor
dat we met onszelf bezig zijn. De genade zorgt ervoor dat we met Christus
bezig zijn.
De wet is dus heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het
goede mij de dood geworden? Volstrekt niet! Maar de zonde, opdat zij zou
blijken zonde te zijn, heeft door het goede mij de dood gewerkt, opdat de zonde
uitermate zondig zou worden door het gebod. Rm7:12-13

De man is zich bewust van deze situatie. Hij wil wel, maar hij kan niet. Hij
is verlamd, zoals de mens van nature geestelijk verlamd is. Er is alleen
ontvankelijkheid voor de genade als we onze eigen toestand inzien.

Vers 8 en 9
Jezus zei tot hem: Sta op, neem uw rustbed op en wandel. En terstond werd
de mens gezond, en hij nam zijn rustbed op en wandelde. Nu was het sabbat
op die dag.
De Heer Jezus spreekt een enkel woord en de man is gezond. Het is de wet van
het leven dat onze geestelijke dode toestand tot leven kan wekken.
want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt
van de wet van de zonde en de dood. Rm8:2
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De man neemt zijn rustbed op en wandelt. Er is weer kracht om te wandelen,
alleen moet dat in het vervolg in gehoorzaamheid zijn aan de Zoon, zie vs14.
De Joden vinden aanleiding om de Heer te belasteren omdat dit teken op
de sabbat werd verricht. Zij die onder de wet zijn nemen altijd aanstoot aan
het overtreden van de kleinste geboden die ook nog eens vaak door henzelf
bedacht zijn.

Vers 11-14
De Joden dan zeiden tot de genezene: Het is sabbat, en het is u niet geoorloofd
uw rustbed op te nemen. Maar hij antwoordde hun: Hij die mij gezond
gemaakt heeft, Die heeft tot mij gezegd: Neem uw rustbed op en wandel. Zij
vroegen hem dan: Wie is de mens die u heeft gezegd: Neem uw rustbed op en
wandel? Maar de genezene wist niet wie het was; want Jezus was ontweken,
omdat er een menigte op die plaats was.
De sabbat is in Gn2:2 de zevende dag waarop de HEERE rustte van het werk dat
Hij de zes dagen ervoor had volbracht. Omdat alles naar zijn gedachten was
geschapen, kon Hij er rust in vinden. Al het geschapene was goed. In Ex31:1217 is de sabbat het teken tussen JAHWEH en het volk Israël. Er mocht op die
dag geen last worden gedragen.
Zo zegt de HERE: Hoedt u ervoor, om uws levens wil, dat gij op de sabbatdag
geen last draagt en door de poorten van Jeruzalem binnenbrengt. Jr17:21

Maar het was hier op de sabbat waar bleek wat de toestand van Israël was. God
kon deze vieringen van de sabbat niet accepteren vanwege de zonde. De Joden
waren door hun zelfgenoegzaamheid volkomen blind voor hun toestand, maar
ook voor het werk van genade dat zich voor hun ogen afspeelde. De rust van
de sabbat symboliseert dat de last ooit van Israël zal worden afgenomen (Hb4),
maar hier hebben ze dit niet gewild. Ze ondervragen de genezen man, door te
vragen naar ‘die man’ (onwetend van het feit dat Hij hun God was) maar deze
heeft nog te weinig kennis van Hem om hen verder te helpen.
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Vers 14
Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tot hem: Zie, u bent gezond
geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt.
De eerste ontmoeting met Jezus is altijd één van redding, maar daarna
komt er een proces van geestelijke groei en heiliging. Deze man werd bij de
eerste ontmoeting fysiek genezen, bij deze tweede geestelijk. Wij hebben de
verantwoordelijkheid te leven naar zijn geboden, niet meer te zondigen (dat
is: een leven te leven dat daardoor wordt gekenmerkt, helaas zondigen we
nog wel af en toe). In de tempel, de gemeente van God, moeten we leren hoe
te leven. Gehoorzamen wij niet, dan overkomt ons nog ‘iets ergers’, namelijk
de tweede dood, het eeuwige verderf (zie 2Pt2:20-22). Een gelovige kan nooit
verloren gaan, maar hier gaat het over verantwoordelijkheid. Er moet blijk zijn
van waar geloof. Mensen kunnen wel beweren een christen te zijn, maar dit
zal blijken uit de wandel.

Vers 15-18
De man ging weg en berichtte de Joden dat het Jezus was die hem gezond had
gemaakt. En daarom vervolgden de Joden Jezus, omdat Hij deze dingen op
sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik
werk ook. Daarom dan trachtten de Joden des te meer Hem te doden, omdat
Hij niet alleen de sabbat brak, maar ook God zijn eigen Vader noemde, zodat
Hij Zich aan God gelijk maakte.
De man, in zijn onkunde, bericht de Joden Wie het was die hem gezond had
gemaakt. De haat van de godsdienstige mens is groot tegenover de Zoon van
God. De Heer antwoordt hen dat de Vader werkt op de sabbat, dag van de rust.
Vanwege de zonde moest de Vader wel een werk van verlossing doen, anders
was er niemand die kon worden behouden. Daarom werkte Jezus ook. Hij
kwam om de genade en waarheid van de Vader te openbaren. Door dit op de
sabbat te doen sprak Hij een oordeel uit. Hiermee zette de Heer de hele wet,
waarvan de sabbat het hoofdkenmerk is, als nutteloos opzij. Daarmee sprak
Hij een oordeel uit over het systeem van de Joden, wat hun haat alleen maar
aanwakkerde. Ze beschuldigen Hem dat hij Zich aan God gelijk maakte. Hij is
gelijk aan God, wat nog verder gaat dan dat Hij Zich aan Hem gelijk maakte.
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Maar de Joden kenden niets van de omgang met de Vader en van de genade
die er in de Vader is.
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Johannes 5:19-30
Het grote onderwerp van de Bijbel is de Heer Jezus Christus. Hij die het
levende Woord is vormt de inhoud van Gods gedachten en van zijn liefde.
Ieder die gelooft is binnengetreden in ‘het koninkrijk van de Zoon van zijn
liefde’(Ko1:13). Het is daarom ook dat het naar de wil van God de Vader is dat
wij opgroeien in de genade en kennis van zijn Zoon (Ef3:17; 2Pt3:18), en dat het
naar de wil van deze Zoon is dat wij de Vader leren kennen (Mt11:27; Jh14:6).
Dit groeien in de kennis van goddelijke personen gebeurt door het lezen en
leren uit de Bijbel, de omgang met God in gebed en de gemeenschap met
broeders en zusters. In het nu volgende gedeelte openbaart de Heilige Geest
de bijzondere wezenseenheid tussen de Vader en de Zoon. Dit wordt vandaag
bijzonder aangevallen. Velen binnen het christendom willen alleen maar weten
van de mens Jezus Christus, terwijl ze zijn God gelijk zijn ontkennen of zelfs
bestrijden. De Vader en de Zoon zijn weliswaar onderscheiden personen, maar
van hetzelfde wezen, behorend tot de ene Godheid. Dit is voor het verstand
niet te begrijpen, maar voor het geloof reden tot bewondering en aanbidding.

Vers 19
Jezus dan antwoordde en zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: de Zoon
kan niets doen van Zichzelf, tenzij Hij de Vader iets ziet doen; want alles wat
Die doet, dat doet ook de Zoon evenzo.
De Joden wisten maar al te goed dat de Heer zich aan God gelijk maakte door
over zijn Vader te spreken (vs18). Zij zagen dit als godslastering en wilden Hem
hierom doden. Dit vreselijke ongeloof van zijn broeders naar het vlees grijpt de
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Heer aan om een zeer diepgaand getuigenis te geven over de eenheid tussen
Hem en de Vader. Veel gelovigen lezen dit vers alsof de Heer Jezus duidelijk
wil maken dat hij ondergeschikt is aan de Vader en dus niets kan doen als Hij
het eerst de Vader ziet doen. Maar dit vers spreekt niet over gehoorzaamheid
of onbevoegdheid van zijn persoon, maar van de volkomen eenheid die er is
tussen de Vader en de Zoon. Met het ‘voorwaar, voorwaar’ wordt altijd iets
wezenlijks aangekondigd. De Zoon is niet van een ander wezen dan de Vader
en dus doet Hij precies dat wat de Vader doet. Ergens anders zegt de Heer: ‘Ik
en de Vader zijn één’ (Jh10:30) en: ‘Wie Mij aanschouwt, aanschouwt Hem die
mij heeft gezonden’ (Jh12:45), of: ‘Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien’
(Jh14:9). De Zoon doet niets onafhankelijk van de Vader, omdat Hij met Hem
één is, hoewel Hij een onderscheiden persoon is van de Vader. De Heer Jezus
zien en horen is hetzelfde als de Vader zien en horen. Willen wij de Vader leren
kennen, moeten we het leven en de persoon van Christus leren kennen. In
Hem woont de volheid van de godheid lichamelijk (Ko2:9).

Vers 20
Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem alles wat Hijzelf doet; en Hij
zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat u zich verwondert.
De Zoon is de enige die de Vader kan openbaren. Als mens hier op aarde was
Hij een volmaakte vertegenwoordiger van de Vader die nog nooit door iemand
was gezien of aan iemand was bekend gemaakt. Dat de Zoon volkomen de
Vader openbaart is omdat de Vader Hem alles toont wat Hijzelf doet. Dit is
vanwege de liefde die de Vader heeft voor de Zoon. In het genezen van de
verlamde man deed de Heer precies wat de Vader deed. Zo openbaarde
Hij de gedachten van de Vader. Maar de Vader zal Hem nog grotere werken
tonen, zoals het opwekken uit de dood van Lazarus, dit opdat de Joden zich
zullen verwonderen. Hij zegt niet: ‘opdat jullie zullen geloven’. Ze zullen zich
verwonderen over Hem, maar dit zal, individuele uitzonderingen nagelaten,
niet leiden tot geloof in zijn persoon. Dit is de tragiek die Johannes is dit
evangelie in het bijzonder benadrukt, dat het volk Israël zijn eigen Messias
verwerpt.
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Vers 21
Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de
Zoon levend wie Hij wil.
De Vader wekt doden op en maakt hen levend. Opwekking is een verandering
van positie. We waren in de wereld, onder de macht van de zonde en de duivel,
maar zijn nu op een heel nieuw gebied gebracht, dat van de opstanding. Dit is
de wereld van de Vader, van zijn liefde, genade en waarheid. ‘Levend worden’
is een verandering van toestand. We waren dood, hadden geen besef van
wie de Vader is en zijn nu levend gemaakt, in staat om Hem te kennen en te
dienen. Maar de Vader doet deze dingen niet via zijn ‘instrument’ de Zoon,
maar de Zoon doet dit zelf, omdat Hijzelf God is en levend maakt wie Hij wil.

Vers 22
Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de
Zoon gegeven,
Er is wel iets dat de Zoon alleen doet, hoewel namens de Vader en dat is het
oordeel. De Vader heeft dit oordeel aan de Zoon gegeven (zie verder vs27). Hij
kan als waarlijk mens ook op een rechtvaardige manier de mensheid oordelen.
Bovendien is Hij de Schepper (Ko1:15) als eeuwige Zoon en heeft het recht
de schepping te oordelen die tegen Hem in opstand is gekomen. Dit oordeel
zal zijn door het woord (logos) dat de Zoon heeft gesproken (Jh12:48). Ieder
die de Zoon afwijst die de Vader openbaart, zal verloren gaan. Ieder die Hem
aanneemt, zal worden opgewekt uit de doden en eeuwig leven hebben.
Met voorbijzien dan van de tijden der onwetendheid beveelt God nu aan de
mensen, dat zij zich allen overal moeten bekeren, omdat Hij een dag heeft
bepaald, waarop Hij het aardrijk in gerechtigheid zal oordelen door een man die
Hij daartoe heeft bestemd, waarvan Hij aan allen zekerheid heeft gegeven door
Hem uit de doden op te wekken. Hd17:30-31

Vers 23
opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert
de Vader niet die Hem heeft gezonden.
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Het is het verlangen van de Vader dat de Zoon wordt geëerd. Als men het
woord van de Zoon aanneemt zal de Vader worden geëerd via de Zoon. Maar
als men het woord afwijst, zoals de Joden dat in dit hoofdstuk en verderop
doen, eert men zowel de Zoon niet als de Vader die Hem heeft gezonden. Het
oordeel rust op een ieder die de Zoon afwijst, hetzij als Schepper, door het
getuigenis van de schepping af te wijzen, hetzij als de gezondene van de Vader,
door het evangelie af te wijzen.

Vers 24
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie mijn woord hoort en gelooft Hem die Mij
heeft gezonden, die heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, maar is
uit de dood overgegaan in het leven.
Dit is één van de meest troostrijke verzen uit de Bijbel. Weer begint de Heer
met ‘voorwaar, voorwaar’ zodat er weer iets zeer belangrijks volgt. Het woord
dat de Heer spreekt getuigt van de Vader. Als men dit woord gelooft is dat
hetzelfde als het eren van de Vader en dus heeft (niet: ‘krijgt’) zo iemand
eeuwig leven. Er is een onmiddellijk kennen van de Vader en de Zoon in het
hart door het geloof. De Heer Jezus is het leven dat bij de Vader was (1Jh1:2).
Dit leven dat Hij is deelt Hij nu mee aan een ieder die gelooft. De persoon
van Christus is de toetssteen voor de positie van een mens in de eeuwigheid.
Door het geloof in Hem komt men niet in het oordeel, waar wordt besloten
of men verloren gaat of niet. Het gaat hem niet alleen voorbij, maar hij komt
er helemaal niet in. Er zal geen afrekening komen voor de grote witte troon
(Op20:11-15) en ook geen oordeel in de dag van de Heer (zie 1Ts1:10;5:9).
Zo iemand is namelijk van toestand veranderd, van de dood in het leven
overgebracht. Ieder mens die God niet kent is geestelijk dood (Ef2:1).

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.
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Het ‘uur’ dat de stem van de Zoon van God klinkt is begonnen op het moment
dat Hij zijn bediening op aarde begon. Dit uur duurt nog steeds voort. Het is
voor iedereen mogelijk, die een Bijbel heeft of die het evangelie kan horen, om
de stem van de Zoon te horen. In de loop van de eeuwen zijn talloze mensen
geestelijk gezien uit de doden opgewekt doordat zij de stem van de Heer
hebben gehoord en hebben geloofd wat Hij zei. Bij mij persoonlijk was dit het
moment dat ik Jh4:26 las en een paar weken later het evangelie kreeg te horen
ergens in 1993. Leven is het genieten van wie de Vader en de Zoon zijn, en het
gehoorzamen van het woord van God.

Vers 27
Want zoals de Vader leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven
leven te hebben in Zichzelf;
De Vader heeft het leven dat in Hemzelf is, gegeven aan de Zoon toen deze
mens werd. Uiteraard had de Zoon dit leven in zichzelf als de eeuwige God,
maar nu ook als mens op aarde. ‘In Hem was leven’, zegt Jh1:4. Dit leven, dat
bij de Vader was, is geopenbaard (1Jh1:2). Dat de Zoon leven heeft in Zichzelf
bewijst des te meer dat de mens Christus dezelfde is als God.

Vers 27
en Hij heeft Hem macht gegeven oordeel uit te oefenen, omdat Hij de
Mensenzoon is.
De Vader heeft het oordeel gegeven aan de Zoon, omdat deze de Mensenzoon
is. Adam en zijn hele nageslacht hebben de eer van God oneer aangedaan
door de zonde, maar de Zoon is de ware ‘zoon van Adam’. Hij heeft in alles God
gehoorzaamd en is hiermee een waardige Rechter.

Vers 28
Verwondert u hierover niet, want er komt een uur dat allen die in de graven
zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan:
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De Heer Jezus kent de gedachten van de Joden die luisteren en ziet hun
verwondering. Toch konden zij weten dat het oordeel is gegeven door God aan
de Mensenzoon.
Ik keek toe in de nachtvisioenen, en zie, er kwam met de wolken Iemand als
een Mensenzoon. Hij kwam tot de Oude van dagen en men deed Hem voor Zijn
aangezicht naderbij komen. Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap,
en alle volken, natiën en talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een
eeuwige heerschappij, die Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap
zal niet te gronde gaan. Dn7:13-14

Verder hadden ze ook uit Ps8:7b (‘U hebt alles onder zijn voeten gelegd’)
kunnen leren dat er een mens zal worden gesteld over de hele schepping.
Allen die in de graven zijn zullen zijn stem horen en opstaan. Dit geldt zowel
voor hen die geloven als voor hen die niet geloven.

Vers 29
zij die het goede hebben gedaan tot de opstanding van het leven, en zij die
het kwade hebben bedreven tot de opstanding van het oordeel.
De gelovigen die gestorven zijn en het goede hebben gedaan zullen opstaan
en het leven binnengaan. Maar zij die het kwade hebben bedreven worden
uit hun graven opgewekt om in het oordeel te komen. Het gaat er hier niet
om dat mensen door goed te doen het eeuwige leven verdienen. Dat zou
tegen het hele wezen van het evangelie zijn, zoals ook de brief aan de Galaten
overduidelijk laat zien. Maar we leren uit de Bijbel dat ‘goed doen’ duidt op de
vrucht van de Geest, de werken van het geloof. Er zijn verschillende ‘fasen’ als
het gaat om de opstanding van de doden. Eerst stond uiteraard de Heer Zelf
op uit de dood. Zij die geloven vanaf Adam worden vervolgens uit de graven
opgewekt, voor de grote verdrukking en het 1000-jarige rijk (zie 1Ts4:15-17).
De gelovigen die zijn gestorven na de opname van de gemeente en voor de
wederkomst van Christus worden vervolgens opgewekt voor de 1000-jarige
regering (Op20:4-5). Zij die niet geloven worden tenslotte pas opgewekt na de
1000 jaar van regering van Christus. Dit betreft de opwekking van de lichamen.
De zielen van de gestorvenen zijn of in de ‘hades’, het dodenrijk, (dit zijn de
ongelovigen) of in het paradijs bij de Heer (Fp1:23; dit zijn de gelovigen).
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Vers 30
Ik kan van Mijzelf niets doen; zoals Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is
rechtvaardig, omdat Ik niet mijn wil zoek, maar de wil van Hem die Mij heeft
gezonden.
De Heer Jezus benadrukt nog eens de wezenseenheid die er tussen Hem
en de Vader is. Wat Hij hoort (zie Js50:4), zo oordeelt Hij. Hoewel Hij Zelf
oordeelt, is dat in overeenstemming met de Vader. Altijd was er de volkomen
gehoorzaamheid als mens aan de Vader terwijl de volkomen eenheid in wezen
tussen de Zoon en de Vader ook werkelijkheid was. De Heer zocht altijd de wil
van de Vader, daar waar de mens uit Adam altijd zijn eigen wil zoekt. Daarom is
het oordeel van de Heer rechtvaardig. Hij was volkomen gehoorzaam. Hij zocht
de wil van de Vader die Hem had gezonden om te getuigen van de waarheid en
om de Vader te openbaren. Wonderbaar Persoon!
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Het hart van God de Vader is vervuld van zijn Zoon. God de Geest, die het woord
van God heeft geïnspireerd, communiceert aan ons via dit, door Johannes
geschreven evangelie het hart van de Vader. De Zoon, die eeuwig God is en
van eeuwigheid af bij de Vader was, is mens geworden en heeft onder ons
gewoond (Jh1:14). Hij kwam om op deze aarde de Vader te verheerlijken en
om Hem te openbaren. Hierin zien we de goddelijke liefde: De Vader getuigt
van de Zoon en doet alles om Hem te verheerlijken, terwijl de Zoon in alles
verwijst naar de Vader. Zijn hele leven was in gehoorzaamheid aan de Vader
zoals we hebben gelezen in 5:30. Hij is de enige mens die er ooit is geweest, die
in alles God heeft gehoorzaamd. Hierin verheerlijkte Hij de Vader. Door mens te
worden kon Hij de gelovigen, via zijn kruisdood en opstanding, vereenzelvigen
met Zichzelf. Hierdoor hebben de gelovigen toegang gekregen tot de Vader
(Jh14:6). Dit is het eeuwige leven. Het doel is om deze goddelijke liefde, die
de Vader en de Zoon kenmerken, in mensenlevens te reproduceren door de
Heilige Geest. Hiervoor is nodig onze voortdurende verbinding met de Here
Jezus. De Bijbel is ons gegeven om als kleine kinderen in afhankelijkheid te
groeien in de omgang met Hem.

Vers 31
Als Ik van Mijzelf getuig, is mijn getuigenis niet waar.
De situatie waar de Heer deze woorden spreekt is nog steeds die van de
verwerping van de Joden wat betreft de persoon van de Heer. Zij hadden
moordzucht in hun harten naar Hem omdat Hij Zichzelf gelijk stelde met God.
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Hierin openbaarde zich de gezindheid van de duivel, die hun eigenlijke vader
was (zie 8:44). Maar de Heer spreekt van de getuigen die bevestigen dat Hij de
waarheid sprak. Op grond van zijn eigen getuigenis staat deze zaak niet vast,
zoals ook in de wet van de Joden duidelijk wordt:
Eén enkele getuige mag tegen niemand opstaan met betrekking tot enige
ongerechtigheid of tot enige zonde, bij elke zonde die men ook zou kunnen doen.
Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat
de zaak vast. Dt19:15

Hierom zegt de Heer dat zijn eigen getuigenis niet waar is, om de Joden
tegemoet te komen. Uieraard is dat wat de Heer over Zichzelf getuigt wel waar
en betrouwbaar, maar het gaat hier om de aanvaardbaarheid ervan.
Jezus antwoordde en zei tot hen: Ook als Ik van Mijzelf getuig, is mijn getuigenis
waar, want Ik weet waar Ik vandaan ben gekomen en waar Ik heenga; maar u
weet niet waar Ik vandaan kom of waar Ik heenga. Jh8:14

Omdat de Heer Jezus in alles de wil van de Vader deed, in totale afhankelijkheid,
wilde Hij niet van Zichzelf getuigen, maar liet het aan de Vader over. Als het
gaat om zijn eigen heerlijkheid, dan getuigt Hij wel van Zichzelf.

Vers 32
Er is een ander die van Mij getuigt, en Ik weet dat het getuigenis dat Hij van
Mij getuigt, waar is.
De getuige waar de Heer het hier over heeft is de Heilige Geest. Deze getuigt
altijd van de Heer Jezus!
Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen.
Jh16:14
Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Op19:10

Dit getuigenis van de Geest is via de Schriften en via personen die in deze
Schriften spreken. Het viervoudige getuigenis aangaande de Heer zal in dit
hoofdstuk verder worden behandeld. Het betreft de getuigenissen van:
•

Johannes de Doper (vs33-35)

•

De werken van de Heer Zelf (vs36)
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•

De Vader (vs37-38)

•

De Schriften (vs39)

Vers 33
U hebt naar Johannes toe gezonden en hij heeft van de waarheid getuigd.
De Joden hadden zelf Levieten en priesters naar Johannes gestuurd om naar
zijn getuigenis te vragen:
En dit is het getuigenis van Johannes, toen de Joden priesters en Levieten uit
Jeruzalem naar hem toe gezonden hadden om hem te vragen: Wie bent u? En hij
beleed en loochende het niet; en hij beleed: Ik ben de Christus niet. En zij vroegen
hem: Wat dan? Bent u Elia? En hij zei: Ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij
antwoordde: Nee. Zij zeiden dan tot hem: Wie bent u? opdat wij antwoord geven
aan hen die ons hebben gezonden. Wat zegt u van uzelf? Jh1:19-22

Johannes getuigde van de waarheid door duidelijk te zeggen dat hij de Christus
niet was. Maar hij wees wel op het Lam van God (Jh1:29). Hij sprak van ‘Hij die
God heeft gezonden’ (Jh3:34) en over de Vader die de Zoon liefheeft (Jh3:35).

Vers 34
Ik neem echter niet het getuigenis van een mens aan; maar Ik zeg dit, opdat
u behouden wordt.
De eeuwige Zoon heeft het niet nodig dat een sterfelijk mens van Hem getuigt,
maar om de Joden tegemoet te komen, liet Hij dit toe. Doordat zij bewust dit
getuigenis verwierpen, bezegelden zij hun lot. De Heer wilde dat zij behouden
werden, maar uit alles bleek dat zijn woorden geen enkele ingang hadden in
hun harten.

Vers 35
Hij was de brandende en schijnende lamp, en u hebt zich voor een tijd in zijn
licht willen verheugen.
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Hij was een brandende lamp, vurig van geest om van de Heer te getuigen en
schijnend door de waarheid te verkondigen. Hebben wij een vurige innerlijke
gedrevenheid om over Hem te spreken? Is ons leven als een schijnende lamp?
…opdat u onberispelijk en rein bent, onbesproken kinderen van God temidden
van een krom en verdraaid geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld,
Fp2:15

Voor een tijdje hebben de Joden zich willen verheugen in het licht van het
getuigenis van Johannes de Doper. Zo zijn er velen vandaag die zich een tijdje
thuis voelen in het christelijke getuigenis, maar na een tijdje openbaart er in
hen, net zoals bij de Joden, een vijandig hart naar de Here Jezus toe.
Want het is onmogelijk hen die eens verlicht zijn geweest en van de hemelse
gave geproefd hebben en deelgenoten van de Heilige Geest geworden zijn, en
het goede woord van God en de krachten van de toekomstige eeuw geproefd
hebben en afgevallen zijn, nog eens te vernieuwen tot bekering, daar zij voor
zichzelf de Zoon van God kruisigen en openlijk te schande maken. Hb6:4-6

Vers 36
Ik heb echter het getuigenis dat groter is dan dat van Johannes; want de
werken die de Vader Mij heeft gegeven om ze te volbrengen, die werken zelf
die Ik doe, getuigen van Mij dat de Vader Mij heeft gezonden.
Johannes was een lamp, maar de Heer Zelf is de zon. Als de zon schijnt, is er
geen lamp meer nodig. Het getuigenis van de werken van de Heer, die Hem
door de Vader zijn gegeven, zijn een krachtiger getuigenis dan de woorden van
Johannes de Doper. Het zijn de werken van genade die de Heer aan mensen
bewees door hen te genezen of, zoals bij de Samaritaanse vrouw, hen leven te
geven vanuit de Vader.
Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft niet. De werken die Ik
doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van Mij; Jh10:25
Als Ik niet de werken van mijn Vader doe, gelooft Mij niet; maar als Ik ze doe en
u Mij niet gelooft, gelooft dan de werken, opdat u erkent en weet dat de Vader in
Mij is en Ik in de Vader. Jh10:37-38
Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot
u spreek, spreek Ik niet vanuit Mijzelf, maar de Vader die in Mij blijft, Die doet
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de werken. Gelooft Mij dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is; en zo niet,
gelooft Mij om de werken zelf. Jh14:10-11

Vers 37-38
En de Vader die Mij heeft gezonden, Die heeft van Mij getuigd. U hebt noch
zijn stem ooit gehoord, noch zijn gedaante gezien, en zijn woord hebt u niet
blijvend in u, omdat u Hem niet gelooft die Hij heeft gezonden.
De derde getuige is de Vader Zelf. Tijdens de doop van de Heer sprak de Vader
over zijn geliefde Zoon: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie ik welbehagen heb
gevonden’ Mt3:17; Mk1:11; Lk3:22. De Joden hadden wel de stem van de Vader
gehoord bij deze gelegenheid, maar nooit echt zijn stem gehoord, namelijk de
bedoeling ervan. Hij die de geliefde van de Vader is, werd het voorwerp van
hun haat. Zijn woord was daarom niet blijvend in hen, zoals dat vandaag ook
helaas voor vele ‘christenen’ geldt. Zij hebben geen innerlijke liefde voor de
Zoon, dat is wat ‘geloof’ hier is.

Vers 39-40
U onderzoekt de Schriften, omdat u meent daarin eeuwig leven te hebben;
en die zijn het die van Mij getuigen; en toch wilt u tot Mij niet komen opdat
u leven hebt.
Het Oude Testament, de Schriften van de Joden, de vierde getuige, werden
ijverig onderzocht. Ze wilden hierin het eeuwige leven verdienen. Toch ontging
het hen dat deze Schriften getuigen van de Heer Jezus, de enige weg tot dit
eeuwige leven. Ze wilden niet tot Hem komen, ze haatten Hem omdat Hij van
hun werken getuigden dat ze boos waren (Jh7:7). Zo zijn er ook velen vandaag
binnen de christenheid die zich bezig houden met het onderzoeken van de
Bijbel, terwijl zij niet tot de Heer Jezus willen komen om gered te worden. Ze
erkennen niet dat ze verloren zijn. De Bijbel is enkel het voorwerp van hun
theologische studie, meer niet.
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Vers 41
Eer van mensen neem Ik niet aan; maar Ik ken u, dat u de liefde van God niet
in uzelf hebt.
De Heer kende hun harten, ze zochten eer van elkaar. Dit is het trotse, menselijke
hart. Het zoekt zijn eigen eer. Als Hij aan hun menselijke verwachtingen zou
voldoen, dan zouden ze Hem wel willen eren. Maar de Heer neemt geen eer
van mensen aan op deze voorwaarden. Hij, de alwetende, kende hun harten.
Ze hadden de liefde van God niet in zichzelf, anders zouden ze Hem zeker
hebben aangenomen en aanbeden, aangezien de liefde van God altijd uitgaat
naar zijn Zoon. De grote blokkade voor een mens om de Heer Jezus te kennen
is eigenliefde. Wij moeten leren om af te zien van alles dat ons ego streelt. Als
we de liefde van God willen kennen, in de gedaante van zijn Zoon, moeten we
leren ‘arm van geest’ te worden. Niemand toont ons dit scherper dan Saulus
van Tarsus, de trotse farizeeër, die na de ontmoeting met Christus nooit meer
wilde vertrouwen op zichzelf.

Vers 42-43
Ik ben gekomen in de naam van mijn Vader en u neemt Mij niet aan; als een
ander komt in zijn eigen naam, die zult u aannemen.
De Heer bewees in alles, in woord en in werk, te zijn gezonden door de
Vader. Maar ondanks dat en ondanks de vier getuigen die we hebben gezien,
weigerden de Joden Hem aan te nemen. Er zal daarom straks een ander komen
die zij wel zullen aannemen als hun koning. Dit is de antichrist, de mens van
de zonde (zie 2Ts2:4; 1Jh2:18; Op13:11), de valse profeet die zich zal voordoen
als de Messias. Hij zal in zijn eigen naam komen, vol zijn van zichzelf en over
zichzelf spreken. Hij is de dwaze herder:
Toen zeide de Here tot mij: Neem u nog eens de uitrusting van een dwaze herder;
want zie, Ik stel een herder in het land: naar wat verdelgd dreigt te worden, zal
hij niet omzien; het verstrooide zal hij niet opzoeken, het gewonde zal hij niet
trachten te helen, het uitgeputte zal hij niet verzorgen; maar het vlees van de
vette beesten zal hij eten, en hun hoeven zal hij afrukken. Wee de nietswaardige
herder, die de schapen verlaat: het zwaard over zijn arm en zijn rechteroog!
Verdorren zal zijn arm, verduisterd worden zijn rechteroog. Zc11:15-17 NBG
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Zie verder Dn9:27 en 11:35-39.

Vers 44
Hoe kunt u geloven, u die eer van elkaar aanneemt en niet de eer zoekt die
van de enige God komt?
Het is onmogelijk voor het onbekeerde hart om iets te zien van de heerlijkheid
van de Heer Jezus. Het natuurlijke hart kan het niet begrijpen (1Ko2:14). Zolang
de Joden eer van elkaar zochten en ook aannamen, dat wat het natuurlijke
hart zoekt, konden zij niet geloven. De ware eer in deze wereld moet van God
komen. Als wij het getuigenis dat God van zijn Zoon heeft gegeven aannemen,
zal God ons eren. Maar eer van mensen is altijd een blokkade. Helaas zien we
vandaag dat veel theologen elkaar eren door titels als ‘professor’, ‘doctor’, etc.
Laat daarom niemand in mensen roemen; want alles is van u: 1Ko3:21

Vers 45-47
Meent niet dat Ik u bij de Vader zal aanklagen; hij die u aanklaagt is Mozes,
op wie u uw hoop gevestigd hebt. Want als u Mozes geloofde, zou u Mij
geloven, want hij heeft over Mij geschreven. Maar als u zijn geschriften niet
gelooft, hoe zult u mijn woorden geloven?
De Heer Jezus zal hen niet aanklagen bij de Vader. De eerste vijf boeken van
het Oude Testament getuigen van de Zoon. Ieder die de Zoon liefheeft, ziet dit
op een bepaald moment. Maar de Joden, die meenden dat zij in hun wet, de
geschriften van Mozes, enige grond hadden voor hun houding tegenover Hem,
worden door deze zelfde geschriften aangeklaagd. Het geloof in de Schrift leidt
altijd tot geloof in de Zoon. Andersom: wie de Zoon gelooft, ziet Hem in de
Schrift. Als zij Hem niet zagen in deze geschriften, was het ook onmogelijk zijn
woorden te geloven, want die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Als wij ons onderwerpen aan het gezag van de Bijbel, zullen we Hem daarin
ontmoeten. Stellen wij onszelf boven de Bijbel door een kritische, hoogmoedige
houding, dan blijft Hij voor ons verborgen.
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Hij echter zei tot hem: Als zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij,
ook al stond iemand uit de doden op, zich niet laten overtuigen. Lk16:31
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In hoofdstuk 5 lazen we indrukwekkende woorden van de Heer Jezus over wie
Hij is als de eeuwige Zoon van God. Hij is één met de Vader, maar ook de Zoon
des mensen die zal komen om te oordelen. Hem is gegeven alle macht in de
hemel en op de aarde (Mt28:18). Hij is én de eeuwige God die mens werd
én de mens die door God is aangesteld als Rechter over levenden en doden.
Johannes’ evangelie is anders dan de overige drie. Dit zien we o.a. ook in het
feit dat hij niet veel gebeurtenissen beschrijft uit het leven van Jezus maar
vooral gesprekken en monologen van de Heer. Als hij dan een gebeurtenis
beschrijft, zoals hier, dan heeft dat altijd het doel om een diepere waarheid,
die later wordt ontvouwd, te illustreren. In dit hoofdstuk is dat Christus als het
ware, levende brood dat uit de hemel is neergedaald.

Vers 1 en 2
Daarna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, of van Tiberias.
En een grote menigte volgde Hem, omdat zij de tekenen zagen die Hij deed
aan de zieken.
We zien de Heer hier in zijn vernederde staat als dienstknecht. Hij vertrekt
naar de zee van Galiliea, wat eigenlijk een meer is, in het noorden van Israël.
Een grote menigte volgt Hem. Dit niet vanwege wie Hij werkelijk is, maar
vanwege de tekenen die ze hadden gezien. Het zien van tekenen brengt geen
bekering van harten teweeg. Dit is belangrijk om te weten, omdat er vandaag
ook mensen zijn binnen de christenheid die menen dat dit wel het geval is.
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Maar enkel en alleen het woord van God dat het geweten van een mens raakt,
brengt oprechte bekering teweeg.
En daarom ook danken wij God onophoudelijk, dat u, toen u van ons het woord
van de prediking van God hebt ontvangen, het hebt aangenomen niet als een
woord van mensen, maar, zoals het waarlijk is, als Gods woord, dat ook werkt in
u die gelooft. 1Ts2:13

Vers 3 en 4
En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met zijn discipelen. En het
Pascha, het feest van de Joden, was nabij.
De Heer stuurt de mensen echter niet weg, ook al volgen ze Hem met verkeerde
motieven, maar Hij gaat zitten om hen voor te bereiden op onderwijs over
Hemzelf. Johannes noemt voor de derde keer het Pascha (aangenomen dat
5:1 ook hierop duidt). We zijn dus een jaar verder dan de gebeurtenissen in
hoofdstuk 5. De Heer is in dat jaar openlijk verworpen in Nazareth en zijn
getuige, Johannes de Doper, is gedood. Geen van de aanleidingen tot de
spijziging worden hier genoemd. Alles is in de hand van de Heer. Hij vult de
aandacht zoals altijd in dit evangelie.
We lezen niet veel over de discipelen in dit evangelie, maar wel in dit
hoofdstuk. Johannes heeft meer de familie van God op het oog, in plaats van
de individuele navolging. Waar de Joden zich voorbereiden op het Pascha, wat
ook verband hield met het eten van ongezuurde broden, gaat de Heer hier
uitbeelden dat Hij het ware brood is, ongezuurd, zonder zonde. Het Pascha
zou worden vervangen door het eten van de Heer zelf en had dus geen plaats
meer als herinneringsfeest.

Vers 5-7
Toen nu Jezus de ogen opsloeg en zag dat een grote menigte naar Hem toe
kwam, zei Hij tot Filippus: Waar zullen wij broden kopen, opdat dezen eten?
Dit nu zei Hij om hem op de proef te stellen; want Hij wist Zelf wat Hij zou
doen. Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd denaren broden is voor
hen niet genoeg dat ieder een klein beetje krijgt.
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De Heer ziet de menigten en wil graag uit de mond van Filippus horen welk
geloof er in zijn hart is betreffende de heerlijkheid van de Zoon van God. Hij
stelt hem dus op de proef. Er zijn vaak omstandigheden in ons leven die ons
de vraag doen stellen of we wel genoeg vertrouwen hebben in Hem. Filippus
schat de hele situatie in naar dat wat voor ogen is en heeft het tekort aan
geld voor zijn aandacht en toont daarmee nog weinig te hebben begrepen
van de almacht van de Heer Jezus. Waar is Petrus hier? Waar Johannes? De
natuurlijke mens kan in zijn aanwezigheid niet bestaan.

Vers 8-9
Een van zijn discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tot Hem: Hier
is een jongen die vijf gerstebroden en twee vissen heeft, maar wat is dat op
zovelen?
Andreas staat bekend als een discipel die anderen bij de Heer brengt. Zo
bracht hij ook Petrus bij Hem (Jh1:43). Nu brengt hij de jongen bij de Heer, zij
het met weinig geloof. ‘Wat is dat op zovelen?’ Hiermee toont ook hij aan niet
echt te begrijpen wie de Heer werkelijk is. De discipelen hebben tijdens de
omgang met de Heer nog niet de Heilige Geest inwonend die als enige in staat
is ons te laten zien wie de Heer Jezus is. Zij reageren dan ook voortdurend als
natuurlijke mensen, ongeschikt voor de geestelijke zaken.

Vers 10
Jezus zei: Laat de mensen gaan zitten. Nu was er veel gras op die plaats. Dus
gingen ze zitten, de mannen ongeveer vijfduizend in getal.
In alles neemt de Heer het initiatief, zo ook hier. Hij is de alwetende Zoon die
bepaalt. Hij gebiedt de discipelen de mensen op het gras te laten zitten. Altijd
weer leidt Hij mensen naar grazige weiden (zie Ps23:1). Ze gingen zitten, want
er is volkomen rust bij Hem. Dat de mannen worden genoemd is typisch voor
de Schrift. Ze zijn de kracht van de natie, maar zonder de Heer niets. Totaal
zullen er dus, inclusief kinderen tussen de twaalf en vijftien duizend mensen
zijn geweest! Het moet een indrukwekkend schouwspel zijn geweest om te
zien hoe de Heer aan al deze mensen dit onderwijs heeft gegeven.
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Vers 11 t/m 13
Jezus dan nam de broden, en toen Hij gedankt had, verdeelde Hij ze onder hen
die daar zaten; op gelijke wijze ook van de vissen, zoveel zij wilden. En toen
zij verzadigd waren, zei Hij tot zijn discipelen: Verzamelt de overgeschoten
brokken, opdat er niets verloren gaat. Zij verzamelden ze dan en vulden
twaalf handkorven met brokken van de vijf gerstebroden, die waren
overgelaten door hen die hadden gegeten.
De Heer dankt eerst de Vader, want Hij doet geen ding of Hij moet het de Vader
zien doen (Jh5:19). In de andere evangeliën zien we dat Hij de discipelen de
opdracht geeft de broden en de vissen te verdelen, maar hier is het de Heer
Zelf die dit doet. In alles is Hij degene die initiatief neemt in dit evangelie. Hij
deelt uit tot de mens verzadigd is. Het is goed dat het hart wordt gesterkt door
dat wat Hij geeft, namelijk Zichzelf. Hij geeft in overvloed en er is zelfs nog
een overschot. Dit heeft Hij bewust gedaan, zodat anderen, later, ook konden
delen in dat wat Hij geeft. Het getal twaalf is duidelijk een verwijzing naar de
twaalf discipelen, die hier het hele volk Israël vertegenwoordigen. Er zal straks
een volkomen herstel zijn voor hen (zie Rm11:25-26).

Vers 14
Toen nu de mensen het teken hadden gezien dat Jezus had gedaan, zeiden zij:
Deze is waarlijk de profeet die in de wereld zou komen.
Zoals al eerder gezegd gaan mensen niet geloven op grond van tekenen alleen.
Het teken dat de Heer hier verricht is bedoeld als inleiding op dieper onderwijs
zoals dat ook is met alle andere tekenen. Ze be-tekenen iets, ze wijzen naar
iets dat dieper ligt. Maar de menigte houdt Hem op grond van het teken op
‘de profeet die in de wereld komen zou’. Zij refereren hier op Dt18:15 en 18:
Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor
u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren, vs15
Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals
u. ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebeid, zal Hij tot
hen spreken. Vs18
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Vers 15
Daar nu Jezus wist dat zij zouden komen en Hem met geweld wegvoeren om
Hem koning te maken, ontweek Hij opnieuw op de berg, Hij alleen.
De menigte wilde Hem wel als Koning, maar om de verkeerde redenen. De
duivel wil dat Hij zonder te sterven Koning wordt, maar dat is alles een leugen.
De Heer was gekomen om zijn leven te geven en om een heel ander koninkrijk
te beginnen dan zij dachten. Israël zou onder het oordeel komen en de
behoudenis zou naar de heidenen gaan. De Heer Jezus zonderde Zich van deze
gedachte van de menigte af en ging alleen de berg op. Bij de Vader zijn was zijn
verlangen en zou ook dat van ons moeten zijn zodra gedachten en verlangens
van mensen het zicht op de Heer Jezus dreigen te vertroebelen. Bovendien
is dit een beeld van zijn hemelvaart. Daar kan Hij voorbede doen voor zijn
discipelen, hetgeen hard nodig is als we zien wat er nu gebeurt tijdens zijn
afwezigheid. Zie daarover mijn boek ‘Trouw tot het einde’.

Vers 16 t/m 18
En toen het avond was geworden, daalden zijn discipelen af naar de zee; en
zij gingen in een schip en kwamen over de zee naar Kapernaum. En het was
al donker geworden en Jezus was nog niet naar hen toe gekomen. En de zee
werd onstuimig, daar er een hevige wind waaide
De Heer Jezus is nu afwezig. Wij, zijn discipelen, zijn hier op deze aarde
achtergebleven. Hij is de ‘berg opgegaan’ en is verheerlijkt aan de rechterhand
van God. De discipelen dalen af naar de zee om in het schip te gaan. Het is
inmiddels avond geworden, en dit duidt op de geestelijke duisternis die er nu
heerst. Het is donker geworden. De Heer is nog niet teruggekomen en wij zijn
hier in een wereld die bruist en stormt. Er waait een ‘hevige wind’ wat staat
voor allerlei wind van leer die rondgaat:
opdat wij niet meer onmondigen zijn, heen en weer bewogen en rondgedreven
door elke wind van de leer, door bedriegerij van de mensen, door hun sluwheid
om door listen te doen dwalen, Ef4:14

Dit typeert de huidige tijd. We moeten in alles uitzien naar Hem. Maar de
discipelen hadden dit onderscheidingsvermogen nog niet.
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Vers 19
En toen zij ongeveer vijfentwintig of dertig stadiën hadden geroeid, zagen zij
Jezus op de zee lopen en dicht bij het schip komen, en zij werden bang.
Een stadie is ongeveer 185 meter, dus tussen 4, 5 en 5, 5 km geroeid te hebben
zagen zij Jezus. Hij loopt op de zee en toont hiermee aan dat Hij Heer is over
alle omstandigheden. Als we de zee zien als het woelen van de volkeren, is Hij
Koning over hen, dat wat de menigte Hem wilde maken. Toch zijn de discipelen
bang. Ze kennen Hem nog niet zoals Hij is voordat de Geest zou komen om
Hem aan hen te openbaren (Jh16:14).

Vers 20 en 21
Maar Hij zei tot hen: Ik ben het, weest niet bang! Zij wilden Hem dan in het
schip nemen, en terstond kwam het schip aan het land waar zij heen voeren.
Er is nooit reden tot angst als het gaat om een ontmoeting met de Heer. Hij
stelt hen gerust en nog voordat ze Hem in het schip willen nemen, komen ze
aan land. Het is een treffend beeld van het overblijfsel van Israël dat Hem zal
ontvangen als Hij komt. Eerst zal angst overheersen, maar dan, op Zijn woord,
rust voor het volk. Geen woelende volken meer tegen hen, maar rust met Hem
aan wal.

Vers 22
De volgende dag zag de menigte die aan de overkant van de zee stond, dat
daar geen ander scheepje was geweest dan dat ene waarin zijn discipelen
waren gegaan, en dat Jezus niet met zijn discipelen in het schip was gegaan,
maar dat zijn discipelen alleen waren weggegaan;
Johannes voegt nog toe dat de menigte getuige was van deze wonderlijke
gebeurtenis en dat de Heer Jezus dus over de zee gewandeld heeft. Ze hadden
de discipelen alleen zien weggaan, zoals de wereld ook ons ‘alleen’ ziet gaan in
het leven, maar op het einde blijkt Hij erbij te zijn geweest. Ze waren nog steeds
naar Hem op zoek, nadat ze het teken hadden gezien van de wonderbaarlijke
vermenigvuldiging van de broden en de vissen.
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Zoals we meerder malen hebben kunnen zien, is het grote doel van dit evangelie
het tonen van de Heer Jezus als gekomen van de Vader om aan mensen het
eeuwige leven te geven. Het Jodendom was niet in staat gebleken leven voort
te brengen ondanks al hun uiterlijke voorrechten, die ze te danken hadden aan
God. Maar toen de Zoon van God in hun midden kwam, herkenden de leiders
van het volk Hem niet wilden zij Hem doden. Hiermee is aangetoond dat het
Jodendom gefaald had. Via verschillende tekenen toonde Christus aan wie Hij
was. De massa van de Israëlieten werd aangetrokken door de wonderen en
tekenen die de Heer verrichtte en wilde Hem om deze reden koning maken,
hetgeen niet in de wegen van God paste. Na de wonderbaarlijke spijziging
van meer dan tienduizend mensen, ontweek Hij de massa vanwege hun
verlangen om Hem zelfs met geweld koning te maken. Maar het moment
moest nog komen om hen te leren wat de diepere betekenis was van de
wonderbare spijziging: dat Hij het enige geestelijke voedsel is voor de harten.
Ter voorbereiding op dit onderwijs zagen we dat:
1.

Christus vanaf de berg voorziet van brood in hun natuurlijke leven als
Koning voor zijn volk.

2.

Christus als Hogepriester voorziet de zijnen in hun geestelijke leven tijdens
de storm van de tijden als de gelovigen alle machten tegen hen gekeerd
zien.
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Vers 23-25
maar er kwamen andere scheepjes van Tiberias dicht bij de plaats waar
zij het brood gegeten hadden, nadat de Heer had gedankt. Toen dan de
menigte zag dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, gingen zij zelf
in de schepen en kwamen in Kapernaum om Jezus te zoeken. En toen zij Hem
hadden gevonden aan de overkant van de zee, zeiden zij tot Hem: Rabbi,
wanneer bent U hier gekomen?
De menigte zoekt Hem, zoals vandaag velen bezig zijn met ‘Jezus’. Hij is een
uiterst gewaardeerd godsdienstig persoon in de ogen van velen. Velen komen
samen in kerkdiensten en praten over Jezus en bidden tot Hem. De vraag is
alleen: Wat zoeken ze in Hem? De menigte in dit gedeelte zoekt Hem voor
eigen voordeel, zoals we dat later ook zien bij Simon de tovenaar in Hd8:18-19
Toen nu Simon zag dat door de oplegging van de handen van de apostelen de
Heilige Geest gegeven werd, bood hij hun geld aan en zei: Geeft ook mij deze
macht, opdat ieder die ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt.

Velen zijn ook nieuwsgierig naar de wonderen: ‘Hoe bent U hier gekomen’?
Maar de Heer bevredigt dit soort nieuwsgierigheid niet. Johannes vermeld
nogmaals dat de Heer had gedankt voordat Hij de broden en de vissen
verdeelden, om aan te geven dat de Vader door Hem in alles werd gezocht.

Vers 26
Jezus antwoordde hun en zei: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: u zoekt Mij, niet
omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u van de broden hebt gegeten en
verzadigd bent.
De Heer kent de harten van de mensen. Ze volgden Hem niet vanwege wie
Hij is, maar vanwege hun gevulde magen. Als de Heer de tijdelijke noden van
de menigte tegemoet was gekomen zonder hun ware verloren toestand aan
het licht te brengen, hadden ze Hem vol overgave gevolgd, met blijdschap.
Zo is het vandaag nog steeds in de massa van de christenheid. Men vindt het
prettig om te luisteren naar preken waar over Hem wordt gesproken als de
Mens die van God is gezonden als een ‘goed mens’, een ‘voorbeeld’ om de
wereld een betere plaats te maken of om de tijdelijke noden van de mens
tegemoet te komen. Men wil ‘verzadigd’ worden met een goed gevoel. Maar
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als Christus wordt verkondigt als de Mens door Wie God de natuurlijke mens
op het kruis veroordeelt en via de nieuwe schepping de mens wil zegenen,
heeft de meerderheid geen belangstelling. Men wil niet horen dat de mens
door en door verdorven is en zonder Christus voor eeuwig verloren gaat.

Vers 27
Werkt niet om het voedsel dat vergaat, maar om het voedsel dat blijft tot in
het eeuwige leven, dat de Zoon des mensen u zal geven, want Hem heeft de
Vader, God, verzegeld.
De natuurlijke mens zoekt in de godsdienst, ook in de christelijke, resultaten
die uiteindelijk weer vergaan. Men is niet geïnteresseerd in het eeuwige, maar
in het tijdelijke. Men zoekt zegen in dit aardse bestaan zoals bezit, gezondheid
en comfort. Men wil dit leven zo voordelig mogelijk leven en zo optimaal
mogelijk genieten. Maar de Zoon des mensen is gekomen om het eeuwige
voedsel te geven, dat nooit vergaat en blijft tot in alle eeuwigheden. Zagen
we in Johannes 5 de heerlijkheid van de Zoon van God als gekomen van de
Vader, hier is het de heerlijkheid van de Zoon des mensen. In dat opzicht is Hij
de mens die de vreugde en de volmaakte blijdschap is van God vanwege diens
totale gehoorzaamheid aan Hem. De Vader heeft Hem verzegeld als de enige
waar het eeuwige leven bij te vinden is. Hij is het die verzegeld werd met de
Heilige Geest bij zijn doop, nadat de Vader openlijk had getuigd van Hem:
…en zie, een stem uit de hemelen zei: Deze is mijn geliefde Zoon, in Wie Ik
welbehagen heb gevonden. Mt3:17

Vers 28
Zij zeiden dan tot Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken van God
werken?
Deze vraag verraadt de totale onwetendheid ten opzichte van hun eigen staat
tegenover de Zoon des mensen. De godsdienstige mens denkt altijd in termen
van ‘doen’. De christenheid heeft zich al snel in de geschiedenis losgemaakt
van de genade en is vervallen in Judaïstische en heidense invloeden. Men
moet van alles doen om bij God in de gunst te komen. Het houden van de tien
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geboden, het opzeggen van gebeden, het houden aan de regels van de kerk
etc. Maar men beseft niet de totale zondige staat tegenover een heilig God.
Het doet denken aan de vraag van de rijke jongeling aan de Heer:
En een overste vroeg Hem aldus: Goede Meester, wat moet ik doen om eeuwig
leven te beërven? Lk18:18

Vers 29
Jezus antwoordde en zei tot hen: Dit is het werk van God, dat u gelooft in
Hem die Hij heeft gezonden.
De Heer antwoordt op grond van hun eigen harten. Er is geen besef van de
totale onmacht van het eigen vlees. Om de werken van God te kunnen werken
moet er daarom eerst een geloof zijn in de Heer Jezus als de gezondene van de
Vader. Deze is gezonden om de zonde van de wereld weg te nemen en om aan
te geven dat de mens een verloren zondaar is. Eerst komt het geloof, dan de
werken, omdat Christus eerst in de harten woning moet maken om zijn eigen
leven uit te leven (Gl2:20). Later in dit hoofdstuk zal de Heer dit ook zeggen,
zie vs63.

Vers 30-31
Zij zeiden dan tot Hem: Welk teken doet U dan, opdat wij zien en U geloven?
Welk werk doet U? Onze vaderen hebben het manna gegeten in de woestijn,
zoals geschreven staat: ’Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten’.
Als de Heer de aandacht richt op zichzelf, komt het ongeloof in opstand. Ze
zien voor hun ogen een Man in eenvoud en vernedering, geen wonderdoener
of machtige koning. Ze kunnen niet zien wie Hij is omdat ze dat niet willen.
Ze gaan het teken van de Heer vergelijken met dat wat Jahweh deed, hoewel
ze Hem niet noemen, die in hun ogen in ieder geval enorm indrukwekkende
tekenen deed door het volk, dat uit miljoenen bestond, veertig jaren te voeden
met brood uit de hemel, het manna. Kennelijk waren ze vergeten dat het hele
volk, op twee na, gestorven was in de woestijn vanwege hun zonde (zie vs49).
Ze citeren Nh9:15 en Ps105:40 om er een indrukwekkend godsdienstige lading
aan te geven. Hiermee bewijzen ze dat het teken dat de Heer had verricht aan
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het begin van dit hoofdstuk, in hun ogen verachtelijk was in vergelijking met
dat wat God deed met het manna. Als God de Heer Jezus heeft gezonden dan
moeten zijn tekenen minstens zo indrukwekkend zijn als die van God Zelf.

Vers 32-33
Jezus dan zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: niet Mozes heeft u het
brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de
hemel. Want het brood van God is Hij die uit de hemel neerdaalt en aan de
wereld leven geeft.
Het dubbele ‘voorwaar’ geeft altijd aan dat de Heer Jezus iets gaat zeggen dat
heel erg belangrijk is. Als de menigte en dus het menselijke, natuurlijke hart de
heerlijkheid van Christus lager inschat dan deze is, namelijk God zelf, dan volgt
er een belangrijke waarheid. Het was niet Mozes die het brood uit de hemel gaf.
Het manna was slechts een type van Christus die het ware, werkelijke brood
uit de hemel is. De geschiedenis van het manna in de woestijn wijst vooruit
naar het ware brood dat zou komen. Maar zoals Israël het manna verachtte
(Nm21:5), zo verachtte het volk ook de Zoon van God door Hem te kruisigen. Er
worden drie waarheden in dit gedeelte verkondigd door de Heer Jezus:
1.

Mozes was net als het volk een ontvanger, maar de Vader zond de Zoon
uit liefde om de mens onder de rechtvaardige eisen van de wet te trekken
tot Hemzelf.

2.

Mozes was een mens zoals alle anderen, maar Christus was ‘uit de hemel’
gegeven, dus een goddelijk Persoon die al bestond voor Hij werd geboren.
Deze was ‘het brood van God’ want de Vader vindt vreugde in Hem en wil
dit delen met mensen.

3.

Het brood dat de Vader geeft, de Zoon, is niet alleen bedoeld om leven
te geven aan Israël, maar aan de wereld, dus aan een ieder die wil komen
(zie ook 1:12).

Vers 34
Zij zeiden dan tot Hem: Heer, geef ons altijd dit brood.
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Weer blijkt het volk het niet te hebben begrepen, zie vers 36. Er is geen geloof
in Hem. Ze willen wel op een makkelijke manier brood uit de hemel, net zoals
de Samaritaanse vrouw water wilde en niet meer naar de put hoefde te gaan.
Zo is de massa van de christenheid op zoek naar een snelle instant oplossing
voor hun behoeften.

Vers 35
Jezus zei tot hen: 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.
Zevenmaal lezen we in dit evangelie dat de Heer zegt: ‘Ik ben’, waarna een
vergelijking volgt. Er staat eigenlijk: ‘Ik, Ik ben’. Dat is de goddelijke ‘Ik ben’
van Ex3:14 waarmee de Heer Zichzelf overduidelijk gelijk stelt aan God. Dit
doet Hij zeven keer in dit evangelie (naast andere toespelingen op de naam ‘Ik
ben’ zoals in Jh8:58). Hier is de eerste van de zeven: ‘Ik ben het brood van het
leven’. Ieder mens dat tot Hem komt in bekering en berouw, zal nooit meer
honger hebben naar iets meer dan naar Hem. Hij is voor eens en voor altijd
geestelijk tot rust gekomen van zijn werken (zie Hb4:10). Wie in hem gelooft
als de gezondene van de Vader, gekomen om te sterven voor de zonden en
op te staan in heerlijkheid, zal nooit meer dorst hebben, en nooit meer naar
iemand anders hoeven te gaan om rust voor de ziel te vinden (zie Mt11:28).

Vers 36
Maar Ik heb u gezegd dat, ook al hebt u Mij gezien, u niet gelooft.
Als de alwetende God wist de Heer dat de harten van de mensen niet bereid
waren om Hem aan te nemen als de gezonden Redder namens God en de
eeuwige Zoon die bij de Vader was. Ze zagen met hun natuurlijke ogen de
tekenen en hoorden met hun natuurlijke oren zijn uitspraken, maar dit had
geen effect op hun geestelijke ogen en oren. Ze wilden niet, maar de Heer
openbaart een nog diepere oorzaak: Ze waren niet door de Vader aan Hem
gegeven.
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Vers 37
Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik
geenszins uitwerpen.
We stuiten hier op het voor ons menselijk verstand ondoordringbare mysterie
van de uitverkiezing van God. Enerzijds moeten mensen willen en tot Hem
komen en geloven, anderzijds doen alleen zij dit die tot de geroepenen van
de Vader behoren (zie Rm8:30). Als het zou liggen aan de mens, zou iedereen
verloren gaan, maar de raadsbesluiten van het hart van de Vader heeft de
uitverkorenen (Ef1:4) aan de Zoon gegeven, en daarvan gaat niemand verloren
(Jh17:6). Zij die door de Vader aan de Zoon zijn gegeven komen tot de Zoon
en Hij werpt ze niet uit. Dit was voor de tijden van de eeuwen in het hart van
de Vader (2Tm1:9;Tt1:2). Dit neemt niet weg dat de mens een eigen wil heeft.
Hij behoort te kiezen voor het aanbod van genade. Zo zijn beide kanten van de
waarheid duidelijk in de Bijbel zichtbaar. Men gelooft door te kiezen en men
gelooft omdat men is voorbestemd daartoe.
Toen nu de volken dit hoorden, verblijdden zij zich en verheerlijkten het woord van
de Heer en allen geloofden die tot het eeuwige leven bestemd waren; Hd13:48

123

Van de Vader uitgegaan

Johannes 6:38-59
We zien in dit kostbare evangelie de geweldige openbaring van wie de Zoon
van God is. Hij is gekomen om ons het hart van de Vader te openbaren, bekend
te maken. Dit kan Hij doen omdat Hij de enige is, die van eeuwigheid af aan de
boezem van de Vader is geweest (Jh1:18). De Joden tot wie de Heer Jezus in
de voorgaande hoofdstukken spreekt, begrijpen niets van de woorden van de
Heer. Ze openbaren de tegenstand van hun harten tegen Hem. Hoewel enkelen
Hem erkennen in dit evangelie, wijst de massa Hem af. Zo is het vandaag nog
steeds. De tegenstand is voor de Heer aanleiding om meer van zijn Persoon te
openbaren voor diegenen die wel in hem geloven. Hoe groter het verval in de
christenheid is, hoe meer de ware gelovigen troost vinden in de genade die in
Christus is (zie 2Tm2:1).

Vers 38
Want Ik ben van de hemel neergedaald, niet opdat Ik mijn wil zou doen,
maar de wil van Hem die Mij heeft gezonden.
Wat een morele heerlijkheid heeft de Heer Jezus laten zien tijdens zijn leven.
Waar ieder mens uit Adam zijn eigen wil deed was er één die volmaakt de
wil van de Vader heeft gedaan. Hij was ‘van de hemel neergedaald’ om dit te
doen. De natuurlijke mens is uit de aarde.
toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de
levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen. Gn2:7
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De mens is dus ‘uit de aarde’, oftewel ‘van beneden’, maar de Heer Jezus was
‘van boven’, uit de hemel.
En Hij zei tot hen: U bent van beneden, Ik ben van boven. Jh8:23

Hij is ‘van de dingen die boven zijn’, terwijl wij ‘van de dingen van beneden
zijn’. Dit symboliseert tegelijk twee tegengestelde levenssferen: De één is
aardsgericht, zelfgericht en egocentrisch, de ander is gericht op de belangen
van de hemel, van God de Vader.

Vers 39
En dit is de wil van Hem die Mij heeft gezonden, dat Ik van alles wat Hij Mij
heeft gegeven, niets verlies, maar het opwek op de laatste dag.
Als het gaat om het doen van de wil van de Vader, dan bedoelt de Heer Jezus
in dit verband het volkomen behouden van ieder mens die door de Vader aan
Hem gegeven is. We komen hier wederom bij het mysterie van de uitverkiezing,
wat we ook hebben besproken hiervoor onder vs37. De Vader heeft voordat er
een schepping was, een gezelschap mensen, de gemeente, voorbestemd om
aan de Zoon van God gelijk te zijn. Bovendien heeft de Heer dit gezelschap het
eeuwige leven gegeven, de omgang met de Vader en de Zoon:
…zoals U Hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat alles wat U Hem hebt
gegeven, Hij hun eeuwig leven geeft. Jh17:2

Bovendien worden de gelovigen opgewekt op de ‘laatste dag’. Deze ‘dag’ duidt
op de opstanding van alle gelovigen, voordat het messiaanse rijk van vrede
en gerechtigheid aanbreekt. Dat er qua tijd verschil is in de momenten van
opstanding, wordt later in de Bijbel duidelijk. Zo worden eerst alle gelovigen
in Christus opgewekt, voor de grote verdrukking (1Ts4:14-17) en worden de
gelovigen uit de grote verdrukking net voor het vrederijk opgewekt (Op20:4).

Vers 40
Want dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon aanschouwt en in
Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem opwekken op de laatste dag.
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De wil van God is onze heiliging (1Ts4:3), de wil van de Vader is dat zijn Zoon
wordt geëerd door in Hem te geloven. Velen in die tijd waren getuige van het
optreden van Jezus van Nazareth, maar weinigen ‘aanschouwden’ in Hem de
eeuwige Zoon die van de Vader kwam. Door in Hem te geloven zouden zij de
wil van de Vader hebben volbracht. De Heer herhaalt weer wat Hij in het vorige
vers zei over de opwekking op de laatste dag. Zie over deze laatste dag ook
6:54 en 11:24. In dit laatste vers wordt duidelijk dat Martha de verwachting
had van een opwekking van de doden op de laatste dag zoals dat is beschreven
in Dn12:2 en 13.

Vers 41-43
De Joden dan mopperden over Hem, omdat Hij zei: Ik ben het brood dat uit
de hemel is neergedaald. En zij zeiden: Is Deze niet Jezus, de Zoon van Jozef,
Wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt Hij nu: Ik ben uit de hemel
neergedaald? Jezus antwoordde en zei tot hen: Moppert niet onder elkaar.
De Joden behoorden niet tot degenen die Hem aanschouwden (enkele
uitzonderingen daargelaten). Ze namen aanstoot aan Hem (Rm9:32). Met zijn
uitspraak over het brood dat uit de hemel is neergedaald begrepen ze heel
goed dat Hij een goddelijke aanspraak maakte op Zichzelf. Daarom mopperen
ze en verzetten ze zich tegen Hem. Ze zien in hem niet meer dan een aards
mens wiens vader en moeder zij kenden. De Vader kenden zij echter niet, wat
voor de Heer aanleiding is om over Hem tegen hen te gaan spreken.

Vers 44-45
Niemand kan tot Mij komen tenzij de Vader die Mij heeft gezonden, hem
trekt; en Ik zal hem opwekken op de laatste dag. Er staat geschreven in de
profeten: ’En zij zullen allen door God geleerd zijn’. Ieder die van de Vader
heeft gehoord en geleerd, komt tot Mij.
Het grote mysterie van het geloven in de Zoon, het werkelijk zien wie Hij is,
heeft alles te maken met de Vader die dat aan iemand moet openbaren. Zie
ook het antwoord van de Heer aan Petrus als deze heeft getuigd van zijn geloof
in Hem:
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Jezus nu antwoordde en zei tot hem: Gelukkig ben jij, Simon, Bar-jona, want vlees
en bloed heeft je dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is.
Mt16:17

De Vader trok Petrus naar de Heer Jezus toe. Het is de Vader die in soevereine
genade een mens laat zien wie de Zoon is, opdat alle eer naar Hem gaat en er
vanuit de mens bewezen is niets goeds te komen. Zie ook wat de Heer zegt in
Mt13:11 over de gelijkenissen:
Hij nu antwoordde en zei tot hen: Omdat het u is gegeven de verborgenheden
van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is het niet gegeven;

Een mens kan pas iets zien van de geestelijke werkelijkheid als het hem/haar
door de Vader is gegeven. De Heer Jezus citeert verder Jesaja 54:13 om aan te
tonen dat daar al is voorspeld dat een mens niets kan aannemen tenzij deze
door God is geleerd. Als iemand door de Vader via zijn Geest heeft ontdekt wie
de Heer Jezus is, zal zo iemand ook tot Hem komen met berouw en in geloof.
‘Een godsdienst die niet tot de Zoon voert, is niet van God’ (kingcomments.
com).

Vers 46
Niet dat iemand de Vader heeft gezien, dan alleen Hij die van God is gekomen;
Deze heeft de Vader gezien.
Het is niet eenvoudig om te begrijpen hoe de verschillende Personen van de
godheid zich tot elkaar verhouden. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest zijn
één in wezen, maar toch onderscheiden van elkaar. De Vader is alleen gezien
door de Zoon. De Zoon is van de drie-ene God gekomen. Wij zien in de Zoon
de Vader (Jh1:18). Wie de Zoon wil kennen moet van de Vader worden geleerd,
wie de Vader wil kennen moet naar de Zoon zien. De Joden kenden beiden
niet.

Vers 47
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.
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Door met ‘voorwaar, voorwaar, Ik zeg u’ te beginnen laat de Heer Jezus zien
dat er een zeer belangrijke uitspraak volgt. Er is alleen eeuwig leven mogelijk
als men gelooft in Hem. Dit impliceert een keuze van de mens, hoewel we
net ook hebben gezien dat de Vader zo iemand moet trekken. Er staat ‘heeft
eeuwig leven’ en niet ‘krijgt eeuwig leven’. Er is nu al, in deze tijd eeuwig leven
mogelijk en dat is het kennen van goddelijke personen:
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus
Christus die U hebt gezonden. Jh17:3

Dit eeuwige leven is een binnengaan in relatie met eeuwige Personen, vandaar
dat een gelovige ook is bevrijd van de macht van de dood.

Vers 48-51
Ik ben het brood van het leven. Uw vaderen hebben het manna gegeten in de
woestijn en zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat
men daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is
neergedaald; als iemand van dit brood eet, zal hij leven tot in eeuwigheid.
En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees dat Ik zal geven voor het leven
van de wereld.
Weer zegt de Heer dat Hij het brood is, maar deze keer voegt Hij eraan toe
‘van het leven’. Dit betekent dat als iemand ‘eet’ van Hem, dat is: gelooft in
Hem, deze het eeuwige leven ontvangt, dat in contrast staat met het tijdelijke
leven. Dit tijdelijke leven kenmerkte de ‘vaderen’ van de Joden. Zij stierven
in de woestijn, terwijl de gelovige in de Heer Jezus niet meer sterft. Hij sterft
wel naar het lichaam, want dit wordt als laatste verlost, maar zelf zal Hij de
dood niet zien (Jh8:51). Dit is alleen mogelijk als we eten van het hemelse
brood, een eeuwig, onsterfelijk Persoon aannemen als Verlosser en God. Deze
goddelijke Persoon, de eeuwige Zoon, moest uit de hemel neerdalen en mens
worden, een lichaam aannemen zoals alle andere mensen. Het neergedaalde
‘brood’ is het lichaam van de Heer. Pas als Hij aan het kruis is gestorven om
zijn leven te geven voor de zonde, is het mogelijk dat de wereld het leven kan
vinden in Hem.
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Vers 52
De Joden dan twistten onder elkaar en zeiden: Hoe kan Deze ons zijn vlees te
eten geven?
Zoals altijd in dit evangelie, begrijpt de natuurlijke mens niets van deze dingen,
ook al is deze nog zo godsdienstig, zoals hier de Joden. Ze vatten de woorden
van de Heer letterlijk op, zodat ze de ware betekenis, de geestelijke, niet
begrijpen. Eerder mopperden ze (vs41), maar zodra het kruis ter sprake komt,
is er twist. Het kruis is altijd reden tot twist in godsdienstige kringen. Dit komt
omdat het kruis de natuurlijke mens afschrijft wat altijd verzet oproept.

Vers 53
Jezus dan zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij u het vlees van de
Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt u geen leven in uzelf.
Wederom klinkt het ‘voorwaar, voorwaar’ om een belangrijke waarheid te
introduceren. De mens moet leren, zeker ook de godsdienstige mens, zoals
de Joden dat waren, dat er geen leven aanwezig is in de natuurlijke mens. De
mens ligt dood in zonde en overtredingen.
En u heeft God opgewekt, toen u dood was in uw overtredingen en zonden,
waarin u vroeger hebt gewandeld overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld,
overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in
de zonen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen vroeger verkeerden
in de begeerten van ons vlees, toen wij de wil deden van het vlees en van de
gedachten; en wij waren van nature kinderen van de toorn, evenals de overigen.
Ef2:1-3

Paulus spreekt hier over ‘ook wij’, daarmee de Joden bedoelend. De Heer Jezus
spreekt over het eten van zijn vlees en zijn bloed, daarmee doelend op zijn
dood aan het kruis. Een gelovige identificeert zich met dit werk op het kruis,
wetende dat deze dood nodig was om hem met God te verzoenen. Ieder die
in hem gelooft, in zijn volbrachte werk op het kruis, heeft eeuwig leven. Dat
is, nogmaals, niet het eeuwig leven na de dood, maar nu al in de sfeer van dat
leven ingevoerd zijn.
(en het leven is geopenbaard en wij hebben gezien de getuigen en verkondigen u
het eeuwige leven, dat bij de Vader was en ons geopenbaard is); wat wij gezien
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en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook u met ons gemeenschap
hebt. En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.
1Jh1:2-3

Vers 54
Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem
opwekken op de laatste dag.
Dit vers is anders dan vers 53 waar het om een eenmalige daad gaat van
het eten van het vlees en het drinken van het bloed. In dit vers is het een
voortdurend eten en drinken. Het is niet alleen nodig om eenmaal in geloof
en afhankelijkheid tot de Heer te komen, maar het is voortdurend nodig. Zie
ook vs56-58. De Heer herhaalt dat Hij ieder die in Hem gelooft zal opwekken
op de laatste dag.

Vers 55-56
Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Wie mijn
vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.
Het vlees van de Heer, zijn lichaam dat in de dood werd overgegeven, is werkelijk
‘voedsel’ in geestelijke zin. Het moet in ons worden opgenomen net zoals dit
geldt voor het vergoten bloed. Dit ‘eten’ en ‘drinken’ is een voortdurende
situatie van het leven in relatie, door het geloof, in afhankelijkheid met
Christus. Dit is het ‘blijven in Hem’, terwijl Hij in ons blijft door de Heilige Geest.
Over het blijven in Hem zal de Heer in Jh15 nog een aantal dingen zeggen. Het
heeft overigens niets met het avondmaal te maken. Deze teksten worden soms
wel gelezen tijdens het avondmaal, maar ze gaan uitsluitend over het eenmalig
tot geloof komen en niet over het regelmatig gedenken of verkondigen van de
dood van de Heer.

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.
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De Heer Jezus is als het ware ons model. Zoals hij hier op aarde leefde in
complete afhankelijkheid van de Vader zo is het ook onze verantwoordelijkheid
om op dezelfde wijze in afhankelijkheid van de Heer Jezus te leven. Hij was
op aarde, de Vader in de hemel. Zo zijn wij op aarde en de Heer Jezus in
de hemel. De Vader is God in de hemel en Hij was God op aarde. Zo is Hij
ook mens in de hemel zoals wij dit op aarde zijn. Hij was voortdurend in
gemeenschap met zijn Vader. Zo moeten ook wij ons dagelijks voeden met
Hem, in nauwe gemeenschap met Hem leven. Hier is ‘leven’ het voortbrengen
van vrucht voor Hem. Alleen doordat Christus in ons woont is dit mogelijk.
Onze verantwoordelijkheid is ons met Hem bezig houden en zijn heerlijkheid
zoeken via het Woord van God.

Vers 58
Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; niet zoals de vaderen het
manna hebben gegeten en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal leven tot in
eeuwigheid.
Samenvattend zegt de Heer nogmaals dat Hij degene is die uit de hemel is
neergedaald. Hij is hier niet de gezondene, maar degene die Zelf is neergedaald.
Hij is gekomen uit eigen beweging, van de Vader uitgegaan om een ieder die
gelooft en dus van de Vader aan de Zoon is gegeven, in gemeenschap met
Zichzelf te brengen in het eeuwige leven. De Joden en hun godsdienst bracht
de dood voort, zoals blijkt uit het feit dat allen die het letterlijke manna aten,
toch zijn gestorven in de woestijn.

Vers 59
Deze dingen zei Hij in de synagoge, toen Hij leerde in Kapernaum.
Deze dingen betreffende het leven in Hem, leerde hij in de synagoge, het joodse
leerhuis. Het was nodig dat zij hoorden hoe zij, met hun uiterlijke godsdienst,
leven konden krijgen.
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De Persoon van de Heer Jezus zorgt altijd voor beweging onder mensen. Of
men is fel tegen Hem, of men gelooft Hem, of men heeft een verkeerd beeld
van Hem. Toen de Heer in Israël wandelde, waren allerlei soorten mensen
om Hem heen verzameld. Dit symboliseert welke type mensen er vandaag
de dag nog steeds met Hem bezig zijn. Er was een grote menigte die het wel
prachtig vond gevoed te worden door Hem via een bovennatuurlijk wonder.
Ze wilden zo Iemand wel als hun Koning. Maar de Heer waakte voor zulke
aanspraken vanuit verkeerde, zelfgerichte motieven. Hij wist wat er in de mens
was (2:25), en dat was het vlees, de oude natuur. Er woont niets goeds in de
mens (Rm7:18).
En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en dat
al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Gn6:5
…de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd
af; Gn8:21

De mens heeft dit bewezen door de Zoon van God, gekomen in genade en
waarheid, te verwijzen naar het kruis. Hierdoor is de mens onder het oordeel
gekomen, en de enige weg tot redding is het geloof in de naam van Jezus
Christus (Hd4:12). Dit geeft de Heer aan in Jh6:33-53. Als men Hem ‘eet’ zal
men niet sterven vanwege dit oordeel, maar eeuwig leven hebben (zie 6:5051). De Heer spreekt tenslotte over het eten van zijn vlees en het drinken
van zijn bloed als voorwaarde voor het leven (6:53). Dan zegt Hij ook nog
dat als men leven heeft en is overgegaan in het leven, men alleen geestelijk
kan leven als men blijft eten en drinken van Hem (6:57), daarmee verwijzend
naar het kruis. Later is dit door de apostel Paulus uitgewerkt en leert hij over
‘de verborgenheid van Christus’ (Ef3:4). God was een totaal nieuw bestel
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begonnen en de Heer doelt in dit hoofdstuk daar al op, hoewel de verdere
kenmerken van dit bestel later aan de apostelen werden geopenbaard.

Vers 60
Velen dan van zijn discipelen die dit hadden gehoord, zeiden: Dit woord is
hard, wie kan het aanhoren?
Er waren destijds velen die de Heer volgden, zoals dat in dit tijd gebruikelijk
was met rabbi’s. Iedere rabbi, leraar van de Thora, had wel volgelingen. Een
groot aantal van de discipelen die Jezus volgden, hadden de woorden van de
Heer goed begrepen. Ze hadden geen leven in zichzelf (vs53), wat inhoudt dat
zij in de dood waren, onder het oordeel van God. Zo zijn er velen die ook het
christendom aanhangen, zichzelf ‘christen’ noemen. Ze leven in hun eigen
ogen een ‘keurig’ leven, met niet al te grote zonden. Maar als je hen vertelt dat
ze niet deugen, dat ze geen leven in zichzelf hebben en zich moeten bekeren
omdat ze onder het oordeel van God zijn, worden ze boos en opstandig. Dat
is een te radicale boodschap. Men hoort liever het populaire evangelie dat
zegt dat wij zo waardevol en uniek zijn in Gods ogen. ‘Dit woord is hard’. De
natuurlijke mens kan dit oordeel over hemzelf niet aanhoren. Pas als de Heilige
Geest overtuigt van zonde (zie vs63; 16:8), is er de mogelijkheid tot bekering.
Hier zien we dat niet alle discipelen ‘ware’ discipelen zijn, zoals de Heer Zelf
ook al heeft gezegd in Mt7:21
Niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer, zal het koninkrijk der hemelen binnengaan,
maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is.

Dat juist de discipelen over dit woord vallen is ernstig. Niet de Joodse leiders of
de massa, maar de volgelingen van de Heer kunnen het oordeel over hun eigen
hart niet verdragen. Zo is het vandaag nog steeds: juist zij die zich christen
noemen verdragen deze boodschap het moeilijkst omdat ze zichzelf als goed
beschouwen vanwege hun christelijke positie. Ze waarderen de eerste mens,
uit Adam meer dan de tweede die uit de hemel is.
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Vers 61
Jezus nu wist bij Zichzelf dat zijn discipelen daarover mopperden, en Hij zei
tot hen: Valt u hierover?
De Heer, die alles weet omdat Hij de Alwetende is, confronteert hen door te
vragen of ze over dat woord vallen? Het bewijs of iemand werkelijk leven uit
God heeft ontvangen en opnieuw is geboren is dat hij/zij het oordeel over zijn
eigen hart heeft aanvaard.

Vers 62
Wat dan, als u de Zoon des mensen ziet opvaren waar Hij tevoren was?
Maar zij waren Joden die de komst van de Messias verwachtten. Ze hadden
alleen geen enkel inzicht in het feit dat Hij eerst moest sterven en vervolgens
moest ‘opvaren waar Hij tevoren was’. Hij was bij de Vader en is van Hem
uitgegaan (16:28). Hij is God Zelf en werd mens om het probleem van de zonde
op te lossen en God de eer te geven op het kruis. Ze hadden zichzelf vanwege
hun afkomst al gezien in het komende koninkrijk, maar hadden niet door dat
hun eigen natuur totaal ongeschikt was om in dit koninkrijk te bestaan.
Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen beërven,
en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. 1 Ko15:50

De natuurlijke mens is vergankelijk vanwege de zonde. Er moet een nieuwe
schepping zijn, geboren uit God, om het koninkrijk te beërven.

Vers 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.
De Heer Jezus spreekt nu voor het eerst over de Heilige Geest. Aangezien de
mens uit Adam in de dood ligt, is het nodig dat hij wordt opgewekt uit de dood
en levend wordt gemaakt. Dit is het werk van de Heilige Geest. Het vlees, de
natuur van de mens, heeft geen enkel nut. Sinds de zondeval put de mens uit
zijn eigen bronnen van goed en kwaad, los van God die het leven is. Daarom
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moet de mens sterven. God heeft op het kruis voorzien, maar de Geest moet
het een mens openbaar maken en door het geloof leven geven. Dit geloof is
op grond van het woord van God. De woorden die de Heer spreekt, zijn geest
(geestelijk, niet naar de mens, zie Gl1:11) en zijn leven. Een ieder die deze
woorden gelooft en zich bekeert, zal het leven ontvangen.

Vers 64
Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist van het
begin af wie het waren die niet geloofden, en wie het was die Hem zou
overleveren.
Herhaaldelijk zien we in dit evangelie dat de Heer de Alwetende Zoon van
God is. Hij wist dat sommigen niet geloofden. Ze bleven blind voor dat wat Hij
over Zichzelf had gezegd en weigerden Hem als het brood van het leven aan
te nemen. Van het begin af wist Hij wie het waren die alleen maar uiterlijk
zich aan Hem verbonden. Ook wist Hij wie Hem zou verraden en overleveren
aan de Joden. Judas is het voorbeeld van de naambelijder. Hij deed tekenen,
wonderen, heeft het evangelie gebracht in Israël (zie Mt10:1-4), maar had
innerlijk geen leven. Hij was uiterlijk een discipel, maar innerlijk een verrader
en een dief (zie Jh12:6).

Vers 65
En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij kan komen, tenzij het
hem van de Vader gegeven is.
Als een mens, door de Geest van God het leven ontvangt doordat hij zich
bekeert, is dit door soevereine genade van de Vader. Er zou geen mens worden
behouden als Hij niet sommigen zou trekken tot de Zoon. Vanuit de mens zelf
komt er geen bekering of berouw, er is namelijk niemand die God zoekt.
…zoals geschreven staat: ’Er is geen rechtvaardige, ook niet een; er is niemand
die verstandig is; er is niemand die God zoekt; allen zijn zij afgeweken; samen
zijn zij nutteloos geworden; er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet een’;
Rm3:10-12
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Zo ligt het dan niet aan hem die wil, ook niet aan hem die loopt, maar aan de Zich
erbarmende God. Rm9:16

Vers 66
Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en wandelden niet
meer met Hem.
Ondanks deze woorden van de Heer Jezus trekken velen van de discipelen zich
terug en nemen afstand van Hem. Ze willen niet horen dat zij niet deugen
en dat er geen leven in henzelf is. Vandaag zijn er velen die een ‘makkelijk’
evangelie omarmen dat naar de mens is. Maar zodra er wordt gesproken over
de noodzaak van bekering en het komende oordeel, haken ze af en willen ze
niet naar dit soort taal luisteren. De scheiding tussen zij die deel aan Hem
hebben en zij die dat niet hebben is het woord van het kruis.
…maar wij prediken Christus, de Gekruisigde, voor Joden een aanleiding tot
vallen en voor volken een dwaasheid, maar voor de geroepenen zelf, zowel Joden
als Grieken, Christus, de kracht van God en de wijsheid van God; 1Ko1:23-24

Vers 67
Jezus dan zei tot de twaalf: Wilt u soms ook weggaan?
De Heer richt Zich tot de twaalf. Als de meerderheid weggaat, blijft een
minderheid over. Zo is het vandaag ook. De meerderheid binnen de
christenheid kiest voor een comfortabel godsdienstig leven, zonder het kruis
dat een volkomen einde maakt aan alles wat de mens is. Het is dan moeilijk
voor de minderheid om te blijven bij dat kruis en de Heer van dat kruis. De
verleiding is er, en de Heer stelt de minderheid op de proef. Zullen zij ook de
makkelijke weg kiezen?

Vers 68
Simon Petrus antwoordde Hem: Heer, naar wie zullen wij toe gaan? U hebt
woorden van eeuwig leven.
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Simon Petrus, meestal de woordvoerder namens de twaalf, geeft een oprecht
antwoord. Als ze zouden weggaan van de Heer, waarheen of naar wie moesten
ze dan gaan? De Geest heeft hen duidelijk gemaakt dat Deze de enige is met
woorden van eeuwig leven. Juist de woorden betreffende de dood van de
mens zijn leven omdat ze wijzen op de uitweg: Christus Jezus die het leven
Zelf is (zie Jh11:25; 14:6; Ko3:4). Zijn woorden zijn de inhoud van wie Hij is
(Jh8:25). Gehoorzaamt men zijn woord, dan is dat hetzelfde als dat men Hem
gehoorzaamt. Hij is immers het Woord (Jh1:1).

Vers 69
En wij hebben geloofd en erkend dat U de Heilige van God bent.
De twaalf (of eigenlijk elf, zie volgende vers), de minderheid, heeft geloof
gehad in Hem. Zij hebben, omdat de Vader hen dat in genade heeft gegeven,
erkend dat Hij de Heilige van God is. Alles wat Hij zei en deed had het kenmerk
van heiligheid. God heeft in Hem de norm gesteld voor wat Hij heilig vindt.
In Christus’ leven op aarde zien wij Gods heiligheid en de liefde van de
Vader volmaakt uitgedrukt. Hij was volkomen gescheiden van ieder kwaad
en volkomen toegewijd aan God. Als wij het daarom hebben over heiliging,
hebben we het over het worden als Hem, die de Heilige van God is. God heeft
alleen vreugde in iets dat in de buurt komt van zijn Zoon. Dus hoe meer wij als
Hem leven, hoe meer wij God behagen (1Th4:1).

Vers 70-71
Jezus antwoordde hun: Heb Ik niet u, de twaalf uitverkoren? En een van u is
een duivel. Hij nu sprak van Judas Iskariot, de zoon van Simon; want die zou
Hem overleveren, een van de twaalf.
Dat Hij de heilige van God is, blijkt ogenblikkelijk. Hoewel de twaalf bij monde
van Petrus de juiste belijdenis hebben afgelegd over Hem, kan zijn heiligheid
het niet tolereren dat de twaalf niet zuiver zijn als geheel. Hij had hen alle
twaalf uitverkoren, uitgekozen om met Hem te zijn in zijn aardse bediening.
Deze uitverkiezing heeft niets met de hemel te maken dus. Maar één van
de uitverkorenen was een duivel (er staat in het Grieks geen lidwoord voor).

138

Johannes 6:60-71

Uiteraard doelt de Heer op Judas, die later zou worden bezeten door de satan
zelf. Hij stelde zich niet onder de woorden van de Heer, maar onder die van de
duivel. Judas heeft zelf verantwoordelijkheid gehad om zich te bekeren, maar
heeft het niet gewild. Hij is hierin een treffend voorbeeld van zij die ‘tussen’
de tarwe zijn gezaaid door de duivel (Mt13:24-30). Uiterlijk leek Judas op een
discipel, maar hij bleek geen echte maar een valse te zijn. Zijn latere berouw was
de ‘droefheid van de wereld’ welke de dood bewerkt (zie 2Ko7:10). We hebben
kennis nodig van Gods woord willen we misleiders kunnen ontmaskeren. Het
zal bij hen altijd om de mens gaan en niet om de Heer Jezus. Ze zullen zijn
naam wel noemen, maar altijd om de mens te dienen en diens verlangens en
niet om de eer van God in heiligheid en liefde.
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Johannes 7:1-15
In Jh5 zien we Wie Christus is, in Jh6 dat Hij uit de hemel is neergedaald als
mens. Aan het slot van Jh6 zagen we dat velen van de discipelen van de Heer
niet meer met Hem meegingen vanwege zijn veroordeling van de natuurlijke
mens. Hij wist wat er in de mens was en zegt in Jh6:63 dat het vlees geen
enkel nut heeft. Het is de Geest die levend maakt, want de natuurlijke mens is
geestelijk dood. Op een andere plaats zegt Hij:
Hij nu zei: Wat uit de mens naar buiten gaat, dat verontreinigt de mens.
Want van binnen uit het hart van de mensen gaan naar buiten de kwade
overleggingen, hoererijen, diefstallen, moorden, overspel, hebzucht, boosheden,
bedrog, losbandigheid, een boos oog, lastering, hoogmoed, onverstand; al deze
boze dingen komen van binnen uit voort en verontreinigen de mens. Mk7:20-23

De Schrift getuigt dan ook overduidelijk dat de mensheid onder de zonde is,
hopeloos verdorven (Rm3:19; Gl3:22). Het is daarom noodzaak voor de mens
om levend gemaakt te worden. Dit is alleen mogelijk door in geloof het werk te
aanvaarden dat Christus heeft volbracht op het kruis. Het is geestelijk ‘eten en
drinken’, zoals de Heer dat aangeeft in Jh6. Maar de meesten willen hier niets
van weten zoals er ook vandaag velen zijn binnen de christenheid die liever
zichzelf een beter mens willen maken dan dat zij willen horen over bekering,
berouw en een nieuw leven.

Vers 1
En daarna wandelde Jezus rond in Galilea; want Hij wilde niet in Judea
rondwandelen omdat de Joden Hem trachtten te doden.
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De Heer ontmoet niet alleen tegenstand van zijn discipelen, maar vooral ook
van de godsdienstige Joodse leiders. Daarom wilde Hij niet rondwandelen in
Judea. Dit was uiteraard ook niet in de wil van de Vader besloten, want Hij deed
deze wil altijd. Menselijke godsdienst haat Christus altijd weer. We zien dit al
in Gn4 bij Kain en Abel. Zoals Kain Abel doodde, zo doodde de godsdienstige
Jood Christus. De natuurlijke mens houdt van godsdienst, want zo wordt zijn
geweten niet openbaar.

Vers 2
Nu was het feest van de Joden, het Loofhuttenfeest, nabij.
In Jh6:4 zagen we dat de gebeurtenissen daar werden ingeleid rondom het
Pascha, wat de dood van Christus als centraal thema heeft. Vandaar dat het in
Jh6 ook vooral over deze dood aan het kruis gaat. In Jh7 is het uitgangspunt
het Loofhuttenfeest. Dit feest symboliseert de vreugde die er zal zijn in het
vrederijk onder de zegenrijke regering van de Messias. De komst van de
Heilige Geest (7:38-39) heeft alles met deze vreugde te maken, die nu al deel
is van hen die geloven. De Heer grijpt dus de Joodse feesten aan om op die
gelegenheden te spreken over wat betrekking heeft op de geestelijke realiteit
in Hemzelf. Maar vanwege de zonden van de opstandige Joden die Hem niet
willen aanvaarden als de Messias en Gezondene van God, wordt er ‘het feest
van de Joden’ bijgeschreven. Het is nog niet het ‘feest van God’, maar dat zal
komen als zij zich zullen bekeren.

Vers 3-5
Zijn broers dan zeiden tot Hem: Vertrek van hier en ga naar Judea, opdat
ook uw discipelen uw werken aanschouwen die U doet; want niemand doet
iets in het verborgen en tracht zelf openlijk bekend te zijn. Als U deze dingen
doet, openbaar Uzelf dan aan de wereld. Want ook zijn broers geloofden niet
in Hem.
De broers van de Heer, ook geboren uit Maria, willen dat Hij tekenen gaat
vertonen in Judea. Dan kunnen zijn discipelen deze aanschouwen en zullen
zijzelf ook meer aanzien krijgen. Hij zou indruk kunnen maken en zo de
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hoofdstad voor zichzelf kunnen winnen. Zo denkt de ongelovige, maar
godsdienstige mens. Er moeten tekenen plaatsvinden, dat maakt indruk. Ze
willen aanzien in de wereld, en begrijpen niet waarom hij Zich verborgen
houdt. Maar ze geloofden niet in Hem, wat wil zeggen dat ze niet zagen wie Hij
werkelijk was. Het is triest om te zien hoe sommigen binnen de christenheid
van zichzelf beweren tekenen te verrichten of mensen te genezen. Er wordt
vroom bij gezegd ‘Niet ik, maar God geneest’, maar vervolgens draait alles om
hun eigen naam, hun organisatie en hun boeken. Maar de Heer trachtte niet
‘openlijk bekend te zijn’. Hij wilde Zich niet aan de wereld openbaren, want
dat uur was nog lang niet gekomen. Gelukkig geloofden zijn broers later wel
in Hem (Hd1:14).

Vers 6-7
Jezus dan zei tot hen: Mijn tijd is nog niet aangebroken; maar uw tijd is altijd
bereid. De wereld kan u niet haten, maar Mij haat zij, omdat Ik van haar
getuig dat haar werken boos zijn.
Er komt een tijd dat Jezus zal worden geopenbaard aan de wereld. Hij zal
verschijnen en elk oog zal Hem zien:
En dan zullen zij de Zoon des mensen zie komen in een wolk, met kracht en grote
heerlijkheid. Lk21:27
…wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en
bewonderd te worden in allen die hebben geloofd; want ons getuigenis aan u is
geloofd geworden. 2Ts1:10
Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken
hebben; en alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen.
Op1:7

Maar ten tijde van zijn omwandeling op aarde was deze tijd nog niet
aangebroken. Eerst moest Hij lijden en opstaan uit de doden. Hij moet eerst
geloofd worden door hen die uit de waarheid zijn, voordat Hij openlijk zal
verschijnen. De Heer zegt tegen zijn broers en allen die in de wereld leven en
als de wereld denken dat hun tijd altijd bereid is. Ze bepalen hun eigen tijd en
hun eigen plannen. Daarom kan de wereld hen ook niet haten omdat zij van
de wereld zijn. Maar de wereld haat Christus omdat Hij van haar getuigt dat
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haar werken boos zijn. Hij kwam als het licht van de wereld om haar ware aard
openbaar te maken.
Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u heeft gehaat. Als u van de
wereld was, zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van de wereld
bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Jh15:1819

Vers 8-9
Gaat u op naar het feest, Ik ga nog niet op naar dit feest, omdat mijn tijd nog
niet is vervuld. En nadat Hij dit tot hen had gezegd, bleef Hijzelf in Galilea.
De broers van de Heer zijn op dit moment ‘van de wereld’ en dus passen
zij op dit religieuze feest waar de mens centraal staat. Hij ging niet op naar
‘dit feest’. Zijn tijd is nog niet vervuld. De Vader heeft nog niet aangegeven
dat het uur is gekomen om naar dit feest op te gaan. Er is geen plaats voor
Hem op dit feest tenzij het de plaats is die de mens Hem wil geven, maar dat
weigert Hij en dus blijft Hij in Galilea. Als Hij later wel in de stad zou komen
waar men dit Loofhuttenfeest groots viert, zullen zij Hem gevangen nemen en
laten kruisigen. Dat zal de boosheid van het hart van de godsdienstige Jood
openbaren.

Vers 10
Maar toen zijn broers waren opgegaan naar het feest, toen ging ook Hijzelf
op, niet openlijk maar als in het verborgen.
De Vader heeft zijn eigen tijd en de Heer gaat even later toch op naar dit
feest. Hij is nog niet naar Jeruzalem gekomen om openlijk aan de wereld
geopenbaard te worden, zoals Hij dit in vs6 al had aangegeven. Hij gaat niet
om nieuwsgierigheid te bevredigen of om openlijk iets voor te stellen, maar
Hij gaat ‘als in het verborgen’. Dit typeert ook de plaats die Hij en de gelovigen
vandaag in de wereld innemen, verborgen in God.
Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer
Christus, uw leven, geopenbaard wordt, dan zult ook u met Hem geopenbaard
worden in heerlijkheid. Ko3:3-4
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Vandaag horen we veel leringen dat het koninkrijk van God openlijk zichtbaar
moet worden d.m.v. tekenen en wonderen in de levens van de gelovigen. Maar
dit is niet overeenkomstig de Schrift. Op de website van ‘New Wine’ staat:
Iedere gelovige mag in de kracht van de Heilige Geest een medewerker in Gods
Koninkrijk zijn. Jezus wil genezing, herstel en bevrijding door jou heen brengen.
Men wil ook opkomen voor sociaal en ecologisch onrecht en zo ‘het koninkrijk
zichtbaar maken’. Maar de Schrift leert anders. De gelovige is niet ‘zichtbaar’ in
dit soort zaken, maar vertoont een hemels leven waarin van het kwaad in het
persoonlijke leven wordt geweken en Christus zichtbaar wordt.

Vers 11-13
De Joden dan zochten Hem op het feest en zeiden: Waar is Hij? En er was
veel gemompel over Hem onder de menigten. Sommigen zeiden: Hij is goed;
maar anderen zeiden: Nee, maar Hij misleidt de menigte. Toch sprak niemand
vrijuit over Hem, door hun bangheid voor de Joden.
We vinden hier een mooie en treffende schets van de huidige christenheid. Er
zijn mensen die Hem ronduit haten, hier voorgesteld door de Joden die volgens
vs1 Hem wilde doden. Dan is er nog de massa. Zij hebben een bepaalde mening
over Hem, maar weten niet wie Hij werkelijk is. Er is al eeuwen en eeuwen
‘veel gemompel over Hem’. Er zijn er die Hem een goede profeet vinden, maar
anderen deken dat hij de menigte misleidt. Zo schrijft dominee A. troost in zijn
boek ‘Dat koninkrijk van U’:
Hoe kan Jezus de Messias zijn? Hij kondigde aan dat de Zoon des mensen zou
komen vóórdat sommigen van zijn leerlingen zouden sterven. Maar na twintig
eeuwen is het koninkrijk van God nog steeds niet gekomen. Kan de Messias zich
zo vergissen?
Vrijuit over Hem spreken durfde niemand. Hoe anders is dat met Petrus en
de elf die in Hd2, 3, 4 en 5 zonder enige angst voor de Joden vrijuit over Hem
spraken doordat de Heilige Geest was gekomen die Hem verheerlijkte (zie
Jh16:14).
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Vers 14-15
Maar toen het feest al half voorbij was, ging Jezus op naar de tempel en
leerde. De Joden dan verwonderden zich en zeiden: Hoe is Deze zo geleerd
zonder onderwezen te zijn?
De Heer gaat naar de tempel, halverwege het feest dat tot nu toe inhoudsloos
was omdat hij er niet was. Hij gaat niet om zich te openbaren, maar om te
leren. Er is onderwijs nodig in de tijd waarin wij leven en wel gezond onderwijs!
Als je deze dingen de broeders voorhoudt, zul je een goed dienaar van Christus
Jezus zijn, opgevoed in de woorden van het geloof en van de goede leer, die je
nauwkeurig hebt nagevolgd. 1Tm4:6
Als iemand een andere leer brengt en zich niet voegt naar de gezonde woorden
van onze Heer Jezus Christus en de leer die overeenkomstig de godsvrucht is, 4
die is opgeblazen en weet niets…1Tm6:3-4a
Want er zal een tijd zijn dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar
hun eigen begeerten voor zichzelf leraars zullen verzamelen, om zich het gehoor
te laten strelen; 2Tm4:3
Maar jij, spreek wat de gezonde leer past: Ts2:1

Omgekeerd brengt ongezonde leer grote schade toe. Paulus schrijft dat een
verdraaiing van de leer van de opstanding ‘zal voortwoekeren als de kanker’
(2Tm2:17). Er was van de waarheid ‘afgeweken’ en het gevolg was dat het geloof
van sommigen omver was geworpen (2Tm2:18). De Joden verwonderden
zich en hadden niet door dat Deze van God was gezonden met autoriteit en
wijsheid. Hij had niet aan één van hun scholen ‘gestudeerd’ zoals vandaag de
dag veel mensen alleen maar iets willen aannemen van iemand die theologie
heeft gestudeerd. Maar de leer van Christus is van God en vindt ingang bij een
ieder die diens wil doen wil zoals we zien in vs17.

Johannes 7:16-34
Het evangelie van Johannes is een bijzonder evangelie. De overige drie
evangeliën, van Mattheus, Markus en Lukas tonen ons de mens Jezus,
gezonden door God om goed te doen aan de gevallen mens en deze de weg
tot behoudenis te wijzen. De nood van de mens als zondaar wordt als het
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ware tegemoet getreden. Het evangelie van Johannes toont ons een ander
gezichtspunt en wel God de Zoon, gekomen in het vlees, om op aarde te tonen
wat het hart van de Vader bezighoudt, namelijk dat zijn verstrooide kinderen
vreugde mogen vinden in het kennen van het eeuwige leven. Dit zijn de
zegeningen van het huis van de Vader, het kennen van de goddelijke personen,
God de Vader en God de Zoon. De natuurlijke mens verwerpt de openbaring
van de Vader evenals de godsdienstige Jood. Ze haten de Vader, zie Jh15:23-24:
Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. Als Ik niet de werken onder hen had gedaan
die niemand anders heeft gedaan, hadden zij geen zonde; maar nu hebben zij
zowel gezien als gehaat zowel Mij als mijn Vader.

We zien dit ook in het gedeelte wat we voor ons hebben, waar Jezus leert in
de tempel tijdens het Loofhuttenfeest (vs2). Het was terecht ‘het feest van de
Joden’ en niet meer ‘de feestdagen van de HEERE’ (Lv23:37) omdat ze Jahweh
er buiten hielden. De tempel symboliseert het Joodse systeem los van hun God
en dus ook van de verwerping van hun Messias, die Jahweh Zelf is. De Joden
verwonderen zich over zijn geleerdheid, maar hadden innerlijk moordzucht
jegens Hem (zie vs19).

Vers 16
Jezus dan antwoordde hun en zei: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem die
Mij heeft gezonden.
Wat de Heer Jezus leerde was de leer van de Vader. De Joden dachten aan
een rabbi of iemand anders die hen kon leren, maar die kennelijk deze Jezus
niet had onderwezen. Zij kenden de Vader niet, en dus ook niet de leer die
Hij bracht. Deze leer was niet van mensen, maar was uit de Vader. Zo is het
evangelie niet ‘naar de mens’, zie Gl1:11.

Vers 17-18
Als iemand zijn wil doen wil, zal hij van deze leer erkennen of zij uit God
is, of dat Ik vanuit Mijzelf spreek. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn
eigen heerlijkheid; maar wie de heerlijkheid zoekt van hem die hem heeft
gezonden, die is waarachtig en er is geen ongerechtigheid in hem.
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Veel mensen denken dat ze met hun verstand wel kunnen beoordelen wat de
waarheid is. Ze benaderen de Bijbel intellectueel en geven er dan hun oordeel
over. Maar de voorwaarde om de waarheid te leren kennen is niet in de eerste
plaats ons verstand, maar ons hart. We moeten willen gehoorzamen aan de
wil van de Vader, en dan zullen we de waarheid gaan begrijpen. De wil van de
Vader zagen we in 6:40:
Want dit is de wil van mijn Vader, dat ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem
gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem opwekken op de laatste dag.

Onze houding tegenover de Heer Jezus bepaalt onze ontvankelijkheid voor de
waarheid. Dan zullen we erkennen dat Hij uit God is en ook zijn leer. Want
ieder die vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer zoals dat met mensen
vaak het geval is. Wij kunnen alleen geestelijk groeien als wij werkelijk het
verlangen hebben dat Christus verheerlijkt wordt en niet de mens. Hij wordt
verheerlijkt als wij Hem gehoorzamen.
Daarom bidden wij ook altijd voor u, dat onze God u de roeping waard acht en
alle welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof in kracht vervult,
opdat de naam van onze Heer Jezus verheerlijkt wordt in u en u in Hem, naar de
genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. 2Ts1:12-13

Wie Hem liefheeft gehoorzaamt Hem (zie Jh14:15, 21). De Joden haatten Hem,
wilden niet zijn wil doen en dus waren zij niet ontvankelijk voor de waarheid
en zagen zij niet wie Hij was.

Vers 19
Heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Waarom
tracht u Mij te doden?
Dit principe wordt door de Heer nader toegelicht door op de wet te wijzen.
Mozes gaf hen de wet, maar in plaats van zich te verootmoedigen voor God
vanwege hun onmacht deze wet te houden, gebruikten zij de wet om zichzelf
te verheerlijken.
Wanneer u dan weldadigheid bewijst, bazuin het niet voor u uit, zoals de
huichelaars doen in de synagogen en op de straten, opdat zij door de mensen
geëerd worden. Voorwaar, Ik zeg u: zij hebben hun loon al. Mt6:2
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Het eerste gebod van de wet is de HERE God lief te hebben, maar terwijl zij
die zeggen dat de menigte vervloekt is vanwege hun onkunde over de wet (zie
vs49) hadden ze moordzucht in hun hart tegenover de Heer die Jahweh Zelf is!

Vers 20
De menigte antwoordde: U hebt een demon, wie tracht U te doden?
De menigte wilden Hem niet doden, maar de leiders van het volk. Daarom
is de menigte verbaasd over zijn uitspraak. Zij kennen niet hun eigen leiders
(zoals vandaag trouwens ook wel eens het geval is). Maar ondanks dat, zagen
zij niet de Vader in Hem, maar een demon. Dit is een boze geest. Het kenmerkt
op schokkende wijze in hoeverre de mensen blind waren voor wie Christus is.
Als de Vader niet verlichte ogen van het hart geeft, kan de natuurlijke mens
eenvoudigweg niets ontwaren van de persoon van Christus.

Vers 21-23
Jezus antwoordde en zei tot hen: Eén werk heb Ik gedaan en u verwondert zich
allen daarover. Mozes gaf u de besnijdenis (niet dat zij uit Mozes is, maar uit
de vaderen), en u besnijdt een mens op sabbat. Als een mens de besnijdenis
ontvangt op sabbat, opdat de wet van Mozes niet wordt verbroken, bent u
dan verbitterd tegen Mij omdat Ik een hele mens heb gezond gemaakt op
sabbat?
De Heer Jezus spreekt nu over het ene werk dat Hij had verricht, nu een jaar
geleden. Het was de genezing van de verlamde uit Jh5:1-18. Dit was op de
sabbat en het was nog steeds blijven hangen bij de Joden. De Heer laat zien hoe
zijn eigen werk in genade wordt verworpen terwijl het systeem van de wet, dat
geen leven kan brengen, wordt hooggehouden. De besnijdenis is in Gn17 aan
Abraham gegeven voor een ieder die behoort tot Israël. Maar de besnijdenis is
ook een teken dat men zich formeel onder de wet stelt. Zij waren zo blind dat
zij de sabbat zelf braken om een kind te besnijden terwijl ze woedend waren
op de Heer omdat Hij op de sabbat een mens gezond maakte, het teken van
de genade die Hij bracht. Zij wilden de wet niet breken maar overtraden zelf
het sabbatsgebod waar ze de Heer van beschuldigden. Leven naar de wet (of
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het principe van ‘wet’, eigen pogingen een beter mens te worden) leidt altijd
tot veroordeling van de ander en het blind zijn voor de eigen tekortkomingen
omdat de wet wordt gebruikt de mens zelf te eren.

Vers 24
Oordeelt niet naar het aanzien, maar velt een rechtvaardig oordeel.
Het oordeel dat zij vellen betreft de Heer Jezus. Als wij een juist oordeel willen
hebben over Hem, dan moet dat een rechtvaardig oordeel zijn. Dan moeten
wij ons niet laten leiden door wat wij zien of denken, maar door het geschreven
woord van God. Dit woord getuigt van Hem van wie Hij is. Alleen doordat wij
Hem steeds beter gaan leren kennen, via woord en gebed, leren wij ook steeds
meer om zijn geboden te gehoorzamen.

Vers 25-27
Sommigen dan van de Jeruzalemmers zeiden: Is Deze het niet die zij trachten
te doden? En zie, Hij spreekt vrijuit en zij zeggen Hem niets. Zouden de
oversten soms waarlijk hebben erkend dat Deze de Christus is? Maar van
Deze weten wij vanwaar Hij is; maar wanneer de Christus komt, weet
niemand vanwaar Hij is.
De Joodse leiders wilden Hem doden terwijl de menigte die vanuit heel Israël
was gekomen naar Jeruzalem, dacht dat Hij een demon had. Nu is er nog
een derde groep: de inwoners van Jeruzalem. Zij wisten inmiddels van de
moordplannen tegen Hem. Maar omdat niemand van deze leiders Hem iets
deed, dachten ze dat zij misschien wel hadden erkend dat Hij de Messias moest
zijn. Toch bracht hen dat in verwarring want zij dachten te weten vanwaar
Deze was, namelijk Nazareth. Als de Christus zou komen, zou niemand weten
vanwaar Hij is. Dit is overigens helemaal niet waar, want de Schrift leert ons
dat de Christus uit Bethlehem zou komen (Mi5:1), hetgeen ook gebeurd is.
Dat Hij van de Vader kwam, was hen ook volkomen onbekend. Dus alle drie
de groepen waren wat betreft hun houding naar Christus toe, in de duisternis,
hetzij de één meer dan de ander.
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Vers 28-29
Jezus dan riep in de tempel, terwijl Hij aldus leerde: U kent Mij en ook weet
u vanwaar Ik ben; en Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij die Mij heeft
gezonden, is waarachtig, die u niet kent. Ik ken Hem, omdat Ik van Hem ben
uitgegaan en Hij Mij heeft gezonden.
Jezus ‘riep’ in de tempel (zie ook vs37). Hij leert hen over de Vader. Natuurlijk
‘kenden’ ze Hem wat het vlees, zijn natuurlijke afkomst betreft. Ze wisten dat
Hij uit Nazareth was en ze ‘kenden’ Hem ook als mede-volksgenoot al jaren. Op
deze manier dachten ze Hem te kennen, en in zekere zin kenden ze dit deel van
Hem. Maar ze wisten niets van zijn zending door de Vader. Hem kenden zij niet
die Hem had gezonden en die waarachtig is. Hij was niet uit eigen beweging
gekomen, tot zijn eigen eer. Hij kende de Vader van eeuwigheid af, en Hij was
niet alleen gezonden, maar actief, als goddelijk persoon, van Hem uitgegaan
(zie ook 16:27). Als mens is Hij gezonden, als God is Hij uitgegaan van de Vader.
De genade en waarheid die in de Vader is, heeft Hij openbaar gemaakt. Maar
de reactie van de mens is:

Vers 30
Zij trachtten Hem dan te grijpen; en niemand sloeg de hand aan Hem, omdat
zijn uur nog niet gekomen was.
De mens wil het aanbod van genade niet horen. God biedt zijn genade aan de
verloren mens aan. Dit houdt in dat de mens niet deugt en dat wil de mens niet
horen. Ze willen Hem grijpen, maar de Vader staat dit niet toe. Pas als zijn ‘uur’
is gekomen, dan zal de Vader het toestaan dat zij Hem grijpen. Uiteindelijk
heeft de mens niets in te brengen tegenover het raadsbesluit van God.

Vers 31-32
Uit de menigte echter geloofden velen in Hem en zeiden: Zal de Christus,
wanneer Hij komt, soms meer tekenen doen dan Deze gedaan heeft?
De farizeeën hoorden dat de menigte dit over Hem mompelde; en de
overpriesters en de farizeeën zonden dienaars om Hem te grijpen.
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Dat velen in Hem geloofden wil niet zeggen dat zij ‘tot geloof’ kwamen. Ze
geloofden in zijn bewering dat Hij de Christus was. Ze geloofden om wat ze
zagen, de tekenen die Hij deed. Ze maakten hieruit op dat Hij wel de beste
papieren had als het gaat om wie de Messias is. Een levend geloof is iets heel
anders, namelijk in het geweten geraakt worden door de eigen verlorenheid
en het volle vertrouwen stellen op de Verlosser. Zie verder Jh8:31 en 37. Zodra
de leiders merken dat de menigte in Hem de Christus willen zien, sturen ze
dienaars om Hem te doden, om zelf buiten schot te blijven. Maar ondanks de
dreiging heeft de Heer alle rust om onderwijs te blijven geven. Hij heeft alle
macht zoals altijd in dit evangelie.

Vers 33-34
Jezus dan zei: Nog een korte tijd ben Ik bij u, en dan ga Ik heen naar Hem die
Mij heeft gezonden. U zult Mij zoeken en niet vinden, en waar Ik ben kunt u
niet komen.
De Heer wijst vooruit op zijn heengaan naar de Vader, na de kruisiging. Hij is
maar een korte tijd onder ons geweest, en onder het Joodse volk. Ieder die
Hem oprecht zoekt, zal Hem vinden, maar het Joodse volk zal Hem niet vinden,
enkele uitzonderingen daargelaten. Ieder die Hem afwijst zal verloren gaan en
nooit kunnen komen waar Hij is. Let op dat de Heer zegt: ‘waar Ik ben, niet
waar Ik zal zijn’. Hij verkeerde altijd bij de Vader in zijn geest. Zij kunnen daar
niet komen, maar voor een ieder die oprecht Hem zoekt geldt:
En waar Ik heenga, weet u, en de weg weet u. Jh14:4
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We hebben in dit evangelie de meest kostbare voorstelling van de Heer Jezus.
Hij is hier niet de mens die Gods genade brengt aan verloren zondaars, maar de
eeuwige Zoon die de Vader openbaart opdat de zijnen ook in die gemeenschap
zullen zijn waar Hij van eeuwigheid af was (1Jh1:1-3). De Heer is hier de God
die alles in zijn hand heeft. We vinden in dit evangelie ook in het bijzonder
de vijandschap van de Joodse leiders en het volkomen ontoereikende van de
Joodse godsdienst en dus van iedere menselijke godsdienst.

Vers 35-36
De Joden dan zeiden tot elkaar: Waar zal Deze heengaan, dat wij Hem niet
zullen vinden? Zal Hij soms naar de verstrooiden onder de Grieken gaan en
de Grieken leren? Wat is dit woord dat Hij heeft gezegd: U zult Mij zoeken en
niet vinden, en waar Ik ben kunt u niet komen?
Als de Heer Jezus aankondigt dat Hij op het punt staat terug te keren naar zijn
Vader, na zijn opstanding, vermeldt Hij erbij dat de Joden die Hem haten Hem
niet meer zullen vinden. Het ongeloof kan nooit indringen in de plaats bij de
Vader, het is voor hen volkomen verborgen. Zij kunnen daar ook niet komen
(vs34, zie ook 8:21). Ongelovigen kunnen de heerlijkheid van de Vader niet
verdragen en ze willen dit ook niet, wat ook blijkt uit hun levens. De Joden
laten hier in hun reactie zien hoe volkomen blind ze zijn voor de woorden van
de Heer. Ze denken dat Hij ‘naar de verstrooiden’ zou gaan, de Joden die onder
de heidenen (Grieken) waren verstrooid en onvindbaar waren. Wel spreken
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ze onbedoeld een profetie uit, want de Heer zou na hun verwerping van hem
inderdaad naar de heidenen gaan en hen leren.

Vers 37a
En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep aldus:
De laatste dag van het Loofhuttenfeest is de 8e dag:
Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag
moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden.
Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Lv23:36

De achtste dag, de zondag, spreekt van een totaal nieuw begin, de nieuwe
schepping. Christus spreekt op die dag van het compleet nieuwe dat zou
komen, omdat het oude, dat wat deze wereld te bieden heeft aan de oude
mens, volkomen nutteloos is voor God. De achtste dag spreekt tevens over het
vrederijk, waar iedereen in zal gaan door de nieuwe geboorte uit de Geest. De
‘grote dag’ is de ‘dag van God’(2Pt3:12) wat spreekt over de periode daarna,
de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.
In het Oude Testament is Mesopotamië een beeld van de wereld. Mesopotamië
betekent ‘tussen de rivieren’ of ‘tweestromenland’. Het bevond zich tussen
de Eufraat en de Tigris. Abraham werd geroepen uit Mesopotamië (Gn12:1;
Hd7:1) als een beeld van de gelovige die geroepen is uit deze wereld.
…genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus,
die Zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, opdat Hij ons zou trekken uit de
tegenwoordige boze eeuw, naar de wil van onze God en Vader, Gl1:3-4

Er zijn twee ‘rivieren’ die deze wereld kenmerken: plezier (genot) en menselijke
godsdienst. In Jh4 zagen we een vrouw die in de eerste valstrik was terecht
gekomen, ze had al vijf mannen gehad om het plezier na te jagen dat deze
wereld te bieden heeft. De Heer Jezus spreekt vervolgens over een andere bron
dan waar zij uit putte, namelijk de Heilige Geest in verbinding met Hemzelf
in de hemel. Hier in dit hoofdstuk hebben we de tweede ‘rivier’, namelijk
godsdienst. De grote dag van het feest symboliseert de menselijke godsdienst
op het hoogste niveau. Het is daar waar dan de Heer Jezus gaat spreken
(roepen) over een tweede bron. Dit is de Heilige Geest die uit ons binnenste
de heerlijkheden van Christus naar buiten doet vloeien naar anderen, iets wat
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menselijke godsdienst nooit doen kan. In het eerste hoofdstuk van het boek
Richteren zien we dat de vrouw van Otniël, de dochter van Kaleb, een zegen
vraagt:
Daarop zei zij tegen hem: Geef mij een zegen. Omdat u mij een dor stuk land
gegeven hebt, geef mij dan ook waterbronnen. Toen gaf Kaleb haar hooggelegen
bronnen en laaggelegen bronnen. Ri1:15

Deze twee bronnen symboliseren Christus in de hemel, waar wij via de Heilige
Geest ons leven hebben (hooggelegen bron) en Christus in ons, het karakter
van Christus dat via de Heilige Geest in ons gevormd wordt (laaggelegen bron).
Het is daarom niet toevallig dat Otniël in Ri3 de koning van Mesopotamië,
Cusjan Risjataïm (‘dubbele slechtheid) weet te verslaan, een beeld van zowel
de overste als de god van deze wereld, de duivel.

Vers 37b
Als iemand dorst heeft, laat hij bij Mij komen en drinken!
Als iemand vanuit de nieuwe bron wil leven, de Heilige Geest, dan moet er
eerst dorst zijn. ‘Dorst hebben’ betekent aan het einde gekomen zijn van je
eigen mogelijkheden. Erkennen dat in ons eigen hart, in ons vlees, geen goed
woont.
Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is
bij mij aanwezig, maar het doen van het goede niet. Rm7:18

Dit leren we niet alleen uit de Bijbel, maar ook uit ervaring. De Vader laat ons
door mislukking en falen tot een wanhoop komen zodat we zullen ervaren dat
er in onszelf geen goed woont. Het tweede dat Jezus noemt is: ‘Laat hij bij Mij
komen en drinken’. Dit betekent dat wij in geloof (zie volgende vers) volkomen
afhankelijk worden van Hem in Wie het leven is.
En dit is het getuigenis: dat God ons eeuwig leven heeft gegeven, en dit leven is
in zijn Zoon. 1Jh5:11
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Vers 38
Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit
zijn binnenste vloeien.
Deze verzen zijn enorm belangrijk. De Heer vat samen wat later in de brieven
uitgebreid zal worden uitgelegd, vandaar dat we hier wat uitgebreider bij stil
staan. ‘Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt’, is een belangrijke zin. Het duidt
op de belofte uit het Oude Testament:
Want Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal Mijn
Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen. Js44:3

Bovendien moet het geloof in Hem volgens de Schrift zijn, dus in zijn
volbrachte werk op het kruis van Golgotha. Pas als iemand weet dat hij/zij
met Hem gestorven is, kan de Geest uit het binnenste zegen voortbrengen
voor anderen. Eerst is er geloof in het hart, zicht op Christus en zijn volbrachte
werk, dan volgen de werken door de wil. Dit is de goddelijke volgorde. Er staat
eigenlijk ‘rivieren’ van levend water, duidende op Ez47 waar we water zien
stromen vanuit de tempel in het vrederijk.
Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde
water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant
van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder
de rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. Ez47:1
Nog eens mat Hij duizend el: het was een beek waar ik niet door kon gaan, want
het water was heel hoog – water waar men alleen zwemmend door kon, een
beek waar men anders niet door kon gaan. Ez47:5

Het is typisch dat deze rivieren contrasteren met de ‘rivieren’ van deze wereld,
Mesopotamië.

Vers 40a
Dit nu zei Hij van de Geest, die zij die in Hem geloven, zouden ontvangen;
Johannes stelt hier heel duidelijk dat de rivieren van levend water spreken
over de Heilige Geest. Deze Geest zouden zij die in Hem, dat is de Heer Jezus,
geloven ontvangen. Men ontvangt de Geest dus niet door handoplegging of
d.m.v. andere ‘rituelen’ (bidden, overgave etc.), maar enkel en alleen door het
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geloof in Hem. Dan ontvangen we ook de volheid van de Geest en niet een
‘beetje’ zodat we later moeten smeken en bidden om ‘meer’.
…in Wie ook u, toen u het woord van de waarheid, het evangelie van uw
behoudenis, hebt gehoord - in Wie u ook, toen u geloofd hebt, verzegeld bent
met de Heilige Geest van de belofte, Ef1:13

De Heilige Geest woont in de gelovige vanaf het moment dat deze het woord
van de behoudenis heeft geloofd. Dan gaat Hij zijn werk in die mens beginnen
en dat is het verheerlijken van Christus in die mens. Het karakter van de Heer
wordt in die mens gevormd (zie Jh16:14; 2Ts1:12). Dit gebeurt als die mens
eerst alles leert opgeven wat er in zijn eigen vermogen ligt, zodat hij zich
volkomen afhankelijk weet van de hemelse Heer.

Vers 40b
want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt.
Er zijn twee kenmerken van de christen:
1.

Hij is verbonden met de verheerlijkte Heer in één lichaam

2.

Hij heeft de Heilige Geest inwonend ontvangen

De Heilige Geest kon pas komen wonen op deze aarde, toen de Heer Jezus
verheerlijkt was. ‘Verheerlijkt’ wil zeggen: Na het kruislijden en de opstanding
in de hemel als mens bij de Vader. Voordat dit was gebeurd, ‘was’ de Heilige
Geest er niet. Hij was er al van eeuwigheid af (Hb9:14) en Hij werkte wel op
aarde in bepaalde mensen (profeten, koningen), maar Hij woonde niet als
goddelijk Persoon op aarde.
….in Wie ook u mee opgebouwd wordt tot een woonplaats van God in de Geest.
Ef2:22

De heilige Geest is dus gekomen om de gelovigen op aarde vertegenwoordigers
te maken van een verheerlijkte Heer in de hemel. De periode na de verheerlijking
van de Heer en tot aan de opname van de gemeente is uniek omdat er dan een
gezelschap op de aarde is die is verbonden met een verheerlijkt mens in de
hemel. Dit was in het Oude Testament niet het geval en zal ook tijdens de grote
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verdrukking en daarna niet het geval zijn. Er was pas een lichaam van Christus
op aarde vanaf het moment dat het Hoofd was verheerlijkt.

Vers 40-41
Sommigen dan uit de menigte die deze woorden hoorden, zeiden: Deze
is waarlijk de profeet. Anderen zeiden: Deze is de Christus. Weer anderen
zeiden: Komt de Christus dan soms uit Galilea?
Na de woorden van de Heer concluderen de mensen dat Hij wel ‘de’ profeet
moet zijn die is aangekondigd in Dt18:15:
Een Profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de HEERE, uw God, voor
u doen opstaan; naar Hem moet u luisteren,

Anderen denken dat Hij de Christus is, terwijl beiden waar is. Wat God heeft
samengevoegd, mag de mens niet scheiden. Nog steeds denken ze dat Hij uit
Galiliea komt, terwijl zijn geboorte in Betlehem hen onbekend is. De verwarring
en onzekerheid regeert, zoals dat vandaag helaas ook in de christenheid ook
het geval is als het om de Heer Jezus gaat.

Vers 42-44
Zegt de Schrift niet dat de Christus komt uit het geslacht van David en van het
dorp Bethlehem, waar David was? Er ontstond dan verdeeldheid onder de
menigte om Hem. En sommigen van hen wilden Hem grijpen, maar niemand
sloeg de handen aan Hem.
Ze kennen het Oude Testament, maar het leidt er niet toe dat ze de Heer, die
voor hen staat, erkennen als de Gezondene en de Messias. De Schrift leert
dat de Messias uit het geslacht van David komt en uit het dorp Bethlehem
(2Sm7:12-16; Ps89:4-5; Mi5:1). Maar ondanks hun kennis en godsdienstigheid
ontstaat er verdeeldheid om Hem, zoals dit altijd het geval is als Jezus ter
sprake komt. Weer willen ze Hem grijpen (zie 7:30), maar men kon Hem niet
grijpen omdat Hij als de almachtige God Zelf bepaalde wanneer Hij zijn leven
af zou leggen:
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Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af; Ik heb macht het af
te leggen en heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb Ik van mijn Vader
ontvangen. Jh10:18
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Johannes 7:45-53
Het centrum van het christendom naar Gods gedachten is zijn eigen Zoon.
Alles draait om Hem, want Hij is de mens waarvan God zegt:
Zie, mijn knecht die Ik heb verkoren, mijn geliefde in Wie mijn ziel welbehagen
gevonden heeft! Mt12:18

In dit evangelie is Hij meer dan dat, Hij is de eeuwige Zoon die de Geliefde
van de eeuwige Vader is. Zoals Hij als volmaakte mens boven alle gezag en
heerschappij is gesteld (Mt28:18; Ef1:22) zo is Hem in dit evangelie alles
overgegeven vanwege de liefde die de Vader voor de Zoon heeft.
De Vader heeft de Zoon lief en heeft alles in zijn hand gegeven. Jh3:35

De Zoon is van eeuwigheid aan de boezem van de Vader en is van de Vader
uitgegaan in deze wereld om de verstrooide kinderen van God tot één te
vergaderen (Jh11:52) en hen ieder individueel in te leiden in de gemeenschap
met Zichzelf en de Vader. Er zouden stromen van levend water stromen uit
het binnenste van een ieder die deze gemeenschap werkelijk beleeft door de
Geest die door de gelovigen was ontvangen (Jh7:38-40). Maar al deze heerlijke
voorrechten werden niet gekend door de godsdienstige wereld. We zien in
dit evangelie ook de haat van de Joodse leiders en de onkunde van de massa
t.o.v. de Heer Jezus. Dit laat zien dat de godsdienstige mens de Vader niet
kan kennen omdat deze zichzelf liefheeft en zichzelf wil verhogen door de
godsdienst naar de mens.
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Vers 45
De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en farizeeën, en die zeiden tot
hen: Waarom hebt u Hem niet meegebracht?
In de godsdienstige wereld is er altijd sprake van ‘dienaars’ en ‘overpriesters
en farizeeën’. Er zijn altijd de zogenaamde ‘leiders’ en de uitvoerders van hun
plannen. Dit zien we ook in de evangelische wereld. Zogenaamde ‘voorgangers’
die hun eigen wil laten uitvoeren door oudsten of andere personen. In dit geval
verbazen de leiders zich dat de dienaars er niet in zijn geslaagd de Heer mee te
brengen. Ze willen van Hem af, maar hun plannen falen steeds weer, tot op het
moment dat God heeft bepaald. Dat is ‘zijn uur’.
Hem, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt u door de
hand van wettelozen aan het kruis gehecht en gedood. Hd2:23

Vers 46
De dienaars antwoordden: Nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens
spreekt.
De dienaars hebben niet het soort haat dat kenmerkend is voor de overpriesters
en de farizeeën. Hoewel ze geen geloof in de Heer hebben, is hun geweten
toch geraakt door zijn woorden. Ze voelen aan dat, zoals deze mens spreekt,
er nog nooit een mens heeft gesproken. Er zijn vandaag veel ‘gelovigen’ die in
hun geweten geraakt worden door de woorden van de Heer die ze lezen in de
Bijbel. Ze vinden Hem een ‘groot profeet’, of een ‘wijs man’. Toch is dat niet
hetzelfde als bekering en wedergeboorte waarbij men een kind van God wordt
(Jh1:12).

Vers 47-49
De farizeeën dan antwoordden hun: Bent u soms ook misleid? Heeft soms
iemand van de oversten in Hem geloofd, of van de farizeeën? Maar deze
menigte die de wet niet kent, is vervloekt!
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Hier zien we hoe manipulatie werkt vanuit een positie van gezag. Ze leggen
zichzelf aan als norm voor degenen die ‘onder’ hen staan. Omdat zij niet
geloven in de Heer, zouden anderen dit ook niet moeten doen. Ze verheffen
zich boven de dienaars, die in hun ogen naïef en dom zijn. Ook de menigte
is in hun ogen dom, zelfs vervloekt. Dezen kennen de wet niet, maar zijzelf
uiteraard wel. De apostel Paulus heeft terecht geschreven:
…de kennis blaast op, maar de liefde bouwt op. 1Ko8:1b

Het kennen van de Vader betekent dat er barmhartigheid, ontferming en
vergeving vanuit onze harten zou moeten stromen. Het tegenovergestelde
vindt plaats als de mens zichzelf een hoge positie toekent vanwege zogenaamde
kennis van een godsdienst naar de mens.

Vers 50
Nicodemus, die vroeger ‘s nachts naar Hem toe was gekomen, die één van
hen was, zei tot hen:
Maar ook onder godsdienstige leiders heeft de Vader zijn kinderen. Nicodemus,
die we in hoofdstuk 3 hebben ontmoet, doet hier zijn mond open. De woorden
van de Heer over de wedergeboorte hebben effect gehad. Nicodemus, die
destijds in de nacht tot de Heer kwam vanwege angst voor het gezien worden
met Hem, is hier niet meer zo bang. Hij was één van hen, maar ten diepste
ook niet meer. Nicodemus was door de Geest van God gewezen op de ware
identiteit van Christus. Hij werd door Hem aangetrokken, hoewel hij nog niet
helemaal tot het licht was gekomen. Later, als de Heer gekruisigd zou zijn,
behoort Nicodemus tot de discipelen:
En ook Nicodemus, die eerst ‘s nachts tot Hem was gekomen, kwam met een
mengsel van mirre en aloë, ongeveer honderd pond. Jh19:39

Vers 51
Veroordeelt onze wet soms de mens, tenzij zij eerst van hem hoort en weet
wat hij doet?
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Hier zien we een volgend kenmerk van de manipulatie van zogenaamde
geestelijke leiders. Nicodemus neemt het op voor de Heer met een argument
dat volkomen in overeenstemming is met de wet, waarvan zij eerder zeiden dat
de menigte deze niet kende. Er kan geen veroordeling zijn zonder een eerlijk
proces waarbij de beschuldigde moet worden verhoord. De leiders hebben
Hem al veroordeeld, terwijl de wet dit niet toestaat. Ze gaan dus in tegen hun
eigen wet. Maar wat gebeurt er als deze zogenaamde leiders door één van hun
eigen mensen de waarheid wordt gezegd?

Vers 52-53
Zij antwoordden en zeiden tot hem: Bent u soms ook uit Galilea? Onderzoek
en zie dat uit Galilea geen profeet opstaat. En ieder ging naar zijn huis;
Er wordt van Nicodemus gezegd dat hij de ‘leraar van Israël’ was. Deze status
had hem, voordat hij de zijde koos van de Heer, veel lof en aanzien gebracht.
Maar wat zien we hier? Hij wordt geminacht. Zodra de ‘leiders’ voelen dat
er aan hun poten wordt gezaagd, gaan ze in de aanval en met hun woorden
schakelen ze hem uit door hem te verdenken ‘uit Galilea’ te komen (en dus
in aanzien te laten dalen), plus dat ze hem verwijten onvoldoende kennis te
hebben. Er komt volgens hen geen profeet uit Galilea, terwijl de Schrift anders
zegt:
En Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead…1Kn17:1
Hij bracht ook het gebied van Israël van Lebo-Hamath tot de zee van de Vlakte
aan Israël terug, overeenkomstig het woord van de HEERE, de God van Israël, dat
Hij gesproken had door de dienst van zijn dienaar Jona, de zoon van Amitthai, de
profeet uit Gath-Hefer. 2Kn14:25

Dan is er nog Nahum uit Elkos, dat misschien ook in Galilea lag. Dus terwijl de
leiders het volk ervan beschuldigen de wet niet te kennen (vs49), blijkt dat ze
deze zelf ook niet kennen. Een ander element van hun manipulatie is dat ze
de waarheid aanpassen aan hun doel. Er kwamen wel degelijk profeten uit
Galilea en de grootste van allen, Christus, uiteraard ook. Zo zien we vandaag
ook dat bepaalde ‘leiders’ de waarheid van de Bijbel geweld aandoen om zo
hun eigen status te beschermen en vooral de Heer Jezus niet in het centrum
de zetten van de gemeente. Ieder ging naar zijn eigen huis en nam daar mee
naar toe hun eigen gedachten over de Heer. Ze waren tevreden met hoe het
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was gegaan. Zo neemt een ieder in zijn gezin mee dat wat hij over Christus
heeft gezien, hetzij positief, hetzij negatief. Het gedeelte van 7:53-8:11 is niet
in alle handschriften terug te vinden, vandaar dat het tussen scherpe haken
staat in de Telosvertaling. We rekenen het echter wel tot het geïnspireerde
woord van God.
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Johannes 8:1-11
Vers 1-2
maar Jezus ging naar de Olijfberg. En ‘s morgens vroeg kwam Hij opnieuw
in de tempel, en al het volk kwam tot Hem; en Hij ging zitten en leerde hen.
Johannes 3-7 vormen, na de inleiding van hoofdstuk 1-2, het eerste deel met
als thema: leven. Het tweede deel, hoofdstuk 8-12 heeft als thema: licht en het
derde deel, hoofdstuk 13-21 heeft als thema: liefde. Leven, licht en liefde zijn
de kenmerken van de Vader die door de Zoon openbaar zijn geworden in een
wereld die deze dingen niet kent, maar in de dood, de duisternis en de haat
leeft. Dat wat de Zoon in deze wereld openbaarde, botste voortdurend met
wat de wereld kenmerkt en wat de leiders van Israël kenmerkte.
Terwijl ieder naar zijn eigen huis gaat, gaat Jezus naar de Olijfberg. Hij heeft
namelijk geen huis maar dit was de plaats waar Hij zijn Vader vaak zocht
in gebed (zie Lk21:37-38), vanwaar Hij naar de Vader ging en waar Hij zal
terugkomen (Hd1:11; Zc14:4). Hij kon hen leren nadat Hij bij zijn Vader de
inspiratie had gezocht om over Hem te getuigen. Hij zat terwijl Hij onderwees
(vanuit de rust van zijn Vader), een heel contrast met de soms op een podium
rondrennende predikers van tegenwoordig. Ook was de tijd nog niet daar dat
Hij zou zitten op de troon van David om gerechtigheid uit te oefenen en te
heersen. Nu is de tijd dat Hij ons wil leren over de Vader. Hoewel al het volk tot
Hem kwam, bleven de meesten onwetend aangaande Hem, hetgeen vandaag
ook nog steeds zo is.

167

Van de Vader uitgegaan

Vers 3-5
En de Schriftgeleerden en de farizeeën brachten bij Hem een vrouw, op
overspel betrapt. En zij plaatsten haar in het midden en zeiden tot Hem:
Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt op overspel. Nu heeft Mozes
ons in de wet geboden zulke vrouwen te stenigen; U dan, wat zegt U?
Terwijl de Heer van de Vader getuigt komen de leiders van het volk met een
vrouw die is betrapt op overspel. Ze plaatsen haar in het midden om de
Heer met een valstrik te kunnen aanklagen. Ze noemen Hem huichelachtig
‘meester’. Ze wisten wat de wet voorschreef:
Een man die met de vrouw van iemand anders overspel pleegt, moet zeker
gedood worden, de overspeler en de overspeelster. Lv20:10

Merkwaardig genoeg hadden zij de man niet bij zich, terwijl de tekst toch
vooral over hem spreekt. Als de Heer Jezus zou toestaan haar te stenigen, was
Hij geen Heiland en dus niet wat Hij van Zichzelf getuigde. Als Hij haar zou laten
gaan, zou Hij tegen de wet ingaan en hadden ze ook een reden om Hem aan
te klagen. Ze willen hoe dan ook van Hem af. Er was geen greintje erbarming
of liefde naar de vrouw toe, zoals er in de godsdienst van de mens enkel
hoogmoed en haat is. Ze zochten een reden om Hem te kunnen verzoeken.

Vers 6
En dit zeiden zij om Hem te verzoeken, opdat zij Hem konden aanklagen.
Maar Jezus bukte neer en schreef met zijn vinger op de grond.
De Heer bukt, neemt een nederige houding aan en schrijft met zijn vinger op de
grond. Het is de ‘vinger van God’ die de wet op stenen tafelen had gegraveerd
(Ex31:18) en die het oordeel over Belsazar op de muur schreef (Dn5:5). Hier
schrijft deze vinger op het stof van de aarde, waarin zijn lichaam tot verzoening
zou worden gelegd om een ieder vrij te kopen van de vloek van de wet (Gl4:4).
Het schrijven kan betrekking hebben op het bevestigen van de wet, die immers
niet gebroken wordt. Hij is niet gekomen om de wet te ontbinden (Mt5:17). Er
is ook wel eens gezegd dat Hij hier de namen opschreef van de leiders die om
hem heen stonden zodat deze wisten dat Hij hun harten kenden, die immers
net zo vol overspel waren als dat van de vrouw. We weten het eenvoudig niet.
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Wie zich van Mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want zij hebben
de bron van het levende water, de HEERE, verlaten. Jr17:13

Vers 7-8
En toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zei tot hen: Wie van u
zonder zonde is, laat die het eerst een steen op haar werpen. En opnieuw
bukte Hij neer en schreef op de grond.
De pauze die de Heer inlast zou hen ruimte moeten geven om hun motieven
te beoordelen, maar ze blijven Hem vragen wat met deze vrouw te doen. Dan
richt Hij Zich op, zoals God die opstaat om zijn vijanden te oordelen (Ps68:2).
Het antwoord van de Heer laat de kracht van de wet overeind staan. Er moet
inderdaad oordeel komen, maar tegelijkertijd laat Hij zien dat de wet hen allen
veroordeelt. Zij hebben allen een zondige natuur. Wie dus zonder zonde denkt
te zijn, moet de eerste steen op haar werpen. Er is in dit gezelschap maar één
Persoon aanwezig die zonder zonde is, en Hij mocht dus een steen op haar
werpen. Toch doet Hij dit niet omdat dit de tijd van de genade is en niet van
het oordeel. Weer schrijft Jezus op de grond, alsof Hij zijn gesproken woord
ondersteunt met het geschreven woord.

Vers 9
Maar toen zij dit hoorden, gingen zij weg, één voor één, te beginnen bij de
oudsten tot de laatsten toe; en Hij werd alleen gelaten, en de vrouw die in
het midden stond.
Dit hoofdstuk laat ons Christus zien als het licht van de wereld (8:12). Dit licht
schijnt hier in de harten van de Schriftgeleerden en de farizeeën en toont
hen dat zij zondaars zijn. De wet waarmee zij de vrouw wilde veroordelen,
veroordeelt nu henzelf. De woorden van de Heer bereiken de gewetens en
doen de monden van de aanklagers zwijgen. Hoewel dit gebeurt en zij één voor
één weggaan, is er niemand die zich bekeert. De wil blijft opstandig ondanks
dat het in het licht is gebracht. De oudsten gaan eerst, zij hebben immers meer
besef van hun zondigheid na een langer leven. Uiteindelijk blijft de Heer alleen
met de vrouw. Zij stond in het midden. Haar zonde was het middelpunt van de
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gedachten van de aanklagers. Zij verlaten het licht van de wereld en gaan de
duisternis in. Typerend voor de godsdienst van deze wereld die niet wil komen
tot Hem die hen wil redden van hun zonden.

Vers 10-11
En Jezus richtte Zich op en zei tot haar: Vrouw, waar zijn zij? Heeft niemand u
veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heer. En Jezus zei tot haar: Ik veroordeel u
ook niet; ga heen, zondig voortaan niet meer.
De Heer richt Zich weer op. Al die tijd was Hij gebukt als de Nederige. Hij heeft
macht en autoriteit om de vrouw te veroordelen. Maar Hij doet dit niet. Hij
veroordeelt haar niet. Hij stelt haar twee vragen. Op de eerste vraag, waar zij
zijn, geeft zij geen antwoord. Haar hart is niet meer bij haar aanklagers, maar
bij de Heer Jezus. Ze is onder de indruk van het feit dat door zijn woorden
niemand haar heeft veroordeeld. Ze noemt Hem ‘Heer’, wat haar geloof
aangeeft in Hem. De Heer zegt tegen haar dat ze kan gaan, maar dat ze niet
meer moet zondigen. Het oordeel over deze zonde zou op Hem komen, want
de eis van de wet moet vervuld worden naar Gods gerechtigheid en heiligheid.
Nadat de genade is bewezen, volgt zijn gebod en zo is het met ons ook. Zij
heeft, denk ik, geen moeite gehad om dit gebod te onderhouden nadat ze in
aanraking is gekomen met zijn barmhartige en genadige hart, dat het hart van
de Vader is.
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We hebben in de persoon van Christus alles ontvangen wat we nodig hebben
voor ons geestelijk leven. Zijn offer aan het kruis is niet alleen genoeg voor
onze gewetens, maar de heerlijkheid van zijn Persoon is ook genoeg voor onze
harten. Hij is het levende brood en het levende water. In dit evangelie is Hij
‘God over alles, gezegend tot in eeuwigheid’ (Rm9:5). In het voorgaande heeft
Hij de farizeeën beschaamd door hen te laten zien, als het licht van de wereld,
wat er in hun eigen harten is. Ze zijn van nature even zondig als de overspelige
vrouw.

Vers 12
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
leven hebben.
We lazen in vers 9 dat Hij door de farizeeën alleen gelaten werd, maar hier zijn
ze weer bij Hem. Het kan om een later moment gaan, of dat ze teruggekomen
zijn. Het kan ook dat er met ‘hen’ de menigte wordt bedoeld. De Heer Jezus
spreekt tot hen over het licht van de wereld dat Hij is. Hij is niet alleen gezonden
naar de verloren schapen in Israël, maar naar die van de hele wereld. Hij is de
kenner van alle harten en het licht dat Hij is schijnt in de wereld.
Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en iedere mens verlicht.
Jh1:9
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De komst van Christus in deze wereld ontmaskerde de mens en openbaarde
God in zijn heerlijkheid. Maar dat Hij ieder mens verlicht, wil niet zeggen dat
ieder mens ook in dit licht wandelt. De farizeeën hebben liever de duisternis
en laten Hem alleen:
Want ieder die kwade dingen bedrijft, haat het licht en komt niet tot het licht,
opdat zijn werken niet bestraft worden. Jh3:20

Alleen zij die Hem volgen zullen niet in de duisternis wandelen. De farizeeën,
die zo’n aanstoot aan Hem nemen en Hem niet willen accepteren, leven in
de duisternis. Doordat zij niet willen, zullen hun ogen gesloten blijven voor
wie Hij is. Maar wie Hem volgt, Hem aanneemt als Degene die Hij zegt te zijn
en zijn geboden onderhoudt (Jh14:21), zal het licht van het leven hebben, de
gemeenschap met de Vader en de Zoon welke licht schenkt in het binnenste.

Vers 13-14
De farizeeën dan zeiden tot Hem: U getuigt van Uzelf; uw getuigenis is niet
waar. Jezus antwoordde en zei tot hen: Ook als Ik van Mijzelf getuig, is mijn
getuigenis waar, want Ik weet waar Ik vandaan ben gekomen en waar Ik
heenga; maar u weet niet waar Ik vandaan kom of waar Ik heenga.
De Heer had eerder gezegd dat Hij niet van Zichzelf getuigde (Jh5:31: ‘Als Ik van
Mijzelf getuig, is mijn getuigenis niet waar’). Waar het in dat gedeelte over zijn
afhankelijkheid van de Vader gaat, is hier zijn eigen Persoon het onderwerp.
Hij getuigt van wie Hij is als de eeuwige Zoon, God gekomen in het vlees. De
farizeeën reageren als mensen die op het heetst van de dag een officieel
bewijs vragen dat de zon is opgegaan. De Heer reageert op hun afwijzing door
een geweldig getuigenis van Zichzelf af te leggen. Hoe groter de tegenstand is,
hoe groter de heerlijkheid van zijn Persoon wordt geopenbaard. Hij wist waar
vandaan Hij kwam, van de Vader. Hij is één met de Vader en dus God. Zo is Hij
het licht van de wereld, de Alwetende. Hij wist ook dat Hij weer naar de Vader
terug zou gaan. De farizeeën, en ieder natuurlijk mens, denken alleen maar in
hun eigen fysieke leefwereld. Ze hebben geen idee van de geestelijke zaken die
ver uitgaan boven de menselijke waarneming. De natuurlijke mens, en vooral
de godsdienstige, zal nooit inzicht hebben in de heerlijkheid van de Vader die
één is met de Zoon. Het is hun dwaasheid (zie 1Ko2:14).
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Vers 16-17
U oordeelt naar het vlees; Ik oordeel niemand. En als Ik al oordeel, is mijn
oordeel waar, want Ik ben niet alleen, maar Ik en de Vader die Mij heeft
gezonden.
Zoals gezegd hebben de farizeeën een natuurlijk oordeel dat uitgaat van de
mens in plaats van openbaring van God. Ze oordelen naar het vlees. Maar de
Zoon is niet gekomen om te oordelen, maar om te behouden.
Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in Mij gelooft, niet in
de duisternis blijft. En als iemand mijn woorden hoort en niet bewaart, oordeel
Ik hem niet; want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de
wereld te behouden. Jh12:46-47

Toch heeft Hij het recht om oordeel uit te spreken, wat Hij ook zal doen in de
toekomst. De Vader heeft immers het oordeel aan de Zoon gegeven, de mens
Christus.
Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft dat wat hem oordeelt:
het woord dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen op de laatste dag. Jh12:48

Zijn oordeel zal waarachtig en rechtvaardig zijn omdat de Vader helemaal
achter dit oordeel staat. De Vader en de Zoon zijn immers één in wezen
(Jh10:30).

Vers 18-19
En er staat ook in uw wet geschreven, dat het getuigenis van twee mensen
waar is. Ik ben het die van Mijzelf getuig, en de Vader die Mij heeft gezonden,
getuigt van Mij.
De Heer haalt nu hun eigen wet aan om aan te tonen dat Hij geheel volgens
goddelijke principes getuigenis aflegt van Zichzelf.
Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat
de zaak vast. Dt19:15

De Vader getuigt met de Zoon en wel in de kracht van de Heilige Geest aan
onze harten. Er zijn dus twee getuigen hier in Jh8 en er zijn er drie als het gaat
om het hart van iemand die tot het geloof komt.
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Vers 19
Zij dan zeiden tot Hem: Waar is uw Vader? Jezus antwoordde: U kent noch
Mij, noch mijn Vader. Als u Mij zou kennen, zou u ook mijn Vader kennen.
De vraag van de farizeeën verraadt hoezeer ze in de duisternis zijn. Ze denken
aan een apart persoon terwijl de Zoon de Vader openbaart. Wie de Zoon heeft
gezien, heeft de Vader gezien (Jh14:9). Wie de Zoon kent, kent ook de Vader.
Hij die aan de boezem van de Vader is, heeft Hem doen kennen (Jh1:18).
Als u Mij had gekend, zou u ook mijn Vader hebben gekend; en van nu aan kent
u Hem en hebt Hem gezien. Jh14:7

Zo is de verschijning van het licht van de wereld de oorzaak dat de duisternis
van de mens openbaar wordt. Het is ten diepste hun haat tegen de Zoon dat
zij Hem niet willen kennen (zie Jh15:22).

Vers 20
Deze woorden sprak Hij bij de schatkist terwijl Hij leerde in de tempel, en
niemand greep Hem, omdat zijn uur nog niet was gekomen.
Het zijn diepe schatten die we hier overdenken. Het is dan ook niet toevallig
dat de Heer Jezus deze woorden uitsprak bij de schatkist (of: schatkamer).
De mens slaat zijn hand aan het harde gesteente, hij keert de bergen vanaf de
wortel om. In de rotsen hakt hij gangen uit, zijn oog ziet alles wat kostbaar is.
Jb28:9-10
Mij, de allergeringste van alle heiligen, is deze genade gegeven om de
onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de volken te verkondigen, Ef3:8
Christus, in Wie al de schatten van de wijsheid en kennis verborgen zijn. Ko2:2b-3

Hij leerde in de tempel, waar de heerlijkheid van God was vertrokken (Ez9-11).
Maar nu was deze heerlijkheid terug in zijn Persoon en zij die officieel aan deze
tempel waren verbonden, wilden Hem doden. Niemand kon dit, aangezien het
uur van zijn dood in de handen van de Vader was (Ps31:6).
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Vers 21
Hij dan zei opnieuw tot hen: Ik ga heen en u zult Mij zoeken, en in uw zonde
zult u sterven; waar Ik heenga kunt u niet komen.
De Heer zegt dan voor de tweede keer (7:33-34) dat zij Hem zullen zoeken,
maar Hem niet zullen vinden. Ongeloof kan nooit bij de Vader komen. Zij zullen
in hun zonde (niet: zonden, want hier gaat het om hun afwijzing. In vs24 is het
‘zonden’) sterven. Ze zullen voor eeuwig en altijd gescheiden zijn van de Vader
en van de Zoon.
Zij zullen als straf lijden het eeuwig verderf, verwijderd van het aangezicht van de
Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte, 2Ts1:9

Vers 22
De Joden dan zeiden: Zal Hij soms Zichzelf doden, omdat Hij zegt: Waar Ik
heenga kunt u niet komen?
Zoals altijd is het hart van de natuurlijke mens volkomen ontoegankelijk
voor de goddelijke zaken. Men denkt aan natuurlijke zaken waar de Heer
over geestelijke zaken spreekt. We zagen dit ook bij Nicodemus in Jh3 die
aan opnieuw geboren worden dacht aan een letterlijke invulling. Zodra het
natuurlijke, godsdienstige hart gaat redeneren over Christus, komen er altijd
dwaze conclusies tevoorschijn. Ze denken dat de Heer, de vorst van het leven,
Zichzelf van het leven zal beroven. Hoe duister is de mens ten aanzien van de
Zoon!

Vers 23
En Hij zei tot hen: U bent van beneden, Ik ben van boven; u bent van deze
wereld, Ik ben niet van deze wereld.
Hier vinden we het grote contrast tussen de natuurlijke mens en de eeuwige
Zoon. Hij is van de dingen van boven, van de hemel en van de Vader, terwijl de
mens van beneden, uit de aarde is, gemaakt van het stof van de aarde.
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De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Zoals
de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijken; en zoals de Hemelse is, zo zijn ook de
hemelsen. 1Ko15:47-48

De mens is van deze wereld met haar aardse denken en wereldse begeerten
die tot zonden drijven. Ze zijn onder de macht van de overste van deze wereld,
maar de Zoon is niet van deze wereld. Hij is in de wereld, maar niet moreel
deel van haar. Hij is de hemelse, de unieke, de eeuwige Zoon.

Vers 24
Ik heb u dan gezegd, dat u in uw zonden zult sterven; want als u niet gelooft
dat Ik het ben, zult u in uw zonden sterven.
Hier spreekt de Heer Jezus over zonden, terwijl het in vs21 over zonde gaat.
Hier gaat het over de gevolgen van het van de wereld zijn, namelijk het doen
van zonden. Ieder die niet gelooft in het volbrachte werk van Christus, zal in
zijn/haar zonden sterven.
En ik zag de doden, de groten en de kleinen, voor de troon staan; en er werden
boeken geopend. En een ander boek werd geopend, namelijk dat van het leven.
En de doden werden geoordeeld volgens wat in de boeken geschreven was, naar
hun werken. Op20:12

De boeken staan symbolisch voor alles wat een mens heeft gedaan in zijn/
haar leven. Alles wat de mens van beneden kenmerkt, is alleen maar zonde
omdat de Zoon wordt buitengesloten. Een treffende beschrijving hiervan
vinden we in Romeinen 3:919. Een natuurlijk mens kan God niet behagen,
alleen het leven van de Zoon kan dat. Daarom is een ieder die gelooft niet
alleen gerechtvaardigd, maar ook aangenaam in de Geliefde voor God (Ef1:6).
Daarom kon Jezus tegen de vrouw in Lk7 zeggen:
Hij nu zei tot haar: Uw zonden zijn vergeven. En zij die mee aanlagen, begonnen
onder elkaar te zeggen: Wie is Deze dat Hij zelfs zonden vergeeft? Hij nu zei tot de
vrouw: Uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Lk7:48-50
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Het is voor ons geloofsleven van groot belang dat wij de Heer Jezus gaan leren
kennen, niet alleen als Degene die mijn zonden heeft gedragen als de Verlosser,
of als Degene die Heer is over alles, maar als Degene die de Vader openbaart.
Als we Hem leren kennen, leren we de Vader kennen die in Hem heeft getoond
wie Hij is: barmhartig, vergevend, liefdevol en vol waarheid en genade. Het
was het verlangen van de Vader van voor de grondlegging van de wereld dat
er een gezelschap mensen zou zijn die zouden delen in de heerlijkheid van zijn
Zoon. Zij zullen met Hem over alle dingen worden gesteld en als de volheid
van Christus (Ef1:23) zijn voortreffelijkheden tot in alle komende eeuwen
tentoonspreiden.
…die het lichaam van onze vernedering zal veranderen tot gelijkvormigheid aan
het lichaam van zijn heerlijkheid, Fp3:21
…waartoe Hij u door ons evangelie ook geroepen heeft, tot verkrijging van de
heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. 2Ts2:14

De gemeente zal de Vader vertegenwoordigen en tonen in hun eigen lichamen
doordat zij de volheid van de Zoon vormen, zijn lichaam, terwijl Hij het hoofd
is.
…opdat Hij in de komende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade zou
betonen in goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Ef2:7

De mensen die voor dit doel zijn bestemd volgens het raadsbesluit van God
de Vader, worden in het evangelie van Johannes door de Zoon geroepen. Zijn
schapen horen naar zijn stem (Jh10:3). Hij leidt ze buiten het godsdienstige
systeem (‘de stal’) en verbindt ze aan de Vader. De Joodse leiders haten Hem
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echter, terwijl de menigte onwetend blijft. Het zijn de enkelingen die de Vader
op het oog heeft en eruit haalt.

Vers 25
Zij zeiden dan tot Hem: Wie bent U? Jezus zei tot hen: Geheel wat Ik ook tot
u spreek.
Als de Heer heeft gesproken over hun lot, dat zij zullen sterven in hun zonden
vanwege hun hardheid van hart, vragen ze Hem wie Hij is die dit durft te
zeggen. Zij weten ook wel dat niemand zonden kan vergeven of toerekenen
dan God alleen.
En de Schriftgeleerden en de farizeeën begonnen te overleggen en zeiden: Wie is
Deze, die lasteringen spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Lk5:21

De vraag: ‘Wie bent U?’ is dé centrale vraag in ieders leven. Hiermee staat
of valt onze eeuwige toestand na dit leven. Het antwoord van de Heer is
schitterend: ‘Geheel wat Ik ook tot u spreek’. Hij doet niet alleen wat Hij zegt,
Hij is wat Hij zegt, de logos, de volmaakte uitdrukking van God. Hij is God Zelf.
Zijn innerlijk kwam tot uiting in zijn spreken. Vandaar dat Hij ook kan zeggen:
‘Ik ben de waarheid’ (Jh14:6).

Vers 26
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.
Hij is de volmaakt alwetende God en zou over deze Farizeeën veel kunnen
openbaren wat betreft hun daden en motieven. Maar Hij was niet in de wereld
gekomen om hen te veroordelen maar om hen de genade aan te bieden die de
Vader voor hen had. De Heer sprak van deze genade die Hij van de Vader had
gehoord, de waarachtige. Ze wilden deze genade niet aannemen, vandaar dat
ze in hun zonden zullen sterven en ooit voor dit eindoordeel door Hem worden
veroordeeld voor de grote witte troon (Op20:11-15). Maar de Heer Jezus was
gekomen om te getuigen van de waarheid (Jh18:37).
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Hij die uit de hemel komt, is boven allen. Wat Hij heeft gezien en gehoord, dat
getuigt Hij; en zijn getuigenis neemt niemand aan. Wie zijn getuigenis heeft
aangenomen, heeft bezegeld dat God waarachtig is. Jh3:32-33
En wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand gegeven heeft,
opdat wij de Waarachtige kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon
Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. 1Jh5:20

Vers 27
Zij begrepen niet dat Hij hun dat van de Vader zei.
De tragiek van de religieuze wereld in één zin uitgedrukt. Hoewel zij vele
voorrechten genoten door God hen gegeven (zie Rm3:2; 9:4-5) waren ze
volkomen blind voor het doel van deze zegeningen: het kennen van de
beloofde Zoon van God. Doordat zij Hem niet erkenden als de Zoon, konden zij
ook de Vader niet kennen. De woorden van de Heer over zijn Vader konden zij
niet begrijpen (zie vs43). Het is Gods hoogste openbaring van Hemzelf.

Vers 28
Jezus dan zei tot hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben,
dan zult u weten dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe; maar deze
dingen spreek Ik zoals de Vader Mij heeft geleerd.
De Heer verwijst nu naar het moment van de kruisiging. Hij noemt Zichzelf ‘de
Zoon des mensen’, naar Dn7:13, de beloofde Messias. Zij zullen Hem kruisigen
en dat zal de grondslag zijn waarop Israël Hem zal kennen als Hij zal terugkeren
tot hen.
Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken
hebben; en alle stammen van het land zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen.
Op1:7
En zij zullen geenszins leren ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder door te
zeggen: ’Ken de Heer’, want zij zullen Mij allen kennen, van de kleine tot de grote
onder hen. Hb8:11

Zij zullen Hem kennen als Degene die de Vader heeft geopenbaard. Dan zullen
ze inzien dat deze mens hun eigen God is, de ‘Ik Ben’.
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Vers 29
En Hij die Mij heeft gezonden, is met Mij; Hij heeft Mij niet alleen gelaten,
omdat Ik altijd doe wat Hem welbehaaglijk is.
De Heer weet welke dingen er staan te gebeuren. Zij zullen Hem met duivelse
haat aan het kruis laten nagelen. Maar Hij vindt zijn troost in de Vader die Hem
niet alleen laat. Hoewel Hij als mens werd verlaten door God vanwege zijn
eenmaking met de zonde (zie Mt27:46), werd Hij als eeuwige Zoon nooit door
de Vader alleen gelaten. Deze was altijd bij Hem:
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 alleen, omdat de Vader
met Mij is. Jh16:32

In dit vers ligt de nadruk meer op het feit dat de Vader Hem nooit alleen liet
omdat Hij Hem altijd gehoorzaamde als mens. Hoewel Hij de Zoon was, in
Wie de Vader volmaakte vreugde vond van eeuwigheid af, was dit ook het
geval toen Hij mens werd. Iedere stap, iedere gedachte was altijd volkomen
welbehaaglijk voor de Vader. Daarom heeft Hij Hem nooit alleen gelaten. De
mens uit Adam heeft God onteerd door de zonde, maar deze mens heeft Hem
verheerlijkt, wat zijn hoogtepunt vond op het kruis. Toen verheerlijkte de Heer
Jezus de Vader door zijn leven in gehoorzaamheid over te geven aan Hem.
Ik heb U verheerlijkt op de aarde, terwijl Ik het werk heb voleindigd dat U Mij te
doen hebt gegeven; Jh17:4
En uiterlijk als een mens bevonden heeft Hij Zichzelf vernederd, gehoorzaam
wordend tot de dood, ja, tot de kruisdood. Fp2:8

Vers 30
Toen Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem.
Als de Bijbel spreekt over geloof, betekent dit niet in alle gevallen een reddend
geloof. We zagen dit ook al in Jh7:31, maar bijvoorbeeld ook in Hd8:13 waar
staat dat Simon de tovenaar geloofde, terwijl er laten staat dat hij part nog deel
had aan de zaak van de behoudenis (Hd8:21). Hier zien we dat velen in Hem
geloofden, maar er wordt bedoeld dat velen in Hem een bijzonder Persoon
zagen. Dit blijkt uit het volgende vers waar de Heer Jezus de voorwaarde noemt
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om waarlijk zijn discipelen te zijn. Velen voelen zich vandaag aangetrokken tot
het christendom en de persoon van Jezus, maar dat betekent nog lang niet dat
dezen werkelijk discipelen van Hem zijn.

Vers 31
Jezus dan zei tot de Joden die in Hem geloofden: Als u in mijn woord blijft,
bent u waarlijk mijn discipelen;
Er zijn wel velen die in Hem geloven, maar dat betekent nog niet dat zij
discipelen zijn zoals de Heer dit heeft bedoeld (zie 2:23; 7:31). Ze waren wel
discipelen, maar geen ware discipelen. De voorwaarde die Hij hier noemt
voor ware discipelen is het blijven in zijn woord. Andere voorwaarden zijn:
je kruis opnemen, je eigen leven haten, je vader en moeder haten en afstand
nemen van al je bezittingen (Mt16:24-25; Lk14:26, 33). Het ‘blijven in zijn
woord’ is niet dit woord even aanhoren, maar erin verblijven. Dit betekent dat
werkelijke discipelen het woord van God bestuderen, zich erin verheugen en
eraan gehoorzamen. Ware discipelen van Christus herken je aan hun houding
t.o.v. het woord, de Bijbel. Is het hun voedsel, hun eerste levensbehoefte?
Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, Ko3:16a

Vers 32
en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken.
Door het woord te leren kennen, zullen we de waarheid leren kennen over
onszelf en het werk dat de Heer Jezus heeft volbracht aan het kruis. We zullen
worden vrijgemaakt van onze zonden en vooral van onszelf, daar het woord
leert dat God de oude mens heeft meegekruisigd met Christus en alles wat
bij het vlees hoort heeft veroordeeld. We zullen onze vreugde vinden in dit
volbrachte werk en de Heer Jezus gaan leren kennen als ons leven. In Hem
zullen we vreugde vinden door het woord en vrede voor onze zielen. Het
kennen van het woord maakt ons vrij, niet een bevrijdingsbediening door een
ander aan ons verricht. Het kennen en geloven van de waarheid is altijd de
enige voorwaarde voor vrijheid.
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Vers 33
Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en hebben nooit iemand
gediend; hoe zegt U: U zult vrij worden?
Hier zien we wat religie doet met een mens. Het zorgt voor een grote vorm van
hoogmoed en zelfoverschatting. Het zet de mens op een voetstuk. De Joden
roemen in hun afkomst en denken dat ze daardoor wat voorstellen voor God.
Religie is het vlechten van vijgenbladeren om zichzelf ermee te bedekken voor
Gods aangezicht (Gn2:7). Maar het werkelijke probleem, hun eigen zondige
natuur, kennen ze niet. Als de Heer spreekt over vrijmaken beroemen zij zich
op hun afkomst, ze zijn toch geen slaven? Zo willen mensen wel graag religieus
zijn, maar ze willen niet erkennen dat ze niet deugen. De mens is, religieus of
niet, gebonden door de zonde. Hij is een zondaar en zonder de verlossing die
er in Christus is, kan hij nooit bestaan voor een heilig God. De Joden, die op
dat moment al eeuwen gebukt gingen onder heidense overheersers, dachten
werkelijk vrij te zijn. De dwaasheid van religie!

Vers 34
Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: ieder die de zonde
doet, is een slaaf van de zonde.
De Heer gebruikt hun antwoord om de kern van hun probleem te benoemen. Ze
zijn, hoewel letterlijk nageslacht van Abraham, zondaars evenals de heidenen.
Ieder die de zonde doet, is er een slaaf van.
Wat dan? Zijn wij uitnemender? Helemaal niet. Wij hebben immers tevoren
zowel Joden als Grieken beschuldigd, dat zij allen onder de zonde zijn, Rm3:9

Zij hadden door Hem af te wijzen bewezen een slaaf van de zonde te zijn. Hun
levenswijze werd gekenmerkt door zonde. Een gelovige kan in zonde vallen
(Gl6:1), maar dit is niet een slaaf van de zonde zijn.
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Vers 35
Maar de slaaf blijft niet tot in eeuwigheid in het huis, de zoon blijft er tot in
eeuwigheid.
De Joden waren niet alleen slaaf van de zonde zoals ieder mens dat niet is
wedergeboren, maar ze waren ook nog eens in slavernij onder de wet.
Want allen die op grond van werken van de wet zijn, zijn onder de vloek; want
er staat geschreven: ’Vervloekt is ieder die niet volhardt in alles wat geschreven
staat in het boek van de wet, om dat te doen’. Gl3:10

Vanwege de vloek van hun ongehoorzaamheid zal de slaaf niet tot eeuwigheid
in het huis van Israël blijven. De Romeinen zouden in 70n.Chr. de tempel
verwoesten en de Joden verstrooien over de wereld. Dit was het oordeel van
God vanwege hun verwerping van zijn Zoon.
En zij grepen hem, wierpen hem buiten de wijngaard en doodden hem. Wanneer
dan de heer van de wijngaard komt, wat zal hij met die landlieden doen? Zij
zeiden tot Hem: Die kwaden zal hij een kwade dood laten sterven en de wijngaard
aan andere landlieden verhuren, die hem de vruchten op hun tijd zullen afgeven.
Mt21:39-41

De Zoon heeft recht op het huis, Hij zal er ‘tot in eeuwigheid’ in verblijven.
Niets als ‘zoon’ in die zin als gelovige, maar als dé Zoon, eeuwige God die in
zichzelf macht heeft en de genade om mensen vrij te maken door zijn woord.
En Mozes was wel trouw in heel zijn huis als dienaar tot getuigenis van wat
gesproken zou worden, maar Christus als Zoon over zijn huis, Hb3:5-6a

Vers 36
Als dan de Zoon u zal vrijmaken, zult u werkelijk vrij zijn.
De Zoon zal een deel van Israël, een overblijfsel uit alle twaalf stammen
daadwerkelijk vrijmaken:
Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de
inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Zc13:1

Vandaag geldt voor een ieder die wil komen: door het geloof in Christus en wat
Hij heeft volbracht op het kruis zal een ieder werkelijk vrij zijn. ‘Voor de vrijheid
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heeft Christus u vrijgemaakt’ (Gl5:1). Deze vrijheid is door het geloof, niet door
mensen die ons ‘bevrijden’, zoals helaas vandaag steeds meer gebeurt. Door
onkunde of ongeloof ervaren mensen vaak geen vrijheid, maar de Bijbel leert
ons hier dat ware vrijheid enkel en alleen op grond van geloof is. Dit geloof is
in het geschreven woord. Anderen kunnen ons helpen dit woord te begrijpen
en toe te passen, maar anderen kunnen ons niet bevrijden. Dat heeft de Zoon
gedaan.

Vers 37
Ik weet dat u Abrahams nageslacht bent; maar u tracht Mij te doden, omdat
mijn woord geen ingang bij u vindt.
De Zoon, die alles weet, weet dat zij het nageslacht van Abraham zijn. Maar
Abraham geloofde God en werd hierom gerechtvaardigd (Gn15:6). De HEERE
vertelde Abraham wat Hij ging doen (Gn18:17) en ging vertrouwelijk met
Hem om. Maar deze Joden, die beweerden zijn nageslacht te zijn, wilde Jezus
doden, die Zelf de HEERE is! Het woord van God vond geen enkele ingang in
hun verharde harten. Doordat zij zichzelf door hun religie verhoogden, konden
zij de woorden van de Heer niet begrijpen en wilden zij Hem doden.
Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij bijeenbrengt, verstrooit.
Mt12:30

Vers 38
Wat Ik bij mijn Vader gezien heb, spreek Ik; u doet evenzo wat u van uw
vader hebt gehoord.
Het grote contrast tussen de Heer en de Joden wordt hier duidelijk uiteengezet.
De Heer, de eeuwige Zoon, spreekt vanuit de Vader. Hij bracht leven en licht,
terwijl de Joden moord en doodslag in hun harten koesterden, net zoals hun
vader, de duivel, die de mensenmoordenaar is vanaf het begin (vs44). Hoewel
zij het niet begrepen, waren zij slechts instrumenten van de god van deze
eeuw die de gedachten verblindt voor Hem (2Ko4:4).
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Dit hele gedeelte illustreert wat de Heer Jezus heeft gezegd over Zichzelf in
Jh8:12 dat Hij het licht van de wereld is. Dit zal Hij herhalen in 9:5 en 12:46. Hij
is in deze wereld gekomen om een ieder die aan Hem gegeven is door de Vader
uit de duisternis te leiden tot het licht, dat is Hijzelf. Hem kennen is de Vader
kennen. Toen Hij in de wereld was, was het dag. Toen Hij werd verworpen
door de zijnen, werd het nacht. In deze nacht schijnen de kinderen van God
als lichtende sterren (Fp2:15), maar Hij, de Zoon van God, scheen als de zon
die de wereld verlichtte (Jh1:9). In dit hoofdstuk verlicht zijn aanwezigheid
de duistere harten van de Joden en openbaarde hun moordzuchtige harten,
terwijl zij van zichzelf dachten dat ze kinderen van Abraham waren (vs33). De
Heer toont én dat zij slaven zijn van de zonde én dat zij dus kinderen van de
duivel zijn. Als ze maar bereid waren geweest tot Hem te komen in oprecht
berouw, hadden ze de waarheid leren kennen die hen had vrijgemaakt.

Vers 39-40
Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Onze vader is Abraham. Jezus zei tot hen:
Als u kinderen van Abraham was, zou u de werken van Abraham doen; maar
nu tracht u Mij te doden, een mens die de waarheid tot u heeft gesproken die
Ik van God heb gehoord; dat deed Abraham niet.
De Heer Jezus spreekt in vs38 over hun vader, waarmee Hij de duivel bedoelt
(vs44). Zij spreken zoals hij, dat is de haat tegen de Zoon. Maar zij blijven
herhalen dat hun vader Abraham is. Dit is wel zo in het natuurlijke, hetgeen de
Heer ook bevestigt (vs37), maar het begrip ‘vader’ wordt door Hem gebruikt
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om gelijkenis in gedrag mee aan te tonen. Iemands gedrag bepaalt welke
‘vader’ hij heeft, of Abraham (en dus God), of de duivel. Als iemand geestelijk
gezien een kind van Abraham is, dan wandelt hij in dat geloof van Abraham.
De werken van Abraham waren dat deze voortdurend een altaar had dat
spreekt van zijn geloof in het offer (Gn12:8; 13:4; 13:18; 21:33), omgang had
met de HEERE en een vreemdeling en bijwoner was op deze wereld, wonende
in tenten. De Joden wilden echter de Heer Jezus, die Dezelfde is als de HEERE
die Abraham diende (zie vs58) doden. Dit deed Abraham niet, integendeel,
deze had de HEERE lief. Jezus getuigde van de waarheid die Hij van God had
gehoord, en de waarheid is Hijzelf als de openbaring van zijn Vader. Abrahams
leven getuigde van geloof in Hem, terwijl zij Hem haatten. Dus zijn zij verre van
zijn kinderen.

Vers 41
U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tot Hem: Wij zijn niet geboren
uit hoererij; wij hebben één Vader: God.
Een kind handelt naar de eigenschappen van diens vader. Maar deze
opstandige en vijandige Joden handelden niet naar het geloof van Abraham,
welks natuurlijke nageslacht zij waren, maar naar de natuur van de duivel, hun
werkelijke vader. Een mens kan van zichzelf denken erg religieus en in de gunst
van God te zijn, maar in werkelijkheid kan zo iemand een werktuig van de
duivel zijn. We zien dit bij sommigen die de radicale Islam vertegenwoordigen.
Hun daden bewijzen wie hun vader is. Maar de Joden blijven hardnekkig bij
hun standpunt dat God hun vader is. Eerst zeggen ze dat Abraham hun vader
is (vs39) en nu dat dit God is. Kennelijk is dit hetzelfde voor hen. Dan zeggen
ze dat zij niet uit hoererij zijn geboren, wat kan duiden op een lastering van
Christus, die volgens hen wel uit hoererij zou zijn geboren omdat Jozef en Maria
nog niet getrouwd waren ten tijde van zijn geboorte. Dit wijst weer op hun
onkunde aangaande wie Hij is. Het kan ook zijn dat ze denken dat Hij bedoelde
dat ze geestelijk verbonden waren aan afgoden die hun vader zouden zijn.
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Vers 42
Jezus zei tot hen: 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.
Ieder die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus is een kind van God.
Men ontvangt dezelfde natuur als van God, door de Heilige Geest.
Zijn Goddelijke kracht heeft ons immers alles geschonken betreffende het leven
en de godsvrucht door de kennis van Hem die ons heeft geroepen door zijn eigen
heerlijkheid en deugd, waardoor Hij ons de kostbare en zeer grote beloften
geschonken heeft, opdat u daardoor deelgenoten van de Goddelijke natuur zou
worden, 2Pt1:3-4a

Als wij dezelfde natuur hebben als God, dan hebben wij de Zoon lief. Hij is
namelijk van God uitgegaan als de eeuwige Zoon. Tegelijk is Hij door God
gezonden en dus is een ieder die Hem aanneemt als door God gezonden een
kind van God. De haat van de Joden bewijst dat zij God niet als vader hebben,
maar de duivel.

Vers 43
Waarom kent u mijn spraak niet? Omdat u mijn woord niet kunt horen.
De spraak van de Heer Jezus zijn de woorden die de openbaring van de Vader
van Wie Hij is uitgegaan onthullen. Dat is hier ‘mijn woord’. Zijn woorden
waren het totaal van zijn woord, de bekleding ervan. Hij is het Woord dat vanaf
het begin bij God was en God is (Jh1:1) en die in woorden (spraak) het woord
(de openbaring) vormgeven. Maar zodra iemand zich afsluit voor Hem kan hij
de woorden niet begrijpen en niet zien wie Hij werkelijk is. Het woord van God
toont ons de heerlijkheid van Christus in Wie we de Vader leren kennen. Maar
het hart van ieder mens bepaalt of men Hem wil kennen of niet. Als men de
waarheid zoekt, zal men zijn spraak begrijpen, als men zich afkeert blijft men
in de duisternis over Hem.
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Vers 44
U bent uit uw vader, de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die
was een mensenmoordenaar van het begin af en staat niet in de waarheid,
omdat geen waarheid in hem is. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij
uit het zijne, omdat hij een leugenaar is en de vader ervan.
Nu zegt de Heer onomwonden dat zij de duivel als vader hebben, de
mensenmoordenaar vanaf het begin van de schepping. Hij wil ieder mens het
leven ontnemen, wat in de moord op Kaïn al duidelijk werd. Hij heeft helemaal
niets van doen met de waarheid. Er is geen waarheid in hem want in hem is
alleen leugen te vinden en hij zondigt vanaf het begin van zijn bestaan (1Jh3:8).
Daarom kan hij ook alleen maar de leugen spreken, zoals duidelijk wordt in die
keren dat hij aan het woord is.
Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?
Gn3:1
U zult zeker niet sterven, maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw
ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend.
Gn3:5

De duivel is de vader van de leugen, de oorsprong ervan. De wereld wordt
door Hem in de duisternis gehouden voor de waarheid van God omdat zij de
leugen geloven. De Joden zijn duidelijk zijn kinderen omdat ook zij liever de
leugen geloven en hanteren (zie vs48), de Heer willen vermoorden (vs59) en
hun eigen begeerten verkiezen boven het geloof in hem. Zo is het gesteld met
de natuurlijke mens, met of zonder godsdienst. Allen zijn ze afgeweken en
totaal nutteloos geworden (Rm3:12).
Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel openbaar: ieder
die de gerechtigheid niet doet, is niet uit God, en wie zijn broeder niet liefheeft.
1Jh3:10

Vers 45
Maar omdat Ik de waarheid zeg, gelooft u Mij niet.
Hun zonde is niet alleen dat zij liever in de leugen geloven dan in de waarheid,
maar dat zij niet in Hem geloven omdat Hij de waarheid zegt. Ze verzetten
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zich bewust tegen Hem die de openbaring van de Vader is. Welk een oordeel
roepen zij over zich af!

Vers 46-47
Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik de waarheid zeg, waarom gelooft
u Mij niet? Wie uit God is, hoort de woorden van God; daarom hoort u niet,
omdat u niet uit God bent.
Niet alleen spreekt de Heer Jezus de waarheid, Hij is de waarheid. Dit heeft
Hij bewezen doordat in Hem geen zonde is (1Jh3:5). Hij heeft nooit gezondigd
(1Pt2:22) en kende geen zonde (2Ko5:21). Hij getuigde van de waarheid en
al zijn spreken was waarheid, waarom konden zij dan niet geloven in zijn
woorden? Omdat zij niet uit God waren, en dus ook niet zijn kinderen konden
zijn. Ieder die uit God geboren is, hoort de woorden van God. Deze woorden
zijn Christus want God heeft gesproken in de Zoon (Hb1:1). Ieder die uit
God is heeft de Zoon lief en hoort naar Hem. Maar zij waren niet uit God en
konden Hem dus niet begrijpen. Ze waren in de duisternis hoewel het licht
hen bescheen. Ieder mens is vanaf zijn geboorte in de duisternis en niet uit
God. Pas bij bekering en wedergeboorte is er leven en geestelijk begrip van de
goddelijke dingen.

Vers 48-49
De Joden antwoordden en zeiden tot Hem: Zeggen wij niet terecht dat U een
Samaritaan bent en een demon hebt? Jezus antwoordde: Ik heb geen demon,
maar Ik eer mijn Vader en u onteert Mij.
Het grote werk van de duivel is mensen in de duisternis houden wat betreft
de Heer Jezus. Hij gebruikt de leugen hiervoor zoals we hier zien. Zij spreken
als hun vader als zij de leugen uiten dat Hij, de eeuwige Zoon, een Samaritaan
zou zijn, niet werkelijk behorend bij het volk Israël. Zodra een mens zijn eigen
godsdienst als waardeloos wordt bestempeld komt de ware aard van zijn
vijandschap naar boven. De Joden beschuldigen de Heer dat Hij een demon
heeft, een regelrechte godslasterlijke beschuldiging. Hier blijkt de totale
verwerping van zijn Persoon door de leiders van het volk. De Heer antwoordt
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rustig op hun beschuldigingen in zijn karakter als nederige dienstknecht. Hij
ontkent dat Hij een demon zou hebben, maar stelt juist dat Hij de Vader eert.
Zij onteren Hem, hun eigen Messias. Hij die was gekomen om hen onder zijn
vleugels, als een hen haar kuikens, bijeen te verzamelen. Maar ze hebben het
niet gewild (zie Mt23:37).

Vers 50
Maar Ik zoek mijn heerlijkheid niet; er is Eén die haar zoekt en oordeelt.
De Heer Jezus gaat Zich niet verdedigen. Hij zoekt niet zijn eigen eer of
heerlijkheid. De Vader zoekt wel zijn eer, want de Vader heeft de Zoon lief
(Jh3:35; 5:20; 10:17; 15:9; 17:23-26). Hij zal oordelen over Hem, dat wil
zeggen, zijn eigen oordeel over Hem voor allen openbaar maken op de dag van
Christus. Dan zal dit oordeel volkomen tegengesteld zijn aan dat van de Joden
als de Zoon over alle dingen zal worden gesteld en ieder mens zal oordelen
naar wat hij heeft bedreven, hetzij goed, hetzij kwaad.

Vers 51
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als iemand mijn woord bewaart, zal hij de
dood geenszins aanschouwen tot in eeuwigheid.
Met een dubbel ‘voorwaar’ kondigt de Heer iets heel belangrijks aan met het
oog op diens moment dat de Vader Hem het oordeel zal laten uitoefenen. Het
woord dat Hij spreekt is de openbaring van de Vader. Als iemand dat bewaart,
gelooft, zal deze de dood niet aanschouwen tot in eeuwigheid. Dit geldt dus
voor een ieder die gelooft in de Heer Jezus als de Verlosser en de openbaring
van de Vader. Hier staat ‘niet aanschouwen’ wat betekent dat de dood niet
wordt meegemaakt, hij wordt totaal niet gezien door een gelovige.
Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke
wijze daaraan deelgenomen, opdat Hij door de dood te niet zou doen hem die
de macht over de dood had, dat is de duivel, en allen zou verlossen die uit vrees
voor de dood hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren. Hb2:14-15
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Vers 52
De Joden dan zeiden tot Hem: Nu weten wij dat U een demon hebt: Abraham
is gestorven en de profeten, en U zegt: Als iemand mijn woord bewaart, zal
hij de dood geenszins smaken tot in eeuwigheid.
De Joden blijken de woorden van de Heer wederom niet te kunnen begrijpen.
Ze denken aan een altijd voortleven op aarde, terwijl de Heer het heeft over
het leven bij God van de overleden gelovigen. Hij had al eens gezegd:
Wat nu de opstanding van de doden betreft, hebt u niet gelezen wat door God tot
u gesproken is, toen Hij zei: ‘Ik ben de God van Abraham en de God van Izaäk en
de God van Jakob’? Hij is niet de God van doden maar van levenden. Mt22:31-33

Abraham is gestorven en ook de profeten en dus kunnen deze woorden
niet waar zijn, zo menen de Joden. Dit sterkt hen in de gedachte dat Hij een
demon zou hebben. Bovendien citeren ze zijn woorden verkeerd door het over
‘smaken’ te hebben i.p.v. ‘aanschouwen’.

Vers 53
Bent U soms groter dan onze vader Abraham die gestorven is? Ook de
profeten zijn gestorven, Wie maakt U Zichzelf?
Ze spreken onbedoeld een waarheid uit, namelijk dat de Heer Jezus groter is
dan Abraham. Ze denken dat ze Hem nu klem hebben gepraat, door te zeggen
dat zowel Abraham als de profeten gestorven zijn, en dus de woorden van
Jezus niet waar kunnen zijn. Wie dacht Hij dan wel te zijn?

Vers 54-55
Jezus antwoordde: Als Ik Mijzelf verheerlijk, is mijn heerlijkheid niets; mijn
Vader is het die Mij verheerlijkt, van Wie u zegt: Hij is onze God. En toch kent
u Hem niet, maar Ik ken Hem; en als Ik zeg dat Ik Hem niet ken, zal Ik u gelijk
zijn: een leugenaar. Maar Ik ken Hem en bewaar zijn woord.
De Heer weigert zichzelf te verheerlijken vanwege hun vraag. Het is de Vader
die Hem zal verheerlijken, hun eigen God. Dit heeft Hij gedaan toen de
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Heer opstond uit de dood en aan de rechterhand van God werd gezet in de
heerlijkheid (zie Jh13:32; 17:5). De Vader die de Zoon eert kenden zij niet,
maar Jezus kent Hem en bewaarde zijn woord geheel in tegenstelling tot de
Joden die de leugen dienden. Als wij de Vader kennen, zullen ook wij zijn
woord bewaren, een bewijs dat wij uit God zijn.

Vers 56-57
Uw vader Abraham verheugde zich erop dat hij mijn dag zou zien, en hij heeft
die gezien en zich verblijd. De Joden dan zeiden tot Hem: U bent nog geen
vijftig jaar en hebt U Abraham gezien?
Nu gaat de Heer verder en openbaart ten volle wie Hij is. Abraham verheugde
zich om zijn dag te zien, terwijl hij deze heeft gezien en verblijd werd hierdoor.
Abraham zag in zijn zoon Izaäk een voorafschaduwing van Hem die de ware
Zoon van de belofte zou zijn. Eveneens heeft Abraham in het (bijna) offeren
van Izaäk Christus ‘gezien’, het ware offer dat zou komen. Abraham zei: ‘God
zal Zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer’ (Gn22:8). En we lezen
vervolgens:
Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om, en zie, achter hem zat een ram met
zijn hoorns verstrikt in het struikgewas. Abraham ging erheen, nam die ram en
offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats
de naam: De HEERE zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dage gezegd: Op
de berg van de HEERE zal erin voorzien worden. Gn22:13-14

Abraham zag eveneens vooruit naar de stad die fundamenten heeft (Hb11:10),
verwachtende de openbaring van de Zoon in deze wereld, zijn ‘dag’. De Joden
vatten dit weer letterlijk op en vragen zich af hoe het kan dat Iemand die nog
geen vijftig jaar is (De Heer was rond de dertig, dus zag Hij er ouder uit?) nu
Abraham gezien kon hebben.

Vers 58
Jezus zei tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: voor Abraham werd, ben Ik.
Dan volgt het hoogtepunt van dit hoofdstuk: De Heer openbaart nu ten volle
wie Hij is weer met een dubbel ‘voorwaar’ ingeleid. Voordat Abraham geboren
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was, was Hijzelf er al als de ‘Ik ben’, God zoals deze geopenbaard werd aan
Mozes bij de brandende braamstruik (Ex3:14). Hij zegt niet: ‘voordat Abraham
er was, was Ik er al’, maar ‘ben Ik’. Hij, de eeuwige Zoon is de eeuwige God die
geen begin heeft zoals Abraham dat had. ‘Ik ben die Ik ben’ is de ware betekenis
van de naam van Jehova, de God van het Oude Testament in verbinding met
Israël. De Heer zegt als het ware: ‘Ik ben jullie God’.

Vers 59
Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich
en ging uit de tempel.
Ineens volgt er geen antwoord meer, het gesprek is abrupt afgelopen. De
hoogste openbaring van de Heer over Zichzelf heeft de grootst mogelijke haat
tot gevolg. Ze nemen stenen op om Hem te stenigen o.g.v. Lv24:16
Wie de Naam van de HEERE lastert, moet zeker ter dood gebracht worden.
Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de
ingezetene moet zeker gedood worden als hij de Naam gelasterd heeft.

Stond er in vs31 nog dat ze in Hem geloofden, hier willen ze Hem stenigen.
Maar het was nog niet zijn uur. Er staat niet dat Hij uit de tempel ging en Zich
verborg, maar dat Hij Zich verborg en uit de tempel ging. Dit betekent dat Hij
Zich voor hun ogen verborg, dat wat geestelijk al waar was gebeurde nu ook
letterlijk. Ze konden Hem niet meer zien of vinden. Hij verlaat de tempel, zoals
de heerlijkheid van de HEERE dit in Ez11 deed. Doordat het Jodendom Christus
heeft verworpen heeft de tempel geen functie meer. Deze werd in 70 na Chr.
dan ook verwoest.
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Johannes 9:1-23
In het vorige hoofdstuk hebben we een confrontatie gezien tussen de Heer
Jezus en de Joden. Aanvankelijk staat er in vers 31 dat ze in Hem geloofden,
maar dit blijkt een uiterlijk geloof te zijn. Hoe meer de Heer openbaart van
Zichzelf, hoe meer tegenstand er van hen komt. De wereld wil Hem niet, ook
de Joodse wereld niet, dat blijkt. Zelfs als de Heer de diepste openbaring geeft
over Zichzelf, namelijk dat hij de ‘Ik-ben’ is uit het Oude Testament, de God
van Israël, willen ze Hem stenigen. Het licht van de wereld maakt de duisternis
van de mens openbaar, of deze nu religieus is of niet. Ze zijn volkomen blind
voor Zijn persoon. Het licht bereikt hun harten niet, en hiermee bewijzen ze
blind te zijn, een thema dat Johannes in dit hoofdstuk gaat uitwerken. Waar
de Heer in hoofdstuk 8 spreekt namens de Vader, werkt Hij namens Hem in
hoofdstuk 9. Het grote werk dat Hij doet in dit hoofdstuk is de blindgeboren
mens lichamelijk genezen, maar belangrijker: hem geestelijke ogen geven
om Hem te zien als de Zoon en Hem aldus te aanbidden. Daarbij wordt deze
man door de Heer uit het Joodse systeem gehaald en in de christelijke vrijheid
gezet, wat in hoofdstuk 10 verder wordt uitgewerkt als het uitgeleid worden
uit de stal onder de leiding van de Goede Herder.

Vers 1
En toen Hij voorbijging, zag Hij een mens, blind van de geboorte af.
De Heer Jezus is in dit evangelie de eeuwige Zoon die is uitgegaan van de Vader
(16:28) om de verstrooide kinderen van God bijeen te brengen (11:52) en hen
te verbinden met de Vader (14:6). Hij ging voorbij het Joodse systeem dat Hem

195

Van de Vader uitgegaan

had verworpen, uitgegaan van de Vader en diens wil doende, naar deze mens
die blindgeboren was, één van zijn schapen. ‘Blind van de geboorte af’, zo is
de natuurlijke toestand van Israël en ieder mens, namelijk dat deze blind is ten
opzichte van Gods heerlijkheid.
Want allen hebben gezondigd en komen te kort aan de heerlijkheid van God…
Rm3:23a

Maar Hij ‘zag’ deze mens, omdat de mensenliefde van God in Hem is
verschenen.
Want ook wij waren vroeger onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, aan allerlei
begeerten en genietingen verslaafd, in boosheid en afgunst levend, verfoeilijk
en elkaar hatend. Maar toen de goedertierenheid en de mensenliefde van God,
onze Heiland, verschenen is, heeft Hij ons behouden, niet op grond van werken in
gerechtigheid, die wij hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid, Tt3:3-5a

In het evangelie van Lukas komen de mensen tot Hem, Maar in het evangelie
van Johannes komt de Heer naar de mensen toe. De vrouw in het huis van
Simon komt tot Hem (Lk7:37), maar in Jh4 komt de Heer naar de vrouw bij
de put. In Lk18:38 roept de blinde tot de Heer, maar hier in Jh9 komt de Heer
tot de blinde. Evenzo de verlamde die in Lk5:18 tot de Heer wordt gebracht,
terwijl in Jh5 de Heer naar de verlamde toegaat. Leren we in Lk dat zondaren
mogen komen tot Hem, de mens die door God wordt aangewezen tot redding,
in het evangelie van Johannes is een diepere waarheid openbaar geworden,
namelijk dat God in zijn grote barmhartigheid ons zocht in zijn Zoon en zo zijn
liefde laat zien voor zondaren.

Vers 2
En zijn discipelen vroegen Hem aldus: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of
zijn ouders, dat hij blind geboren werd?
De discipelen verbinden deze ziekte ogenblikkelijk met zonde. Hun Joodse
denken verbindt ziekte aan zonde, want God bezoekt de zonde van de vaderen
tot in het derde of vierde geslacht (Ex20:5). Hoewel ieder zelf verantwoordelijk
is voor zijn eigen zonden (Ez18:20), kunnen de gevolgen van de zonden van de
ouders voor de kinderen zijn. Het is ook in de geest van de profetie over het
komende koninkrijk in het Oude Testament dat God in zijn regering het kwaad
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direct straft en het goede direct beloont. Maar deze directe regering van God
is er nu nog niet. De vrienden van Job zochten ook een oorzaak bij hem zelf
voor zijn ziekte en rampspoed. Hoewel God in zijn regering zeker ziekte of
zelfs de dood als gevolg van zonde kan toestaan (zie Hd12:23; 1Ko10:30-33;
Jk5:15; 1Jh5:16), is het nu de tijd van genade. Deze is in de Zoon gekomen en
de discipelen erkennen nog niet wie Hij werkelijk is. Zij zijn bezig met Gods
wraak over anderen, terwijl ze zelf net zulke zondaars zijn.

Vers 3
Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders; maar de
werken van God moeten in hem worden geopenbaard.
De Heer Jezus antwoordt dat er een vorm van lijden is dat tot doel heeft de
werken van God openbaar te maken. We vinden dit in deze tijd van genade,
overal in het Nieuwe Testament.
Want ik acht, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken
te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
Rm8:18
Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede,
hun die naar zijn voornemen zijn geroepen. Rm8:28

We worden opgeroepen onszelf te verloochenen (Mt16:24), ons eigen leven
te haten (Lk14:26), zijn smaad te dragen (Hb13:13), zodat de genade in ons de
vrucht van de Geest voortbrengt, de Zoon die openbaar wordt (Gl1:16).

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.
De Zoon kwam van de Vader om diens werken van genade te werken. Toen Hij
in de wereld was en dit deed, was het dag, want Hij is immers het licht van de
wereld. De zonde maakt dat de liefde van de Vader werkt evenals de duisternis
maakt dat het licht werkt. De genade van de Vader en de Zoon is actief aan het
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werk in het zoeken en bevrijden van zondaren. Maar er komt een nacht waarin
niemand kan werken. Dit is de tijd van zijn verwerping en verheerlijking bij de
Vader. Niemand kan nu de werken doen die Hij deed in zekere zin. Toen Hij in
de wereld was, was Hij het licht van de wereld, volmaakt de Vader tonend in
alles wat Hij zei en deed. Wij kunnen ‘grotere werken’ doen, zegt Hij in Jh14:12,
maar daar gaat het niet om het bekend maken van de Vader zoals Hij dit
deed, maar om mensen tot God brengen door het evangelie. Wij zijn slechts
lichtende sterren (Fp2:15), het licht dat schijnt terwijl het nacht is (Rm13:11).
Hij was de zon tijdens de dag.

Vers 6-7
Na dit gezegd te hebben spuwde Hij op de grond en maakte slijk van het
speeksel en streek het slijk op zijn ogen en zei tot hem: Ga heen, was u in de
vijver Siloam - wat vertaald wordt: uitgezonden. Hij dan ging weg, waste zich
en kwam ziende terug.
De Heer geneest de man van zijn blindheid op een, voor ons, vreemde manier.
Hij spuwt op de grond, maakt slijk van het speeksel en het zand, smeert dit op
de ogen van de man en laat deze zich wassen in de vijver van Siloam. Johannes
vermeldt er ook nog de betekenis bij van dit woord, namelijk ‘uitgezonden’.
Deze handelingen verwijzen, geheel in overeenstemming met dit evangelie,
naar de heerlijkheid van Zijn persoon. Het speeksel spreekt van zijn godheid,
zijn innerlijke wezen en het zand van de aarde van zijn mensheid. Deze
heerlijkheid moet zichtbaar worden voor deze man en dus strijkt de Heer dit
op zijn ogen. Normaal gesproken is dit zeer schadelijk voor iemands zicht.
Zoals we in hoofdstuk 8 zagen dat de mensheid van de Heer voor de Joden
betekende dat zijn godheid niet waar kon zijn. De Heer maakt dit symbolisch
hier duidelijk, maar voor een ieder die gehoorzaam is, betekent speeksel en
aarde dat blindheid wordt genezen. De vijver heeft de betekenis ‘uitgezonden’,
want de Zoon is van de Vader uitgezonden. De man gehoorzaamt zoals iedere
zondaar dit zou moeten doen als de Heer spreekt over Zichzelf. De man waste
zich, wat symbolisch wijst op de afwassing (Ef5:26; Tt3:5) van de zonde en
komt ziende terug bij de Heer. Hij ‘zag’ nu dat deze Mens de gezonde van
de Vader was, de eeuwige Zoon, die in genade aan zijn nood tegemoet was
gekomen.
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Vers 8-9
De buren dan en zij die vroeger hadden gezien dat hij een bedelaar was,
zeiden: Is hij dat niet die zat te bedelen? Sommigen zeiden: Hij is het; anderen
zeiden: Nee, maar hij lijkt op hem. Hij zei: Ik ben het.
In de volgende verzen is de Heer niet meer aanwezig tot aan vs35. Er wordt
wel over Hem gesproken. Hoe meer de genezen man gaat getuigen van de
Heer Jezus, hoe meer hij wordt afgewezen door zowel de religieuze als de
sociale omgeving. Omgekeerd geldt ook: hoe meer verdrukking, hoe helderder
hij getuigt van de Heer. Groei in het kennen van Hem is door verdrukking en
tegenstand heen. De eersten die de verandering bij de man opmerken zijn
de buren. Zij die het dichtst bij ons staan zien het eerst de verandering die
er is als wij tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. Onze sociale omgeving
krijgt eerst de verandering te zien, waarna de religieuze omgeving volgt. Hij is
niet meer hulpbehoevend, zoals ieder zondaar dit eigenlijk is. We kunnen van
nature niet meer dan ‘bedelen’. Sommigen kunnen het niet geloven en denken
dat het iemand is die op hem lijkt. Ze hadden weinig aandacht voor hem gehad
kennelijk. Maar de man geeft toe dat hij het is die is veranderd.

Vers 10-11
Zij zeiden dan tot hem: Hoe zijn uw ogen dan geopend? Hij antwoordde en
zei: De mens die Jezus heet, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tot mij:
Ga heen naar Siloam en was u. Dus ging ik weg, waste mij en kon zien.
De tweede vraag die ze stellen is hoe het komt dat hij weer zien kan. De man
geeft zijn eerste getuigenis over de Heer Jezus. Hij noemt Hem ‘de mens die
Jezus heet’. Hieruit blijkt dat de man nog niet de volle kennis bezit van Hem,
zodat de Heer later naar hem toegaat en Zich aan hem openbaart als de Zoon
des mensen (vs35). Hij spreekt verder volkomen de waarheid over de opdracht
die hij kreeg. ‘Dus ging ik weg’. Het was voor hem een eenvoudige opdracht,
wat de eenvoud van zijn geloof, maar toch zo sterk, weergeeft.
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Vers 12
En zij zeiden tot hem: Waar is Hij? Hij zei: Ik weet het niet.
De Heer heeft deze man alleen gelaten zoals dit ook met iedere gelovige
vandaag het geval is. Hij is lichamelijk niet meer bij hen. Dit heeft een doel,
namelijk dat wij, door de inwonende Geest, gaan groeien in de kennis van Hem.
De man weet niet waar Hij is, maar wij weten dit wel. Hij is de verheerlijkte
Heer aan de rechterhand van God in de hemelse gewesten.
…die aan Gods rechterhand is, heengegaan naar de hemel, terwijl engelen,
machten en krachten Hem onderworpen zijn. 1Pt3:22

Vers 13-14
Zij brachten hem die vroeger blind was geweest, naar de farizeeën. Nu was
het sabbat op de dag dat Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende.
De mensen, die geconfronteerd met dit bovennatuurlijke verschijnsel, zich
geen raad weten, brengen de man bij de godsdienstige leiders. Er zal een groot
conflict ontstaan en Johannes vermeldt dat de genezing, net als in hoofdstuk
5:16, plaatsvond op de sabbat, de dag dat men had geboden dat niemand
mocht werken. Een gelovige zal altijd in conflict komen met de religieuze mens,
of dit nu in het jodendom was toen, of in de christenheid vandaag. Dit is de
strijd tussen het licht en de duisternis. Maar God staat het toe om de gelovigen
te wortelen in zijn Zoon (zie Rm5:3-5).

Vers 15-16
Ook de farizeeën dan vroegen hem opnieuw hoe hij kon zien. En hij zei tot
hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Sommigen dan van de
farizeeën zeiden: Deze mens is niet van God, want Hij houdt de sabbat niet.
Maar anderen zeiden: Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er
was verdeeldheid onder hen.
Na de sociale omgeving ondervraagt nu de religieuze omgeving de man. Hoe
kan het dat deze zo is veranderd? Men vindt het prima als men de religieuze

200

Johannes 9:1-23

voorschriften onderhoudt, want de mens is van nature erg religieus, maar
als iemand ineens over deze Jezus begint, dan wordt het toch een probleem,
vooral in delen van de christenheid waar men geen leven uit God heeft. De
man geeft een eenvoudig getuigenis van de waarheid, wat wij ook moeten
doen over wat Hij heeft gedaan op het kruis. Hij moet wel van God zijn, want
anders kon dit nooit zijn gebeurd. De farizeeën luisteren niet eens naar de
man en geven direct blijk van hun haat naar de Heer. Hij kán niet van God zijn.
Hun referentiekader is het houden van de sabbat, zoals het religieuze mensen
altijd gaat om het uiterlijk onderhouden van de voorschriften die passen bij
hun godsdienst. Zo zijn mensen boos op gelovigen omdat ze zich laten dopen.
Het moet op hun manier, namelijk als zuigeling. In plaats van blij te zijn dat
iemand de Heer heeft aangenomen, is er verwijt omdat men niet voldoet
aan de religieuze voorschriften die de kerk heeft uitgevonden. Er ontstaat
verdeeldheid over Hem, zoals dit altijd het geval is. Sommigen gebruiken hun
verstand, maar niemand komt tot Hem zoals de blindgeborene dit wel deed.

Vers 17
Zij zeiden dan opnieuw tot de blinde: Wat zegt u van Hem, omdat Hij uw
ogen heeft geopend? En hij zei: Hij is een profeet.
Opnieuw word de man gedwongen tot een getuigenis over Hem. Wij worden
voortdurend gedwongen over Hem te spreken als we werkelijk veranderd zijn.
‘Wat zegt u van Hem’? dit is de meest belangrijke vraag in ons leven en dat van
ieder mens (zie ook Mt16:15 ‘wie zegt u dat ik ben’?). De man geeft weer een
nieuwe openbaring, namelijk dat de Heer een profeet is, gezonden namens
God in de kracht van God. Toch is hij nog niet zover dat hij Hem kent zoals Hij
is, maar dat zal nog komen. Ook wij groeien in de kennis van Hem.

Vers 18-21
De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind was geweest en kon zien,
totdat zij de ouders hadden geroepen van hem die ziende was geworden. En
zij vroegen hun aldus: Is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blind geboren is?
Hoe kan hij dan nu zien? Zijn ouders dan antwoordden hun en zeiden: Wij
weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is; maar hoe hij nu kan
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zien, weten wij niet; of wie zijn ogen heeft geopend, weten wij niet; vraagt
het hemzelf; hij is volwassen, hij zal voor zichzelf spreken.
Hoewel de Joden in vs17 nog lijken te geloven in het wonder, staat hier
duidelijk dat dit niet zo is. Ze erkennen het wonder niet en daarom moet er wel
een andere verklaring zijn. Hij is waarschijnlijk helemaal niet blind geboren. Zo
redeneren velen binnen de christenheid dat we geen verlossing nodig hebben
omdat we geen zondaars zijn. Zo schrijft iemand over het begrip ‘zondaar’:
Het is pure nadruk op het negatieve, en mijns inziens kun je anderen beter iets
positiever benaderen, en dus de hele term zondaar maar vergeten en nooit
meer gebruiken (https://bramvandijk.wordpress.com/2011/10/20/is-iedermens-een-zondaar/). De ouders weten niet wat er is gebeurd en kennen de
Heer niet. Ze willen ook niet onder de woede van de Joden komen en dus
schuiven ze het probleem snel af op hun zoon.

Vers 22-23
Dit zeiden zijn ouders, omdat zij bang voor de Joden waren; want de Joden
waren al overeengekomen dat, als iemand Hem als Christus beleed, hij
uit de synagoge zou worden gebannen. Daarom zeiden zijn ouders: Hij is
volwassen, vraagt het hemzelf.
Zodra het over de Heer Jezus gaat, komt de tegenstander in actie. Alleen zij die
hun eigen leven verloochenen komen tot Hem. Deze ouders willen hun eigen
hachje redden, want ieder die Christus beleed werd uit de synagoge gebannen.
Hun religieuze reputatie gaat hen boven hun zoon, van wie ze afstand doen.
Wie tot Hem komt, draagt zijn smaad en dat buiten de legerplaats, de religieuze
wereld van de godsdienstige mens.
Laten wij daarom tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, terwijl wij zijn smaad
dragen. Hb13:13
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De hele Bijbel heeft één thema: de heerlijkheid van de Zoon van God aan ons
openbaren zodat wij Hem gaan kennen en zijn liefde, zodat wij naar zijn beeld
worden veranderd. Ieder boek van de Bijbel heeft een ander aspect van zijn
heerlijkheid als uitgangspunt. In het evangelie van Johannes is dit dat Hij de
Zoon van God is, de eeuwige Zoon die bij de Vader was en van de Vader is
uitgegaan. Hij is mens geworden om de verloren kinderen van God bij de Vader
te brengen en hen eeuwig leven te geven, dat is het kennen van de Vader en
van de Zoon. Verschillende keren lezen we in dit evangelie uitgebreid hoe de
Heer met individuele personen in aanraking komt en ze brengt tot Hemzelf.
In dit hoofdstuk is dit de man die vanaf zijn geboorte blind is geweest. In het
eerste vers staat:
En toen Hij voorbijging, zag Hij een mens, blind van de geboorte af.

Dit beschrijft ieder natuurlijk mens die geen enkel zicht heeft op Christus. Het
laatste wat we van deze man lezen is:
En hij zei: Ik geloof, Heer. En hij aanbad Hem. Vs38

De Vader zoekt zulke aanbidders (Jh4:23). De Heer is uitgegaan van de Vader om
geboren zondaars tot dergelijke aanbidders te maken. Dit zal altijd weerstand
oproepen van de godsdienstige wereld, wat in dit hoofdstuk heel duidelijk is.
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Vers 24
Zij riepen dan voor de tweede keer de mens die blind was geweest en zeiden
tot hem: Geef God heerlijkheid; wij weten dat deze mens een zondaar is.
De Joden erkennen dat de man werkelijk genezen is na het getuigenis van zijn
ouders. Maar ze willen niet erkennen dat deze genezing is verricht door de
Heer Jezus want dan zouden ze moeten erkennen dat Hij God is (zie vs33). De
vragen de man God heerlijkheid te geven voor diens genezing maar om dit los
te koppelen van de persoon van Christus. Van Hem zeggen zij te weten dat Hij
een zondaar is, dus één van de ‘gewone’ mensen. Dat Christus alleen maar een
mens was, is een veel gehoorde opvatting. Maar juist dit evangelie laat zien
dat Hij de eeuwige God Zelf is. De Joden willen de Heer Jezus loskoppelen van
God, en vragen de man om God te eren en tegelijk de Zoon af te wijzen. Dit is
onmogelijk, want Hij en de Vader zijn één. Mensen kunnen vroom over God
praten, maar zolang ze niet ook over de Zoon spreken en Hem eren, is het een
godsdienst van het vlees.

Vers 25
Hij dan antwoordde: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat
ik blind was en nu zie.
De man vraagt zich af of de Heer een zondaar is, maar eigenlijk gaat dat er bij
hem niet in. Iemand die pas bekeerd is weet nog niet zo heel veel over de Heer
Jezus, maar dat Hij een gewoon mens is geweest, dat voelt een pasbekeerde
al wel aan, dat kan niet het geval zijn. Bovendien is het getuigenis duidelijk
een eenvoudig: Ik was blind en nu kan ik zien. Zo is het getuigenis van een
pasbekeerde ook eenvoudig: Ik was een zondaar, maar nu ben ik gered en leef
ik. De godsdienstige wereld kan hier dan ook niets tegenin brengen. Maar de
Joden geven het niet op en blijven de man maar vragen stellen in de hoop iets
te kunnen ontdekken waarop ze de Heer Jezus kunnen aanvallen. Maar hoe
meer ze de man vragen met de bedoeling de Heer te vangen, hoe meer de
man getuigenis geeft van diens heerlijkheid. Zo is het vandaag ook. Tegenstand
zorgt voor een helderder getuigenis van wie de Heer Jezus is.
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Vers 26-27
Zij zeiden dan tot hem: Wat heeft Hij u gedaan? Hoe heeft Hij uw ogen
geopend? Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, en u hebt niet
geluisterd. Waarom wilt u het opnieuw horen? Wilt u soms ook zijn discipelen
worden?
We zien hier duidelijk dat er twee soorten mensen zijn: Zij die de Heer Jezus
kennen en zij die Hem niet kennen. Er is geen enkele overeenkomst tussen
beide type mensen. De Joden staan vijandig tegenover Hem en een ieder die bij
Hem hoort, terwijl de man geen enkele vrees voor hen toont en openlijk over
Hem spreekt. De Joden willen weten hoe de Heer zijn ogen heeft geopend,
om iets te vinden om Hem aan te klagen. Maar de man vermaant hen door
te zeggen dat ze niet goed hebben geluisterd. Toen de Heer klei op de ogen
van de man smeerde, was dit voor de natuurlijke mens dwaasheid, want klei
zou de ogen beschadigen. Zo is het ook met het kruis. Een gekruisigd mens
is de Zoon van God die hierdoor eeuwig leven brengt? De Joden verlangden
tekenen, maar het kruis is voor hen dwaasheid en een aanleiding voor hun val.
Immers, Joden begeren tekenen en Grieken zoeken wijsheid, maar wij prediken
Christus, de Gekruisigde, voor Joden een aanleiding tot vallen en voor volken een
dwaasheid, 1Ko1:22-23

Een getuige van de Heer is niet bang voor anderen als hij getuigt van Hem. De
man vraagt ironisch of de Joden soms ook zijn discipelen willen worden wat
aangeeft dat hij zich al bewust was van het feit dat hijzelf er al wel één was.

Vers 28-29
En zij scholden hem uit en zeiden: U bent een discipel van Hem, maar wij zijn
discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes heeft gesproken, maar
wij weten niet waar Deze vandaan is.
De godsdienstige mens zal altijd de kinderen van God belasteren. Dit zien we
door de hele Bijbel heen vanaf het moment dat Kaïn Abel doodt. De Joden
beroemen zich op Mozes, zijn discipelen willen ze wel zijn, maar niet van die
Jezus. Ze beweren te kunnen zien, maar zijn volkomen blind voor het feit dat
Mozes over Christus heeft geschreven.
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Want als u Mozes geloofde, zou u Mij geloven, want hij heeft over Mij geschreven.
Jh5:46
En te beginnen met Mozes en alle profeten legde Hij hun uit wat in al de Schriften
over Hem stond. Lk24:27

De Joden weten dat God tot Mozes heeft gesproken, maar ze waren blind dat
God in en door de Zoon tot hen sprak! Ze geven aan niet te weten vanwaar
Deze is, wat hun blindheid aantoont. Deze zelf gekozen blindheid komt voor uit
hoogmoed omdat hun belangen op het spel staan als machthebbers.

Vers 30-31
De mens antwoordde en zei tot hen: Hierin is toch iets wonderlijks, dat u
niet weet waar Hij vandaan is, en toch heeft Hij mijn ogen geopend. Wij
weten dat God geen zondaars hoort, maar als iemand godvrezend is en zijn
wil doet, die hoort Hij.
De naam van de man wordt niet genoemd, het is steeds ‘de mens’. Hiermee
geeft de Heilige Geest aan dat deze geschiedenis een algemene schets is van
het werk van God in de zielen van zijn kinderen die tot het geloof zijn gekomen
in zijn Zoon. De man stelt dat het toch merkwaardig is dat de Joden maar
niet willen erkennen dat deze Jezus van God gezonden is. Hij heeft immers
een wonder verricht dat alleen een godvrezend persoon kan doen. Hij geeft
ook aan dat hij niet gelooft dat de Heer een zondaar is. God verhoort immers
alleen zij die Hem vrezen. ‘Wij weten’ laat zien dat de man zich op de Joodse
openbaring verlaat.
De ogen van de HEERE rusten op de rechtvaardige, Zijn oren zijn gericht op hun
hulpgeroep. Ps34:16
De HEERE is ver van de goddelozen, maar het gebed van de rechtvaardigen
verhoort Hij. Sp15:29

Vers 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.
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Het getuigenis van de man over de Heer Jezus wordt steeds sterker. Er is
van eeuwigheid af niet iets dergelijks gebeurd. Hij is ook in de voorafgaande
eeuwen niet openbaar geworden, maar toen de volheid van de tijd gekomen
was, kwam Hij in deze wereld (Gl4:4). Het werk dat de Heer Jezus nu doet,
is niet te vergelijken met dat wat er in het Oude Testament gebeurde. Toen
leefden velen rechtvaardigen met God, maar niemand kende nog de Vader die
pas werd geopenbaard toen de Zoon kwam. De man zegt tegen de Joden dat
de Heer Jezus ‘van God’ is, ander zou Hij niets kunnen doen. Hiermee eindigt
het getuigenis van de man, die voortdurend heeft gewezen naar Christus. Dit
kunnen de Joden niet langer meer verdragen.

Vers 34
Zij antwoordden en zeiden tot hem: U bent geheel in zonden geboren en leert
u ons? En zij wierpen hem naar buiten.
De hoogmoed van de Joden komt naar buiten. Hoe durft zo’n simpele ‘ziel’
hun, de gestudeerde theologen, de kenners van God, te vertellen hoe het
zit? Hoe durft hij hén te leren? Dat zijn ze niet gewend, want zij zijn immers
de leraars van het volk. Bovendien had deze eenvoudige man hen de mond
gesnoerd. Ze konden eenvoudig niet op tegen zijn wijsheid. En zij wierpen hem
buiten. Dit is typerend voor ieder kind van God die openlijk getuigt van de Heer
Jezus, dat hij uit het systeem van mensen wordt gegooid. Men kan zo iemand
eenvoudigweg niet verdragen in hun midden. Zo leidt de Heer ook dit schaap
uit de stal van het godsdienstige Israël tot Zichzelf zoals ook staat geschreven
in Hb13:13
Laten wij daarom tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, terwijl wij zijn smaad
dragen.

Vers 35
Jezus hoorde dat zij hem naar buiten hadden geworpen en toen Hij hem
gevonden had, zei Hij tot hem: Gelooft u in de Zoon des mensen?
‘Jezus hoorde’. Geen één kind van God wordt door Hem vergeten als zij verdrukt
worden door deze godsdienstige wereld. ‘En toen Hij hem gevonden had’.
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De zegen die er is voor zulken is dat zij een diepere ontmoeting, openbaring
ontvangen van wie Hij is. God leidt zijn kinderen die verdrukt worden in een
diepere gemeenschap met zijn Zoon via het Woord en door de Heilige Geest.
Maar het is ook waar dat als wij werkelijk afscheid nemen van de godsdienst
van deze wereld, wij pas ‘geschikt’ zijn Hem op een diepere wijze te leren
kennen. De Heer spreekt tot een ieder die menselijke godsdienst de rug heeft
toegekeerd. Hij gaat spreken over Zichzelf: ‘Gelooft u in de Zoon des mensen’?
Zo zien we dat Petrus, als hij schrijft over ‘allerlei verzoekingen’ (1Pt1:6) er
gelijk achteraan schrijft:
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, 1Pt1:8

Vers 36
Hij antwoordde en zei: En Wie is Hij, Heer, opdat ik in Hem geloof?
Tot nu toe heeft de man alleen nog maar gesproken over het werk dat de Heer
Jezus aan hem had verricht. Zo gaat het ook met pasbekeerden. Ze hebben het
alleen over hun redding en wat de Heer hiervoor aan het kruis heeft gedaan.
Maar God wil dat we verder groeien en ons gaan bezig houden met Wie de
Heer Jezus is. De man zag zichzelf al wel als een discipel, maar hij wilde in
de Heer geloven, wat betekent: vervuld zijn met Wie Hij is. Geestelijke groei
bestaat in het steeds meer gericht zijn op de Zoon van God (Ef4:13; Ko1:28).
De man heeft een ontvankelijk hart en zo horen ook wij aan Hem voortdurend
te vragen om meer openbaring van zijn eigen heerlijkheid aan ons. Hem te
kennen was het grote doel van Paulus (Fp3:10) en van de vaders in het geloof
(1Jh2:13-14).

Vers 37
Jezus zei tot hem: U hebt Hem niet alleen gezien, maar Hij die met u spreekt,
Die is het.
We moeten groeien van Hem alleen ‘gezien’ te hebben, naar de omgang met
Hem. Omgang met God bestaat uit het ‘aanschouwen’ van de Zoon en al de
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heerlijkheden die er in Hem zijn. De man is nu gebracht tot de diepste en
mooiste staat van de ziel van een gelovige, te spreken met Hem die de Zoon
van God is. Zoals de Heer Zichzelf direct openbaarde als de ‘Ik ben’ aan de
vrouw bij de put (Jh4:24), zo doet Hij dat hier bij de man. Man én vrouw zijn
geroepen door de liefde van God, maar het zijn slechts enkelingen.

Vers 38
En hij zei: Ik geloof, Heer. En hij aanbad Hem.
Het was nodig dat de Heer toeliet dat de Joden deze man buitenwierpen. Wij
begrijpen niet waarom de Heer bepaalde vormen van lijden toestaat. Maar
het resultaat is hier dat de man, volkomen vrij geworden van godsdienstige
ballast, de Heer Jezus kan aanbidden. Het christendom is Christus aanbidden,
Hem kennen en Hem dienen buiten iedere vorm van menselijke godsdienst of
traditie. Doordat de man Hem aanbidt, getuigt hij dat hij in Jezus gelooft als
de Zoon van God, want alleen aan God komt aanbidding toe. Hij heeft nu niet
alleen de Heer gezien in zijn verwerping als de Zoon des mensen, maar ook als
de Zoon van God. Dit is het kostbare thema van dit evangelie.

Vers 39
En Jezus zei: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat zij die niet
zien, zouden zien, en die zien, blind worden.
Hoewel de genade van God in de persoon van Christus is geopenbaard om
de wereld te behouden en niet om de wereld te veroordelen, is het ook
waar dat Hij is gekomen tot een oordeel. Het oordeel over de dingen van de
mensen, zoals in dit hoofdstuk en de vorige, de harten van de Joden, heeft Hij
duidelijk kenbaar gemaakt. Zij worden nog niet veroordeeld, maar zijn door
Hem geoordeeld omdat Zijn aanwezigheid hun motieven bloot heeft gelegd.
Maar ook de harten van hen die zich bewust zijn van hun blindheid heeft Hij
openbaar gemaakt door de genezing van de blinde. Zij die menen te zien, de
hoogmoedige godsdienstige mensen, worden blind omdat zij Hem niet willen
herkennen als de door God gezondene, de Zoon van God. Maar zij die geestelijk
niet zien, worden ziend als zij zich openstellen voor wie Hij is.
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Vers 40-41
En zij die van de farizeeën bij Hem waren, hoorden dit en zeiden tot Hem:
Zijn wij soms ook blind? Jezus zei tot hen: Als u blind was, zou u geen zonde
hebben; maar nu zegt u: Wij zien; dus blijft uw zonde.
De Farizeeën die erbij zijn, proeven dat Hij over hen spreekt als blinden. Ze
vragen of ze soms ook blind zijn. Ze voelen zich beledigd. De Heer Jezus zegt
dat als zij oprecht hadden erkend dat zij geen kennis van God hadden uit
zichzelf, Hij hen de ogen had willen en kunnen openen. Maar nu beroemen zij
zich op hun kennis van God en dus blijft hun zonde omdat zij Hem verwerpen
die God in het vlees gekomen is.
Want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met verstand.
Want daar zij Gods gerechtigheid niet kennen en hun eigen gerechtigheid
trachten op te richten, hebben zij zich aan de gerechtigheid van God niet
onderworpen. Rm10:2-3
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In dit evangelie schijnt de heerlijkheid van de Heer Jezus op een wel heel
bijzondere wijze. Hij wordt door Johannes voorgesteld als het vleesgeworden
Woord, het beeld van God, de eeuwige Zoon die bij de Vader was en mens is
geworden. Als Vertegenwoordiger van de Vader brengt Hij mensen tot Zichzelf,
want wie Hem heeft gezien, heeft de Vader gezien (Jh14:9). In hoofdstuk 9
brengt Hij de blindgeboren man tot aanbidding van Zichzelf nadat deze
is buitengeworpen uit de synagoge door de Joden (9:34). De Vader zoekt
aanbidders (Jh4:24), maar een voorwaarde is het loskomen van aardse,
menselijke godsdienstige verbanden. Zij die hier prat op gaan, zoals de Joden
in hoofdstuk 9, blijken de werkelijke ‘blinden’ te zijn, verblind door de god
van deze eeuw voor de heerlijkheid van Christus (zie 2Ko4:4). Zij verwerpen
zijn woorden in Jh8 en zijn werken in Jh9 waardoor zij schuldig staan. De
Heer is gekomen om zijn schapen te scheiden van de schuldige natie zoals de
blindgeborenen. Hoofdstuk 10 gaat direct verder op deze gebeurtenissen van
hoofdstuk 9.

Vers 1
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie niet binnengaat door de deur in de stal
van de schapen, maar van een andere kant naar binnen klimt, die is een dief
en een rover;
Met een dubbel ‘voorwaar’ geeft de Heer aan dat Hij iets heel belangrijks gaat
zeggen tegen de farizeeën. Zij hebben zich door hun houding t.o.v. Hem, de
Jahweh van het Oude Testament (zie 8:58), volkomen gediskwalificeerd als
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leiders van het volk Israël. De stal is een beeld van het godsdienstige systeem
in Israël dat door Mozes was opgericht en bestond in de tijd dat de Heer deze
dingen sprak. Hij spreekt hier over Zichzelf als Degene die rechtmatig en
namens God was binnengekomen in deze stal. De muren van de stal stellen de
wet voor die Israël scheidde van de heidenen:
Want Hij is onze vrede, die die beiden een gemaakt en de scheidsmuur van de
omheining weggebroken heeft, Ef2:14

Jezus was door de deur binnengekomen, de profetieën die over Hem getuigden
in het Oude Testament. Anderen die zich als leiders opwierpen, voldeden
niet aan de door God vastgestelde eisen en waren naar binnen geklommen
i.p.v. door de deur naar binnen gegaan (zie Hd5:36-37). Het zijn wolven in
schaapskleren, dieven en rovers die alleen aan hun eigen belangen denken:
Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël, profeteer, en zeg tegen hen,
tegen die herders: Zo zegt de Heere HEERE: Wee de herders van Israël die zichzelf
weiden!moeten de herders niet de schapen weiden? Ez34:2
Past u op voor de valse profeten, die tot u komen in schapenvachten, maar van
binnen zijn zij roofzuchtige wolven. Mt7:15

Zo geldt ook voor de gemeenten dat herders, oudsten of opzieners alleen
diegenen mogen zijn die door de ‘deur’ het huis zijn binnengekomen, volgens
de voorschriften van o.a. 1Tm3 en Tt1.

Vers 2
maar wie door de deur binnengaat, is een herder van de schapen.
De Heer Jezus is de Herder die door God is aangewezen in het Oude Testament
als de enige ware en goede Herder. Zo is Hij geboren in Bethlehem volgens
de profetieën (Mi5:1), uit een maagd (Js7:14). Hij genas blinden en zieken
genezen.
Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan, de oren van de doven
zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert, de tong van
de stomme zal juichen. Js35:5-6

God Zelf gaf driemaal getuigenis van Hem als de geliefde Zoon via een stem uit
de hemel (Mt3:17; 17:5; Jh12:28). De Heer Jezus is de goede Herder die zijn
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leven gaf voor de schapen (zie vs11). Hij is de grote Herder (Hb13:20) die nu
nog steeds zorgt voor hen in de hemel als Hogepriester en Voorspraak en Hij is
de overste Herder (1Pt5:4) als Hij straks verschijnt samen met al de menselijke
herders die door Hem zijn aangesteld over de gemeente in de afgelopen
eeuwen. Doordat God Zichzelf als Herder aanduidt in Ez34:11-12 zien we dat
de Heer Jezus God is, gekomen in het vlees.

Vers 3
Hem doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij roept
zijn eigen schapen bij name en leidt ze naar buiten.
God is de deurwachter die zijn Zoon een rechtmatige positie als Redder en
Verlosser heeft gegeven voor Israël. Maar omdat zij schuldig stonden in het
verwerpen van de Zoon, heeft God Hem gezonden als de goede Herder om
hen uit het Joodse systeem te halen, dat onder het oordeel staat, en hen te
voegen bij een nieuw gezelschap, buiten de stal, het christendom, de gemeente
van God. De schapen die Hij roept, roept Hij ‘bij name’, heel persoonlijk en
zij horen zijn stem. Ze herkennen in Hem de beloofde Messias, de Zoon des
mensen, de Zoon van God en volgen Hem. Zowel Andreas, Simon, Filippus en
Nathanaël (Jh1), als Nicodemus (Jh3), als de Samaritaanse vrouw (Jh4), als de
kreupele man (Jh5), als de blindgeborene (Jh9) werden door Hem geroepen,
maar ieder ‘bij name’, op een manier die bij hen paste. Let op dat het al zijn
schapen waren voordat Hij ze naar buiten riep! (zie ook vs26-27).

Vers 4
Wanneer hij al zijn eigen schapen heeft uitgedreven, gaat hij voor hen uit; en
de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen.
Hij leidt niet alleen de schapen buiten het godsdienstige systeem van mensen,
maar Hij drijft ze ook eruit. Dit gebeurt bijv. in Jh9 d.m.v. de leiders die de
blindgeborene uitwerpen. Zo geldt het voor veel schapen, maar het deert hen
niet. Ze hebben in Hem alles gevonden wat ze nodig hebben. Als wij in Christus
de heerlijkheid van God hebben gevonden (2Ko4:6) dan hebben we geen
enkele behoefte meer aan menselijke godsdienst of traditie. De muren van
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de stal houden de schapen bij elkaar, zoals de wet ook een tuchtmeester was
tot op Christus voor de Joden (Gl3:24), maar de Herder houdt de schapen bij
elkaar buiten de stal, in de grazige weiden. Christendom is gecentreerd rond
Christus. Hij gaat voor hen uit en de schapen volgen Hem omdat ze weten
wie Hij is. We zien dit in Hd2:40-41 als drieduizend Joden zich bekeren en zich
laten behouden ‘uit dit verkeerde geslacht’ (Hd2:40). Ze verlieten de ‘stal’ en
traden toe tot iets nieuws, een gezelschap dat was verbonden met de Heer in
de hemel. Overigens gebruiken sommigen dit vers als bewijs om actief ons uit
te strekken naar het horen van de stem van de Geest, maar daar gaat het hier
helemaal niet over.

Vers 5
Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zij zullen van hem
vluchten, omdat zij de stem van de vreemden niet kennen.
Als iemand tot erkentenis van de waarheid is gekomen (1Tm2:4) en de Heer
Jezus heeft leren kennen, zal zo iemand nooit meer de stem van een vreemde
volgen. Zo zijn de gedachten van God over het christendom dat iedere gelovige
op zo’n manier aan de Heer Jezus is verbonden dat hij/zij aan Hem genoeg
hebben voor voedsel en bescherming. Andere stemmen dan de stem van Hem
kennen ze eenvoudigweg niet. Sterker nog: ze vluchten van hem. Dit bedoelt
Johannes als hij later schrijft:
Dit heb ik u geschreven over hen die u misleiden. En wat u betreft, de zalving die
u van Hem ontvangen hebt, blijft in u, en u hebt niet nodig dat iemand u leert;
maar zoals zijn zalving u over alles leert, en waar is en geen leugen, en zoals zij u
geleerd heeft, blijft u in Hem. 1Jh2:26-27

Helaas bestaat de christenheid vandaag uit vele misleiders (1Jh4:1-6) en
worden mensen bijeengehouden door lidmaatschappen, belijdenissen en
valse leiders i.p.v. door Christus alleen.

Vers 6
Deze beeldspraak sprak Jezus tot hen, maar zij wisten niet wat het was dat
Hij tot hen sprak.
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Als de Heer Jezus wordt geconfronteerd met ongeloof in een religieus jasje,
en dat ook onder zogenaamde ‘leiders’, dan spreekt Hij in beeldspraak. Dit is
tot een oordeel van hen die zichzelf ‘geleerd’ vinden in de dingen van God,
maar tot zegen van de ware discipelen die de stem van de Herder kennen. Zij
begrijpen waar Hij het over heeft.
Daarom spreek Ik in gelijkenissen tot hen, omdat zij kijkend niet kijken en horend
niet horen en niet verstaan. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die
zegt:’ Met het gehoor zult u horen en geenszins verstaan, en kijkend zult u kijken
en geenszins zien; Mt13:13-14

Vers 7
Jezus dan zei opnieuw: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur van de
schapen.
Het evangelie van Johannes staat bekend om de ‘Ik ben’ uitspraken van de
Heer Jezus. (Zelf ben ik tot geloof gekomen door deze zeven uitspraken die mij
werden voorgehouden op 30 november 1993 door een buurman.) We hebben
tot nu toe gezien dat Hij heeft gezegd: ‘Ik ben het brood van het leven (6:35,
48, 51)’ en ‘Ik ben het licht van de wereld’ (8:12). Hier vinden we de derde van
de in totaal zeven: ‘Ik ben de deur van de schapen’. Het dubbele ‘voorwaar’ en
het ‘Ik zeg u’ getuigt van gezaghebbende en belangrijke uitspraken. Hier wordt
niet de deur in de stal Israël bedoeld, maar de deur van de schapen. De schapen
gaan door Hem het nieuwe terrein op van zegen, namelijk de zegeningen die
er in Hem zijn. Dit is het christendom zoals God het heeft bedoeld.

Vers 8-9
Allen die voor Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers; maar de schapen hebben
naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnengaat, zal
hij behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.
Vele leiders waren voor de Heer gekomen in Israël, maar hadden slechts zichzelf
geweid. Het waren dieven en rovers. Ieder die de Heer Jezus toebehoorde
had niet naar hen gehoord. De enige weg tot de Vader is Christus (Jh14:6).
Als ‘iemand’, dus een ieder, niet alleen een Jood maar ieder die dit wil. De
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zegeningen in het christendom zijn alleen toegankelijk door het geloof in Hem
en zijn werk op het kruis. Er volgen dan drie zegeningen:
1.

Behouden worden van het oordeel dat over de mens is en van iedere
tegenstand.

2.

Ingaan en uitgaan. Ingaan tot omgang met God en uitgaan tot de wereld
als getuigen.

3.

Weide vinden. Dit is het voedsel voor de ziel, het eeuwige leven, Christus
Zelf.

Vers 10
De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verderven; Ik ben
gekomen opdat zij leven hebben, en het overvloedig hebben.
Als de Heer spreekt over de valse leiders dan gebruikt Hij drie verschillende
metaforen: de dief, de huurling en de wolf (vs12). De dief stelt ieder persoon
of systeem voor dat gelovigen berooft van de Christus der Schriften door iets
anders de gelovigen voor te houden. Zo ‘steelt’ de dief Christus als het ware weg
voor de gelovigen. Hij ‘slacht’ en ‘verderft’ de zielen op deze manier. De Heer
Jezus is het tegenovergestelde van de dief. Hij komt niet om te stelen, maar
om te geven en wel ‘het leven’ en dit ‘overvloedig’. Dit overvloedige leven is
niet iets uiterlijks of materieels, zoals dit vandaag vaak wordt uitgelegd, maar
is een schat in aarden vaten (2Ko4:6) in de innerlijke mens, de kennis van God
de Vader en de omgang met goddelijke personen (1Jh1:3), het eeuwige leven.
Vaak wordt de dief uit dit vers uitgelegd als de duivel, en hoewel hij uiteraard
achter deze dieven verscholen zit (2Ko11:15), doelt de Heer toch vooral op
valse leiders gezien het verband. Profetisch spreekt Hij over de antichrist.

Vers 11
Ik ben de goede herder; de goede herder legt zijn leven af voor de schapen;
Dan volgt het vierde ‘Ik ben’: ‘Ik ben de goede herder’. De herder van de
schapen (vs2) leidt zijn schapen naar buiten, uit het godsdienstige systeem,
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in het nieuwe dat het christendom heet. Maar hier gaat het over de goede
herder. Het ‘goede’ is dat Hij zijn leven aflegt voor de schapen. Om hen het
leven te geven, ging hij in de dood en legde Hij zijn leven af. Dit is het hoogste
bewijs dat de goede Herder zijn schapen liefheeft, terwijl de dief, de huurling
en de wolf, de herders voorstellen die alleen zichzelf liefhebben.

Vers 12-13
wie huurling is en geen herder, wiens eigendom de schapen niet zijn, ziet
de wolf komen en laat de schapen achter en vlucht; en de wolf rooft ze en
verstrooit de schapen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich
niet om de schapen bekommert.
De valse herder wordt hier vergeleken met een huurling. Dit laat zien dat het
hem alleen maar om geld gaat, om eigen gewin. Het is geeneens een herder,
maar voor geld ingehuurd om op de schapen te passen. Petrus zegt hierover:
En door hebzucht met verzonnen woorden zullen zij koopwaar van u maken;
2Pt2:3

Vele voorgangers doen het werk voor het geld, ze bekommeren zich niet over
de gelovigen. De schapen behoren de huurling niet toe en als er gevaar dreigt,
vlucht hij. Dit laat zien dat er geen enkele liefde voor de schapen in zijn hart is.
Ware herders beschermen de kudde. De huurling vlucht, want hij heeft geen
enkele relatie met de schapen.

Vers 14-15
Ik ben de goede herder; en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij, zoals de
Vader Mij kent en Ik de Vader ken; en Ik leg mijn leven af voor de schapen.
Weer herhaalt de Heer de woorden dat Hij alleen de goede herder is. Hij heeft
wél een relatie met de schapen en Hij kent hen die tot Hem behoren. Zijn
schapen kennen Hem. Dit wil niet zeggen dat alle gelovigen volwassen zijn
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in hun kennis van Hem, maar dat zij door de zalving van God (2Ko1:21), door
de Heilige Geest, weten dat ze bij de Christus der Schriften moeten zijn. Dit is
hun geestelijke intuïtie. Maar er staat meer: ‘zoals de Vader Mij kent en Ik de
Vader’. Wij kennen Hem zoals Hij de Vader kent, op een volkomen wijze. Wij
delen in hetzelfde leven, dus kennen wij Hem op een volkomen wijze. Dit is
de gemeenschap die wij met Hem hebben en niet onze geestelijke inzichten
in zijn persoon waarin wij behoren te groeien (2Pt3:18). Hij heeft zijn leven
afgelegd voor ons opdat wij in deze gemeenschap met Hem zouden worden
gebracht. Overigens geldt ook dat niemand de Zoon kent dan de Vader wat
betreft het mysterie van zijn Persoon, God én mens (zie Mt11:27).

Vers 16
En Ik heb nog andere schapen, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik
toebrengen, en zij zullen naar mijn stem horen; en zij zullen één kudde, één
herder worden.
De gemeente van God bestaat uit bekeerde Joden en heidenen. De ‘andere
schapen’, zijn de heidenen, die niet van ‘deze stal’, namelijk het Jodendom
zijn. De dood van Christus wordt door de Vader zo enorm gewaardeerd dat
de zegeningen ervan niet beperkt konden blijven tot Israël. Toen het woord
uitging naar de volken (Hd8:27-38; 10:24; 13:36) was er een begin gemaakt
met het toebrengen van de andere schapen tot die ene kudde, de gemeente
van God, het lichaam van Christus. Hij brengt ze uit het Jodendom en uit het
heidendom en brengt ze samen onder die ene herder, dat is Hij zelf.
Simeon heeft verhaald hoe God in het eerst erop heeft toegezien uit de volken
een volk aan te nemen voor zijn naam. Hd15:14

De gemeente is nu een feit. De gelovigen worden niet meer door muren van
een stal bij elkaar gehouden, maar onder die ene Herder. Dit is de gemeenschap
van Christus (1Ko1:9).
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In het evangelie van Johannes zien we op een bijzondere wijze hoe God het
oude bestel vervangt door iets volkomen nieuws. Toen het Woord vlees
werd, kon de Vader worden geopenbaard (want alleen de Zoon kan de Vader
openbaren) en in Hem het nieuwe dat van voor de grondlegging in diens hart
was. We zien dit in:
•

Hoofdstuk 1 waar de wet van Mozes wordt vervangen door de genade en
waarheid die door Jezus Christus is geworden (1:17).

•

Hoofdstuk 2 waar de tempel van Jeruzalem wordt vervangen door de
tempel van het lichaam van de Zoon. (2:20-21).

•

Hoofdstuk 3 waar de aardse dingen worden vervangen door de hemelse
dingen. (3:12, 31).

•

Hoofdstuk 4 waar de dorst naar werelds water wordt vervangen door
water dat wordt tot een bron die ontspringt tot het eeuwige leven (4:14).

•

Hoofdstuk 5 waar de inzetting van de sabbat naar de wet en de rituele
godsdienst van de poel en de engel wordt vervangen door de stem van de
Zoon die leven geeft (5:8).

•

Hoofdstuk 6 waar het aardse brood dat het natuurlijke leven in stand
houdt, wordt vervangen door het Brood dat uit de hemel neerdaalt dat
het eeuwige leven in stand houdt (6:27, 35, 57-58).

•

Hoofdstuk 7 waar het grote religieuze feest van Loofhutten wordt
vervangen door stromen van levend water door geloof in Hem (7:37-38).
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•

Hoofdstuk 8 en 9 waar de duisternis van deze wereld wordt vervangen
door het licht van de wereld (8:12; 9:39).

•

Hoofdstuk 10 waar de Joodse godsdienst met haar wet als muur wordt
vervangen door het christendom met de Herder die de schapen uit de stal
leidt naar grazige weiden (10:3, 16).

Toen de Zoon kwam, werd alles nieuw door het geloof in Hem.
Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping; het oude is
voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden. 2Ko5:17
Door te zeggen: ’een nieuw’, heeft Hij het eerste oud gemaakt. Wat nu oud is en
verouderd, is dicht bij de verdwijning. Hb8:13

Er is nu één kudde, de gemeente van God, bestaande uit Joden en heidenen
die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus. Het is ook één Herder, aangezien
zij niet luisteren naar andere stemmen, maar zich onder zijn gezag stellen. Hij
is de goede Herder, aangezien Hij zijn liefde voor de kudde heeft bewezen door
voor hen zijn leven af te leggen.

Vers 17
Daarom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven afleg, opdat Ik het weer
neem.
Om alle kinderen van God tot één kudde te maken was het nodig dat de
Herder zijn leven aflegde. Maar hier zien we dat dit afleggen van zijn leven
voor de Vader een extra motief was om Hem lief te hebben. Voor ons moeilijk
te begrijpen, maar de Vader en de Zoon hebben elkaar al van eeuwigheid lief.
We vinden dit uitgebeeld in de wijsheid voor Gods aangezicht in Sp8:30:
Toen Hij de fundamenten van de aarde verordende, was Ik bij Hem, Zijn
Lievelingskind, Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap, te allen tijde spelend
voor Zijn aangezicht,

De Vader heeft de Zoon altijd lief (Jh3:35), maar toen de Zoon mens werd en
zijn leven vrijwillig aflegde, had de Vader nog meer ‘reden’ om Hem lief te
hebben. Dat Hij zijn eigen leven aflegde en het weer nam in de opstanding
betekent dat Hij God is. Alleen een goddelijk Persoon kan dit. Hoewel het ook
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waar is dat Hij als mens werd gedood (zie Mt16:21; 17:23; Mk9:31; Hd2:23),
legt dit evangelie van Johannes altijd de nadruk op zijn godheid als de eeuwige
Zoon. Hij liet de mensen toe Hem te doden, door zijn eigen leven af te leggen.
Ten diepste kon de mens Hem niet doden.
…die verklaard is als Gods Zoon in kracht naar de Geest van de heiligheid, door
dodenopstanding), Jezus Christus onze Heer. Rm1:4-5a

Als mens gehoorzaamde Hij altijd de Vader. In het afleggen en weer nemen van
zijn leven komt zijn volmaakte gehoorzaamheid tot uitdrukking. We hebben
dus gezien dat:
1.

De Herder van de schapen hen uit de religieuze stal leidt (10:1-10).

2.

De goede Herder zijn leven geeft voor de schapen om hen van de vijand
te bewaren (10:11-15).

3.

De ene Herder zijn leven aflegt opdat zij één kudde vormen (10:16-18).

Vers 18
Niemand neemt het van Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af; Ik heb macht het
af te leggen en heb macht het weer te nemen. Dit gebod heb Ik van mijn
Vader ontvangen.
Het leven van de Zoon werd door niemand genomen, Hij werd niet door
mensen gedood. Als goddelijk Persoon heeft Hij de macht het menselijke leven
af te leggen en het weer te nemen. We lezen dan ook dat Hij ‘de geest gaf’
in Mt27:50. Het goddelijke leven werd uiteraard niet afgelegd. Sommigen die
spreken over ‘God die stierf’ hebben het niet goed begrepen. Hij heeft zijn
leven als mens afgelegd voor de schapen, maar in de eerste plaats was dit een
gebod van de Vader. Hij hield altijd de geboden van zijn Vader en zo bleef Hij in
diens liefde (14:31; 15:10).

Vers 19-21
Er ontstond opnieuw verdeeldheid onder de Joden om deze woorden. En velen
van hen zeiden: Hij heeft een demon en spreekt wartaal; waarom luistert u
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naar Hem? Anderen zeiden: Dit zijn geen woorden van een bezetene; kan een
demon soms ogen van blinden openen?
De woorden van de Heer Jezus over het afleggen van zijn leven als het
gebod van de Vader zijn van grote bemoediging en troost voor de schapen,
maar voor hen die niet tot zijn schapen behoren, is het wartaal en leidt het
tot verdeeldheid. Sommige Joden zeggen dat Hij een demon heeft, terwijl
anderen Hem als een bijzonder mens zien. Zij zien in elk geval dat een demon
geen ogen van blinden kan openen. Geen van hen begrijpt echter de woorden
van de Heer. Als we later lezen dat we tot Hem moeten uitgaan buiten de
legerplaats om zijn smaad te dragen (Hb13:13), moeten we ons realiseren dat
wij als zijn schapen dezelfde beschuldigingen zullen krijgen van de religieuze
wereld. Hem volgen is in hun ogen dwaas, fanatiek en zelfs soms demonisch.

Vers 22-23
En het was het feest van de tempelwijding in Jeruzalem; het was winter. En
Jezus wandelde in de tempel in de zuilengang van Salomo.
Het feest van de tempelwijding, het Chanoekafeest, vond plaats twee maanden
na het Loofhuttenfeest. Dit feest was niet door God ingesteld, maar was een
menselijk ingesteld feest om te gedenken dat Judas de Makkabeeër de tempel
opnieuw had ingewijd na de verontreiniging ervan door Antíochus Epíphanus,
de Syrische koning. De Heilige Geest geeft hier aan dat het winter is, om
duidelijk te maken, niet in de eerste plaats wat het seizoen was, maar hoe het
geestelijk verkilde klimaat was onder de Joden t.o.v. de Heer Jezus. Bovendien
hadden ze dit feest toegevoegd aan hun godsdienst buiten het woord om. Hij
deed niet mee met dit nieuwe feest (hoewel sommigen dit wel beweren om
zo ons Kerstfeest uit de Bijbel goed te praten), maar wandelde in vrijheid in de
tempel als de grote Salomo, als Degene die recht had in de tempel te zijn als
God in het vlees. Maar men erkende Hem niet.

Vers 24
De Joden dan omringden Hem en zeiden tot Hem: Hoe lang houdt U onze ziel
in spanning? Als U de Christus bent, zegt het ons vrijuit.
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De Joden vragen voor de zoveelste keer aan Hem om zijn identiteit te geven.
Ze omringen Hem zodat Hij, zoals altijd, in het midden is. Is Hij nu de Christus
of niet? Dit vragen ze niet om dit werkelijk te weten te komen, maar om een
aanklacht tegen Hem te kunnen vinden zodat ze Hem kunnen aanklagen bij de
Romeinen. Vandaag zijn veel theologen bezig met de vraag of Jezus nu wel of
niet heeft gezegd dat Hij de Christus is. Dit om Gods woord, de Bijbel onderuit
te halen. Maar zowel Mt26:46 en Jh4:26 (en verder 10:36) laten zien dat de
Heer wel degelijk duidelijk heeft getuigd van Zichzelf dat Hij de Christus is, de
Zoon van God. Zie ook het volgende vers.

Vers 25-26
Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft niet. De werken die
Ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van Mij; maar u gelooft niet,
omdat u niet tot mijn schapen behoort, zoals Ik u gezegd heb.
De Heer maakt duidelijk dat Hij wel degelijk heeft gezegd dat Hij de Christus
is. Zoals het met de hedendaagse theologen is, zo was het ook met de Joden
van destijds. Hun ongeloof was de oorzaak voor hun blindheid. Ongeloof is
tegelijk onwil. Ze wilden niet dat Hij Koning over hen werd (Lk19:14). De Heer
had herhaaldelijk getuigd van Zichzelf in Jh5, 7 en 8. Bovendien getuigden zijn
werken van Hem, zoals we hebben gezien in Jh5, 6 en 9. Naast het feit dat hun
onwil de oorzaak was van hun ongeloof, is het ook waar dat zij niet tot zijn
schapen behoorde. De schapen horen naar zijn stem, maar zij die niet tot zijn
schapen behoren, zijn doof voor zijn stem en blind voor zijn persoon. Het grote
mysterie van Gods genade is dat hoewel ieder mens van nature blind, doof en
dood is in zonden, Hij in de harten van sommigen het verlangen legt om de
waarheid te zoeken.

Vers 27
Mijn schapen horen mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij.
De Heer gebruikt deze aangelegenheid om te spreken over de kenmerken van
zijn schapen. Zij horen allereerst naar zijn stem. Dit betekent niet dat wij ‘stil
moeten worden’ en op een innerlijke stem moeten gaan wachten, maar dat
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wij tot geloof zijn gekomen in wie Hij is, de goede Herder die zijn leven af heeft
gelegd voor ons. We erkennen onze nood als zondaren en zien de genade van
God in Hem. Hoewel de aanwezige Joden zijn uitspraken hoorden, waren ze
doof voor zijn stem (zie 8:43). Ten tweede kent Hij ons ieder persoonlijk met al
onze eigenschappen en strijd. Ten derde onderwerpen wij ons aan zijn gezag
als Heer en volgen wij Hem. Dit zien we bijv. in het boek Handelingen:
…(en er werden steeds meer gelovigen de Heer toegevoegd, menigten zowel van
mannen als van vrouwen;). Hd5:14

Vandaag is er een leer die zegt dat christenen niet de Heer Jezus moeten
volgen maar Paulus op grond van Fp3:17. Dit is niet naar de Schrift, want
Paulus is zelf een volgeling van Hem (zie 1Ko11:1). De Heer gehoorzaam zijn is
discipelschap, terwijl Paulus ons de innerlijke kracht ervan laat zien, het zien
op een verhoogde Heer en de beloning aan het einde van de geloofsweg, de
prijs van de hemelse roeping (Fp3:14).

Vers 28
En Ik geef hun eeuwig leven, en zij zullen geenszins verloren gaan in
eeuwigheid en niemand zal ze rukken uit mijn hand.
Hier zien we weer duidelijk dat de Heer spreekt als God de Zoon. Alleen een
goddelijk persoon kan eeuwig leven geven aan een schepsel. Dit leven is Hij
Zelf (1Jh5:20; 1Jh1:2). De gemeenschap met de Vader is het leven. In Hem
kennen wij deze gemeenschap (1Jh1:3). Hij geeft ons dat vanwege ons geloof
in zijn stem. We krijgen hier de absolute zekerheid dat geen enkele gelovige
verloren kan gaan in eeuwigheid en dat niemand ons kan rukken uit zijn hand.
Vele leraars van Gods woord verkondigen vandaag dat een ware gelovige toch
weer verloren kan gaan (o.a. op grond van Hb6:4 en 10:26). Dit vers is het
wapen tegen zulke dwaalleer. De goede Herder staat garant voor onze eeuwige
zekerheid omdat zijn volbrachte werk volmaakt voldoende is om onze zonden
te vergeven en ons tot een nieuwe schepping te transformeren door de genade
van God. Geen enkele vijandschap van de religieuze wereld zal de gelovigen
kunnen scheiden van de liefde van God.
Want ik ben verzekerd dat dood noch leven, noch engelen noch overheden, noch
tegenwoordige noch toekomstige dingen, noch machten, noch hoogte noch
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diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God,
die is in Christus Jezus onze Heer. Rm8:38-39

Vers 29-30
Mijn Vader die ze Mij heeft gegeven, is groter dan allen, en niemand kan ze
rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één.
Er is een groot geheim in de redding van zondaren. Dat is dat zij door de Vader
aan de Zoon zijn gegeven. Ieder schaap dat hoort naar de stem van de Herder
is door de Vader van tevoren gekend en voorbestemd (zie Rm8:29-30; Ef1:45). De Vader is groter dan allen, dan iedere macht die er is op aarde of in de
hemel. De Vader heeft zijn kinderen toevertrouwd aan de zorg van de Zoon.
Toch zijn ze nog steeds in de hand van de Vader. Dit omdat zij aan de Zoon zijn
gegeven. Hij gaf zijn leven voor hen. Bovendien zijn de Vader en de Zoon één
in wezen. Daarom zijn de schapen zowel in de hand van de Zoon (vs28), als in
de hand van de Vader.

Vers 31-32
De Joden namen opnieuw stenen op om Hem te stenigen. Jezus antwoordde
hun: Vele goede werken heb Ik u getoond van mijn Vader; om welk van die
werken stenigt u Mij?
Hoewel de Heer antwoord geeft op hun vraag uit vs24 en méér dan dat,
willen ze Hem toch opnieuw stenigen (zie 8:59). Ze kunnen zijn woorden niet
verdragen. Zijn aanspraak op zijn goddelijkheid is hen een aanstoot ondanks
de vele bewijzen in zijn vertoonde werken dat Hij het is. De Heer vraagt hen
om welk van de goede werken ze Hem nu willen stenigen. Door te zeggen
‘stenigt u Mij’, geeft Jezus aan dat zij Hem al hadden gedood in hun harten.
Ongeloof is het bewust afwijzen van zijn Persoon, de verborgen haat van het
licht (Jh3:20).
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Vers 33
De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk stenigen wij u, maar
om lastering en omdat U die een mens bent, Uzelf God maakt.
Hoewel de Joden erkennen dat Hij goede werken deed, tonen zij de leugen
die hun harten in de greep hield, door hun woorden. De Heer was weliswaar
volkomen mens, maar Hij maakte Zich niet God, Hij was het. Niet een mens
maakte zich God, maar God werd een mens. Dit toonde zijn werken aan, maar
zij wilde Hem niet erkennen. Ze beschuldigen Hem van lastering, terwijl Hij de
waarheid is en altijd zo sprak.

Vers 34-36
Jezus antwoordde hun: Staat er niet geschreven in uw wet: ’Ik heb gezegd:
U bent goden’?
Als Hij hen goden noemt tot wie het woord van God kwam (en de Schrift kan
niet verbroken worden), zegt u van Hem die de Vader heeft geheiligd en in de
wereld gezonden: U lastert, omdat Ik gezegd heb: Ik ben Gods Zoon?
De Heer citeert nu een gedeelte uit hun wet, Ps82:6:
Ík heb wel gezegd: u bent goden, u bent zonen van de Allerhoogste.

De Schrift, die niet gebroken kan worden (dus alle uitspraken van de Schrift
gelden nog steeds), verklaart dat zij die namens God rechters waren over Israël
‘goden’ genoemd werden. In de rechtspraak klonk Gods wil door, vandaar
de term ‘goden’(zie Ex7:1). Maar het woord van God kwam slechts tot deze
rechters, terwijl Dit woord van Christus uitging. Hij is immers het Woord. Hij
was door de Vader geheiligd, apart gezet om van Hem te getuigen en was in
de wereld gezonden als het levende Woord. Hoe kunnen de Joden van Hem
dan zeggen dat Hij lastert als Hij zegt: Ik ben Gods Zoon? Hier zien we weer
duidelijk dat de Heer Jezus openlijk en duidelijk verklaart Gods Zoon te zijn.
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Vers 38-39
Als Ik niet de werken van mijn Vader doe, gelooft Mij niet; maar als Ik ze doe
en u Mij niet gelooft, gelooft dan de werken, opdat u erkent en weet dat de
Vader in Mij is en Ik in de Vader.
De werken van de Vader waren het bewijs van Wie Hij was, de gezondene
van de Vader en één met Hem zoals de Vader in Hem is en Hij in de Vader.
De Heer doet nu een beroep op deze werken. Als ze Hem en zijn uitspraken
buiten beschouwing zouden laten, zouden zij dan niet in de werken genoeg
herkennen van zijn levendmakende kracht als het Woord van God?

Vers 39
Zij trachtten dan opnieuw Hem te grijpen, en Hij ontkwam uit hun hand.
De hardheid van de harten van de Joden is tot een dieptepunt gedaald. Wat de
Heer Jezus ook zegt en wat voor werken Hij ook doet, ze willen Hem niet. Ze
proberen Hem opnieuw te grijpen, maar het is onmogelijk voor de mens om
Hem te grijpen voordat de Vader het goed acht dat het zou moeten gebeuren.
Het was nog niet zijn uur (7:30; 8:20).

Vers 40-42
En Hij ging opnieuw over de Jordaan, naar de plaats waar Johannes eerst
doopte, en Hij bleef daar. En velen kwamen tot Hem en zeiden: Johannes
deed wel geen enkel teken, maar alles wat Johannes van Hem zei, was waar.
En velen geloofden daar in Hem.
De Jordaan is een beeld van de dood. Christus ging opnieuw over de Jordaan
waar Johannes eerst doopte, ook een beeld van de dood. Bovendien volgde de
Herder de plaats van de uitgeworpen schapen, over de Jordaan, uit het systeem
van het jodendom. Alleen zij die hun eigen leven haten, het accepteren dat dit
leven in de dood is geplaatst door God op het kruis, komen tot Hem, buiten de
legerplaats (Hb13:13).
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Johannes deed geen enkel teken, want tekenen zijn een kenmerk van een
nieuwe bedeling, zoals dit het geval was bij het ontstaan van de gemeente
(Hb2:4). De bedeling van de wet liep ten einde (Mt11:13) zoals nu de bedeling
van de genade ten einde loopt. Bovendien is dit getuigenis van Johannes het
kenmerk van deze bedeling: de waarheid over de Zoon spreken in waarheid.
Wij mogen dit ook doen, hetzij in een diepere betekenis aangezien wij de
genade van God kennen via het kruis. Johannes sprak over de Heer Jezus
en gaf een volmaakt getuigenis over Hem. Wij zijn geroepen om waardige
vertegenwoordigers te zijn van een verworpen Heer, totdat Hij komt, terwijl
ook in deze eindtijd geen openlijke tekenen en wonderen gebeuren. Er zullen
steeds meer tekenen en wonderen van de ongerechtigheid plaatsvinden in de
eindtijd (2Ts2:9). Laten wij over Hem spreken zodat nog velen in Hem gaan
geloven. Als Hij komt, zullen de tekenen van het koninkrijk er zichtbaar zijn. Nu
leven wij door geloof en niet door aanschouwen (2Ko5:7).
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We hebben in de laatste hoofdstukken gezien dat de Joden, het volk waartoe
de Heer behoorde en tot Wie Hij was gekomen (1:11), zowel zijn woorden
(Jh8), als zijn werken afwezen (Jh9). Als gevolg hiervan hebben we in Jh10
gezien dat de Heer Jezus de kinderen die Hem door de Vader zijn gegeven uit
dit volk, uit de stal, het Jodendom, heeft geleid. Ook schapen die niet tot deze
stal behoren zou Hij roepen, de heidenen, en samen zouden zij met de gelovige
Joden één kudde en één herder vormen (10:16), de gemeente. Hoewel de Heer
dit heeft aangekondigd in Jh10 en ook in Mt16:18 is het Paulus die het wezen
van de gemeente, haar roeping en haar zegeningen, ten volle heeft onthuld
in zijn brieven, vooral die aan de Efeziërs en de Kolossenzen. Dit wil echter
niet zeggen dat de eerste gelovigen van na het kruis niet deel hadden aan de
zegeningen van de gemeente als het lichaam van Christus. Het was hen alleen
nog niet geopenbaard.
Voordat we in het evangelie van Johannes de Heer zullen zien met de discipelen
in de bovenzaal (Jh13-17), geeft God nog de laatste openbare getuigenissen
over zijn Zoon in Jh11 (God de Zoon die leven uit de dood geeft) en Jh12 (De
Zoon van David en de Zoon des Mensen die verhoogd zal worden als Koning).
Deze drievoudige heerlijkheid van de Heer laat de mensheid zonder excuses
voor hun schuld aan zijn kruisiging. Vanaf hoofdstuk 13:30 zullen alleen
gelovigen Hem nog zien.
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Vers 1
Nu was er iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar
zuster Martha.
Er was ‘iemand’ blind in Jh9 en hier is er ‘iemand’ ziek. We zien in beide gevallen
de ernstige gevolgen van de zonde in deze wereld. De blinde vertegenwoordigt
Israël (en de hele mensheid) in zijn blindheid voor de eigen zonde en voor
de heerlijkheid van de Heer, de dode Lazarus vertegenwoordigt Israël en de
mensheid in zijn morele dood voor God. De naam van de blinde wordt niet
genoemd, hier wel de naam van de gestorvene. Het is Lazarus, die de Heer
liefheeft (vs3). Zijn zussen Maria en Martha hadden beiden ook een bijzondere
liefde voor de Heer Jezus, zodat Betanië een warme uitzondering was in Israël
vanwege deze liefde voor de Heer Jezus die er gevonden werd. Ieder dorp of
iedere stad waarin gelovigen zijn met een hart voor de Heer, is in Gods ogen
bijzonder.

Vers 2
(Maria nu was het die de Heer met balsem heeft gezalfd en zijn voeten met
haar haren afgedroogd, wier broer Lazarus ziek was.)
Johannes noemt hier alvast hetgeen in het volgende hoofdstuk wordt
beschreven. Maria zou de Heer met balsem zalven en zijn voeten met haar
haren afdrogen. We lezen in 12:3 dat het hele huis werd gevuld met de geur
van de balsem. Deze bijzondere daad van liefde staat zo in contrast met de
haat van de Joden in de vorige hoofdstukken dat de Heilige Geest er hier d.m.v.
Johannes al melding van maakt. De broer van deze bijzondere vrouw, Lazarus
(‘God is mijn hulpe’ of ‘God helpt’), was ziek. Gods hart gaat uit naar Bethanië,
terwijl er ziekte is.

Vers 3
De zusters dan zonden tot Hem de boodschap: Heer, zie, hij die U liefhebt is
ziek.
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Als ziekte komt in Bethanië, de plaats van de liefde voor de Heer, symbolisch
voor de gemeente, dan sturen de zusters de boodschap naar de Heer over hun
zieke broer. Hij is het die de Heer liefheeft (Gr: filadelfia, genegenheid). Ziekte
wordt gelovigen niet bespaard ondanks de vele charismatische leraren die het
tegendeel beweren. Maar vervolgens moeten we naar hun samenkomsten
en moeten we aan allerlei voorwaarden voldoen om te genezen. Hier is het
geheel anders. Ze vragen Hem niet iets te doen, ze proclameren niet, maar
ze vertrouwen eenvoudigweg op zijn liefde en delen Hem de situatie mee. Zo
zou het ook met ons moeten zijn. In ziekte naar Hem gaan, Hem vertellen hoe
we ons voelen. Bidden om genezing mag altijd, maar belangrijker is Hem te
zoeken in alle omstandigheden. Opvallend is dat er staat: ‘Zie’. Dit zou kunnen
betekenen dat de zusters wisten dat de Heer alles wist en zicht had op de
situatie. Ze kennen Hem als de Zoon die alwetend is. Daarom leggen ze in het
volste vertrouwen alles in zijn hand.

Vers 4
Toen nu Jezus dit hoorde, zei Hij: Deze ziekte is niet tot de dood, maar ter
wille van de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor wordt
verheerlijkt.
Dat de zusters niet door de ziekte aan de goedheid van de Heer twijfelen, doet
Hem de uitspraak doen die hier staat. We krijgen altijd meer inzicht in zijn
heerlijkheid als we Hem vertrouwen en alles bij Hem brengen. De Heer Jezus
spreekt over de ziekte van Lazarus als zijnde ‘niet tot de dood’, maar ter wille
van de heerlijkheid van God. Toch is Lazarus gestorven. Wat de Heer bedoelt
is dat deze ziekte en de daaropvolgende dood zal worden gebruikt om aan te
tonen Wie de Zoon van God is voor ieder schaap van zijn kudde. De letterlijke
opwekking van de dode Lazarus staat symbool voor het eeuwige leven dat
ieder schaap van de Heer heeft (10:10, 28). De dood heeft geen macht meer
over de kinderen van God (8:51). Hierin is de Zoon van God verheerlijkt,
vanwege zijn volbrachte werk op het kruis tot heerlijkheid van God. Iedere
ziekte van gelovigen is uiteindelijk tot heerlijkheid van God omdat in die ziekte
de Vader zijn kinderen vormt, of ze nu genezen of niet.
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Vers 5
Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief.
Hier onderstreept Johannes de liefde van de Heer voor Martha, haar zuster
en Lazarus. Hij gebruikt daarbij het woord ágape, wat de goddelijke liefde
aanduidt. Dit in tegenstelling tot het woord dat Martha en Maria gebruiken
in vs2 filadelfia, dat meer de menselijke, vriendschappelijke genegenheid
beschrijft. Hoewel de Schrift duidelijk maakt dat de Heer de houding van Maria
verkoos boven die van Martha (Lk10:38-42), beïnvloedt dit niet zijn goddelijke
liefde voor Martha. Zij wordt hier bij name genoemd, voor haar zuster die niet
bij name wordt genoemd. We leren hier ook dat, wat de omstandigheden ook
zijn, de Heer ons liefheeft met een goddelijke liefde ook voordat Hij ingrijpt in
de situatie.

Vers 6
Toen Hij dan hoorde dat hij ziek was, bleef Hij nog twee dagen in de plaats
waar Hij was.
De goddelijke liefde handelt altijd overeenkomstig de goddelijke wijsheid.
Menselijke liefde zou gelijk naar de zieke toe zijn gegaan, maar de Heer wacht
het moment af dat door zijn Vader bepaald was. Het laat ons ook zien dat
ziekte niet iets is dat vandaag ‘meteen’ genezen moet worden. Er is vaak een
diepere oorzaak dat de Heer het niet wegneemt. De dwaze leer dat ‘alle ziekte
van de duivel komt’ en dus iets is wat niet in het leven van de gelovigen hoort,
heeft vele slachtoffers gemaakt. Dit vers laat ons ook symbolisch zien dat de
‘twee dagen’ in feite nu tweeduizend jaar zijn (zie ook Hs6:1-2) waarin de Heer
is verhoogd bij zijn Vader en wacht totdat Hij de zijnen volkomen zal verlossen
van de ziekte en de dood. Hoewel er al velen zijn ontslapen en bij Hem zijn
moet het moment nog komen dat ieder lichaam zal worden opgewekt en
verheerlijkt.
Want wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht en tezamen in barensnood
is tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest
hebben, ook wijzelf zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de
verlossing van ons lichaam. Rm8:22-23

In de tussentijd is de Zoon verheerlijkt opdat Hij de Vader verheerlijkt:
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Vader, het uur is gekomen: verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon U verheerlijkt;
Jh17:1

De omstandigheden waarin wij ons bevinden kunnen moeilijk zijn en soms
levensbedreigend, maar de Vader is verheerlijkt als we in die situaties vrucht
dragen (Jh15:8) en de Zoon van God verheerlijken door te genieten van de
zegeningen in Hem en te getuigen van zijn heerlijkheden. Als wij de heerlijkheid
van de Vader meer zouden zien, zouden we meer volharden in moeilijkheden.
Paulus’ doorn voor het vlees is mijns inziens een lichamelijke kwaal geweest
(2Ko12:7). Vele charismatische leraars willen dit bestrijden want het haalt hun
theorie onderuit dat gelovigen gezond behoren te zijn. Paulus aanvaarde de
doorn en wist dat het hem geestelijk voordeel op leverde, namelijk dat hij zich
dan niet te zeer zou verheffen.

Vers 7-8
Daarop zei Hij hierna tot zijn discipelen: Laten wij weer naar Judea gaan. De
discipelen zeiden tot Hem: Rabbi, onlangs trachtten de Joden U te stenigen
en gaat U weer daarheen?
De discipelen bekijken iedere situatie hier nog vanuit menselijk oogpunt. Ze
hadden immers nog niet de Heilige Geest ontvangen. De Heer gebruikt hun
onkunde om iedere keer weer onderwijs te geven over de goddelijke dingen,
zoals de Vader ze beziet. Als de discipelen horen dat de Heer weer naar Judea
wil gaan, reageren ze verontwaardigd. Dat is immers een gevaarlijk gebied voor
Hem. Het laat zien dat ze Hem niet werkelijk kennen en niet kunnen begrijpen
dat Hem niets kan overkomen totdat zijn uur is gekomen dat door de Vader is
bepaald.

Vers 9-10
Jezus antwoordde: 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.
De Heer beantwoordt de bezwaren van zijn discipelen met op het eerste
gezicht een raadselachtig antwoord. Maar Hij bedoelt dat Hij in het volle licht
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wandelde van zijn Vader. Hij wist precies wat Hij moest doen. Hij struikelde
nooit. Zo is het ook met ons. Als wij het licht van de wereld zien, onze ogen
in geloof richten op de Heer Jezus, dan zullen wij nooit struikelen. Maar als
wij ’s nachts zouden wandelen, zonder zicht op Hem en het woord van God,
onze eigen wil doende, ziende op de omstandigheden, dan struikelen wij in
geestelijk opzicht. Laten wij alles voor Hem neerleggen, zoals Maria en Martha
doen, en we zullen in het licht wandelen, in het vertrouwen dat de Vader alles
in zijn hand heeft.

Vers 11
Dit sprak Hij en daarna zei Hij tot hen: Onze vriend Lazarus slaapt, maar Ik ga
heen om hem uit de slaap te wekken.

De Heer gaat nu vertellen waarom Hij, volgens de wil van de Vader, weer naar
Judea gaat. De manier waarop Hij dit zegt, is weer aanleiding voor de discipelen
om te reageren, want het menselijke hart begrijpt nooit de dingen van God.
De Heer noemt Lazarus ‘vriend’ en zegt dat deze slaapt en dat Hij hem uit de
slaap zal opwekken. De discipelen wisten nog niet dat Lazarus was gestorven
en denken aan een letterlijke slaap zoals ook uit hun reactie blijkt.

Vers 12-13
De discipelen dan zeiden tot Hem: Heer, als hij slaapt zal hij gezond worden.
Maar Jezus had over zijn dood gesproken, maar zij meenden dat Hij over de
rust van de slaap sprak.
De discipelen denken aan de letterlijke slaap, terwijl de Heer wel vaker over de
dood als een slaap sprak:
Allen nu weenden en weeklaagden over haar. Hij echter zei: Weent niet, want zij
is niet gestorven, maar slaapt. Lk8:52
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Voor de Heer is de dood niet meer dan een slaap waaruit Hij de mensen kan
wakker maken. Waar Hij is, kan de dood niet zijn, want Hij is de levende God
en een levendmakende Geest:
Zo staat er ook geschreven: ’De eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel’;
de laatste Adam tot een levendmakende geest. 1Ko15:45

Wij moeten leren de zaken geestelijk te bezien en de woorden van de Heer
geestelijk te begrijpen. Hij heeft de dood overwonnen (Hb2:14).

Vers 14-15
Toen zei Jezus dan vrijuit tot hen: Lazarus is gestorven; en Ik ben blij om u dat
Ik daar niet was, opdat u zult geloven; maar laten wij naar hem toe gaan.
De Heer noemt de feiten nu bij name. Lazarus is werkelijk gestorven. Wij
zouden hem beter gemaakt hebben als wij de gave van genezing zouden
hebben gehad, maar de Heer Jezus zegt dat Hij juist blij is dat Hij daar niet was,
anders was Lazarus nooit gestorven. Waar Hij is, kan de dood geen macht laten
gelden. Maar juist de verergering van de situatie in onze ogen is een grotere
mogelijkheid voor de Heer om zijn heerlijkheid te tonen opdat zijn discipelen
zouden geloven. Hier wordt niet bedoeld het zaligmakende geloof in Hem als
de Redder, maar het geestelijke inzicht dat Hij werkelijk de Zoon van God is,
de eeuwige Zoon, God Zelf! Met de uitspraak: ‘Laten we naar hem toegaan’,
onderstreept de Zoon van God dat Lazarus voor Hem niet gestorven is, maar
leeft, klaar om Hem te ontmoeten.

Vers 16
Thomas dan, Didymus geheten, zei tot zijn medediscipelen: Laten wij ook
gaan om met Hem te sterven.
Thomas, waarvan zijn andere naam ‘tweeling’ betekent (zijn wij niet vaak als
hij, precies op hem lijkend?), denkt dat de Heer zal worden gedood in Judea.
Hij kent de plannen van de Vader niet, maar is bereid samen met de Heer te
sterven. Helaas kent hij zijn eigen zwakheid niet, want alle discipelen zouden
de Heer in de steek laten (Mt26:56).
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Vers 17
Toen Jezus dan kwam, vond Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf was.
Alle wonderen die Johannes vermeldt, worden zó beschreven dat het de
heerlijkheid aan de Heer Jezus geeft vanwege de absolute onmogelijkheid
ervan, naar de mens gesproken. De wijn was op in Jh2, man in Jh5 was al 38
jaar verlamd, er waren vijfduizend mannen die voedsel nodig hadden in Jh6,
de blinde uit Jh9 was blind geboren, en nu lag Lazarus al vier dagen in het graf.
Dat betekent dat hij al tot ontbinding was overgegaan. Dit zou de heerlijkheid
van de Heer Jezus des te sterker doen uitkomen.

Vers 18-19
Bethanië nu was dicht bij Jeruzalem, ongeveer vijftien stadiën daar vandaan.
En velen van de Joden waren naar Martha en Maria toe gekomen om hen
over hun broer te troosten.
Het is het grote verlangen van God dat zijn Zoon verheerlijkt wordt. Hij wil de
heerlijkheid van Christus dan ook graag openbaar maken dicht bij Jeruzalem,
want Bethanië ligt aan de oostkant van Jeruzalem, ongeveer op 2, 5 km. Omdat
Maria, Martha en Lazarus godvrezende Joden waren, kenden zij via de tempel
veel Joden. Het grote gezelschap was gekomen om troost te bieden, maar God
had het zo geleid dat zij allemaal getuige zouden zijn van de heerlijkheid van
zijn Zoon.

Vers 20-22
Toen Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging zij Hem tegemoet; maar
Maria zat in huis. Martha zei tot Jezus: Heer, als U hier was geweest, zou
mijn broer niet gestorven zijn; maar ook nu weet ik, dat God U al wat U van
God zult bidden, zal geven.
De actieve en extraverte Martha handelt terwijl de wat passievere introverte
Maria in huis bleef zitten. Zij ‘zit’ wat betekent dat zij in geloof op Hem wacht,
terwijl Martha dat geduld niet heeft. Zij lijkt haar teleurstelling te uiten, terwijl
ze toch geloof heeft in zijn macht. Haar geloof in Hem is echter beperkt tot
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de Joodse Messias, terwijl Hij ook de eeuwige Zoon is die leven in Zichzelf
heeft. Dit laatste aspect is nog verborgen voor Martha, maar zal snel duidelijk
worden. Zij spreekt nu nog tegen Hem alsof Hij enkel de afhankelijke Mens is
die het van God moet bidden, maar God wil graag dat wij de onnaspeurlijke
rijkdom van Christus gaan leren kennen (Ef3:8). Hij is Zelf God en in die zin
Degene die leven geeft.

Vers 23-24
Jezus zei tot haar: Je broer zal opstaan. Martha zei tot Hem: Ik weet dat hij
zal opstaan in de opstanding op de laatste dag.
Als de Heer, zonder Martha te berispen, de belofte geeft dat Lazarus zal opstaan,
denkt Martha aan de Joodse verwachting van de algemene opstanding van de
doden aan het begin van het vrederijk. Dit is de opstanding op de laatste dag.
En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken…Dn12:2

De algemene opstanding op de laatste dag was de Joodse verwachting, maar
de christelijke gaat daar bovenuit. Hij geeft nu al het ware leven omdat Hij het
leven Zelf is (1Jh5:12, 20).

Vers 25-26
Jezus zei tot 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. Geloof je dat?
Dan volgt de vijfde ‘Ik ben’ uitspraak van de zeven in dit evangelie (Na: Ik ben
het brood des levens, Ik ben het licht van de wereld, Ik ben de deur van de
schapen en Ik ben de goede herder). Deze schitterende verklaring is voor vele
gelovigen een enorme troost geweest. De Heer zegt niet dat Hij de opstanding
en het leven geeft, maar dat Hij deze zaken is. Er is geen opstanding buiten
Hem om. Ook de ongelovigen zullen opstaan door zijn kracht. Hij, God de
eeuwige Zoon, is verder boven de dood verheven omdat Hij de Schepper van
het leven is, en het leven Zelf is. Als wij in Hem geloven als de Zoon van God,
dan zullen wij leven, ook al zijn wij gestorven. In Jh8:51 hadden we gelezen
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dat de gelovigen de dood in eeuwigheid niet zouden aanschouwen. Op het
moment dat wij zullen ontslapen, zijn we bij Hem.
…ik verlang ernaar heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het
beste; Fp1:23
…maar wij hebben goede moed en willen liever ons verblijf in het lichaam
verlaten en bij de Heer inwonen. 2Ko5:8

Ook is het dus zo dat als wij in Hem geloven, wij nooit zullen sterven. De dood
heeft geen macht meer over een gelovige.

Vers 27
Zij zei tot Hem: Ja Heer, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God, die
in de wereld zou komen.
Martha beantwoordt de vraag toch nog op een Joodse wijze. Ze bevestigt dat
Hij als Messias de Zoon van God is die was aangekondigd in de profetieën, in
de wereld zou komen en als zodanig recht heeft op de troon van David. Petrus
voegt erbij: De Zoon van de levende God (Mt16:16), wat aangeeft dat hij op
dat moment meer zag van de heerlijkheid van Christus. Maar ook Martha zal
verder ingeleid worden in de heerlijkheid van de Zoon. We zien dus dat door
omstandigheden op aarde, die te maken hebben met de zonde en de dood,
God de Vader hier aanleiding in vindt om ons de heerlijkheid van zijn Zoon
verder in te laten zien. Hierdoor zullen we groeien en vrucht voor de Vader
gaan dragen. Alles draait om ons inzicht in wie de Heer Jezus is.
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De Heer Jezus is zoals vaak gezegd op een bijzondere wijze het middelpunt
van dit evangelie. Hij wordt gezien als de eeuwige Zoon, die bij de Vader was
en mens is geworden. Hij is als de eeuwige Zoon in deze wereld, in het vlees
gekomen (1Jh4:3; 2Jh:7) om de Vader te openbaren. De volheid van God is te
kennen in de Vader, via de Zoon. De Vader is vol genade en waarheid, zoals
de Zoon dat is. Wie de Zoon heeft gezien, heeft de Vader gezien (Jh14:9). De
Zoon heeft de dood overwonnen voor een ieder die tot zijn schapen behoort
omdat de Vader Hem deze heeft gegeven. Het hart van de Vader wordt hierin
openbaar. Maar er is van onze kant inzicht en eenvoud van hart nodig om deze
dingen van de Vader te begrijpen en te genieten. Martha staat in dit hoofdstuk
voor de actieve christen die nog geen zicht heeft op de diepere dingen, terwijl
Maria in het huis zit, in alle rust, en de christen voorstelt die wel inzicht heeft
in de diepere dingen van de Vader. Ze weet dus dat alle omstandigheden in
zijn hand zijn. De Heer zegt tegen Marta dat Hij de opstanding en het leven is,
wat verder gaat dan de verwachting die Martha vanuit het Oude Testament
had over de opstanding van de doden aan het einde van deze eeuw. Ieder die
in Hem gelooft heeft nu al het leven, dat is de gemeenschap met de Vader en
met de Zoon.
…God, die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping, niet naar
onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is
in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen, maar die nu geopenbaard is door
de verschijning van onze Heiland Christus Jezus, die de dood te niet gedaan en
leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie…
2Tm1:8-10
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Vers 28-30
En na dit gezegd te hebben ging zij heen en riep haar zuster Maria in het
geheim en zei: De Meester is er en Hij roept je. Toen zij nu dit hoorde, stond
zij snel op en ging naar Hem toe. Jezus nu was nog niet in het dorp gekomen,
maar was nog op de plaats waar Martha Hem ontmoet had.
Nadat Martha heeft bevestigd aan Jezus dat ze in Hem gelooft als de opstanding
en het leven (vs27), beseft ze zich toch dat deze dingen voor haar geestelijk
begripsvermogen te hoog waren. Ze roept Haar zus Maria zonder medeweten
van anderen, waarvan ze lijkt te weten dat zij deze dingen wel kan bevatten. Zij
zat immers aan de voeten van de Heer (Lk10:39). Merkwaardig is dat Martha
de woorden van de Heer heeft opgevat als een uitnodiging aan Maria om te
komen. Zodra Maria de woorden namens de Meester hoort, staat zij snel op
en gaat naar Hem toe. Hierin zien we de gehoorzaamheid aan het woord van
de Heer Jezus, waarvan tegen de gemeente in Filadelfia wordt gezegd dat zij
die hadden bewaard (Op3:8). De omgang die Maria met Hem had, zorgde voor
onmiddellijke gehoorzaamheid. Ze wist aan zijn voeten te zijn en naar zijn
stem te luisteren, zoals de Heer in Jh10 al had aangekondigd. Maria handelt
in geloof, want de Heer was nog niet in het dorp. Toch wist ze dat ze bij Hem
moest zijn.

Vers 31
Toen nu de Joden die met haar in het huis waren en haar vertroostten, zagen
dat Maria snel opstond en naar buiten ging, volgden zij haar in de mening
dat zij naar het graf ging om daar te wenen.
Zij die geen omgang hebben met de Heer Jezus, ook al zijn het godsdienstige
mensen, hebben geen idee wat een gelovige beleeft of doet. De Joden dachten
dat Maria naar het graf ging om te wenen, maar ze begrepen niet dat zij naar
een veel betere plaats ging om haar verdriet te uiten over de dood van haar
broer, namelijk bij de Heer. Zij was niet bezig met haar gestorven broer, maar
met Christus. De wereld huilt bij graven, maar het brengt hun doden niet
terug. Gelovigen huilen bij Hem die de macht heeft over de dood en de doden
op zijn eigen tijd zal opwekken.
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Daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hebben, heeft ook Hij op gelijke
wijze daaraan deelgenomen, opdat Hij door de dood te niet zou doen hem die de
macht over de dood had, dat is de duivel, Hb2:14
Vrees niet, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende; en Ik ben dood geweest,
en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid, en Ik heb de sleutels van de dood en
de hades. Op1:17-18

De Joden volgen Maria en komen niet uit bij de dode, maar bij de Vorst van
het leven. Zo kunnen mensen ook aan ons zien naar Wie wij toegaan als we
het moeilijk hebben.

Vers 32
Toen Maria dan kwam waar Jezus was, zag zij Hem, viel aan zijn voeten en
zei tot Hem: Heer, als U hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn.
Ze komt daar waar Jezus is, buiten het dorp. Vandaag is Hij voor ons ook ‘buiten
het dorp’, niet in deze wereld. We moeten leren naar Hem toe te gaan waar
Hij is, in de heerlijkheid. Daar zien we hoe Hij is gezeten boven alle machten
en krachten (1Pt3:18). Maria die gewend was te zitten aan zijn voeten om
daar Hem te leren kennen, kan nu aan diezelfde voeten haar teleurstelling
en verdriet kwijt. Later zou ze aan die voeten een aanbidster zijn (12:3). Ze
spreekt dezelfde woorden als Martha (vs21), maar doet dat wenend en laat het
daarbij. De Heer antwoordt haar ook niet, zoals bij Marta. Martha praatte met
de Heer in al haar vragen, Maria weent met Hem. Ze kende nog niet de kracht
van de opstanding, maar kende wel de liefde die Hij bezat. Weinig woorden
zijn vaak nodig bij hen die een innige gemeenschap onderling beleven.

Vers 33-34
Toen Jezus haar dan zag wenen en de Joden die met haar waren meegekomen,
zag wenen, werd Hij verontwaardigd in de geest en ontroerd; en Hij zei: Waar
hebt u hem gelegd? Zij zeiden tot Hem: Heer, kom en zie.
De Heer toont hier dat Hij, hoewel Hij alle dingen weet en dus ook dat Hij
Lazarus uit de dood zal opwekken, dat Hij een belangstelling en een medeleven
heeft met hen die verdriet hebben. De Joden wenen ook, maar gaan er niet
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mee naar Hem toe. Hij wordt hoe dan ook verontwaardigd in de geest vanwege
de impact die de dood heeft. Hij kan als geen ander hierover verontwaardigd
zijn omdat Hij de vijand kende die de macht over de dood bezat. Door deze
verontwaardiging uitte Hij een strenge afkeuring over dat wat de dood doet.
Hij vraagt vervolgens waar Lazarus is neergelegd, niet om de informatie in
zichzelf, maar om de reactie van de toehoorders openbaar te maken. Hij wil
dat wij Hem in alles betrekken. Men leidt Hem naar de dode.

Vers 35
Jezus weende.
Dit is het kortste vers uit de hele Bijbel. Het spreekt krachtig over Hem die
meevoelt met onze zwakheden, of zoals iemand heeft gezegd: ‘Jezus huilde
niet om het verlies van de dode, maar om het verdriet van de levenden’.

Vers 35-36
De Joden dan zeiden: Zie, hoe lief Hij hem had. Maar sommigen van hen
zeiden: Kon Hij die de ogen van de blinde opende, niet maken dat ook deze
niet stierf?
Zoals altijd vergissen de Joden zich in wat zij denken waar te nemen. De
Heer weende niet om Lazarus, maar om het verdriet van Maria en om de
gevolgen van de dood in het algemeen. Al zijn gevoelens zijn volmaakt en
een vreugde voor de Vader. Hij toont zijn kracht, maar uit ook zijn gevoelens.
Deze zijn volmaakt in evenwicht. Sommigen vragen zich af waarom Hij niet
heeft voorkomen dat Lazarus stierf. Hij heeft immers ook de blindgeborene
genezen? Zo hebben ook wij onze vragen over de weg die Hij gaat met zijn
schapen, maar laten wij Hem volkomen vertrouwen. We zullen al onze vragen
over zijn regering nooit beantwoord krijgen in dit leven.
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Vers 38-39
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. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tot Hem: Heer, hij riekt al,
want hij is daar vier dagen.
De Heer komt bij het graf en is opnieuw in Zichzelf verontwaardigd. In de
directe aanwezigheid van de dood blijft Hij niet onbewogen. Juist als de
Schepper doet het Hem zoveel om de gevolgen van de dood te zien. Het graf
was een spelonk met een steen ervoor, de dode was definitief gescheiden van
deze wereld. De Heer vraagt de aanwezigen de steen weg te nemen, want
altijd schakelt Hij de mens in waar deze dit kan. De bovennatuurlijke zaken die
alleen Hij kan, neem Hij voor zijn rekening. Martha is de woorden die de Heer
eerder sprak en haar eigen beleden geloof hierin alweer vergeten want ze kijkt
enkel op de omstandigheden zoals ook wij zo vaak doen. Dat Lazarus al tot
ontbinding was overgegaan in het warme Israël maakt de macht van de Heer
alleen maar groter.

Vers 40
Jezus zei tot haar: Heb Ik je niet gezegd, dat je, als je gelooft, de heerlijkheid
van God zult zien?
Ongeloof ziet op de omstandigheden en kijkt niet verder dan deze aarde.
Geloof ziet op Christus en op Hem als de verheerlijkte Heer dei alle macht
heeft. Als wij ons vertrouwen in het woord van God stellen zullen wij de
heerlijkheid van God zien.
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. 2Ko4:6

Vers 41-42
Zij namen dan de steen weg. En Jezus hief de ogen op naar boven en zei:
Vader, Ik dank U dat U Mij hebt gehoord. Ik wist wel dat U Mij altijd hoort,
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maar ter wille van de menigte die rondom Mij staat, heb Ik dit gezegd, opdat
zij geloven dat U Mij hebt gezonden.
De mensen gehoorzamen zijn woord en nemen de steen weg. Mensen moeten
doen wat mensen kunnen, zodat de Heer gaat doen wat alleen Hij kan. Voordat
de Heer Lazarus uit de dood opwekt, richt Hij zich eerst tot de Vader. Hij wil
altijd de eer aan de Vader geven. De Zoon doet niets zonder dat Hij het de
Vader ziet doen (Jh5:19). Zo is Hij ook een voorbeeld voor ons dat wij in alles
Hem de eer geven opdat mensen tot geloof komen in de Heer.
En al wat u doet, in woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus,
terwijl u God de Vader door Hem dankt. Ko3:17

Vers 43-44
En na dit gezegd te hebben riep Hij met luider stem: Lazarus, kom naar buiten!
De gestorvene kwam naar buiten, zijn voeten en zijn handen gebonden met
grafdoeken, en zijn gezicht was met een zweetdoek omwonden. Jezus zei tot
hen: Maakt hem los en laat hem heengaan.
De Heer roept en Lazarus komt uit het graf. We vinden hier wat eerder stond
geschreven in Jh5:25:
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.

Zie ook 1Ts4:14-18 over dit ‘bevelend roepen’ tot de doden als de Heer
straks terugkomt. Ook 1Ko15:51-52 leren ons over dat moment dat de dood
definitief zal zijn verslagen voor de gelovigen. Alleen de Zoon kan het leven
geven, omdat Hij God is. Maar Hij geeft aan anderen de opdracht de levend
geworden Lazarus los te maken en te laten heengaan. Als iemand tot levend
geloof komt is dat door de werking van God, maar zijn handen en voeten
zijn nog gebonden. Hij weet nog niet hoe hij God moet dienen. Het gezicht
is ook nog omwonden met een zweetdoek, dat spreekt van eigen werken. De
gedachten zijn nog gecentreerd rond presteren, dus zo iemand moet geestelijk
leren denken. Opgroeien als een geestelijk mens gebeurt vervolgens door
aangestelde leraars en herders die zo iemand verder leiden in de waarheid.
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Vers 45
Velen dan van de Joden die naar Maria toe waren gekomen en hadden gezien
wat Hij had gedaan, geloofden in Hem;
Via Maria waren deze Joden gekomen tot de Heer Jezus en konden zij zien
wat Hij had gedaan. Ze geloven in Hem, wat in dit evangelie niet altijd een
zaligmakend geloof is (zie 2:23; 7:31; 8:30; 10:42; 12:11, 42; ‘Zolang Jezus kan
worden gezien als de verbeteraar van de mensheid en de omstandigheden
waarin de mens leeft, is er het snelste en warmste welkom’, kingcomments.
com.). De Joden begeren tekenen (1Ko1:22) en geloven op wat ze zien.
Vandaag leven we in een tijd dat we geloven zonder te zien (Jh20:29; Hb2:8-9;
1Pt1:8). Mogen wij net zoals Maria een wegwijzer zijn voor anderen naar de
Heer Jezus!
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Johannes 11:46-57
De Bijbel leert ons over de Heer Jezus Christus. Hij die van eeuwigheid af in de
boezem van de Vader is (Jh1:18), de geliefde Zoon, van de Vader is uitgegaan
(16:27) en ons de Vader heeft geopenbaard. Gods naam is ‘de Vader’ en in de
persoon van Christus is de hele volheid van zijn wezen zichtbaar geworden
(zie Ef3:19). ‘Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien’, zegt Hij in Jh14:9.
Als wij vervuld worden van de Persoon en het werk van Christus, dat Hij heeft
volbracht op het kruis, leren wij de Vader kennen, die vol is van genade en
waarheid (Jh1:14). Hoe meer wij vol zijn van deze genade en waarheid, hoe
meer wij veranderen naar hetzelfde beeld (2Ko3:18). Door het lezen van de
Bijbel en via het gebed omgang zoeken met de Vader, door Jezus Christus,
groeit onze kennis van God en worden wij steeds meer gevoelig voor zijn stem,
de stem van de goede Herder. Hij is niet alleen onze Herder, maar ook onze
opstanding en het leven, zoals dit hoofdstuk 11 aantoont. Ieder schaap van de
kudde heeft eeuwig leven. Dit heeft de Heer in de opwekking van Lazarus laten
zien die symbool staat voor hoe Hij met ieder van zijn schapen omgaat.

Vers 46
maar sommigen van hen gingen naar de farizeeën en zeiden hun wat Jezus
had gedaan.
Het menselijke hart is arglistig (zie Jr17:9) en zal niet worden overtuigd door
de grootste wonderen die hij voor zijn ogen ziet gebeuren. Zelfs als de Heer
iemand die al vier dagen dood is, uit de dood opwekt, zijn er nog mensen
die zich hierdoor niet laten overtuigen dat de Heer God Zelf is. Sterker nog:
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Geen één mens komt tot het geloof door het zien van een wonder. Wonderen
zijn slechts tekenen die het woord dat wordt gepredikt ondersteunen. Een
mens komt alleen tot geloof als hij zich bekeert op het gesproken, verkondigde
evangelie.
Want daar in de wijsheid van God de wereld niet door de wijsheid tot kennis van
God is gekomen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking te
behouden hen die geloven. 1Ko1:20

In vers 45 staat dat er velen in Hem geloofden, maar ook dit was geen innerlijk
geloof dat bekering tot gevolg had. Men wilde wel een Messias die zulke
wonderen deed, zoals vandaag ook velen wel christen willen zijn vanwege de
voordelen voor zichzelf. Sommigen lichtten de farizeeën in om zo bij hen in een
goed blaadje te komen. Geëerd worden door mensen is voor velen belangrijker
dan erkennen dat zij een zondaar zijn en verlossing nodig hebben.

Vers 47-48
De overpriesters dan en de farizeeën riepen de Raad bijeen en zeiden: Wat
doen wij? want deze mens doet vele tekenen. Als wij Hem zo laten begaan,
zullen allen in Hem geloven; en de Romeinen zullen komen en zowel onze
plaats als ons volk wegnemen.
Als de leiders van het volk horen van de opwekking van Lazarus brengt hen
dit ook niet tot berouw en erkenning dat Jezus de Heiland moet zijn. Ze zijn
bezorgd over hun eigen positie en aanzien t.o.v. het volk. Eigenbelang is de
kern van het probleem van het menselijke hart. We zien dat het opstaan van
een dode hen niet verandert, precies zoals Abraham dit tegen de overleden
rijke man zegt in Lk16:30-31:
Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen
toe gaat, zullen zij zich bekeren. Hij echter zei tot hem: Als zij naar Mozes en de
profeten niet luisteren, zullen zij, ook al stond iemand uit de doden op, zich niet
laten overtuigen.

Ze roepen vervolgens de Joodse raad bijeen, het Sanhedrin. Deze Jezus zou
wel eens ervoor kunnen zorgen dat de Romeinen de oproer die Hij veroorzaakt
kunnen aangrijpen om een einde te maken aan de positie van deze leiders. Ze
spreken van ‘onze plaats’ en ‘ons volk’. Ze hebben geen gedachten over God.
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Zo spreken veel oudsten/voorgangers vandaag over ‘mijn bediening’, ‘mijn
werk’ en ‘onze gemeente’.

Vers 49-50
Maar één van hen, Kajafas, die in dat jaar hogepriester was, zei tot hen: U
weet niets, en u bedenkt niet, dat het nuttiger voor ons is dat een mens sterft
voor het volk en niet de hele natie verloren gaat.
De voorzitter van de raad is de hogepriester van dat jaar. Dat het
hogepriesterschap voortdurend wisselde, bewijst al dat het geen volmaakt
systeem was. Gods bedoeling is dat er maar één Hogepriester zou zijn en dat
is de Heer Jezus.
En zij zijn wel vele priesters geworden, omdat zij door de dood werden
verhinderd aan te blijven, maar Hij, omdat Hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een
onveranderlijk priesterschap. Hb7:23-24

Deze Kajafas, een menselijke voorbode voor Christus als Hogepriester, toont in
zijn woorden geen enkel ontzag te hebben voor Hem. Hij stuurt de raad aan op
de dood van Christus. Ze moeten niet redeneren en bang worden, maar Hem
ombrengen, dan is het hele probleem opgelost. Hem opofferen zou het volk
redden, zo redeneert deze hogepriester. Moordzucht is een werk van het vlees
(Gl5:21) en het toont aan hoe ver men was afgeweken van God. Zoals altijd,
spreken leiders over dat wat ‘nuttiger’ is voor henzelf. Kajafas volgt hierin de
geest van deze wereld en is bereid een rechtvaardige Man op te offeren voor
een schuldig volk, alleen omdat dit voor de leiders nuttiger was.

Vers 51
Dit nu zei hij niet uit zichzelf, maar daar hij hogepriester in dat jaar was,
profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk;
Hoewel Kajafas kwade bedoelingen had en deze uitsprak, ‘gebruikte’ de
Heilige Geest deze woorden om profetisch te spreken over de komende dood
van Christus die een verzoenende werking zou hebben voor Israël.
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Op die dag zal er een bron geopend worden voor het huis van David en voor de
inwoners van Jeruzalem tegen de zonde en tegen de onreinheid. Zc13:1

God, die alles werkt naar de raad van zijn wil (Ef1:12), had van te voren bepaald
dat Christus moest sterven (zie 1Pt1:20). De boze redeneringen van de mens
worden door God gebruikt om zijn raad uit te voeren.

Vers 52
en niet alleen voor het volk, maar opdat Hij ook de verstrooide kinderen van
God tot één zou vergaderen.
Wil Kajafas voorkomen dat het volk werd verstrooid en verloren gaat, God
gebruikt hem om zijn eigen volk bijeen te vergaderen uit alle volken en natiën.
Zoals de Heer al had aangekondigd in Jh10:16 bestaat dit volk uit de schapen
van de Joodse stal en de overige schapen die niet tot de Joodse stal behoren.
Het zou worden één kudde en één herder. Overal heeft God zijn kinderen,
onder alle volken.
Simeon heeft verhaald hoe God in het eerst erop heeft toegezien uit de volken
een volk aan te nemen voor zijn naam. Hd15:14

Na de opstanding en verheerlijking van de Heer werden zij tot één lichaam
gedoopt door de komst van de Heilige Geest (1Ko12:13).

Vers 53-54
Van die dag af dan beraadslaagden zij om Hem te doden. Jezus dan wandelde
niet meer vrijuit onder de Joden, maar ging vandaar naar het land bij de
woestijn, naar een stad die Efraïm heette, en bleef daar met de discipelen.
Kajafas’ woorden hebben effect; vanaf dat moment staat het vast dat Jezus
moet sterven en zoeken ze een manier om dit uit te voeren. Zo worden zij de
instrumenten in de hand van God.
Hem, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt u door de
hand van wettelozen aan het kruis gehecht en gedood. Hd2:23
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Zoals altijd in dit evangelie, bevindt de Heer Zich buiten het godsdienstige
terrein (zie 1:28; 6:15; 7:1; 10:39-42). Zijn discipelen zijn daar ook, met Hem.
Zo is het vandaag nog steeds. Terwijl de christenheid doorgaat met haar
feesten, rituelen en gebruiken, terwijl zij speculeren over Hem, bevindt de
Heer Zich op een plek hier ver vandaan, in de hemel. Daar is Hij verenigd met
de zijnen (Ef2:6), terwijl de politieke wereld haar best doet de naam van Jezus
uit te roeien. ‘Efraïm’ betekent ‘dubbele vruchtbaarheid’. Daar waar de Heer
is, zal zegen zijn, op grond van zijn dood, voor zowel de gelovigen uit Israël als
die uit de heidenen.

Vers 55
Het Pascha van de Joden nu was nabij, en velen uit het land gingen op naar
Jeruzalem voor het Pascha, om zich te reinigen.
Het Pascha (zie Ex12), de herdenking van de verlossing uit Egypte, wordt ‘het
Pascha van de Joden genoemd’. Men is bezig met uiterlijke zaken als heilige
plaatsen, rituele reiniging, maar alles is zonder Hem en heeft dus geen enkele
waarde.

Vers 56-57
Zij zochten dan Jezus en zeiden onder elkaar, terwijl zij in de tempel stonden:
Wat denkt u? Zou Hij soms niet op het feest komen? De overpriesters nu en
de farizeeën hadden bevelen gegeven dat, als iemand wist waar Hij was, hij
het te kennen zou geven, opdat zij Hem zouden grijpen.
De mens kan heel godsdienstig zijn, dat zit in zijn natuur. Uiterlijke zaken als
feesten en rituelen spreken de natuurlijke mens enorm aan. Daarbij kan het
ook nog wel dat er wordt gespeculeerd over de persoon van Christus, maar
dit alles heeft God veroordeeld vanwege de haat van de mens tegenover zijn
Zoon.
Als u met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven, waarom
onderwerpt u zich, alsof u in de wereld leeft, aan inzettingen: raak niet en smaak
niet en roer niet aan? (dingen die alle door het gebruik te niet gaan), naar de
geboden en leringen van de mensen, (dingen die wel een schijn van wijsheid
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hebben in eigenwillige verering en nederigheid en gestrengheid tegen het
lichaam, daaraan geen enkele eer bewijzend) tot bevrediging van het vlees.
Ko2:20-23

Het Pascha stelt Hem voor als het Lam dat voor onze zonden is geslacht (zie
1Ko5:7), maar terwijl men dit feest viert, wil men niets liever dan Hem grijpen
om Hem ter dood te brengen. Zo worden zij, zoals gezegd, instrumenten in de
hand van God om het Pascha zijn werkelijke betekenis te geven.
Want zij die in Jeruzalem wonen en hun oversten hebben Hem niet gekend, en de
stemmen van de profeten, die op elke sabbat gelezen worden, hebben zij door
Hem te veroordelen vervuld; Hd13:27

Er zijn bevelen gegeven dat iedereen die weet waar Hij is, dit direct moet
melden. Dit gaat verder dan hun eerdere actie met spionnen (zie Lk20:20).
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Vers 1
Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was,
de gestorvene, die Jezus uit de doden had opgewekt.
De Heer komt een week voor zijn sterven vanuit Efraïm naar Bethanië (‘huis
van droefenis’). Voordat er een dubbele zegen zal zijn (Efraïm), zal er eerst
droefheid moeten zijn, namelijk het lijden en sterven van onze Heer. Hier spreekt
het Pascha in het bijzonder van waar het lam werd geslacht en opgegeten.
Bethanië was de plaats waar liefde voor Jezus werd gevonden. Later was dit de
plaats vanwaar Hij naar de Vader ging (Lk24:50). Er wordt vermeld dat Lazarus
er ook was, die de Heer uit de doden had opgewekt. Daar had de Heer zijn
heerlijkheid geopenbaard als de Zoon van God. In dit hoofdstuk zullen we zijn
heerlijkheid zien als de Zoon van David (vs12-19) en als de Zoon des mensen
(vs20-36). Dit drievoudig getuigenis wordt aan de natie Israël gegeven opdat
zij geen excuus heeft voor hun verwerping van Hem.

Vers 2
Zij maakten daar dan een maaltijd voor Hem klaar, en Martha diende;
Lazarus nu was één van hen die met Hem aanlagen.
We zien hier als het ware een ‘plaatje’ van een christelijke samenkomst. Er
wordt een maaltijd voor Hem klaargemaakt. Hij staat in het middelpunt. Dit
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zien we ook in samenkomsten waar de dood van de Heer wordt verkondigt
in het avondmaal. Daar, op de eerste dag van de week, gedenkt men Hem
(Hd20:7). Dit is het wezen van eredienst. Waar anderen liever profiteerden van
Hem en zijn wonderen, wordt hier iets aan Hem aangeboden vanuit harten die
Hem liefhebben. Hij, de Gever van de grootste zegeningen aan de gelovigen,
zoals de kennis van de Vader, het eeuwige leven en de Heilige Geest, is hier de
Ontvanger. Terwijl de massa Hem niet kent en de leiders van Hem af willen, is
er een klein gezelschap dat Hem iets aanbiedt. Zo mogen wij ook onze harten
in aanbidding Hem aanbieden. Dit gebeurt in Gods orde altijd vanuit ons
vieren van het avondmaal, want daar is er de beker der lofzegging (1Ko10:16).
Martha dient nu in het klaarmaken van een maaltijd voor Hem, niet langer
bezig met zichzelf of anderen (zie Lk10:40). Lazarus is de zwijgzame aanbidder,
aanwezig als de levend gemaakte, gericht op Hem alleen. Zo is er aan het einde
van de christelijke bedeling waarin dezelfde minachting voor Hem gevonden
wordt als destijds in het Jodendom, een klein gezelschap met grote liefde voor
Hem, bestaande uit hen die over zijn gegaan uit de dood tot het leven.

Vers 4
Maria dan nam een pond balsem van onvervalste, kostbare nardus, zalfde de
voeten van Jezus en droogde zijn voeten met haar haren af; en het huis werd
met de geur van de balsem vervuld.
Maria, die eerder aan de voeten had gezeten van de Heer om te leren (Lk10:39),
is nadat zij ook aan zijn voeten heeft gerouwd (Jh11:32), nu aan zijn voeten een
aanbidster geworden. Het is goed als wij allereerst leren van Hem, dan omgaan
met Hem om zo aanbidders te worden van Hem. Maria neemt een pond van
zeer kostbare (waarde ongeveer 15.000 euro) nardus, onvervalst. Alleen het
beste is goed genoeg. Het offer aan Hem kost haar veel. Ze zalft de voeten van
de Heer die volmaakt de wegen van de Vader gingen. Ze droogt ze af met haar
haren, het symbool van haar eer en toewijding (1Ko11:15). Ze weet dat Hij zal
sterven en dat dit voor haar is. Ze denkt niet aan anderen of de armen, maar
alleen aan Hem. Toch zal dit voor anderen tot zegen zijn. Deze geur van balsem
vervulde het hele huis. Als iemand in de gemeente Hem aanbidt, zal dit voor
de anderen tot zegen zijn. De geur van aanbidding is de geur van harten die lof
naar Hem uiten en dat is tot zegen van de andere aanwezigen.
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Vers 5
Eén van zijn discipelen echter, Judas Iskariot, zoon van Simon, die Hem zou
overleveren, zei: Waarom is deze balsem niet verkocht voor driehonderd
denaren en aan de armen gegeven?
Helaas bevinden zich in de kring van gelovigen altijd mensen die het sociale
motief hanteren boven het aanbidden en dienen van de Heer. Maar de eer
voor de Zoon gaat boven onze goede daden aan anderen. De Vader zoekt zulke
aanbidders als Maria (Jh4:23), want kennelijk zijn zij zeldzaam! Judas, de man
die Hem zou overleveren heeft volkomen tegengestelde motieven dan Maria.
Wat zij aanbidt, zal hij verraden. Judas heeft veel verstand van geld, omdat hij
een dief is (vs6). Hij weet precies wat deze balsem waard is, want hij bekijkt
alles met het oog op winst. Een denaar was het dagloon (Mt20:2). Judas
geeft aan zijn bezwaar een prachtig sociaal motief. De armen kunnen beter
geholpen worden met dit grote bedrag dat hier in zijn ogen verkwist wordt.
Ten diepste wilde hij dit geld zelf hebben, de armen interesseren hem niet. De
valse apostelen doen zich dan ook altijd voor als dienaars van de gerechtigheid
(zie 2Ko11:15).

Vers 6-8
Dit zei hij echter, niet omdat hij zich om de armen bekommerde, maar omdat
hij een dief was en als degene die de beurs had, droeg wat erin werd gedaan.
Jezus dan zei: Laat haar begaan; zij heeft dit bewaard voor de dag van mijn
begrafenis. Want de armen hebt u altijd bij u, maar Mij hebt u niet altijd.
Uiterlijke vroomheid is zeer gevaarlijk. Het leek alsof Judas een hart voor
de armen had, maar hij loog. Zijn hart was op zichzelf gericht. Hij wist zelf
te stelen uit de beurs die hij namens de anderen droeg. Dat de Heer deze
beurs aan Judas had toevertrouwd laat zien dat Hij hem hiermee op de proef
heeft gesteld om te zien wat er in zijn hart was (Zie Dt8:2). Helaas koos Judas
er niet voor zich tegenover de Heer te verootmoedigen. De Heer antwoordt
Judas dat zij haar moet laten begaan, want zij heeft inzicht in zijn naderende
dood, hetgeen Hijzelf meerdere keren had aangekondigd (Mt16:21; 17:22-23).
Toen zij aan de voeten van de Heer zat, heeft Hij het hier ongetwijfeld over
gehad. Maria wist ook van zijn opstanding, want zij was er niet bij om Hem te
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zalven, wat andere vrouwen in hun onwetendheid wel wilden gaan doen. Dit
geloof was zeldzaam vóór zijn dood en opstanding, maar is het ook erna. Zij
die geoefend zijn in de diepte van het kruis en de opstanding, hebben genoeg
aan Hem en hebben Hem lief boven alle andere sociale ‘goede doelen’, zoals
de armen voeden. Hoewel zulke zaken zeker goed zijn, is het belangrijker wat
aan Hem wordt gedaan, dan voor Hem. Maria zag de grote waarde van zijn
persoon. Zien wij dit ook?
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In dit evangelie straalt de heerlijkheid van Christus op een bijzondere en
unieke wijze. De mens Jezus openbaart Zich als de eeuwige Zoon die van
eeuwigheid af in de boezem van de Vader is. Als mens heeft Hij altijd de wil van
God gedaan omdat Hij en de Vader één in wezen zijn. Wat de Vader doet, doet
Hij. De Vader zoekt mensen die zijn Zoon liefhebben en geeft hen aan Hem. Zij
zijn uit de waarheid en horen naar de stem van de Zoon. Ze bekeren zich en
worden kinderen van God. Terwijl de wereld en de leiders van Israël Hem niet
willen en zelfs willen doden, gaat Hij door met het zoeken van het verlorene
om hen bij de Vader te brengen. Zo is hij de eeuwige Zoon die het hart van de
Vader openbaart en tegelijkertijd de vijandschap en haat van de godsdienstige
wereld op Zich laadt. De menigte Israëlieten blijft intussen met Hem bezig,
maar zonder ooit tot erkentenis te komen van wie Hij werkelijk is.

Vers 9
De grote menigte van de Joden dan wist dat Hij daar was; en zij kwamen,
niet alleen om Jezus, maar ook opdat zij Lazarus zagen die Hij uit de doden
had opgewekt.
De menigte van Joden heeft Hem gezocht (11:56), maar het ging hen ‘niet
alleen om Jezus’. Dit zegt veel over de hedendaagse hang naar spektakel in de
christenheid, waar men wonderen, tekenen of ervaringen zoekt en het niet
alleen om Hem gaat. De Joden begeren tekenen (1Ko1:22) en komen massaal
af op de opgewekte Lazarus. Dat willen ze wel eens van dichtbij zien. Zo worden
vandaag massa’s mensen getrokken naar diensten waar ‘iets’ gebeurt. Maar
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de Vader zoekt aanbidders in geest en in waarheid (4:24) die samenkomen om
enkel en alleen Christus te eren, Hem te gedenken aan zijn tafel en van Hem te
leren via het gepredikte woord.

Vers 10 en 11
De overpriesters nu beraadslaagden om ook Lazarus te doden, omdat velen
van de Joden om hem heengingen en in Jezus geloofden.
Lazarus was uit de doden opgewekt zoals God dat geestelijk ook met ons heeft
gedaan (zie Ef2:4-6). Het is opvallend dat hij nergens in de Bijbel iets zegt.
Toch verwijst hij naar Hem die hem heeft opgewekt uit de dood. De Joden
komen via hem uit bij Christus, hoewel het waarschijnlijk niet zo is dat zij zich
in geloof aan Hem hebben overgegeven. Het was meer een geloof gebaseerd
op uiterlijke zaken. Het leert ons wel dat wij, doordat wij nieuw leven hebben
ontvangen, vaak zonder iets te zeggen getuigen kunnen zijn van Christus en op
die manier anderen kunnen leiden tot de Heer Jezus. Maar het nieuwe leven
wekt ook de haat op van de tegenstander die via de overpriesters Lazarus
willen doden. Zo merken wij ook dat er haat is, vooral vanuit de godsdienstige,
niet-wedergeboren mens, naar een ieder die nieuw leven heeft ontvangen.
De satan wil niet dat dit nieuwe leven, dat is Christus, zichtbaar wordt op zijn
terrein, de wereld.

Vers 12 en 13
De volgende dag, toen de grote menigte die naar het feest was gekomen,
hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij de takken van de
palmbomen en gingen uit Hem tegemoet, en riepen: Hosanna! Gezegend Hij
die komt in de naam van de Heer, en: De koning van Israël!
Israël staat op het punt om hun eigen Messias te kruisigen, maar een week
daarvoor zorgt God ervoor dat zijn Zoon publieke eer ontvangt van het volk.
Zij zijn zeer onder de indruk van Lazarus’ opwekking uit de dood dat zij, nu zij
horen dat Hij naar Jeruzalem komt, Hem spontaan de eer geven als hun Koning.
Dat deze zelfde menigte een week later roept: ‘Kruisigt Hem’, zegt veel over
hoe de stemming van een volk kan veranderen onder invloed van de politiek.
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Toch is dit Gods handelen t.o.v. zijn Zoon, terwijl Hij dit volk gebruikt om Hem
de eer te geven. Ze gebruiken hiervoor palmtakken als teken van overwinning
terwijl zij Ps118:25-26 citeren:
Och HEERE, breng toch heil; och HEERE, geef toch voorspoed. Gezegend Wie
komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen U vanuit het huis van de HEERE.

‘Hosanna’ is een Hebreeuws woord en wordt vertaald in Ps118:25 met ‘breng
toch heil’. Het zou ook kunnen dat ze roepen: ‘Het heil is gekomen’. Ze loven
Hem namelijk als de Koning van Israël, hetgeen later boven zijn kruis gespijkerd
zou worden. Ze zien niet dat Hij de eeuwige Zoon is, wat dit evangelie ons
voorhoudt. Ze roepen: ‘Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer’,
doelend op zijn zending als Messias namens Jahweh, maar Gods Geest laat
zien dat ze onbedoeld verwijzen naar Hem als de gezondene van de Vader.
Hun emotionele uiting, als gevolg van het zien van tekenen, is een profetische
heenwijzing naar wat het gelovige overblijfsel van Israël straks zal roepen aan
het einde van de grote verdrukking.
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’. Mt23:39

Vers 14
Jezus nu vond een jonge ezel en ging erop zitten, zoals geschreven staat:
Ieder evangelie heeft een doel. Hier lezen we dat Jezus een jonge ezel ‘vond’,
terwijl we in Mt21:1-2 lezen;
En toen zij Jeruzalem naderden en bij Bethfagé kwamen aan de Olijfberg, toen
zond Jezus twee discipelen en zei tot hen: Gaat naar het dorp dat tegenover u
ligt, en terstond zult u een ezelin gebonden vinden en een veulen bij haar; maakt
ze los en brengt ze Mij.

Ook in Mk11 en Lk19 lezen we van deze opdracht aan de discipelen. Maar hier
in het evangelie van Johannes gaat, zoals altijd al het initiatief uit van Hemzelf.
Hij is immers de eeuwige Zoon in dit evangelie. Hoewel Hij mensen gebruikt, is
Hij soeverein. Hij vond de ezel, terwijl de discipelen het haalde.
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Vers 15
‘Vrees niet, dochter van Sion; zie, uw koning komt, gezeten op een ezelsveulen’.
De Heer Jezus vervulde altijd de wil van God en dus ook de Schrift. Het citaat
komt uit Zc9:9.
Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning
zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel,
op een ezelsveulen, het jong van een ezelin.

Dat vers 10 (‘Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee’) van Zc9 spreekt
over de oprichting van het koninkrijk van God betekent niet dat deze twee
gebeurtenissen gelijk elkaar opvolgen. Tussen vers 9 en 10 zit nu al minstens
bijna tweeduizend jaar. Dat de toekomstige Koning eerst moest lijden konden
ze maar moeilijk begrijpen.

Vers 16
Dit begrepen zijn discipelen eerst niet; maar toen Jezus was verheerlijkt, toen
herinnerden zij zich dat dit van Hem geschreven stond en dat zij dit met Hem
hadden gedaan.
Wat er hier plaatsvond, drong nog niet door tot de discipelen. Zij hebben tot
aan de verheerlijking van Jezus altijd gedacht dat het koninkrijk onmiddellijk
openbaar zou komen in hun tijd (zie bijv. Lk19:11; 24:21; Hd1:6). Misschien
hebben ze ook meegejuicht met de menigte. Toen de Heilige Geest was
gekomen, na de verheerlijking van de Heer (Jh7:39) en Hij hen leidde in de
volle waarheid (Jh16:13), konden ze pas begrijpen wie de Heer Jezus werkelijk
is, dat de profetieën op Hem betrekking hadden en wat hier nu echt gebeurde.
De menigte had gelijk, maar handelde uit ongeloof terwijl het lijden en sterven
van de Messias buiten hun begrip viel.

Vers 17 en 18
De menigte dan die bij Hem was toen Hij Lazarus uit het graf geroepen en
hem uit de doden opgewekt had, getuigde daarvan. Daarom ging de andere
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menigte Hem ook tegemoet, omdat zij hadden gehoord dat Hij dit teken had
gedaan.
Er is hier sprake van twee ‘menigten’. Eerst de groep die erbij was en ooggetuige
was van de opwekking van Lazarus. Zij hebben met eigen ogen gezien dat de
Heer macht heeft over de dood. Dit zorgt bij hen voor spontane uiting van
hun gevoelens, maar een diepe innerlijke ontmoeting met Hem is er niet bij.
De betekenis van de opwekking van Lazarus, namelijk dat de Heer geestelijke
doden wil opwekken, dringt niet tot hen door. Dan is er de tweede menigte,
die het heeft gehoord, zonder het te hebben gezien. In grote groepen mensen
is vaak sprake van een groepsdynamiek met veel emotie, wat een persoonlijke
verdieping in de weg kan staan.

Vers 19
De farizeeën dan zeiden tot elkaar: U ziet dat u niets vordert; zie, de hele
wereld is Hem achterna gelopen.
God geeft de massa de mogelijkheid om zijn Zoon te eren. Straks zal Hij
openlijk door iedereen worden geëerd en elke knie zal Zich voor Hem buigen,
terwijl elke tong zal belijden dat Hij Heer is (Fp2:10-11). Geen macht kan dit
tegenhouden en dat wordt ook hier zichtbaar. De instrumenten van satan staan
machteloos als ze moeten concluderen dat ‘de hele wereld’ Hem achterna
loopt. Er waren op dat moment Joden vanuit de hele wereld bijeen plus ook
heidenen (zie volgende vers).

Vers 20
Nu waren er enkele Grieken onder hen die opgingen om op het feest te
aanbidden;
Het drievoudig getuigenis van de Heer Jezus door de Vader, voordat deze
moest lijden komt tot een besluit. Na het getuigenis van de Zoon van God die
doden levend maakt en na het getuigenis van de Zoon van David die naar de
profetieën is gekomen als de Koning van Israël, volgt nu het getuigenis van de
Zoon des mensen die verheerlijkt wordt. Dit getuigenis volgt n.a.v. de vraag
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van enkele Grieken die ook in Jeruzalem waren ‘om te aanbidden’, wat wil
zeggen dat ze meededen met het feest, het Pascha van de Joden. Wellicht
waren het proselieten, heidenen die waren toegetreden tot het Jodendom.

Vers 21 en 22
dezen dan gingen naar Filippus, die van Bethsaïda in Galilea was, en vroegen
hem aldus: Heer, wij wensen Jezus te zien. Filippus kwam en zei het Andreas;
Andreas en Filippus kwamen en zeiden het Jezus
Het evangelie is niet alleen bestemd voor Israël, maar ook voor de heidenen.
Het is prachtig als er mensen zijn die ‘het’ niet kunnen vinden in aardse religies,
maar een verlangen in hun hart hebben om Jezus te zien. Dit verlangen is
gewerkt door de Vader en gaat samen met de menselijke wil om Hem te
dienen. Ze vragen het aan Filippus, en zo is hij een middel om tot de Heer
te komen. Laten we hopen en bidden dat er mensen in onze omgeving aan
ons vragen om hen meer te leren van de Heer Jezus! Filippus weet zich niet
goed raad en zegt het aan de discipel die vanaf het begin bij Hem is geweest,
Andreas. Samen vertellen ze Jezus van het verlangen van de Grieken om Hem
te zien.

Vers 23
Maar Jezus antwoordde hun en zei: Het uur is gekomen dat de Zoon des
mensen wordt verheerlijkt.
Op het eerste gezicht geeft de Heer een nogal merkwaardig antwoord. We
moeten bedenken dat de vraag van de Grieken om Hem te zien een diepere
betekenis heeft. De Heer geeft antwoord met het oog op de weg tot Hemzelf
voor alle niet-Joden, en daarom noemt Hij Zichzelf niet de ‘Zoon van David’,
maar de Zoon des mensen. Alleen als Hij, de Zoon des mensen wordt
verheerlijkt nadat Hij op het kruis voor de zonden is gestorven, kan Hij worden
‘gezien’ door een ieder die gelooft. Eerst in onze tijd door zij die zich bekeren
en hun geloof op Hem richten (Hd20:21), en vervolgens door iedereen als Hij
komt om op deze aarde verheerlijkt te worden (Op1:7; 2Ts1:10). Het ‘uur’ waar
de Heer het hier over heeft is zijn overgave in de dood en daaropvolgende
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verheerlijking in de hemel. De Grieken moeten leren dat zij niet zomaar een
mens willen zien, maar één die verheerlijkt zal zijn aan de rechterhand van
God.

Vers 24
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als de tarwekorrel niet in de aarde valt en
sterft, blijft zij alleen; maar als zij sterft, draagt zij veel vrucht.
Er volgt nu zeer belangrijk onderwijs van de Heer over Zichzelf, weer beginnend
met een dubbel ‘voorwaar’. Hij vergelijkt Zichzelf met een tarwekorrel. Deze
moet, om veel vrucht voort te brengen, eerst ‘sterven’, d.w.z. dat de korrel
helemaal uit elkaar valt en vergaat. Zo geeft Hij ook zijn leven over in de dood
opdat er velen zouden zijn die uit Hem voortkomen, de gelovigen die op Hem
gaan lijken. Het vers bevat ook een algemeen principe, namelijk dat God altijd
alleen vrucht voortbrengt in onze levens vanuit de dood, dus vanuit het besef
dat onze eigen natuur in de dood moet worden gebracht. Hierover gaat het
volgende vers.

Vers 25
Wie zijn leven liefheeft, verliest het; en wie zijn leven haat in deze wereld, zal
het bewaren tot het eeuwige leven.
Ons ‘leven’ is van nature vijandig ten opzichte van God (Rm3:18; 5:8) en daarom
zegt de Heer dat als wij dit natuurlijke leven liefhebben, we uiteindelijk verloren
zullen gaan, want we zullen dit leven verliezen. Een gelovige is iemand die
heeft ingezien, door de Heilige Geest, dat zijn eigen leven onder het oordeel
staat. In zijn eigen vlees woont niets goeds. Als wij daarom dit leven haten, en
erkennen dat God hier, op het kruis een oordeel over heeft uitgesproken in zijn
Zoon, dan zullen we ons leven bewaren tot het eeuwige leven.
Maar zij die van Christus Jezus zijn, hebben het vlees met de hartstochten en de
begeerten gekruisigd. Gl5:24

We zijn een nieuwe schepping, want vlees kan het koninkrijk van God niet
beërven (1Ko15:50).
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Vers 26
Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen; en waar Ik ben, daar zal ook mijn
dienaar zijn. Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.
Het oude leven leeft alleen maar voor zichzelf, maar het nieuwe leven heeft
Christus als doel. Een gelovige zal een groot verlangen krijgen om Jezus te
dienen.
…daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat Een voor allen gestorven is; dus zijn zij
allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor
zichzelf leven, maar voor Hem die voor hen is gestorven en opgewekt. 2Ko5:15

Daar waar Hij is, namelijk in het huis van de Vader (zie 14:2-3), daar zal ook
een ieder zijn die Hem dient. En ieder die Hem dient, zal worden geëerd
door de Vader. Wat een bijzondere belofte is dit! De farizeeën en ieder die
de godsdienst van de mens aanhangt, zal worden geëerd door mensen, maar
volgelingen van de Heer Jezus door de Vader. Dat zal straks openlijk gebeuren,
als de ‘dag’ aanbreekt, zie 1Ko4:5.
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Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur?
Maar daarom ben Ik in dit uur gekomen.
Als de Heer spreekt over de zijnen die Hem zullen dienen, gaan zijn gedachten
naar het kruis. Daar is de grondslag gelegd voor de verzoening van God met
diegenen die de Heer zouden gaan volgen in al de eeuwen die komen zouden.
Zonder dit werk op het kruis zou niemand de Heer Jezus kunnen dienen, want
de mens zou voor eeuwig in de geestelijke dood zijn gebleven. Maar de liefde
van Christus voor de zijnen, voor de gemeente is groter geweest dan dat wij
ons kunnen voorstellen. Denkend aan zijn kruislijden wordt de ziel van de Heer
Jezus ontroerd. Het grijpt Hem enorm aan dat Hij door zijn God verlaten zal
worden in de drie uren van duisternis. Hij wist precies wat er over Hem zou
komen (Jh18:4; omdat Hij hier in dit evangelie wordt voorgesteld als God de
Zoon) en dat zorgde voor een grote beroering in zijn ziel. Maar het weerhield
Hem er toch van aan zijn Vader te vragen om Hem te verlossen van het kruis.
Hij wilde in dit uur komen om zijn Vader te verheerlijken. Daarom lezen we
ook in Jh17:4
Ik heb U verheerlijkt op de aarde, terwijl Ik het werk heb voleindigd dat U Mij te
doen hebt gegeven;

De zonde van de mens heeft God onteerd en het was het verlangen van de
Heer Jezus om zijn Vader te verheerlijken door in alles aan Hem gehoorzaam
te zijn.
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Vers 28
Vader, verheerlijk uw naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: Ik heb
[hem] verheerlijkt en Ik zal [hem] opnieuw verheerlijken.
Het grote verlangen van de vleesgeworden Zoon was het de Vader te
verheerlijken. Dit heeft Hij tijdens zijn leven gedaan en dit zou Hij ook op het
kruis volmaakt doen. De Vader heeft Hem verheerlijkt in zijn leven en heel
in het bijzonder tijdens de opwekking van Lazarus uit de dood. Maar Hij zal
Hem opnieuw verheerlijken en wel aan het kruis en heel in het bijzonder in de
opstanding. Zie ook Jh13:31-32. De woorden ‘hem’ staan overigens niet in de
tekst, vandaar de toevoeging in de Telosvertaling tussen haken met een kleine
letter.

Vers 29
De menigte dan die daar stond en dit had gehoord, zei dat er een donderslag
was geweest. Anderen zeiden: Een engel heeft tot Hem gesproken.
De menigte van religieuze Joden hoorde wel iets, maar voor het ongeloof is
de stem van de Vader niet te verstaan. Ze zeggen dat er een donderslag is
geweest, een element dat aanwezig was tijdens de openbaring van God op
de Sinaï (Ex19:16). Voor de religieuze mens blijft God de eisende die op een
afstand blijft. Anderen spreken over een engel, dus hebben iets meer inzicht in
het feit dat een hemelse stem tot Hem sprak. Maar ook zij kennen de waarheid
niet.

Vers 30
Jezus antwoordde en zei: Niet om Mij is deze stem er geweest, maar om u.
De Heer biedt de menigte zijn genade aan door te zeggen dat deze stem er niet
om Hem, maar om hen was. Dit getuigenis van de Vader konden zij echter niet
verstaan vanwege de hardheid van hun harten.
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Vers 31
Nu is het oordeel van deze wereld; nu zal de overste van deze wereld worden
buitengeworpen.
Het oordeel over de wereld is gekomen. De mens weigert de Zoon te erkennen
als van de Vader uitgegaan en volhardt in zijn vijandschap tegen zijn Schepper.
Dit doen zij onder aanvoering van de overste van deze wereld, de satan. Als
Christus uit de dood zal worden opgewekt en zal zijn verheerlijkt aan de
rechterhand van God is dit een bewijs dat God alleen in Hem vreugde vindt
en dat dus de hele wereld ‘strafschuldig’ staat voor God (Rm3:19). God heeft
de hele wereld aan het oordeel prijsgegeven en roept een ieder op zich te
bekeren (Hd17:31) om zo aan dit oordeel te ontkomen. De duivel zal op grond
van het kruis uit de hemel worden geworpen (Op12:9) en uiteindelijk worden
geworpen in de poel van vuur (Op20:10). Voor een ieder die gelooft in het
volbrachte werk van de Heer Jezus op het kruis geldt dat de duivel uit diens
leven buitengeworpen zal zijn. Hij is verlost uit de macht van de duisternis
(Ko1:13).

Vers 32-33
En als Ik van de aarde ben verhoogd, zal Ik allen tot Mijzelf trekken. Dit nu zei
Hij om aan te duiden wat voor een dood Hij zou sterven.
De Heer, in dit evangelie zoals gezegd voorgesteld als God de eeuwige Zoon,
wist dat Hij zou worden verhoogd op het kruis. Hij wist dit alles van te voren,
en gaf aan hoe Hij zou sterven (zie ook 8:28). Hij zou niet worden gestenigd ,
maar worden gekruisigd en Hij wist dit. Wonderlijk getuigenis van zijn godheid!
Voor een ieder die zou geloven, zou Hij het Middelpunt worden van hun liefde.
Met ‘allen’ bedoelt de Heer dus niet alle mensen, maar alle gelovigen (evenals
bijv. in 1Ko15:28 ‘God alles in allen’). Door zijn dood trekt Hij de gelovigen uit
de tegenwoordige boze eeuw.
…die Zichzelf heeft gegeven voor onze zonden, opdat Hij ons zou trekken uit de
tegenwoordige boze eeuw, naar de wil van onze God en Vader, Gl1:4

Christelijk geloof is het aangetrokken zijn tot een Persoon. Het is de liefde tot
Christus. We zijn niet genaderd tot een leer, een visie of een overtuiging, maar
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tot een Persoon. Paulus verkondigde Christus en die gekruisigd (1Ko2:2) en wij
verkondigen dan ook zijn dood als wij brood breken (1Ko11:26).

Vers 34
De menigte dan antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord dat de
Christus tot in eeuwigheid blijft; en hoe zegt U dan dat de Zoon des mensen
moet worden verhoogd? Wie is die Zoon des mensen?
De menigte kende uit hun wet (het Oude Testament) dat de Christus tot in
eeuwigheid zou blijven. Dit wordt duidelijk uit Dn7:14
Hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap, en alle volken, natiën en
talen moesten Hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die
Hem niet ontnomen zal worden, en Zijn koningschap zal niet te gronde gaan.

De Messias stond voor hen en ze herkende Hem niet! Ze verwachtten een
Koning die zou regeren op aarde voor eeuwig, maar dat Hij zou moeten lijden
of naar de hemel zou gaan was hun ontgaan. Toch spreekt Ps8:5 erover dat
Hij een korte tijd beneden de engelen zou worden gesteld (wat in Hb2:9 op
zijn dood wordt toegepast) en spreekt Js53:5 over zijn verbrijzeling voor onze
ongerechtigheden. Ze begrepen niet dat Hij zou moeten sterven en daar sprak
de verhoging van. Ze vragen zich nog eens af wie nu eigenlijk de Christus, de
Zoon des mensen is. Ze zijn totaal blind voor Hem.

Vers 35
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.
De Heer waarschuwt hen dat ze nog maar een korte tijd hebben. Als Hij naar
de hemel gaat is het licht niet meer onder hen. Ze hebben nu nog de tijd
zich tot Hem te wenden in geloof. Anders zullen ze, zoals Israël in de eeuwen
die volgden en ook onder de komende heerschappij van de antichrist, in de
duisternis wandelen.
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Vers 36
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.
Hij stond voor hen en ze geloofden niet in Hem. De Heer doet nog een laatste
oproep hiertoe en zegt erbij dat hun geloof ervoor zorgt dat ze zonen van het
licht zouden worden.
want vroeger was u duisternis, maar nu bent u licht in de Heer; wandelt als
kinderen van het licht (want de vrucht van het licht bestaat in alle goedheid en
gerechtigheid en waarheid), Ef5:8-9
want u bent allen zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de
nacht of van de duisternis. 1Ts5:5

De Heer verbergt Zich voor hen. Hij is verborgen voor het ongeloof ondanks de
vele uitnodigingen die naar de mens uitgaan.
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Johannes 12:37-50
Vers 37
Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn had gedaan, geloofden zij niet
in Hem;
In dit gedeelte t/m vs43 vat Johannes de situatie samen. De mens gelooft
niet ondanks de vele tekenen die ze hebben gezien. Het hart van de mens
is volkomen verblind voor Hem door de god van deze eeuw (2Ko4:4). Het
Joodse volk aan wie zoveel profetieën zijn gegeven en aan wie het licht in de
Persoon van Christus gegeven is, geloofden niet in Hem. God liet dit toe als een
vergelding in zijn wegen met hen, maar dit ontsloeg hen niet van hun eigen
verantwoordelijkheid.

Vers 38
opdat het woord van de profeet Jesaja werd vervuld, dat hij heeft gezegd:
’Heer, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer
geopenbaard?’
Johannes citeert een gedeelte uit Js53:1. Jesaja predikte aan het volk de
macht van Jahweh en dat zij hun vertrouwen op Hem moesten stellen, maar
zij geloofden hem niet. Nu past Johannes dit toe op deze situatie.
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Vers 39
Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja opnieuw heeft gezegd:
Het ongeloof van het volk is te wijten aan hun eigen hart. Ze wilden het niet.
Daarom konden ze het ook niet.

Vers 40
‘Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met hun ogen
zien en met hun hart begrijpen en zich bekeren, en Ik hen gezond maak’.
Vanwege de verharding van hun harten tegenover de Heer Jezus heeft God
hun ogen verblind en hun hart verhard. Is het enerzijds de satan die de harten
verblind, anderzijds is het God die dit toestaat vanwege de verharding van de
harten ten opzichte van Hemzelf. Hier citeert Johannes Js6:9-10. Hoewel ze
ogen hebben, zien ze niet en kan hun hart niet begrijpen wie de Heer Jezus is.
Dan volgt er ook geen bekering opdat God ze zou vergeven en herstellen. Ook
vijfendertig jaar later zou blijken dat het volk consequent Christus afwijst, zij
het nu in zijn heerlijkheid door de prediking van de apostelen te weerstaan.
En sommigen lieten zich overtuigen door wat werd gezegd, maar anderen
geloofden niet. En onder elkaar onenig gingen zij weg, nadat Paulus dit ene
woord had gezegd: Terecht heeft de Heilige Geest door de profeet Jesaja tot uw
vaderen de woorden gesproken: ‘Ga tot dit volk en zeg: Met het gehoor zult u
horen en geenszins verstaan, en kijkend zult u kijken en geenszins zien; want het
hart van dit volk is vet geworden en hun oren zijn hardhorend geworden en hun
ogen hebben zij gesloten, opdat zij niet misschien met hun ogen zien en met hun
oren horen en met hun hart verstaan en zich bekeren, en Ik hen gezond maak’.
Hd28:24-27

Vers 41
Dit zei Jesaja omdat hij zijn heerlijkheid zag en van Hem sprak.
Jesaja, die de stem van Jahweh hoorde in Js6:1 zag daar de HEERE:
zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van Zijn
gewaad vulden de tempel.
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Johannes zegt hier dat dit de heerlijkheid van Christus was! Bovenstaand citaat
uit Hd28 laat ook nog zien dat Paulus dit de stem van de Heilige Geest noemt.
We hebben hier de drie-ene God voor ons, waar we geen scheiding in kunnen
aanbrengen, maar wel onderscheid in goddelijke Personen. Het Joodse volk
verwierp dus het drievoudig getuigenis van God.

Vers 42-43
Toch geloofden ook zelfs velen van de oversten in Hem; maar om de farizeeën
beleden zij Hem niet, opdat zij niet uit de synagoge werden gebannen; want
zij hadden de eer van de mensen meer lief dan de eer van God.
Hoewel er velen geloofden van de oversten, was dit niet een geloof naar
de waarheid van zijn Persoon. Het was een intellectueel geloof in wat ze
waarnamen. Ze zagen in Hem een wonderdoener die tekenen verrichtte, maar
de belijdenis van wie Hij werkelijk was hadden ze niet, want ze hadden de eer
van mensen meer lief dan Hemzelf. Dit is in contrast met de blindgeborene
uit Jh9 die wel zag wie Hij was en dus ook geen angst voor mensen kende. Hij
had de Heer meer lief dan de eer van mensen. Als mensen niet werkelijk Hem
belijden, geloven ze ook niet in hun hart.
…dat, als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat
God Hem uit de doden heeft opgewekt, u behouden zult worden. Want met het
hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
Rm10:9-10

Vers 44
Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Mij, maar in Hem die
Mij heeft gezonden.
Deze verwerping gold niet het hele volk want:
Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van
de genade. Rm11:5

Daarom doet de Heer nog een oproep aan de enkeling. Er waren individuele
Israëlieten die in Hem geloofden zoals we in dit evangelie duidelijk hebben
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gezien. Dit geloof in Hem is het geloof en in de Vader en de erkenning van
zijn Persoon. In Jh3-7 zien we de Heer Jezus als het leven dat van de Vader is
gekomen. Vanaf hoofdstuk 8 zien we Hem als het licht van de wereld. Hier sluit
de Heer zijn openbare getuigenis af. Vanaf hoofdstuk 13 wordt Hij alleen nog
maar gezien door de zijnen (met uitzondering van Judas t/m vs30).

Vers 45
En wie Mij aanschouwt, aanschouwt Hem die Mij heeft gezonden.
De Heer is de Zoon die de Vader openbaart. Hij is van de Vader uitgegaan
om dit op aarde te doen. Geloof in Hem alleen vanwege de tekenen is niet
voldoende. Er moet zicht zijn op zijn eenheid met de Vader. Die heeft Hem
gezonden om de mens met Zichzelf te verzoenen en zo in een relatie te komen
van eeuwig leven. Als we Hem zien, zien we de Vader (zie ook Jh14:9).

Vers 46
Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat ieder die in Mij gelooft, niet
in de duisternis blijft.
Weer klinkt de uitnodiging voor een ‘ieder’. Het is niet meer Israël alleen,
maar een ieder die gelooft, zoals we ook al zagen in Jh1:12. Hem aannemen
als Verlosser en Heer betekent dat we zijn overgegaan uit de duisternis tot het
licht. Hij is in de wereld gekomen als het licht. Hij is de waarheid. Hij openbaart
wie de mens is en wie de Vader is.

Vers 47
En als iemand mijn woorden hoort en niet bewaart, oordeel Ik hem niet;
want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om de wereld te
behouden.
Het was en is niet de tijd dat het oordeel wordt voltrokken aan hen die niet
hebben geloofd. Dat zal gebeuren als Hij zal komen met alle heiligen.
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en aan u die verdrukt wordt, rust met ons bij de openbaring van de Heer Jezus
van de hemel met de engelen van zijn kracht, in vlammend vuur, als Hij wraak
brengt over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van onze Heer
Jezus niet gehoorzamen. Zij zullen als straf lijden het eeuwig verderf, verwijderd
van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn sterkte, 2Ts1:7-9

Nu het nog de tijd van genade is, zal dit oordeel niet komen. Hij is gekomen om
de wereld te behouden. Dit betekent niet dat de wereld in zijn geheel behouden
zal worden, maar dat de verzoening aan de wereld wordt aangeboden (zie
2Ko5:18-20).

Vers 48
Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft dat wat hem
oordeelt: het woord dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen op de laatste
dag.
Iemand die de woorden van de Heer heeft gehoord maar verwerpt, zal worden
geoordeeld door het woord, de logos (Jh1:1-3) op de laatste dag. Dit is de
Heer Jezus Zelf. Hij die de uitdrukking van de Vader is zal ieder oordelen. Hem
afwijzen is de Vader afwijzen.
En Hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed, en zijn naam wordt genoemd:
het Woord van God. Op19:13

Er wordt vandaag steeds meer ruimte gegeven aan de gedachte dat God geen
mensen in de poel van vuur zal werpen. Men legt de nadruk op de liefde van
God in deze dwaalleer. Hier, en op vele andere plaatsen in de Bijbel, wordt het
heel duidelijk dat dit niet zo is.

Vers 49
Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken; maar de Vader die Mij heeft gezonden,
die heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet.
De Zoon is de uitdrukking van de Vader. Zijn woorden zijn de woorden van de
Vader. Hij heeft een gebod van de Vader ontvangen om zijn leven af te leggen
en het weer te nemen (10:17-18), maar ook om te zeggen wat de Vader wil dat
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hij zou zeggen. Alles wat Hij heeft gesproken, ook over het oordeel dat komt,
is vanuit de Vader door Hem gesproken. Dit betekent niet dat de Heer Jezus
exact op een mechanische manier een spreekbuis was van de Vader, maar dat
alles wat Hij zei in volkomen overeenstemming was met het wezen van de
Vader.

Vers 50
En Ik weet dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zo als
de Vader Mij heeft gezegd.
Vanwege de grote liefde van de Vader voor de mensen (zie 13:1), spreekt
de Heer Jezus wat de Vader Hem had opgedragen. Hij wist dat eeuwig leven
het resultaat zou zijn van een ieder die zijn woorden zou geloven. Hij zou de
discipelen verzamelen om Zich heen in de eeuwen die zouden komen en hen
eeuwig leven geven. Dit eeuwige leven is de omgang met goddelijke Personen
(17:3; 1Jh1:3) op grond van het volbrachte werk op het kruis. Deze geweldige
gevolgen van zijn dood en opstanding stonden Hem voor ogen en daarom
sprak Hij dat wat de Vader Hem had opgedragen. Laten we ons verblijden in
Hem en zo de Vader verheerlijken.
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De Bijbel is het woord van God dat ons de heerlijkheid laat zien van de Zoon
van God. Alleen in Hem kunnen we de volheid van God ontdekken, Zijn wezen
(zie Ef3:19; Ko2:9). ‘Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien’, zegt Hij in
Jh14:9. Hij is daarom het Woord (Gr. Logos= ‘de uitdrukking van’) dat bij God
was en God is (Jh1:1-2). Hij is de eeuwige Zoon in dit evangelie die is uitgegaan
van de Vader. Hij was van eeuwigheid in de boezem van de Vader (Jh1:18) en
‘ging uit’ doordat Hij mens werd. Hij, het vleesgeworden Woord is het beeld
van de onzichtbare God (Ko1:15), de afstraling van zijn heerlijkheid en de
afdruk van het wezen van God (Hb1:3). Degenen die hebben geloofd in Zijn
volbrachte werk op het kruis zijn gerechtvaardigd en voor God aangenaam
geworden in Hem (Rm3:26; Ef1:6). Nu is het hun verantwoordelijkheid op te
groeien in de kennis van God (Ko1:10) door de genade en de Persoon van de
Heer Jezus steeds beter te leren kennen (2Pt3:18). Als we zo opgroeien naar
Hem toe, zal het ons niet zonder vrucht voor de Vader laten (2Pt1:8). Vandaar
dat Paulus ook schrijft:
…en wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij
heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Gl2:20b

Hiervoor is ons dit evangelie van Johannes gegeven, om door het geloof te zien
op Hem en zo vervuld te worden van Wie Hij is opdat we de Vader kennen.

Vers 1a
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
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Het ‘Pascha van de Joden’ (Jh2:13) was dichtbij gekomen. Het feest was door
God ingesteld en had de bedoeling het volk Israël te wijzen op het komende Lam
van God. Zoals heel vaak in dit evangelie noemt Johannes het feit dat er een
feest was (zie ook 4:45, 5:1; 6:4; 7:2,8,10,11,14,37; 10:22; 11:55; 12:1,12,20).
Dit doet hij om aan te geven dat het volk de godsdienstige feesten vierde, terwijl
het doel van deze feesten in de Persoon van Christus onder hen was, maar zij
verwierpen Hem. Godsdienst van de mens zorgt voor uiterlijke vreugde, maar
wil niet de Zoon van God aanvaarden als zoenoffer voor de zonden. Jezus wist
dat zijn uur, het moment dat Hij het ware Pascha zou zijn, was gekomen. Hij
wordt immers in dit evangelie voorgesteld als de eeuwige Zoon, de alwetende
God gekomen in het vlees. Ook ligt de nadruk bij Johannes niet zozeer op het
dragen van de zonden op het kruis, maar meer het verheerlijken van de Vader
(Jh17:4). Vandaar dat erbij staat dat tijdens dit uur Jezus zou overgaan uit deze
wereld tot de Vader. ‘Deze wereld’ is hier de godsdienstige wereld met een
religieus feest. Doordat de Zoon is overgegaan tot de Vader heeft Hij ieder die
gelooft ook uit deze tegenwoordige boze wereld getrokken (Gl1:4). We hebben
dan ook niets meer van doen met de religie van de mens, ook al is deze, zoals
hier, door God Zelf ingesteld (zie Ko2:20).

Vers 1b
en die de zijnen die in de wereld waren, had liefgehad, hen liefgehad tot het
einde.
De Heer zal de komende hoofdstukken de zijnen, zijn discipelen (maar ook
iedere gelovige!) de intieme openbaringen geven over de plaats waar Hij
heengaat en wat nu ook hun plaats is geworden. Omdat Hij hen heeft liefgehad
‘tot het einde’ wil Hij hun laten zien dat de zegeningen die hen ten deel zullen
vallen als gevolg van deze liefde, uitstijgen boven hun aardse zegeningen als
Joden. Hiervoor heeft Hij hen in de bovenzaal gebracht (zie Lk22:12-13). Hier
wil Hij hen de onnaspeurlijke rijkdommen gaan vertellen van hun nieuwe
verbinding met de Vader. Ze ‘waren’ in de wereld, maar zijn nu niet meer van
de wereld (zie Jh17:14,16). Ze zullen wel achtergelaten worden in deze wereld,
maar voordat dit gebeurt, openbaart de Heer Jezus hen de oneindige liefde
van de Vader die tot in eeuwigheid voortduurt. Deze liefde is bewezen toen
Christus voor hen stierf (Rm5:8). Ze zullen met Hem voor eeuwig in het huis
van de Vader zijn (Jh14:2-3). Om de zijnen te bewaren voor de duisternis van
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de wereld en hen te brengen in de vreugde van de heiligheid en liefde van
de Vader, zal de Heer Jezus in de komende hoofdstukken rijk onderwijs gaan
geven. Het zijn misschien wel de mooiste gedeelten van de Bijbel.

Vers 2-3
En tijdens de maaltijd, toen de duivel Judas Iskariot, de zoon van Simon, al in
het hart gegeven had Hem over te leveren, stond Hij, terwijl Hij wist dat de
Vader Hem alles in de handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan
en tot God heenging, van de maaltijd op
Het Pascha is bereid en wordt gegeten (zie Ex12:1-28). Ze voeden zich allemaal
met een lam, beeld van wat komen gaat. Judas is het instrument van satan
die niet wil dat Christus in onze levens openbaar wordt en dat de Vader wordt
verheerlijkt. De duivel voert altijd oorlog tegen het Lam (Op17:14). Judas had
zijn hart opengezet voor de duivel, terwijl de Heer de harten wilde openstellen
voor de Vader. Wat een enorm contrast! Weer laat Johannes ons zien dat Jezus
alles wist. De Vader had Hem alles in de handen gegeven, zodat niet de mens
Hem zou doden, maar Hij zijn eigen leven zou afleggen (Jh10:17). Hij was van
God uitgegaan als de eeuwige Zoon. De drie-ene God bestaat uit de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest. De Zoon werd mens en is zodoende van God
‘uitgegaan’, een beweging uit eigen initiatief, anders dan dat God zijn Zoon
zond (Gl4:4). Nu wil de Heer Jezus ook dat wij in deze relatie met de Vader
komen en deze gemeenschap ook daadwerkelijk gaan genieten. Daarom gaat
Hij de voeten wassen, om dit doel te bereiken en ons te leren hoe we met
elkaar moeten omgaan om zo tot de Vader te naderen.
•

In hoofdstuk 13 worden de discipelen in de juiste relatie tot elkaar
geplaatst, door elkaars voeten te wassen en elkaar lief te hebben.

•

In hoofdstuk 14 worden de discipelen in de juiste relatie tot goddelijke
Personen geplaatst, hun harten worden getroost.

•

In hoofdstuk 15 worden de discipelen in de juiste relatie met het hele
christelijke getuigenis geplaatst, opdat ze vrucht dragen voor de Vader.
Hun lippen worden geopend tot getuigenis.
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•

In hoofdstuk 16 worden de discipelen in de juiste relatie met de wereld
en de komende vervolging geplaatst. Hun gedachten worden geïnstrueerd
zodat ze vol zullen houden.

De voetwassing van Jh13 leidt tot omgang met de Vader en de Zoon in Jh14
wat leidt tot getuigenis en vrucht in de wereld in Jh15. Dit zal voor haat en
vervolging zorgen van Jh16, waarvoor de Heer tot de Vader bidt in Jh17.

Vers 4-5
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.
Hij heeft zijn heerlijkheid verhuld, hier symbolisch voorgesteld in het afleggen
van zijn kleren. Hij heeft Zich laten leiden naar het kruis. De linnen doek
symboliseert zijn volmaaktheid (zie Op19:8). Daarna is Hij verheerlijkt en
bidt Hij voor ons (Rm8:35; Hb7:25). Hier vinden we een voorproefje van zijn
huidige dienst voor ons in de hemel. Hij ‘stond op van de maaltijd’ wat laat zien
dat Hij niet hier bleef bij het aardse. Hij omgordt Zich met linnen, giet water in
het bekken en begint de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen
met de linnen doek. Het water is hier het symbool van het woord van God dat
reinigt. De Heer, de eeuwige Zoon, God over alles, knielt neer en gaat dienen.
Petrus schrijft later:
En weest allen tegenover elkaar met nederigheid omgord; want ’God weerstaat
de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade’. 1Pt5:5

Vers 6
Hij kwam dan tot Simon Petrus; deze zei tot Hem: Heer, wast U mijn voeten?
Terwijl de rest de dienst van de Heer in stilte ondergaat, spreekt Petrus. In
totaal zal hij drie keer wat zeggen. Alle drie de keren toont hij hierin dat zijn
natuurlijke begrip van de goddelijke dingen hopeloos tekortschiet. Als wij ons
door de fouten van de discipelen meer zouden laten vermanen, zouden we
ook meer baat hebben bij de instructies van de Heer. Petrus kan niet begrijpen
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dat de Meester dienend zijn voeten wast, wat laat zien dat Hij geen oog heeft
voor de ware dienst van de Heer.

Vers 7
Jezus antwoordde en zei tot hem: Wat Ik doe, weet jij nu niet, maar je zult
het hierna begrijpen.
Vaak wordt gedacht dat de voetwassing een les is in nederigheid. Maar dit
was juist wat Petrus opmerkt en wat hij niet kan toestaan naar zijn menselijke
gedachten en dus zou hij geen verder openbaring nodig hebben wat betreft
de nederige daad van de Heer. Maar de Heilige Geest was er nog niet om hen
duidelijk te maken wat de betekenis was van wat de Heer hier doet. Ze wisten
het op dat moment niet, maar later, toen de Geest was gekomen, zouden ze
het begrijpen. Het volgende vers toont de betekenis aan van wat Jezus deed.

Vers 8
Petrus zei tot Hem: U zult mijn voeten geenszins wassen tot in eeuwigheid.
Jezus antwoordde hem: Als Ik je niet was, heb je geen deel met Mij.
Voor de tweede keer spreekt Petrus. Hij weigert zich de voeten te laten wassen
door de Meester, de Messias ook al heeft de Heer net gezegd dat hij dit nu
nog niet begrijpt. Geduldig legt de Heer uit dat als Hij niet de voeten wast van
Petrus, deze geen deel met Hem zou hebben. Hij zegt niet ‘geen deel aan Mij’,
wat zou inhouden dat Petrus niet bekeerd was, maar ‘geen deel met Mij’. Dit
deel is de gemeenschap met Hem Zelf en door Hem met de Vader. Wij hebben
ontvangen wat Christus als mens van de Vader heeft ontvangen. Dit deel toont
ons wie de Vader is (zie Ef1:3). Deel aan Hem is door het bloed, deel met Hem
is door het woord. Het eerste is eens en voor altijd, het tweede is voortdurend.
De Heer is nu verheerlijkt in de hemel en doet zijn werk als Voorspraak bij de
Vader om iedere bezoedeling van onze geest weg te nemen opdat we deel
zouden hebben met Hem. Het werk dat de Heer doet als Hogepriester is met
het oog op onze zwakheden (Hb4:15-16), terwijl zijn werk als Voorspraak met
onze zonden te maken heeft (1Jh2:1). Maar de voetwassing neemt de lauwheid
van de ziel weg vanwege het verrichten van dagelijkse beslommeringen
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en maakt deze weer fris en vreugdevol in de gemeenschap met de Heer.
Onze geesten worden door de wandel in deze duistere wereld voortdurend
beïnvloed waardoor er hindernissen ontstaan in onze harten om de Heer
helder te onderscheiden en om zo omgang met Hem te hebben. De vreugde
is dan weg. Door de voeten te wassen neemt de Heer deze hindernissen weg
opdat ons deel met Hem is in het huis van de Vader, weg van deze wereld. Waar
de Voorspraak van de Heer onze plaats herstelt in waar wij zijn, zo herstelt de
voetwassing onze zielen in de gemeenschap met de Heer waar Hij is zodat we
zijn gevoelens, zijn gedachten gaan kennen. Dit gebeurt door de wassing met
het woord, toegepast door de Heilige Geest. Dit kan in onze persoonlijke tijd
met Hem zijn of in een samenkomst of ontmoeting door een broeder/zuster
die het woord op ons toepast. Hem ontmoeten in het woord en zo zijn hart
kennen, verfrist onze zielen. In Ex30:20 zien we dat de priester de tent van
de ontmoeting binnen mochten gaan na het wassen van handen en voeten.
Voordat het heiligdom wordt betreden van Jh14-16 en het heilige der heilige
in Jh17 moeten eerst onze voeten gewassen worden.

Vers 9-11
Simon Petrus zei tot Hem: Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn
handen en mijn hoofd! Jezus zei tot hem: Wie gebaad is, heeft alleen nodig
zich de voeten te laten wassen, maar is geheel rein. En u bent rein, maar niet
allen. Want Hij wist wie Hem zou overleveren; daarom zei Hij: U bent niet
allen rein.
Nu komt Petrus terug op zijn eerdere uitspraak en zegt nu het omgekeerde wat
zijn liefde voor de Heer toont, maar tegelijk nog steeds zijn onkunde. De Heer
zegt dat iemand die ‘gebaad’ heeft ‘geheel rein’ is. Dit is een toepassing uit
Ez36:25. Het water is het woord van God dat iemand tot een gelovige maakt,
een kind van God.
…heeft Hij ons behouden, niet op grond van werken in gerechtigheid, die wij
hadden gedaan, maar naar zijn barmhartigheid, door de wassing van de
wedergeboorte en de vernieuwing van de Heilige Geest, Tt3:5

Door deze ‘afwassing’ van de zonden is iemand helemaal ‘gebaad’. Het woord
heeft met deze persoon alleen nog dit doel dat er groei plaatsvindt naar de
Heer toe in de omgang met Hem. Alle discipelen waren rein, ware gelovigen,
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maar niet allen, want Judas was onrein en dat wist de Heer uiteraard als de
alwetende God. Vandaag wordt er nog wel eens gezegd dat Judas er ‘niets aan
kon doen’ en dat we niet weten of hij verloren is gegaan. Hier is het antwoord,
hij was en bleef onrein.

Vers 12-13
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.
Nadat de Heer Jezus het voorbeeld gegeven heeft, vraagt Hij hen of ze begrijpen
wat Hij heeft gedaan. Hun harten moeten leren om ‘geestelijk’ te gaan denken.
Hij was weliswaar de Meester en Heer, dat hadden ze goed gezien. Hij die
neerknielde en de voeten waste, is de Meester, de leraar en de Heer die wij
behoren te gehoorzamen.

Vers 14-15
Als dan Ik, de Heer en de Meester, uw voeten heb gewassen, dan behoort ook
u elkaars voeten te wassen; want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook
u doet zoals Ik u heb gedaan.
Eerst noemt Jezus Zich Heer, want het komt allereerst aan op gehoorzaamheid.
Als wij elkaar de voeten willen wassen, betekent dit dat we elkaar Christus
bedienen. Alleen het zicht op Christus zal de ziel weer verfrissen. We zien dit
in Hd11:23 en 28:30:
Toen hij daar aankwam en de genade van God zag, verblijdde hij zich en
vermaande allen met het voornemen van hun hart bij de Heer te blijven.
…predikte het koninkrijk van God en leerde aangaande de Heer Jezus Christus
met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.

Het ‘wassen van de voeten’ wordt van de weduwen gezegd in 1Tm5:10. Het
elkaar de voeten wassen is dus niet het elkaar corrigeren, maar het elkaar
tonen van Christus uit de Bijbel door de leraren en profeten, maar ook door
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de praktische dienst aan elkaar (Ef4:12) waarbij het woord wordt toegepast,
zodat de ziel weer wordt verfrist.
Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart
overeenkomstig Uw woord. Ps119:9

Zo verfriste Onesiforus Paulus (2Tm1:16), Filémon de broeders (Fm:7) zodat
Paulus hem vraagt ook hem te verkwikken in Christus (vs20).

Vers 16-17
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een slaaf is niet groter dan zijn heer, en een
gezant niet groter dan hij die hem heeft gezonden. Als u deze dingen weet,
gelukkig bent u als u ze doet.
Nu de Meester en Heer dit voorbeeld heeft gegeven en uitgelegd, is het aan
de slaven en de gezanten om dit voorbeeld na te volgen. We zijn immers niet
groter dan Hij! Als Hij de voeten wast, behoren wij dit bij elkaar te doen, opdat
de ander in de gemeenschap met Christus mag komen, zicht op Hem mag
krijgen en zo weer wordt verfrist in deze wereld waar alles onze zielen zo snel
bedrukken en lauw maken. Nu we dit weten, laten we het dan ook doen en
zo gezegend zijn. Zo is niet alleen degene wiens voeten gewassen zijn verfrist,
maar ook degene die wast is dat. Het is een zeer waardevolle dienst in de
gemeente (Gl6:1).
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We bevinden ons in deze hoofdstukken 13 t/m 17 op heilige grond. Waar de
Heer Jezus in de eerste twaalf hoofdstukken publiekelijk optrad, spreekt Hij
in deze hoofdstukken enkel en alleen met de zijnen. Het is bijna één grote
monoloog waardoor we een bijzondere inkijk krijgen in het hart van de Zoon
van God. Waar de apostel Paulus ons meer de gevolgen van het werk op het
kruis beschrijft die God de Vader de gelovigen als het lichaam van Christus
toerekent, zo vinden we hier meer de atmosfeer van de familie van God. Ieder
die gelooft in de feiten van het woord van God over de Zoon, is opgenomen
in de gemeenschap van de Vader en van de Zoon. Deze goddelijke Personen
die van eeuwigheid af in liefde in een ondoorgrondelijke omgang met elkaar
waren binnen de godheid, hebben mensen opgenomen in deze atmosfeer
van licht en liefde. De Heer Jezus, die hier op het punt staat zijn werk aan
het kruis te volbrengen, bereidt de zijnen voor op een leven in deze wereld
waar Hij afwezig zal zijn. Door de Heilige Geest zal Hij bij hen zijn (zie 1Jh4:18),
maar we hebben het iedere dag weer nodig onze voeten te laten wassen
opdat we de gemeenschap met de Vader (het deel ‘met’ Christus, zie Jh13:8),
ook daadwerkelijk in onze harten kunnen beleven. Een gezonde geestelijke
conditie is daarom nodig om het geestelijke onderwijs wat de Heer gaat geven
in de komende hoofdstukken, ook daadwerkelijk te begrijpen.

Vers 18
Ik spreek niet van u allen; Ik weet wie Ik heb uitverkoren; maar de Schrift
moet worden vervuld: ’Hij die met Mij het brood eet, heeft zijn hiel tegen Mij
opgeheven’.
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De Heer prijst iedere gelovige gelukkig die doet wat Hij hen heeft voorgedaan
en heeft geleerd in de voetwassing (zie vs17). Maar Hij weet ook dat Judas
nog onder zijn discipelen is. Hoewel Hij weet wie Hij heeft uitverkoren (zie
ook Jh6:70), moest ook de Schrift vervuld worden uit Ps41:10 dat diegene
die brood met Hem had, Hem ook zou verraden. In deze Psalm gaat het over
Architofel die aan Absalom voorstelde David, een type van Christus, te doden.
Uiteindelijk hangt deze Architofel zich, net als Judas op (2Sm17:23). Judas had
zijn eigen verantwoordelijkheid terwijl tegelijk de Schrift voorzag dat iemand
met wie de Heer nauwe gemeenschap zou hebben (brood eten), Hem zou
verraden. Voordat de Heer Jezus de diepere dingen over zijn kruiswerk en van
de Persoon van de Vader en de Heilige Geest gaat openbaren, moet Judas eerst
verwijderd zijn uit de bovenzaal. Aanwezigheid van duisternis in de gemeente
of in onze persoonlijke levens blokkeren een dieper zicht op Hem en de Vader.

Vers 19
Nu al zeg Ik het u, voordat het gebeurt, opdat u, wanneer het gebeurt, zult
geloven dat Ik het ben.
Het feit dat een instrument van satan zich onder de twaalf discipelen bevond,
zou kunnen leiden tot twijfel in de harten van de discipelen. Is Jezus dan
wel werkelijk de Zoon van God als Hij dit heeft toegestaan? Wist Hij dit wel?
Om hun twijfel weg te nemen zegt de Heer hier dat Hij het hen van tevoren
zegt, nog voordat het verraad gebeurt. Zo mogen zij zeker weten dat Hij de
alwetende Zoon van God is. Hierin zit er voor ons een troost dat al het kwaad
dat zich bevindt in de christenheid en ook in deze wereld, bij Hem bekend is.
We horen ons vertrouwen in Hem te stellen, Hij weet wat Hij doet!

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.
Niet alleen is de heerlijkheid van de Heer Jezus onaangetast door het
aanstaande verraad van Judas, ook de roeping van de overige elf discipelen
staat in dezelfde kracht overeind als voor het verraad. Als men de woorden
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van de apostelen ontvangt, ontvangt men Christus. Hij is Degene die hen
uitzendt. En wie Christus ontvangt, ontvangt ook de Zender van de Zoon, de
Vader. Alleen zij wiens voeten zijn gewassen worden uitgezonden. Wij kunnen
pas effectief getuigen van de Heer als wij in onze harten zicht op Hem hebben.

Vers 21-22
Toen Jezus dit had gezegd, werd Hij ontroerd in de geest en Hij betuigde
aldus: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat één van u Mij zal overleveren. De
discipelen keken elkaar aan, in twijfel over wie Hij dat zei.
De Heer wordt ontroerd in de geest als hij denkt aan die ene die al die tijd in
zijn nabijheid is geweest, één van de twaalf die Hem zal gaan verraden. Ronduit
zegt Hij tegen zijn discipelen dat één van hen Hem zal verraden. De eerdere
opmerkingen van de Heer over Judas waren door de overige elf onopgemerkt
gebleven, dus nu zegt de Heer het openlijk en op niet mis te verstane wijze.
Judas die al ruim drie jaar getuige was geweest van de wonderen van de Heer,
van zijn woorden van genade en barmhartigheid, was er volkomen onbewogen
door gebleven. De discipelen hebben geen idee over wie de Heer het heeft en
kijken elkaar aan. Ze moeten echter niet naar elkaar kijken, maar naar de Heer.
We zien hier hoe een valse apostel of een schijn-christen onopgemerkt zich
jaren onder ons kan bevinden. Judas had nooit openlijk iets gedaan waardoor
de anderen argwaan hadden kunnen krijgen. Zijn uiterlijke gedrag was op het
eerste gezicht in orde, zoals ook Paulus schrijft:
Want zulke mensen zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen
als apostelen van Christus. En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor
als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich
voordoen als dienaars van de gerechtigheid; hun einde zal zijn naar hun werken.
2Ko11:13-15

Vers 23
Eén van zijn discipelen, hij die Jezus liefhad, lag aan in de schoot van Jezus.
Johannes is de discipel die hier wordt bedoeld. Hij schrijft hier dus over
zichzelf als de discipel die door de Heer Jezus geliefd werd (zie ook 19:26;
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20:2; 21:7,20). Volkomen in het besef van de liefde van Christus voor hem
is Johannes ‘in de schoot van Jezus’, zoals Christus Zelf in de schoot van de
Vader was en diens liefde kende (Jh1:18). Eerst zijn de voeten van Johannes
gewassen om te komen tot de schoot van Jezus en de kennis van de liefde van
Christus (Ef3:18), zoals ook Paulus deze liefde kende.
…en wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij
heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven. Gl2:20

Vers 24-25
Simon Petrus dan gaf deze een wenk, dat hij moest vragen wie het toch was
over wie Hij sprak. Deze nu leunde dus over naar de borst van Jezus en zei tot
Hem: Heer, wie is het?
Petrus, altijd degene die vooraan stond en het eerst sprak, maar niet in de
schoot van Jezus lag, geeft Johannes een teken dat deze aan Hem moet vragen
om wie het gaat. Sommige gelovigen hebben meer inzicht in de gedachten
van de Heer. Anderen hebben dat te erkennen en kunnen bij hen te rade gaan
over bepaalde zaken. Hier is dat de ontmaskering van de ‘zoon van het verderf’
(Jh17:12). Johannes vraagt eenvoudig en zonder omhaal van woorden wie het
is die de Heer bedoelt (zie ook Jh21:20).

Vers 26
Jezus antwoordde: Hij is het voor wie Ik het stuk brood zal indopen en hem
zal geven. Toen Hij dan het stuk brood had ingedoopt, nam Hij het en gaf het
aan Judas Iskariot, de zoon van Simon.
Op een bijzondere wijze toont de Heer aan Johannes wie de verrader is. Hij
geeft hem ‘het’ stuk brood. Dit is waarschijnlijk een handeling geweest die
ervoor zorgde dat de belangrijkste persoon aan tafel dit eerste stuk brood
krijgt. Hiermee betoont de Heer Jezus eer aan Judas aangezien de eregast het
ingedoopte stuk brood als eerste ontving voor de maaltijd begon.
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Vers 27-29
En na het stuk brood, toen voer de satan in hem. Jezus dan zei tot hem: Wat
je doet, doe dat snel. Maar niemand van hen die aanlagen, wist waartoe Hij
hem dit zei. Want sommigen meenden, omdat Judas de beurs had, dat Jezus
tot hem zei: Koop wat wij nodig hebben voor het feest; of dat hij iets aan de
armen moest geven.
Deze laatste poging van de liefde van de Heer om het hart van Judas te
bereiken wordt door hem afgewezen. Onmiddellijk neemt de satan bezit van
Judas. We zien hier iets wat normaal gesproken niet voorkomt, dat satan zelf
in een mens woont. Ik zie daar een vooruitwijzing in naar de komst van de
antichrist, satan die mens wordt tijdens de grote verdrukking en ook ‘de zoon
van het verderf’ wordt genoemd door Paulus in 2Ts2:3. Er is nu geen weg terug
meer voor Judas en dus zegt de Heer dat hij snel moet gaan doen wat hij van
plan is. Niemand buiten Johannes heeft door wat er aan de hand is. Ze menen
dat Judas erop uit wordt gestuurd om inkopen voor het feest te gaan doen of
dat hij iets aan de armen moest gaan geven.

Vers 30
Nadat hij dan het stuk brood had genomen, ging hij terstond naar buiten. En
het was nacht.
Judas neemt het brood aan uit de hand van de Heer, maar blijft er onbewogen
onder. Zijn hart was boos vanaf het begin aangezien hij ook uit de kas voor
zichzelf nam. Mensen kunnen uit de hand van de Heer schijnbaar iets
aannemen maar toch ‘naar buiten’ gaan, weg van de gemeenschap met Hem
en de overige gelovigen. Judas kan de aanwezigheid van de Heer niet meer
verdragen en verkiest de nacht boven het licht. Als het niet de genade van God
was die ons zocht, zouden ook wij allen Judas achterna zijn gegaan. Johannes
vermeldt erbij dat het nacht was. Dit was een tijd van geestelijke duisternis
in het hart van Judas maar ook in de geschiedenis met de Zoon van God die
zou worden verraden door één van zijn intimi. De eeuwige nacht zou spoedig
volgen voor Judas Iskariot.
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Vers 31-32
Toen hij dan naar buiten was gegaan, zei Jezus: Nu is de Zoon des mensen
verheerlijkt en God is in Hem verheerlijkt. Als God in Hem verheerlijkt is, zal
God Hem ook in Zichzelf verheerlijken en Hij zal Hem terstond verheerlijken.
Nu de aanwezigheid van de duisternis in hun midden is verdwenen, gaat de
Heer de diepste dingen aan de overige elf discipelen openbaren. Zo kunnen wij
pas doordringen in de diepere zaken van Gods werk en van zijn Persoon als we
de dingen van de duisternis opruimen.
En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijken,
als tot kleine kinderen in Christus. Ik voedde u met melk, niet met vast voedsel,
want dat kon u niet verdragen, ja, dat kunt u ook nu nog niet; want u bent nog
vleselijk. 1Ko3:1-3a

De Heer spreekt over zijn werk op het kruis dat Hij zal gaan volbrengen. ‘Nu’
heeft dus betrekking op het kruis. Hij noemt vier facetten van het kruis:
1. De Zoon des mensen is verheerlijkt.
Op het kruis werden de innerlijke voortreffelijkheden van de mens Christus
openbaar. Hij was volmaakt gehoorzaam aan zijn Vader (Fp2:5-8). In de
opwekking van Lazarus uit de doden werd de heerlijkheid van de Zoon van
God openbaar (Jh11:4). In het in de dood gaan in gehoorzaamheid werd de
heerlijkheid van de Zoon des mensen openbaar, volmaakt gehoorzaamheid
en onderwerping, volmaakt in liefde, heiligheid en alle overige perfecties.
Zoals het komende koninkrijk zijn officiële heerlijkheid zal tonen (Jh12:23), zo
toont het kruis ons zijn morele heerlijkheden welke de koninklijke heerlijkheid
overtreft.
2. God is in Hem verheerlijkt.
Daar waar wij God onteerd hebben door de zonde, heeft Jezus God volmaakt
verheerlijkt op het kruis. Er staat niet ‘Vader’, maar ‘God’, de drie-ene heilige
God. De Heer heeft de Vader in zijn leven verheerlijkt, maar verheerlijkt God in
zijn dood. Gods gerechtigheid kwam Hij volmaakt tegemoet in het dragen van
de zonden, evenals Gods heiligheid in het tot zonde gemaakt worden. Gods
heiligheid die een dergelijk offer eist kwam Hij tegemoet evenals de goddelijke
liefde die het vereiste.
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3. God zal Hem in Zichzelf verheerlijken.
We lezen in Fp2:9 dat God de Heer Jezus heeft verhoogd en de hoogste plaats
heeft gegeven vanwege dit werk op het kruis dat Hem heeft verheerlijkt. De
verheerlijking van de Heer Jezus is het volkomen betrouwbare bewijs dat
God het werk op het kruis als volmaakt heeft aanvaard. Er is niets aan toe te
voegen. Als de Heer Jezus God heeft verheerlijkt in Zichzelf op het kruis, zal
God Hem met eer kronen in de hemel en Hem zo verheerlijken.
…maar wij zien Jezus, die een weinig minder dan de engelen gemaakt was
vanwege het lijden van de dood met heerlijkheid en eer gekroond, opdat Hij door
de genade van God voor alles de dood smaakte. Hb2:9

4. Hij zal Hem terstond verheerlijken.
De verheerlijking van de Heer Jezus vond veertig dagen na zijn opstanding
plaats, maar God heeft Hem ‘terstond’, in de opstanding uit de doden
verheerlijkt. Deze opstanding is Gods teken van goedkeuring van het werk op
het kruis en is ‘om onze rechtvaardiging’ (Rm4:25).

Vers 33
Kinderen, nog een korte tijd ben Ik bij u. U zult Mij zoeken en, zoals Ik de
Joden heb gezegd: Waar Ik heenga kunt u niet komen, zeg Ik nu ook u.
De Heer kondigt aan dat Hij lichamelijk nog maar een korte tijd bij hen zou zijn
vanwege zijn komende verheerlijking van God. Hij noemt hen voor het eerst
‘kinderen’ (zie ook Jh21:5) als uiting van zijn bewogenheid voor hen. De Bijbel
noemt ons nooit kinderen van de Heer Jezus (‘koningskinderen’ is dan ook
geen Bijbelse uitdrukking), maar we zijn wel kinderen van God. Waar Hij heen
zou gaan, als zoenoffer voor de zonden, kon niemand komen hoewel velen
ontslapenen bij de Heer zijn in het paradijs.

Vers 34-35
Een nieuw gebod geef Ik u: dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u heb liefgehad, dat
ook u elkaar liefhebt. Hieraan zullen allen weten dat u mijn discipelen bent,
als u liefde onder elkaar hebt.
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De Heer bereidt hen voor op zijn komende afwezigheid door hen een nieuw
gebod te geven. Het oude gebod luidde als volgt:
…u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE. Lv19:18

Dit is ook wat de Heer Zelf noemt als samenvatting van de wet uit het oude
verbond in Mt22:40. Maar hier geeft de Heer een nieuw gebod: dat u elkaar
liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Hier zijn wij het niet die de norm zijn, maar
Christus. Zijn eeuwige, goddelijke liefde is de nieuwe norm en dit niet voor
de naaste, maar voor ‘elkaar’, broeders en zusters in Hem. Deze kan alleen
worden uitgeleefd als we leren dat het enkel en alleen door Hem kan die in ons
woont, zoals de Heer ook zal zeggen in Jh15:5. Ware discipelen van Christus
worden herkend doordat zij dezelfde liefde tot elkaar tonen als Hij voor hen
deed (zie Jh13:34-35). Zo zal Christus in de gelovigen worden verheerlijkt.
Hoezeer hebben wij hierin gefaald in de geschiedenis van de christenheid!

Vers 36-38
Simon Petrus zei tot Hem: Heer, waar gaat U heen? Jezus antwoordde hem:
Waar Ik heenga, kun je Mij nu niet volgen, maar je zult Mij later volgen.
Petrus zei tot Hem: Heer, waarom kan ik U nu niet volgen? Mijn leven zal
ik voor U afleggen. Jezus antwoordde: Zul jij je leven voor Mij afleggen?
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg je: de haan zal geenszins kraaien voordat je Mij
driemaal verloochend zult hebben.
Voordat deze liefde in ons openbaar kan worden, moeten we eerst het grote
gevaar van onze natuurlijke harten leren kennen, het vlees. Petrus heeft geen
besef van het unieke van wat de Heer zal gaan doen en denkt deze weg ook
te kunnen gaan. Petrus fungeert als voorbeeld voor ons. Zijn verlangen om bij
de Heer te zijn en Hem overal te volgen kwam voort uit een goede motivatie,
maar uit een verkeerde krachtbron. Petrus kende de verdorvenheid van zijn
eigen natuur nog niet voldoende. Hij zou de Heer driemaal verloochenen,
maar de liefde van de Heer liet dit in hem toe, opdat hij zou leren af te zien
van zichzelf, niet meer op zichzelf zou vertrouwen en alles zou verwachten, als
een verbroken mens, van de Heer in de hemel. Het vlees zorgt voor verraad in
de valse apostel en voor verloochening in de ware apostel, maar de liefde van
Christus bewaart deze laatste.
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…als wij ontrouw zijn Hij blijft trouw, want Zichzelf kan Hij niet verloochenen.
2Tm2:13

Zo is onze liefde voor de Heer niet de juiste krachtbron, hoewel wel de juiste
motivatie. Eerst moeten ook wij leren dat in ons niets goed woont, dat is in ons
vlees (Rm7:18) opdat we gaan leren dat de ware krachtbron de Heilige Geest
is.
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Johannes 14:1-14
We komen steeds verder in de diepere dingen van het geloof naarmate
we verder komen in deze hoofdstukken 13-17 waarin de Heer Jezus zijn
afscheidsrede houdt. Het zijn de laatste woorden van Hem aan de zijnen
voordat Hij zal lijden aan het kruis. Wij doen er goed aan deze hoofdstukken in
alle rust en biddend te overdenken, want alle rijkdommen die later ontvouwd
zullen worden in de brieven vinden we hier allemaal al in de kiem aanwezig.
Bovendien brengen deze hoofdstukken ons bij het hart van de Vader. Er bestaat
geen grotere rijkdom in het geestelijk leven dan het kennen van de Vader door
de Zoon. Dat is het eeuwige leven (Jh17:3) wat we nu al mogen proeven. In
het vorige hoofdstuk liet de Heer zien dat het nodig is elkaar de voeten te
wassen om innerlijk de gemeenschap met de Vader en de Zoon te genieten
ondanks onze wandel in een vijandige wereld. Daarbij is er ook nog in ons het
vlees, de oude natuur, die vijandschap is tegen God (zie Gl5:16-17). Petrus
toonde aan het eind van hoofdstuk 13 hoe krachteloos deze oude natuur
is. Hij wilde vol vuur de Heer volgen tot het einde, maar struikelde al toen
een dienstmeisje hem confronteerde met zijn verbinding met de Heer Jezus
(Lk22:57). Het vrome godsdienstige vlees zoekt eer voor zichzelf zoals Petrus
laat zien, terwijl het godsdienstige vijandige vlees de Heer verraadt zoals Judas
laat zien. Voordat de Heer zijn discipelen gaat verlaten om terug naar de Vader
te gaan, bereid Hij hen voor hoe om te gaan met de wereld en met het vlees,
de oude natuur.

Vers 1
Laat uw hart niet ontroerd worden. U gelooft in God, gelooft ook in Mij.
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De discipelen hadden weinig positiefs gehoord. Eén zou Hem verraden, Hij
zou naar een plaats gaan waar zij Hem niet konden volgen en Petrus zou Hem
verloochenen. Droefheid vulde hun harten omdat Hij hen zou verlaten en
achterlaten in deze, ogenschijnlijk krachteloze toestand en in een vijandige
wereld (zie Jh16:6,20,22). Vanaf dit moment horen we Petrus dan ook niet
meer spreken. Wij zouden ook enorm ontmoedigd kunnen raken door de
volkomen krachteloosheid in onszelf en de wereld om ons heen. Velen zijn dan
ook in deze strik gevallen door zichzelf voortdurend te beklagen vanwege hun
slechtheid. Dit is zeker niet de bedoeling. De Heer Jezus zegt tegen ons dat onze
harten niet ontroerd moeten worden. Er zou een nieuw tijdperk aanbreken,
dat van het geloof in Hem op dezelfde wijze dat zij in God geloofden. Hij zou
niet meer lichamelijk bij hen zijn, maar het voorwerp van geloof worden zoals
Paulus later schrijft dat hij leefde, niet door de wet, maar door het geloof in
de Zoon van God, de mens in de hemel die ook door de Geest in Hem leefde
(Gl2:20). Alles op aarde faalt, maar ware troost is alleen te vinden in de
verheerlijkte mens Christus. Petrus schrijft later:
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, 1Pt1:8

De Heer spreekt dit tot de elf discipelen, maar over hen heen tot de hele
gemeente van God. Er zijn vandaag Bijbelleraars die beweren dat deze
hoofdstukken alleen zijn bedoeld voor Joodse gelovigen. Dit is niet waar. Het
evangelie van Johannes laat zien dat de discipelen hier model staan voor alle
gelovigen van na het kruis.
En Ik vraag niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij
geloven, Jh17:20

Door de omgang met goddelijke Personen te garanderen en de komst van de
Heilige Geest, vertroost de Heer de harten. Zowel de Zoon (vs1-3), als Vader
(vs4-14), als de Heilige Geest (vs15-26) zullen met en in ons zijn. Zo zijn de
gelovigen in gemeenschap met de Vader en de Zoon in de sfeer van het
Vaderhuis en onder de controle van de Heilige Geest.
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Vers 2
In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou Ik het
u hebben gezegd, want Ik ga heen om u plaats te bereiden.
De Heer gaat de gelovigen innerlijk verbinden met Hemzelf en met de Vader
in een intieme omgang zodat zij bestand zijn om in de wereld die hen haat te
leven. Niet alleen is onze troost in Christus, maar Hij heeft het huis van de Vader
voor ons bestemd als ons eeuwig huis, met onze eigen vaste verblijfplaatsen,
de verschillende woningen. Als het anders was, had Hij het wel gezegd, maar
het is wáár! Het huis van de Vader is de plaats waar de Zoon van eeuwigheid
af woont. De vele woningen zou kunnen betekenen dat alle families van de
Vader er een woning zullen hebben, de gelovigen uit alle tijden. Het kan ook
betekenen dat de verschillende soorten gelovigen uit de gemeente er een
woning hebben. In ieder geval is er op deze aarde geen blijvende stad voor ons
(Hb11:10; 13:14). Wij hebben een burgerschap in de hemelen (Fp3:20). Deze
wereld haat de Vader en de Zoon (Jh15:24) dus is in deze wereld geen plaats
voor de zijnen. In het huis van de Vader is Hij volmaakt geliefd door de Vader
en daar is dan ook ons thuis. Toen de Heer Jezus opstond uit de dood en als
verheerlijkt Mens het huis van de Vader binnenging, heeft Hij daar als mens de
plaats voor de zijnen bereid. Als Zoon was Hij er van eeuwigheid af al, als mens
na zijn opstanding. Omdat er nu een mens in het huis van de Vader is, weten
we zeker dat wij er ook zullen zijn.

Vers 3
En als Ik ben heengegaan en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij
nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
De Heer belooft ons hier dat als Hij onze plaats heeft bereid Hij Zelf weer zal
komen om alle gelovigen tot Zich te nemen. Zijn thuis is het huis van de Vader.
Hij wil ons daar bij Zich hebben. Onze bestemming is het huis van liefde en licht
waar Hij volkomen thuis is.
Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn, opdat zij mijn heerlijkheid aanschouwen
die U Mij hebt gegeven, Jh17:24

Hij zal ons persoonlijk tot Zich nemen, wat Paulus in 1Ts4:16-17 nader toelicht:
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Want de Heer Zelf zal met een bevelend roepen, met de stem van een aartsengel
en met de bazuin van God neerdalen van de hemel; en de doden in Christus zullen
eerst opstaan; daarna zullen wij, de levenden die overblijven, samen met hen in
wolken worden opgenomen de Heer tegemoet in de lucht; en zo zullen wij altijd
met de Heer zijn.

Deze ‘opname’ is niet het sterven van een gelovige, want dan wordt deze
door engelen in het paradijs gebracht (Lk16:22; Fp1:23). Dit is het moment
dat alle gelovigen in een oogwenk worden weggevoerd (1Ko15:51-52). Deze
openbaring van het huis van de Vader was volkomen nieuw. Alleen als wij
dit biddend overdenken zullen onze harten loskomen van deze wereld. We
hebben een toekomst in het huis van de Vader waar we voor eeuwig met
Christus zullen zijn! De Heer spreekt hier zonder pauze over heengaan en weer
komen. Er zit niets tussen. Alleen de levende verwachting dat Hij ons nu kan
halen, geeft ware kracht en hoop. Maak het ‘misschien morgen’ en de kracht
is verdwenen!

Vers 4
En waar Ik heenga, weet u, en de weg weet u.
Waar de Joodse discipelen hun toekomst zagen in het komende koninkrijk op
aarde, worden hun harten getrokken naar deze plaats, waar zij nu al, in de
Geest, omgang konden hebben met de Vader. In de lange tijd die er is tussen
Zijn heengaan en wederkomst, is er de toegang tot de Vader door één Geest
(Ef2:18). Welk een troost dat er een Mens is in de hemel die ons bij Zich wil
hebben en die ons tot die tijd in gemeenschap brengt met de Vader in de
atmosfeer van het Vaderhuis. De Heer had hen verteld over de Vader en dat
het kruis het middel, de weg was voor zondige mensen om de Vader te leren
kennen. De weg wisten ze.

Vers 5
Thomas zei tot Hem: Heer, wij weten niet waar U heengaat, hoe kunnen wij
de weg weten?
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Thomas representeert de natuurlijke gedachten van de mens. Hij denkt aan
een bepaalde plaats, terwijl de Heer over de Vader spreekt. Al het onderwijs
over de Vader kon pas in hun harten landen als de Heilige Geest gekomen zou
zijn. Ze verwachtten een Joods koninkrijk op aarde (Hd1:6) en hun gedachten
waren niet bij iets hogers. Als hun Messias weg zou gaan, wat kwam er dan
terecht van hun Joodse hoop?

Vers 6
Jezus zei tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt
tot de Vader dan door Mij.
Het antwoord van de Heer bevat één van de bekendste teksten uit de Bijbel,
eenvoudig en tegelijk onpeilbaar diep. Om tot de Vader te komen is het nodig
te geloven in het volbrachte werk van de Heer op het kruis, de weg. Om de
Vader te leren kennen is het nodig de Heer Jezus te leren kennen. Wie Hem
ziet, ziet de Vader (vs9). Hij is daarom de waarheid over de Vader. De Zoon is
ook het leven (1Jh5:20) omdat Hij het leven van de Vader heeft. Als wij Hem
als ons leven hebben zijn we in een levende relatie tot de Vader gebracht.
Niemand kan de Vader werkelijk leren kennen zonder de Zoon als de weg, de
waarheid en het leven te hebben erkend door het geloof.
Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet; wie de Zoon belijdt, heeft
ook de Vader. 1Jh2:23

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.
Alleen door de Zoon wordt de Vader gekend, want niemand kent de Vader dan
de Zoon (Mt11:27; Jh10:15). Daarom is het kennen van de Zoon hetzelfde als
het kennen van de Vader. Ze zijn beiden één in wezen (Jh10:30) en de Zoon is
het beeld van de onzichtbare God (Ko1:15), de afdruk van zijn wezen (Hb1:3).
Het Woord was God en is vlees geworden (Jh1:1,14). ‘Van nu aan’ zouden de
discipelen de Vader kennen, waarmee de Heer vooruitziet op de komst van de
Heilige Geest.
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Vers 8
Filippus zei tot Hem: Heer, toon ons de Vader en het is ons genoeg.
Zonder de Heilige Geest kan de mens alleen maar bedenken dat wat er in
zijn natuurlijke omgeving bekend is. Thomas dacht aan een fysieke plaats
en Filippus aan een fysiek persoon. Hij vraagt daarom aan de Heer Jezus om
hen de Vader te laten zien, onwetend van het feit dat de Vader één is met de
Zoon en dat toe hij Christus zag hij de Vader zag. Bovendien is de Vader ‘geest’
(Jh4:24) en niet zoals een mens fysiek waar te nemen.

Vers 9
Jezus zei tot hem: Ben Ik zo lange tijd bij u en heb je Mij niet gekend, Filippus?
Wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien; hoe zeg je dan: Toon ons de
Vader?
De Heer antwoordt door te vragen of Filippus dan niet begrijpt dat het zien
op Hemzelf hetzelfde is als het kennen van de Vader. Al die tijd dat Hij met
hen was, ‘zagen’ de discipelen de Vader. Door de vraag van Filippus bewezen
zij al het onderwijs van de Heer niet werkelijk begrepen te hebben terwijl het
zo eenvoudig was. Wie Hem kent, kent de Vader, wie Hem ziet, ziet ook de
Vader. Dit is wat de Heer in dit evangelie voortdurend had geleerd. Abraham
kon zeggen dat God almachtig is en Mozes dat Hij de ‘Ik ben’ is. Maar geen van
beiden kon Hem als de Vader voorstellen, want dat kan alleen Hij die in diens
boezem is van eeuwigheid af (Jh1:18). Het gaan van de Heer Jezus door deze
wereld is niet eenvoudig de Vader met de Zoon, maar de Vader in de Zoon.

Vers 10
Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik
tot u spreek, spreek Ik niet vanuit Mijzelf, maar de Vader die in Mij blijft, Die
doet de werken.
De natuurlijke mens kan deze dingen niet begrijpen. Alleen het geloof ziet in
de woorden, de werken, de liefde en de kracht van de Heer Jezus de Vader. De
Vader was in de Zoon en blijft in de Zoon. ‘Ik ben in de Vader’ toont ons dat
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de mens Christus één in wezen is met de Vader. ‘De Vader is in Mij’ toont ons
dat het leven van de Heer een volmaakte openbaring was van de Persoon van
de Vader.

Vers 11
Gelooft Mij dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is; en zo niet, gelooft
Mij om de werken zelf.
De hoogste weg is het geloven van de woorden van de Heer, wat Hij ‘Mijn
woord’ noemt in vs23. Maar als ze, als Joden die tekenen begeren (1Ko1:22)
dan toch iets willen zien, moesten ze maar kijken naar de werken die Hij had
gedaan, dan zouden ze de Vader zien.

Vers 12
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe zal hij
ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, omdat Ik heenga naar de Vader.
Dit vers heeft geleid tot grote misverstanden. Sommigen leren dat op grond van
dit vers alle gelovigen nog grotere wonderen zouden kunnen gaan verrichten
dan die de Heer had verricht. Nu de Heer in de hemel is als verheerlijkt Mens
geeft Hij gezag aan de zijnen op aarde om grotere werken te verrichten die de
naam van de Vader openbaren. Nu zijn er ontegenzeggelijk grote wonderen
gebeurd door de handen van de apostelen zoals we in het boek Handelingen
kunnen lezen (Hd5:12,15-16; 8:6-7; 19:11-12). Al deze wonderen en tekenen
gebeurden ten diepste door de kracht van de verhoogde Christus om het woord
dat de apostelen spraken te bevestigen (Mk16:20; Hb2:4). Maar voordat de
Heer naar de Vader ging hadden zijn discipelen immers ook al zieken genezen
en doden opgewekt (Mt10:8). Dit kunnen dus niet de grotere werken zijn,
want die hadden ze al gedaan voor zijn heengaan naar de Vader. Maar wat
de Heer alleen niet kon, konden al zijn volgelingen wel, over de hele aarde
mensen tot Hem, de verhoogde Heer brengen. Deze gelovigen werden door
de prediking verbonden met de verheerlijkte Christus (‘omdat ik heenga naar
de Vader’) door de Heilige Geest, iets wat de in de tijd dat de Heer Zelf nog
op aarde predikte nog niet mogelijk was! De Geest was er immers nog niet
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voordat de Heer verhoogd was (Jh7:39). Hij kon tijdens zijn dienst op aarde
mensen weliswaar bij de Vader brengen maar nog niet invoegen in het lichaam
van Christus door de Heilige Geest, hét grote kenmerk van de christelijke
periode. Dit brengen van gelovigen in het lichaam van Christus en dus tot de
volle christelijke zegen is wat er wordt bedoeld met ‘grotere werken’ zoals
de drieduizend zielen in één keer in Hd2. De Heer spreekt hier dus over de
geestelijke rijkdom die in de periode uitgedeeld wordt door de zijnen na zijn
heengaan naar de Vader.

Vers 13
En alles wat u zult bidden in mijn naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de
Zoon verheerlijkt wordt.
Als wij bidden (letterlijk ‘smeken’) in zijn naam, dat is met het doel de Vader te
verheerlijken, dán zal Hij de gebeden verhoren.
U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld dat u
zou heengaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat alles wat u
de Vader zult bidden in mijn naam, Hij u dat geeft. Jh15:16
En in die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: alles wat u de
Vader zult bidden in mijn naam, zal Hij u geven. Jh16:23

Wij horen dan ook steeds te zoeken naar de wil van de Vader in onze gebeden.
Dan bidden wij ‘in de Heilige Geest’ (Ef6:18; Jd:20). Vaak bidden wij met het
oog op onze eigen behoeften, maar als wij werkelijk bidden naar de wil van
God, zal Hij onze gebeden verhoren.
U bidt en ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, om het in uw hartstochten te
verkwisten. Jk4:3

Vers 14
Als u Mij iets zult bidden in mijn naam, Ik zal het doen.
Wat we ook zullen bidden, ‘iets’, het maakt niet uit wat, zal Hij doen als het
in zijn naam is. Dit betekent dat Hij het had kunnen bidden. Het is een gebed
in zijn gezag. Dit is niet zomaar een ‘formule’, ‘in Jezus naam amen’, maar
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een gebed naar de wil van de Heer opdat de Vader verheerlijkt wordt. Veel
gebeden worden niet verhoord. Niet altijd is het duidelijk wat de wil van de
Vader is en of deze wil wordt vervuld op de tijd die wij nodig achten.
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Johannes 14:15-24
De Heer Jezus is in dit evangelie gekomen als de eeuwige Zoon van de Vader
om de Vader te verheerlijken en bekend te maken. Vlak voor zijn lijden heeft
Hij zijn discipelen om Zich heen verzameld in de bovenzaal. Deze Joodse
mannen waren in hun gedachten vast verbonden met een aardse godsdienst,
door God Zelf ingesteld, het Jodendom. Maar Johannes laat diverse malen in
dit evangelie zien dat de Joden Hem niet wilden en Hem en zijn Vader hebben
gehaat (Jh15:24). Daarom heeft God dit Jodendom verworpen. De Heer Jezus
wil deze Joodse mannen innerlijk losmaken van de aardse godsdienst en
invoeren in de dingen van zijn Vader. Dit ‘deel met Hem’ (Jh13:8) was enkel te
beleven als zij zich de voeten lieten wassen, dat is het woord van het kruis, de
dood van Christus wat wordt toegepast op alles van de oude mens. In de tijd
die zou aanbreken dat Jezus afwezig zou zijn, moesten zijn discipelen en ook
wij leren om de weg te vinden naar de Vader (Jh14:5-6). Christus kennen is de
Vader kennen. Hier op aarde vond de Heer een kruis. Hier op aarde stierf Hij.
Dit houdt het oordeel in over alles hier op aarde wat de mens betreft, inclusief
zijn godsdienst. De Heer Jezus wilde de zijnen invoeren in de gemeenschap
met goddelijke Personen in de lange tijd dat Hij afwezig zou zijn. Dit is nodig om
vrucht te dragen (Jh15) en de verdrukking in de wereld aan te kunnen (Jh16).
Zijn heengaan naar de Vader en de komst van de Heilige Geest als goddelijk
Persoon in de gelovigen kenmerken de hele christelijke periode. Jezus gaat
verder om ons te leren hoe we ons behoren op te stellen in deze periode van
zijn afwezigheid in een wereld die Hem haat.
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Vers 15
Als u Mij liefhebt, bewaart mijn geboden.
Hebben we in het voorgaande de gemeenschap met de Zoon (vs1-3) en
met de Vader (vs4-14) gezien, het volgende gedeelte introduceert ons in de
gemeenschap van (niet: ‘met’) de Heilige Geest. Deze verheerlijkt altijd de
Zoon (Jh16:14) en dus is de ware liefde tot de Zoon dat wat de Geest bewerkt.
Hét kenmerk van de ware liefde tot de Zoon is ook het onderhouden van zijn
geboden, dus gehoorzaamheid. Naast geloof en gebed uit het vorige gedeelte
zijn dit de kenmerken van hen die Christus liefhebben. Er zijn wel velen die
zich christen noemen en zeggen dat ze Christus liefhebben, maar de ware
gelovige is degene die zijn geboden bewaart. Het kennen van de Vader in
de Zoon betekent bidden in zijn naam (vs13-14), maar ook het gehoorzaam
zijn aan Hem. Deze geboden zijn niet de tien geboden, want die waren
voorwaarden om het leven te krijgen. De geboden van Christus zijn dat wat
Hij is, alles wat Hij heeft gezegd en alles wat Hij d.m.v. de apostelen zegt. Het
is de hele openbaring van zijn wil voor ons als een ‘lamp voor onze voeten’.
Zijn geboden houden is de Bijbel liefhebben en gehoorzamen, het ‘de Heer
waardig wandelen in alle wijsheid en geestelijk inzicht’ (Ko1:10). Samengevat
vinden we het in het nieuwe gebod:
…en dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus,
en elkaar liefhebben zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. En wie zijn geboden
bewaart, blijft in Hem en Hij in hem; en hieraan weten wij dat Hij in ons blijft: aan
de Geest die Hij ons gegeven heeft. 1Jh3:23-24

Vers 16
En Ik zal de Vader vragen en Hij zal u een andere Voorspraak geven, opdat
Die met u zal zijn tot in eeuwigheid:
We hebben gelezen in Jh7:39 dat de Geest pas kon komen als Jezus was
verheerlijkt. Dat moment is hier aanstaande. De Voorspraak (Gr. parakletos)
wordt door de Vader gegeven op het vertrouwelijke vragen van de Heer. Nu
Jezus Zelf weg zou gaan als degene die de belangen van de zijnen op Zich
nam, zou de Heilige Geest dit doen op aarde. De Heer doet dit nu in de hemel
(1Jh2:1). De Heilige Geest, de goddelijke Persoon is met ons tot in eeuwigheid.
Hij troost, bemoedigt en steunt de gelovigen nu de Heer afwezig is. We hoeven
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niet te vragen om een nieuwe uitstorting van de Geest want Hij zal bij ons en
in ons zijn voor altijd!

Vers 17
de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem
niet aanschouwt en Hem niet kent; u kent Hem, omdat Hij bij u blijft en in u
zal zijn.
Het is ook ‘de Geest van de waarheid’ want Hij getuigt altijd van de Heer Jezus
die de waarheid is (Jh14:6). Alleen door de Heilige Geest leren we kennen wat
er in Christus als de waarheid te vinden is en wat in Hem door God is bewerkt.
En wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die uit God
is, opdat wij weten de dingen die ons door God geschonken zijn. 1Ko2:12

De wereld haat Christus en dus kan de wereld de Geest niet ontvangen. Zij
aanschouwt Hem niet, wat niet betekent dat wij de Heilige Geest wel kunnen
aanschouwen, maar dat wij innerlijk ‘zien’ dat Hij een goddelijk Persoon is,
wij kennen Hem. De wereld spreekt hoogstens over de Heilige Geest als één
of andere vage of poëtische invloed. De Heer Jezus was bij de discipelen
gedurende drie en een half jaar, maar de Heilige Geest zou voor eeuwig in hen
zijn.

Vers 18
Ik zal u geen wezen laten blijven. Ik kom tot u.
Jezus maakt duidelijk dat de komst van de Heilige Geest geen vervanging was
van Hemzelf. Hij zou hen niet als wezen achterlaten, maar Zelf tot hen komen
doordat de Heilige Geest in hen zou komen wonen.
Maar u bent niet in het vlees maar in de Geest, als inderdaad Gods Geest in u
woont; maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet
toe. Maar als Christus in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde,
maar de Geest is leven vanwege de gerechtigheid. Rm8:9-10

Door de Heilige Geest is Christus dichterbij gekomen dan daarvoor.
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Vers 19
Nog een korte tijd en de wereld aanschouwt Mij niet meer, maar u aanschouwt
Mij; omdat Ik leef, zult ook u leven.
Het is zeer belangrijk om steeds weer te beseffen dat de Heilige Geest niet
is gekomen om over Zichzelf te praten of om mensen rondom Hemzelf te
verzamelen. Hij zorgt ervoor dat wij Christus aanschouwen (zie 2Ko3:18!). Dit
gebeurt door verlichte ogen van het hart. Het doel is dat wij zouden leven,
dat is het leven van Jezus zouden gaan vertonen (2Ko4:10-11). Voor de
wereld is Jezus een historisch figuur, een inspirerend godsdienstig rolmodel
en een martelaar die stierf voor de goede zaak, maar voor de gelovige is Hij
een levende Heer. Zijn eeuwige leven is het leven van de gelovigen. Omdat
Hij het leven is, leven wij door Hem (Gl2:20). Jezus maakt de harten van de
Joodse discipelen verder los van hun verwachting van een aardse Messias door
hen in te voeren in veel hogere en mooiere zaken. Israël had de belofte de
heerlijkheid van God te zien (Js33:17), maar de gelovigen die behoren tot de
gemeente zijn geroepen om in die heerlijkheid te delen (Jh17:22; 2Ts2:14)!

Vers 20
In die dag zult u weten dat Ik in mijn Vader ben en u in Mij en Ik in u.
‘In die dag’, dat is de dag waarin de Heilige Geest op aarde is in de gelovigen,
dus de periode vanaf Hd2 tot aan de opname van de gemeente. Dit is de
christelijke bedeling. Wij ‘weten’ nu door de Heilige Geest dat Christus in zijn
Vader is, dat Hij de Vader openbaart en dat de Vader Hem liefheeft. In Hem
kennen wij de Vader. We weten ook dat wij volmaakt in Hem zijn gezegend met
alle geestelijke zegeningen in Christus (Ef1:3) en dat Hij ons liefheeft. En we
weten dat Hij door de Heilige Geest in ons woont en dat wij Hem liefhebben.
Christus vult het hart van de Vader, wij het hart van de Zoon en de Zoon onze
harten. Al deze heerlijke zegeningen zijn het resultaat van wat de Heilige Geest
doet. Let op dat in die dag niet de schijnwerper op de Heilige Geest Zelf is
gericht, Hij wordt hier niet genoemd!
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Vers 21
Wie mijn geboden heeft en ze bewaart, die is het die Mij liefheeft; en wie Mij
liefheeft, zal door mijn Vader worden geliefd; en Ik zal hem liefhebben en
Mijzelf aan hem openbaren.
Nu volgen bijzondere zegeningen voor hen die geestelijk groeien door de
Geest. Aangezien de meerderheid binnen de christenheid deze weg heeft
verlaten, spreekt de Heer het individu aan vanaf nu, ‘hem’ en ‘iemand’. ‘Ik in u’
betekent ook dat Hij zichtbaar zou moeten worden in de gelovigen. Dit gebeurt
door het hebben en bewaren van zijn geboden. Zijn geboden onderhouden
betekent Christus vertonen, het grote bewijs van de ware liefde tot Hem.
Waar vs15 de liefde als de oorsprong heeft van het onderhouden van zijn
geboden, heeft dit vers het onderhouden van zijn geboden als het bewijs van
ware liefde. De Vader heeft in het bijzonder hem lief die de Zoon liefheeft en
diens geboden bewaart. We lezen nooit in de Bijbel dat de Vader de wereld
liefheeft, dat wordt wel van God gezegd (3:16). De Vader heeft hen lief die
de Zoon liefhebben. Ook de Zoon Zelf zal hen liefhebben en Zichzelf aan hen
openbaren. Groei in de kennis van de Heer Jezus is het gevolg van het bewaren
van zijn geboden. Deze geboden kunnen alleen worden gehouden in de kracht
van de Heilige Geest.

Vers 22
Judas, niet de Iskariot, zei tot Hem: Heer, en hoe komt het dat U Zichzelf aan
ons zult openbaren en niet aan de wereld?
De derde vraag van dit hoofdstuk volgt weer door een discipel (na vs5 en 8).
Judas (Johannes maakt duidelijk dat dit niet de verrader is) wil weten hoe het
kan dat de wereld Hem niet zal zien en zij wel (zie ook 7:4). Alle drie de vragen
verraden de Joodse gedachten waar de discipelen maar niet los van konden
komen voordat de Heilige Geest zou komen. Judas denkt dat de openbare
komst van de Messias, zoals aangekondigd in het oude testament toch moeilijk
aan de wereld voorbij kan gaan. Zo denken velen vandaag ook dat gelovigen
het komende koninkrijk nu al openbaar moeten maken door zichtbare
tekenen en wonderen. Anderen zeggen ‘toon Uzelf aan de wereld’ door grote
liefdadigheidsinitiatieven op te zetten of ‘christelijke politiek’ om zo de wereld
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te verbeteren. Maar de Heer spreekt over dat wat er in de innerlijke mens
gebeurt, door het geloof. Wij zijn niet geroepen om de wereld te verbeteren,
maar om uit deze wereld genomen, Hem te vertegenwoordigen.

Vers 23
Jezus antwoordde en zei tot hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord
bewaren, en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en
woning bij hem maken.
Om dit nog duidelijker te maken spreekt Jezus over het woning maken van
zowel de Vader als de Zoon bij de gelovige inwendig, in het hart, door het
geloof. Hij spreekt nu niet meer over ‘geboden’, maar over ‘mijn woord’. Dit
is alles wat Hij heeft gezegd en over de Vader heeft bekend gemaakt. Christus
is het woord en het woord openbaart wie de Zoon is en dus wie de Vader
is. Geboden duiden op gedrag, het woord op de kennis van de Vader in de
Zoon en alles waar de Vader voor staat, zijn raad, zijn gedachten en zijn wil. De
gelovige die deze dingen bewaart, zal de gemeenschap kennen van de Vader
en van de Zoon. Zij hebben rust gevonden, woning gemaakt, door de Heilige
Geest bij hem voor wie de Heer Jezus alles is! Dit stijgt onnoemelijk veel hoger
uit dan een aardse Messias die zegen brengt voor Israël en de volken.

Vers 24
Wie Mij niet liefheeft, bewaart mijn woorden niet; en het woord dat u hoort,
is niet van Mij, maar van de Vader die Mij heeft gezonden.
Als iemand Hem niet werkelijk liefheeft zal dat blijken uit het feit dat de
woorden van de Heer niet worden bewaard. Zijn hele openbaring van de Vader
wordt niet begrepen of gewaardeerd. Het is namelijk De Vader die spreekt
door de Zoon. De Zoon is gezonden om ons deze woorden mee te delen en ons
zo de Vader bekend te maken.
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De laatste woorden van de Heer Jezus tot zijn discipelen zijn voor ons
van onschatbare waarde. Ze laten ons zien in welke verhouding en
verantwoordelijkheid we zijn gekomen nu de Heer afwezig is in deze wereld.
Voor de discipelen waren deze woorden erg moeilijk te vatten. Dit is iets wat
wij ons weer moeilijk kunnen voorstellen. Ze waren opgevoed als Joodse
mannen en verwachtten naar de beloften van de profeten een koninkrijk op
aarde met Israël als centrum (zie Hd1:6). Hun overtuiging dat de Heer Jezus
de Messias was, klopte helemaal, maar dat er een periode zou aanbreken
waar het Oude Testament over zwijgt was voor hen moeilijk te begrijpen.
Er zou voorlopig geen zichtbaar koninkrijk komen met een Messias die zou
regeren over de vijanden (zie Mt13:11). De Heer Jezus zou terugkeren naar de
Vader, lichamelijk afwezig zijn op aarde en zij zouden verdrukking lijden van
de mensen die Hem haten. De Heilige Geest zou komen om hen innerlijk met
Christus (Jh14:1-4), de Vader (Jh14:4-14) en de Heilige Geest Zelf (Jh14:1531) te verbinden. Alles zou geestelijk en onzichtbaar worden, een totaal
nieuw bestel (Ef2:18). Een verheerlijkt mens in de hemel en de Geest wonend
in mensen op aarde opdat er vrucht zou zijn op aarde: het leven van Jezus
openbaar in sterfelijke lichamen (2Ko4:10-11). Op deze periode, die nu al bijna
tweeduizend jaar duurt, bereidt de Heer hen en alle gelovigen voor in deze
hoofdstukken.

Vers 25
Deze dingen heb Ik tot u gesproken terwijl Ik bij u verblijf.
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Nadat de Heer heeft gesproken over de algemene ervaringen van gelovigen
met de Heilige Geest (vs18-20) en die van iedere individuele gelovige (vs2124) spreekt Hij nu tot de elf discipelen. Hij heeft hen bepaalde dingen verteld
tijdens zijn lichamelijke aanwezigheid, maar er zijn zaken die te maken hebben
met zijn heerlijkheid die zij op dat moment nog niet konden bevatten. Deze
zaken zal de Heilige Geest hen leren hetgeen ook is gebeurd.

Vers 26
Maar de Voorspraak, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam,
Die zal u alles leren en u in herinnering brengen alles wat Ik u heb gezegd.
Hier wordt de Heilige Geest voor het eerst ook daadwerkelijk zo genoemd. Hij
is de Voorspraak, Iemand die de zaak van een ander op zich neemt en hem
te hulp komt. De Vader zal Hem tot de elf zenden in de naam van Christus.
Hij zal Christus voor hun harten brengen en verheerlijken. Dat wat met zijn
nieuwe positie in de heerlijkheid te maken heeft zullen zij gaan begrijpen, in
tegenstelling tot hun Joodse verwachting. Alles wat met Hem te maken heeft
zal Hij hen leren en ook dat wat de Heer heeft gezegd in herinnering brengen.
Dit was belangrijk omdat zij anderen zouden leren over Hem. Alles wat Hij is
en heeft gezegd is van onschatbare waarde voor de Heilige Geest. Zo werkt de
Geest ook in ons en wel op een drievoudige manier. In dit hoofdstuk door onze
harten naar Christus te trekken, in hoofdstuk 15 door onze monden over Hem
te laten getuigen en in hoofdstuk 16 door ons te steunen tijdens tegenstand in
het openbaren van de doelen van de Vader met deze wereld.

Vers 27
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld geeft, geef Ik u. Laat
uw hart niet ontroerd en niet bang worden.
Hun Messias, de Heer Jezus waar zij drie en een half jaar mee hadden
opgetrokken, zou hen gaan verlaten. Hun beperkte verstand kon nog niet
vermoeden dat Hij hen in een volmaakte relatie zou brengen met de goddelijke
Personen. Nu Hij dit had aangekondigd vat Hij dit samen in de woorden ‘Vrede
laat Ik u, mijn vrede geef Ik u’. De vrede die er is in zijn verzoenende werk is
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de vrede die Hij ons laat (Rm5:1). Hij kende in relatie met en gehoorzaamheid
aan zijn Vader ‘Mijn vrede’ die de discipelen zouden kennen zodra de Heilige
Geest woning in hen zou gaan maken. Deze vrede van Christus zou bestaan
in het kennen van de Vader door Christus terwijl hun wil onderworpen was
aan de Heilige Geest. De wereld kent haar namaakvrede, maar de Heer zou zo
werkelijke vrede geven. Daardoor zouden hun harten niet ontroerd raken en
bang worden als Hij zou sterven aan het kruis en bij hen weg zou gaan.

Vers 28
U hebt gehoord dat Ik tot u heb gezegd: Ik ga heen en kom tot u. Als u Mij
liefhad, zou u zich verblijden dat Ik naar de Vader heenga; want de Vader is
groter dan Ik.
De Heer had hen gezegd dat Hij heen zou gaan en toch weer tot hen zou komen
(Jh14:18-19). De discipelen konden het nog niet werkelijk begrijpen, maar als
ze Hem lief zou hebben zouden ze zich verblijden. De Heilige Geest zou hen
leren wat het voor Hem betekende en dan zouden ze zich juist verblijden
omdat Hij naar de Vader ging die Hij altijd had verheerlijkt. De wereld zoekt
haar eigen belangen maar de Heilige Geest zoekt de belangen van Christus. Hij
zou tot de Vader gaan. Hoewel Hij als de eeuwige Zoon één in wezen is met de
Vader (Jh10:30; 14:9), was Hij als mens minder dan de Vader. Voor ons niet te
doorgronden.

Vers 29
En nu heb Ik het u gezegd voordat het gebeurt, opdat u, wanneer het gebeurt,
zult geloven.
Al deze dingen zouden realiteit worden na zijn werk op het kruis. Dit was nog
niet gebeurd, maar de Heer had hen wel deze beloften gedaan. Als Hij zou
zijn verheerlijkt bij de Vader, zou het aankomen op hun (en ons) geloof in zijn
woorden.
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Vers 30
Ik zal niet veel meer met u spreken, want de overste van de wereld komt en
heeft in Mij helemaal niets;
Nog een paar zaken zou de Heer met zijn discipelen bespreken. Maar het was
niet veel meer, want de overste van de wereld zou komen. De duivel die in
Judas was gevaren stond op het punt zijn plannen met Hem uit te voeren.
Maar de satan heeft ‘helemaal niets’ in de Heer Jezus. Er was in Hem geen
enkel aanknopingspunt voor de zonde. Bovendien was het niet de macht van
de satan die Hem naar het kruis leidde, maar zijn liefde voor de Vader (17:4).

Vers 31
maar opdat de wereld weet dat Ik de Vader liefheb, doe Ik ook zo als de
Vader Mij heeft geboden. Staat op, laten wij hier vandaan gaan.
De Heer laat aan de wereld het getuigenis na van zijn volmaakte liefde voor
de Vader. Hij had de Vader volkomen verheerlijkt tijdens zijn leven, nu zou
Hij dat ook gaan doen in zijn dood. Dit gebod om zijn leven af te leggen en
weer op te nemen had Hij van de Vader ontvangen (Jh10:18). Tenslotte staat
de Heer op en neemt de discipelen mee vanuit de bovenzaal de wereld in.
Deze bovenzaal symboliseert de gemeenschap die de gelovigen kennen met
goddelijke Personen. Zo kennen wij ook de gemeenschap met de Vader en
de Zoon zodat wij in de wereld kunnen getuigen, wetende dat Hij met ons
meegaat. In de wereld zal het gaan om het dragen van vrucht waarover het
volgende hoofdstuk zal gaan.

Hoofdstuk 15 vers 1
Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman.
Dit hoofdstuk handelt over het dragen van vrucht. Deze vrucht is eenvoudig
het leven van Jezus, de vrucht van de Geest (Gl5:22), de karaktertrekken van
de Heer Jezus. De Joodse discipelen kenden Psalm 80:9-10, Jr2:21 en Hs10:1
over de wijnstok Israël. Ook kenden zij de gelijkenis over de wijngaard uit Js5:17. De wijngaard stelt Israël voor en de wijnstokken de mannen van Juda (vs7).
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De HEERE had zijn zorg aan hen besteed als de wijngaardenier. Helaas was er
geen enkele vrucht voor de HEERE vanwege het ‘bloedbestuur’.
Hij verwachtte dat hij goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht stinkende
druiven voort. Js5:2

Israël was veranderd in ‘wilde ranken van een uitheemse wijnstok’(Jr2:21).
Toen kwam de laatste ultieme test en uiting van zorg van de HEERE. Hij zond
hen zijn Zoon. In Mt21:33-46 zien we dat de landlieden van de wijngaard de
zoon van de wijngaardenier doodden wat uiteraard een voorzegging is van wat
Israël deed aan de Zoon van God. Nu zegt de Heer in dit vers dat Hij de ‘ware’
wijnstok is. Sommige uitleggers concluderen dat deze woorden ‘dus’ niet voor
ons zijn, maar alleen voor Israël. Maar het is precies andersom. Door te stellen
dat Hij de ware wijnstok is laat de Heer aan zijn discipelen zien dat werkelijk
waardevolle vrucht alleen mogelijk is als zij afgesneden zouden zijn van Israël
en verbonden zouden worden met Hem.
‘Mijn Vader is de landman’ geeft aan dat zij een nieuwe positie zouden krijgen.
Niet meer als behorend tot een aards volk, maar tot een hemelse roeping,
verbonden met de God en Vader van onze Heer Jezus Christus (Ef1:3; 1Pt1:3).
De Heer en zijn discipelen namen de plaats in van Jeruzalem en haar kinderen.
Uiteindelijk bleek dat deze nieuwe situatie voor Joodse gelovigen erg moeilijk
te vatten was. God heeft met hen geduld gehad en tot aan de brief aan de
Hebreeën toegestaan dat Joodse gelovigen nog waren verbonden met het
Mozaïsche systeem. Maar toen was het tijd om tot het ‘volkomene’ over de
te gaan (Hb6:1). Het gaat in dit gedeelte dus om het dragen van vrucht op
aarde. Dit had Israël nagelaten en nu zou er een gezelschap komen dat dit
wel zou doen. Dit neemt niet weg dat hier over de hemelse positie van de
gelovigen en hun verbinding met het Hoofd in de hemel nog niet gesproken
wordt. Het thema is de relatie op aarde als verantwoordelijke discipelen van
een verworpen Heer.

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.
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Maar op aarde zijn er twee soorten discipelen. Er zijn ware discipelen, opnieuw
geboren en door geloof verbonden aan de Heer, en er zijn valse discipelen die
enkel en alleen uiterlijk een belijdenis ophouden van geloof in Hem. Over hen
gaat het in vs6. De ware discipelen bestaan ook weer uit twee groepen, zij
die wel en zij die geen vrucht dragen. Zij in wie Christus wel wordt gezien zijn
ware discipelen die wel vrucht dragen. De zorg in genade door de Vader, de
reinigende werking van het woord van Christus en hun verantwoordelijkheid
om in Hem te blijven als de ware wijnstok, zijn de drie hulpmiddelen die in dit
hoofdstuk worden aangereikt om ‘meer vrucht’ te dragen. Dan zijn er ook nog
de ware discipelen, ‘ranken’ die wel leven hebben door het geloof in Hem,
maar geen vrucht dragen. De Heer spreekt hier namelijk over twee soorten
ranken in Hem, de ware wijnstok, dus twee soorten ware discipelen. Er zijn
helaas ook ware gelovigen die geen vrucht dragen. Deze neemt de Vader weg,
wat aangeeft dat zij wel ware discipelen zijn, want de Vader heeft men hen
van doen. De Vader bekommert Zich in zijn regering niet met ongelovigen,
maar met gelovigen. Een voorbeeld zien we in 1Ko10:30-33 waar niet weinig
gelovigen door de Vader via de dood werden weggenomen van deze aarde.
Zij die wel vrucht dragen komen onder de opvoedende regering van de Vader
opdat er nog meer vrucht zal zijn. Dit zien we in Hb12:10-11 mooi verwoord:
Zij tuchtigden ons wel voor weinige dagen, naar het hun goed dacht, maar Hij
tot ons nut, opdat wij aan zijn heiligheid deel zouden krijgen. Nu schijnt alle
tuchtiging wel op het ogenblik zelf geen reden voor vreugde maar voor droefheid
te zijn, maar daarna geeft zij aan hen die erdoor geoefend zijn, een vreedzame
vrucht van gerechtigheid.

Vers 3
U bent al rein om het woord dat Ik tot u heb gesproken. Blijft in Mij, en Ik in u.
De ware discipelen zijn rein vanwege het woord dat Christus heeft gesproken
(13:10). Door het geloof mogen we weten vrede met God te hebben en
volkomen rein, onstraffelijk en onberispelijk voor Hem te staan in heiligheid.
Het woord van Christus reinigt, zodat als wij tijd doorbrengen met Hem, aan
zijn voeten, dit ons voortbrengen van vrucht bevordert. Blijven in Hem is bij
Hem blijven, in zijn woord blijven, op Hem gericht blijven in een levende relatie
via het geschreven woord van God en door het gebed. Hij zal in ons zichtbaar
worden, stap voor stap.
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Vers 4
Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf als zij niet in de wijnstok
blijft, zo ook u niet, als u niet in Mij blijft.
Het blijven in Hem is ‘de oefening van het hart in het dicht bij Hem te zijn’.
Onze afhankelijkheid van Hem is de absolute voorwaarde voor het dragen van
vrucht. Maar onze verantwoordelijkheid is het niet om ons bezig te houden
met het dragen van vrucht, maar om ons met Hem bezig te houden. Niet
elkaar geboden en regels opleggen, maar elkaar leren over Christus is ware
christelijke dienst. In onszelf is er namelijk geen leven, alleen in Hem is het
leven. Daarom is iedere gelovige verantwoordelijk om zich met de Heer Jezus
bezig te houden, tijd te maken om met Hem te spreken, naar Hem te luisteren
via het woord van God. ‘In de wijnstok’ is hier niet hetzelfde als ‘in Christus’
van Paulus’ brieven. Dit laatste is onze onveranderde positie door de genade
van God, het eerste is onze praktische verantwoordelijkheid.

Vers 5
Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel
vrucht, want zonder Mij kunt u helemaal niets doen.
Nogmaals benadrukt de Heer dat Hij de wijnstok is. Weer herhaalt Hij hoe
belangrijk het is om in Hem te blijven. Dit is nogmaals niet onze positie maar
onze verantwoordelijkheid. ‘Ik in Hem’ is ook niet hetzelfde als ‘Christus in u’
van Rm8:10 want hier gaat het om het openbaar worden van vrucht en niet
om het feit dat Hij in ons is door de Heilige Geest. De discipel die in alles op
Christus is gericht zal veel vrucht dragen want deze heeft beseft dat zonder
Hem er niets gedaan kan worden. In ons vlees woont niets goeds (Rm7:18),
maar wie door de Geest wordt geleid is op Christus gericht en zal Hem gaan
vertonen in deze wereld.
Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid,
goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Gl5:22
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Vers 6
Als iemand niet in Mij blijft, wordt hij buitengeworpen als de rank en verdort;
en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij verbranden.
Hier spreekt de Heer over de valse discipelen. Zij blijven uiteindelijk niet in de
wijnstok. Ze gaan een tijdje mee met het christelijke getuigenis, maar kennen
niet de Heer Jezus persoonlijk. Zulke personen vallen niet onder de zorg van
de Vader, maar komen in handen van ‘men’, welke de engelen voorstellen die
het uiteindelijke oordeel onder de regering van God uitvoeren (Mt13:49-50).
De Heer zou heel goed Judas Iskariot als voorbeeld kunnen hebben bedoeld.
Hij beleed een discipel te zijn, maar de karaktertrekken van Christus werden
niet in hem gezien maar die van de duivel. Deze ranken worden uiteindelijk
buitengeworpen uit het koninkrijk der hemelen en verzameld (Mt13:30)
en verbrand in het vuur, wat de tweede dood voorstelt, de poel van vuur
(Op20:20). Omdat de Heer hier niet zegt ‘als u niet in Mij blijft’, maar ‘als
iemand niet in Mij blijft’ maakt Hij duidelijk dat dit niet kan gaan over ware
discipelen. Samengevat kondigt de Heer aan dat tijdens de hele periode
van Zijn afwezigheid, er een christenheid zou zijn waarbinnen ware en valse
discipelen zouden bevinden.

Vers 7
Als u in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, bidt alles wat u wilt en het zal
u gebeuren.
Hier spreekt de Heer weer tot de elf, tot de ware discipelen. Zij hebben de
verantwoordelijkheid in Hem te blijven (net als wij) en om de woorden van de
Heer in hun harten te bewaren. Dit zorgt voor een denken dat overeenkomt
met de verlangens van de Heer en dus worden de gebeden ook ‘in zijn naam’.
Alles wat we bidden in zijn naam komt overeen met zijn eigen verlangen en we
mogen dan ook zeker zijn van de verhoring van dergelijke gebeden.
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Vers 8
Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult mijn
discipelen zijn.
Als Christus, de geliefde van de Vader, in ons gezien wordt zal dit tot
verheerlijking zijn van de Vader. Dit is veel vrucht en dat is wat de Vader zoekt,
mensen in wie zijn geliefde Zoon te zien is. Bovendien zal naar de wereld toe
blijken dat we zijn discipelen zijn als wij getuigen van Hem. Als Hij gezien wordt
in ons is dat het beste getuigenis dat er is.
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Johannes 15:9-27
De Heer Jezus spreekt zijn laatste woorden uit op aarde tot zijn discipelen
vlak voordat Hij aan het kruis zou sterven voor de zonden. Zoals we in het
voorgaande al hebben gezegd was dit voor deze Joodse mannen erg moeilijk
te vatten. De gedachte dat de Messias zou moeten lijden en sterven was voor
hen ondenkbaar. Maar het koninkrijk dat hun was beloofd kwam niet in dat
karakter waarin de profeten van het Oude Testament het hadden voorgesteld.
Er zou een nieuwe periode komen, waar de profeten over hadden gezwegen.
Het is de periode van de ‘verborgenheden van het koninkrijk’ (Mt13:11). In
deze periode is de Heer in de heerlijkheid en zijn diens discipelen op aarde
waar Hij verworpen is. Hun roeping is het om vrucht te dragen voor de Vader,
wat de expressie is van Christus Zelf. Om deze vrucht voort te brengen roept de
Heer hen en ons op in Hem te blijven. Het zal voor hen niet makkelijk worden
in een wereld die Hem haat (Jh15:18,23), maar de Trooster zal bij hen zijn
waardoor de Vader en de Zoon bij hen zullen wonen. Bovendien ontvouwt
de Heer stukje bij beetje de principes voor deze nieuwe periode waarin het
Jodendom volkomen aan de kant is gezet en waar de discipelen een hemelse
Heer vertegenwoordigen en dus ook een hemelse roeping hebben (zie Hb3:1).

Vers 9
Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in mijn liefde.
Nu richt de Heer Zich in het bijzonder tot het nieuwe gezelschap dat zou
ontstaan na zijn opstanding, de gemeente. Dit gezelschap wordt gekenmerkt
door twee grote feiten:
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Zij zijn verbonden met een verheerlijkte mens in de hemel.
Zij zijn aan elkaar verbonden door de Heilige Geest, God wonend op aarde in
hen.
De vrucht die dit gezelschap behoort te dragen is uitsluitend onderling te zien.
Een geïsoleerde discipel kan namelijk niet werkelijk de liefde tonen welke de
hoogste expressie van de vrucht van de Geest is. Hetzelfde geldt voor goedheid,
zachtmoedigheid, vriendelijkheid, geduld en zelfbeheersing. Zij in wie iets
van Christus gezien wordt, zijn voor andere gelovigen aantrekkelijk om bij te
verkeren terwijl de grote religieuze systemen van deze wereld voor hen niets
aantrekkelijks meer hebben. Dit gedeelte toont ons de morele kenmerken
van het christelijke gezelschap dat op aarde is totdat de Heer terugkomt. Het
eerste kenmerk is dat zij geliefd zijn door Christus zoals Hij door de Vader is
geliefd. Nu worden wij opgeroepen om in zijn liefde te blijven. Nooit had het
getuigenis van gelovigen meer effect als toen zij leefden in deze vreugde van
zijn goddelijke liefde voor hen.

Vers 10
Als u mijn geboden bewaart, zult u in mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden
van mijn Vader heb bewaard en in zijn liefde blijf.
Het blijven in zijn liefde is onlosmakelijk verbonden met gehoorzaamheid
aan Hem. Het kind dat zijn eigen wil doet en niet naar zijn ouders luistert zal
weinig praktisch ervaren van de liefde voor hem. Zo is het ook met de christen.
De Heer onderhield de geboden van zijn Vader en bleef zodoende in diens
liefde. Deze geboden bestaan niet in een lijstje met regels, maar met geboden
worden de geopenbaarde gedachten van de Heer bedoeld. Het is zijn Persoon
die we leren kennen waardoor we, via het woord van God, gaan proeven wat
Hij van ons vraagt.

Vers 11
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u is en uw blijdschap
volkomen wordt.

322

Johannes 15:9-27

Het tweede grote kenmerk van dit nieuwe gezelschap, de christenen, is
blijdschap. Het is niet zomaar blijdschap van de ziel, de emoties, maar het
is ‘mijn blijdschap’, dus de blijdschap die Hem kenmerkte toen Hij op aarde
wandelde in de geboden van zijn Vader. Wij kunnen blijdschap ervaren
via aardse zegeningen, maar deze zijn altijd tijdelijk en niet volmaakt. De
volmaakte blijdschap is deze welke is gefundeerd in de liefde van Christus. Als
onze blijdschap volkomen wordt, zullen aardse zaken die voor verdriet zorgen
deze blijdschap niet kunnen verstoren.

Vers 12
Dit is mijn gebod, dat u elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad.
Het derde grote kenmerk van het nieuwe gezelschap op aarde dat aan een
hemelse Heer verbonden is, is de liefde onderling. We hadden dit al eerder
gezien in Jh13:34-35. Het gebod om elkaar lief te hebben moet niet wettisch
worden opgevat alsof het een prestatie van ons zou zijn. Dan komen we in
de neerwaartse spiraal van Rm7 terecht. Nee, deze onderlinge liefde is het
resultaat van zijn liefde en blijdschap kennen (Ef3:19). Het is vrucht van de
Geest, niet van onszelf.

Vers 13-14
Niemand heeft groter liefde dan deze, dat iemand zijn leven voor zijn vrienden
aflegt. U bent mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied.
De liefde die de Heer bedoelt is niet een menselijke liefde, waarin altijd iets
egocentrisch is. Het is de goddelijke liefde waarin de Heer Zelf het voorbeeld
is. Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn vrienden. Door de Heilige Geest
ontwikkelt zich deze vrucht in ons waardoor wij ook de kenmerken van deze
liefde gaan vertonen.
Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij zijn leven voor ons heeft afgelegd;
ook wij behoren het leven voor de broeders af te leggen. 1Jh3:16
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De menselijke liefde zoekt iets aantrekkelijks in de ander, maar de goddelijke
liefde heeft lief ook al is er niets aantrekkelijks in de ander. Ware vrienden van
de Heer zijn zij die op Hem lijken in deze liefde en dus doen wat Hij gebiedt.

Vers 15
Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet; maar
Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van mijn Vader heb
gehoord, bekend gemaakt heb.
De Heer noemt zijn discipelen niet meer slaven. Zij waren dat in zekere zin
toen de geboden van Jahweh tot hen kwamen in uiterlijke zin. Ze hadden geen
innerlijke verbinding met Hem en wisten niet wat de HEERE deed. Nu heeft
de Heer Jezus hen alles bekend gemaakt wat Hij van de Vader heeft gehoord
en heeft hen vrienden genoemd. Ze zijn nu vertrouwelingen geworden die de
naam van de Vader hebben leren kennen (Jh17:6). Later zal Hij hen ‘broeders’
noemen (Jh20:17). Het is waar dat we nog steeds ‘slaven’ van Christus zijn
(Rm1:1; 2Pt1:1; Op1:1), maar we zijn tegelijk meer dan dat. We hebben de
geheimen van het hart van de Vader leren kennen (zie Ef1:9). Dit is het vierde
kenmerk van het nieuwe gezelschap.

Vers 16-17
U hebt Mij niet uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren, en Ik heb u gesteld
dat u zou heengaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat
alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, Hij u dat geeft. Dit gebied Ik
u, dat u elkaar liefhebt.
Het vijfde kenmerk van de christenen is dat zij zijn uitgekozen. Niet wij hebben
Hem in een emotioneel moment uitgekozen (want dan zou er geen vrucht
zijn), maar we waren het voorwerp van zijn uitverkiezing. Deze is hier niet
tot het eeuwige leven (zie Hd13:48), maar in het dragen van vrucht op aarde.
Als we werkelijk door Hem zijn geroepen zal er vrucht zijn en zal de vrucht
blijven. Tenslotte is het zesde kenmerk het gebed. Zij die vertrouwd zijn met
de gedachten en wensen van Christus en door Hem toegang hebben tot de
Vader, ontvangen datgene wat zij in zijn naam bidden. Dit is omdat zij bidden
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in de Heilige Geest (Jd:20) om geestelijke zaken in volharding. Zo hebben we
gehoord over ‘mijn’ liefde, ‘mijn’ blijdschap, ‘mijn’ geboden, ‘mijn’ vrienden,
‘mijn Vader en ‘mijn’ naam. Nu Hij in de hemel is verheerlijkt, behartigen wij
zijn belangen op aarde. Hierin is zijn liefde het voornaamste kenmerk van ons
leven.

Vers 18-19
als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u heeft gehaat. Als u van
de wereld was, zou de wereld het hare liefhebben; maar omdat u niet van
de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de
wereld u.
Nu begint een nieuw onderwerp. De Heer gaat de zijnen voorbereiden op de
haat die zij zullen ontmoeten van de wereld die Hem haat. De cirkel van liefde
wordt omringd door de cirkel van haat. Deze haat van de wereld centreerde
zich naar de discipelen toe vooral in het corrupte Jodendom (zie ‘hun wet’ in
vs27) waardoor zij enorm vervolgd zijn. Vandaag is er het corrupte christendom,
dat dezelfde haat openbaart tegenover diegenen die de Heer liefhebben. Een
gelovige kan niet de wereld én de Heer liefhebben. Zijn liefde voor de Heer
zorgt voor zijn scheiding met de wereld. Als iemand van de wereld is heeft
de wereld hem lief, maar omdat wij niet behoren tot deze wereld en ook niet
doen zoals de wereld, haat de wereld ons omdat Christus in ons zichtbaar is en
wij door Hem uit de wereld zijn uitgekozen.

Vers 20
Herinnert u het woord dat Ik tot u zei: Een slaaf is niet groter dan zijn heer.
Als zij Mij hebben vervolgd, zullen zij ook u vervolgen; als zij mijn woord
hebben bewaard, zullen zij ook het uwe bewaren.
In Jh13:16 had de Heer gezegd dat een slaaf niet groter is dan zijn heer. De Heer
Jezus openbaarde de werken van de wereld dat zij boos zijn (Jh7:7) en omdat
wij Hem in genade vertegenwoordigen doen wij dat ook. Genade maakt van de
mens niets en van Christus alles en het vlees haat hen die dit oordeel over de
mens vertegenwoordigen. De haat van de wereld zal zich uiten in vervolging.
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Als wij Christus vertegenwoordigen zal de wereld merken dat wij de wereld
veroordelen. Dit is de haat van het vlees tegen God (Rm8:7). Als het woord dat
de discipelen spreken, wat het woord van Christus is, zal worden gehoord in de
wereld betekent dit dat er mensen zijn die het woord van Christus aannemen.

Vers 21
Maar dit alles zullen zij u doen om mijn naam, omdat zij Hem niet kennen die
Mij heeft gezonden.
De haat en de vervolging van de wereld bewijst dat ze de Vader niet kennen die
altijd de naam van de Zoon eert. ‘Er is niemand die verstandig is, er is niemand
die God zoekt, allen zijn zij afgeweken’ schrijft Paulus in Rm3:11-12. De mens
is hopeloos verdorven in zijn onkunde t.o.v. God.

Vers 22
Als Ik niet was gekomen en tot hen had gesproken, hadden zij geen zonde;
maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde.
De Zoon is de openbaring van de Vader. Hij kwam tot de zijnen en de
zijnen hebben Hem niet aangenomen (Jh1:11). Daarom hebben zij geen
verontschuldiging. Ze hebben Hem gehoord en de werken gezien die Hij deed
en toch hebben ze Hem gehaat. Ze staan op het punt Hem naar het kruis te
verwijzen die de openbaring is van de Vader. Als Hij niet was gekomen hadden
ze niet gezondigd op deze wijze, maar nu hebben ze Hem gehaat en zijn Vader.

Vers 23-24
Wie Mij haat, haat ook mijn Vader. Als Ik niet de werken onder hen had
gedaan die niemand anders heeft gedaan, hadden zij geen zonde; maar nu
hebben zij zowel gezien als gehaat zowel Mij als mijn Vader.
Door de Zoon te haten bewezen de Joden ook de Vader te haten. Ze verwierpen
zijn werken die Hij onder hen deed die nog nooit eerder waren gedaan door
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een mens. Dit maakt hun zonde groot. Hun verantwoordelijkheid was in het
zien van de Vader in Hem terwijl ze Hem naar het kruis hebben geleid. De
grootte van de zonde van de wereld is nu op het kruis overduidelijk geworden
door de haat die daar door de gevallen mens werd getoond tegenover God
door diens Zoon te kruisigen.

Vers 25
Maar het woord moet worden vervuld dat in hun wet geschreven staat:’ Zij
hebben mij zonder oorzaak gehaat’.
Hier wordt duidelijk dat Jezus spreekt over het Joods volk. Hij citeert uit hun
wet en wel uit Ps35:19 en 69:5. Daar wordt voorspeld wat zou gebeuren met
Hem. Het moet vervuld worden want Gods woord is accuraat en ieder woord
komt uit. Er was geen enkele reden voor hun haat maar zodanig is het karakter
van deze wereld. Het is niet onkunde, maar zonde want het is bewuste haat
zonder reden en dus is er geen enkele hoop meer voor de wereld als zodanig.

Vers 26-27
Maar wanneer de Voorspraak is gekomen, die Ik u zal zenden van de Vader,
de Geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen.
En u zult ook getuigen, omdat u van het begin af bij Mij bent.
Hoe zou de kleine kudde (Lk12:32) kunnen standhouden tegenover de haat
van de massa van de wereld? Het is enkel en alleen door de Geest van de
waarheid, de Voorspraak die van de Vader uitgaat. Hij zal ervoor zorgen dat
dit kleine gezelschap zal getuigen van de Heer Jezus zoals we zien in het boek
Handelingen, te beginnen bij Petrus in Hd2. Zonder angst of schroom wordt
van de Heer Jezus getuigd. De discipelen waren vanaf het begin af bij Hem
en zouden op een bijzondere wijze, als zijn apostelen, van Hem getuigen. Wij
zijn niet letterlijk van het begin af bij Hem geweest, maar behoren Hem in de
innerlijke mens te kennen en bij Hem te zijn (Ef3:17). De Zoon kwam van de
Vader om van Hem te getuigen. Zo komt de Voorspraak van de Vader om van
de Zoon in de heerlijkheid te getuigen. Ook als is de christenheid in verval en
hopeloos verdeeld, toch zegt het woord van God ‘Die zal van Mij getuigen’.
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Door de wereld gehaat en gekruisigd, door de hemel met heerlijkheid en eer
gekroond, zal Hij door de Heilige Geest hier op aarde verheerlijkt worden via
zijn getuigen.
Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat
zij ongeletterde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich; en zij
herkenden hen dat zij met Jezus waren geweest. Hd4:13

Twee grote feiten worden hier dus genoemd.
1.

De Geest zal getuigen van de Heer in de heerlijkheid.

2.

De discipelen zullen van Hem getuigen.

In Stefanus vinden we beiden. Hij staarde naar de hemel en zag Jezus in de
heerlijkheid terwijl hij voor de mensen van Hem getuigde (Hd7).
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Het evangelie van Johannes bevat als enige evangelie de afscheidsrede van
de Heer Jezus tot zijn discipelen zoals we die hebben in de hoofdstukken 13
t/m 17. We doen er goed aan deze woorden goed te bestuderen want ze zijn
voor ons geloofsleven onmisbaar. De Heer bereidt in dit gedeelte namelijk zijn
discipelen voor op de periode die zou aanbreken tijdens zijn afwezigheid op
aarde. Deze periode, die nu al ongeveer tweeduizend jaar duurt, is de periode
waarvan Jh11:52 zegt dat de Heer Jezus de verstrooide kinderen van God tot
één zou vergaderen. Dit noemt Paulus het ene lichaam van Christus waar
gelovige Joden en heidenen deel van uit maken.
…opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen, vrede makend,
en die beiden in een lichaam met God zou verzoenen door het kruis, Ef2:14b,15a

Dit ene volk (zie Hd15:14) bestaat uit alle mensen die geloven in de Heer Jezus
nadat Hij is teruggekeerd naar de Vader totdat Hij komt. Deze periode zou
een zware periode voor hen worden, want de wereld haat hen omdat zij de
Vader en de Zoon haten (Jh15:24). Wat de Heer tegen de discipelen zegt in
deze hoofdstukken zegt Hij tegen alle gelovigen want de discipelen zijn hier
de vertegenwoordigers van hen allen (zie Jh17:20). Het doel is dat zij vrucht
dragen tot eer van de Vader (Jh15:8) in een wereld die Hem verworpen heeft.
Hiervoor heeft de Heer alles beschikbaar gesteld, zijn liefde, zijn blijdschap,
zijn vrede en zijn Geest. Het is onze verantwoordelijkheid te ‘blijven’ in Hem,
dat is verblijven in zijn aanwezigheid, gevuld met zijn Persoon, in een levende
relatie. Dit is pas écht mogelijk als wij niets meer van onszelf verwachten om
iets waardevols voort te brengen. In hoofdstuk 16 worden ons de volgende
dingen geleerd:
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We zullen vijandschap ervaren juist vanuit de godsdienstige wereld, vs1-4.
1.

Om geestelijke kennis te krijgen over de gedachten van Christus, moeten
we weten dat Hij naar de Vader is gegaan en dat de Trooster gekomen is,
vs5-7.

2.

De Heilige Geest leert ons het ware karakter van deze boze wereld, vs8-11.

3.

De Heilige Geest leert ons over de wereld die gaat komen, vs12-15

4.

De Heilige Geest leert ons over de huidige tijd, de tijd die voor de discipelen
op het punt stond aan te breken, vs16-33

Vers 1
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet ten val komt.
De Heer spreekt tot Joodse mannen. Zij die van jongs af aan geleerd hadden
dat als de Messias zou komen, er vrede en gerechtigheid zou zijn. Nu zij de
Messias hadden gevonden, blijkt dat Hij hen voorspelt dat ze in deze wereld
lijden tegemoet zouden gaan vanwege Hem. Dat was niet waar ze op hadden
gerekend! Maar de Heer heeft het gesproken opdat ze niet ten val zouden
komen door hun geloof in Hem op te geven en zich weer bij het Jodendom
aan te sluiten.

Vers 2
Zij zullen u uit de synagoge bannen; ja, het uur komt, dat ieder die u doodt,
zal menen God een dienst te bewijzen.
Het feit dat de eerste gelovigen in de Heer Jezus Joden waren heeft ertoe
geleid dat sommigen beweren dat deze gedeelten niet voor ons zijn. Maar
omdat de Heer nu eenmaal in Israël zijn bediening had en het evangelie daar
‘begon’ is het onvermijdelijk dat de eerste gelovigen Joden waren. De Joodse
godsdienst, door God Zelf ingesteld, leidde ertoe dat Israël hoogmoedig werd
en zich verhief boven de volken (Rm2:17-20).
Want niet allen zijn Israël die uit Israël zijn. Rm9:6
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Door hun hoogmoed ontwikkelden de Joden een enorme haat tegenover hun
volksgenoten die in de Heer Jezus geloofden, zoals we al eerder hebben gezien
in dit evangelie (9:34; 12:10). Saulus was hier hét grote voorbeeld van.
…en ik heb deze Weg vervolgd tot de dood toe, terwijl ik zowel mannen als
vrouwen boeide en in gevangenissen overleverde. Hd22:4
En in alle synagogen dwong ik, door hen te straffen, hen dikwijls te lasteren; en
bovenmate woedde ik tegen hen en vervolgde hen tot zelfs in de buitenlandse
steden. Hd26:11

Vers 3
En dit zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet hebben gekend noch Mij.
De Joden beroemden zich op Dt6:4 waar staat: ‘Luister Israël! De HEERE, onze
God, de HEERE is één.’ Hierdoor verhieven zij zich boven de volken. Dat de
Zoon van de Vader getuigde kon er bij hen daarom niet in. Ze toonden hun haat
tegen de Zoon door Hem te kruisigen waardoor hun haat ook de Vader betrof.
Ze waren onbekend met de Vader en met de Zoon vanwege de hardheid van
hun harten. Ieder die dan ook zou getuigen van de Vader en de Zoon zouden
zij vervolgen, zoals we ook zien in het geval van Stefanus (Hd7:54). Deze haat
kenmerkt echter niet alleen het Jodendom zonder Christus, maar vandaag
ook ieder godsdienstig christelijk systeem dat zichzelf verhoogt. Zo heeft de
Roomse kerk vele getuigen van de Heer laten ombrengen tijdens de Inquisitie.
Ook worden vandaag de dag gelovigen binnen allerlei kerkelijke systemen met
een afkeurende houding geconfronteerd. Hoewel minder heftig, is de kern van
al deze dingen de haat van de godsdienstige mens tegenover het getuigenis
van de Vader en de Zoon.

Vers 4
Maar deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat wanneer, hun uur gekomen
is, u zich zult herinneren dat Ik ze u heb gezegd; maar deze dingen heb Ik u
niet van het begin af gezegd, omdat Ik bij u was.
Toen de Heer bij hen was, stond Hij voor hen in de bres.
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Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben; als u dan Mij zoekt, laat dezen
heengaan; Jh18:9

Maar nu Hij lichamelijk afwezig is, in het ‘uur’ van de gemeente, geeft Hij ons
zijn woorden. Deze hebben wij nu in onze Bijbel en we zouden deze woorden
als een schat behoren te koesteren in onze harten.
Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, Ko3:16

Vers 5
Maar nu ga Ik heen naar Hem die Mij heeft gezonden, en niemand van u
vraagt Mij: Waar gaat U heen?
De harten van de discipelen waren nog volkomen verbonden met de aarde.
Hun gedachten aan een aards koninkrijk met een aardse Messias op de troon
van David belemmerden hun zicht op wat zou gaan komen. De Heer ging heen
naar de Vader, maar zij hadden in hun gedachten geen plaats voor de hemelse
zegeningen. Niemand vroeg daarom aan de Heer waar Hij heen zou gaan.

Vers 6
Maar omdat Ik deze dingen tot u heb gesproken, heeft de droefheid uw hart
vervuld.
Hun liefde voor de Heer Jezus zorgde voor droefheid omdat Hij van hen zou
heengaan. Hun Joodse opvoeding voorkwam dat ze de hemelse heerlijkheden
van de tijd die zou komen nog niet konden ontwaren. Als wij alleen maar
Christus naar het vlees willen kennen, zal er geen plaats zijn voor Hem als de
hemelse mens. Ook leren we hier dat droefheid vanwege de omstandigheden
op aarde omdat wij daarin op kunnen gaan, onze ogen verblinden voor de
toekomstige zegeningen.
Want ik acht, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard is vergeleken
te worden met de toekomstige heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden.
Rm8:18
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Vers 7
Maar Ik zeg u de waarheid: het is nuttig voor u dat Ik wegga; want als Ik niet
wegga, zal de Voorspraak niet tot u komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem
tot u zenden.
De waarheid is dat het beter is om door de Heilige Geest de heerlijkheden te
leren kennen van de hemelse, verheerlijkte Christus, dan om Hem te kennen
op aarde zoals de discipelen dit gewend waren. De eenheid die er nu is in de
opstanding met Hem, was onmogelijk geweest als Hij op aarde was gebleven.
Eenheid met Hem in de hemel is veel beter dan omgang met Hem op aarde.
In Hem bent u ook mee opgewekt door het geloof in de werking van God, die
Hem uit de doden heeft opgewekt. Ko2:12

De Heilige Geest wordt hier de ‘Voorspraak’ genoemd, hetgeen we ook gezien
hebben in Jh14:15. Hij is de goddelijke Persoon die onze belangen behartigt op
aarde. Hij is door de verheerlijkte Heer gezonden in ieder die gelooft.

Vers 8
En als Die is gekomen, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van
gerechtigheid en van oordeel;
De Geest is gekomen en Hij getuigt aan de gelovigen wat de ware aard van
de wereld is waarin zij leven. Zijn aanwezigheid levert aan de wereld het
overtuigende bewijs van haar boosheid. Toen Christus op aarde was werd de
wereld getest. ‘Maar nu hebben zij zowel gezien als gehaat zowel Mij als mijn
Vader’(Jh15:24). De resultaten van deze test maakt de Geest ons duidelijk. Dit
vers bedoelt niet te zeggen dat de wereld door de Geest overtuigt wordt dat zij
zondig is, maar dat door de aanwezigheid van de Geest het bewijs is geleverd
dat zij zondig is. De mens heeft gefaald, nu is er een goddelijk Persoon op aarde
in de gelovigen omdat de wereld Christus heeft verworpen. De Geest is er
namelijk omdat Christus is verheerlijkt nadat Hij door de wereld is gekruisigd.
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Vers 9
van zonde, omdat zij in Mij niet geloven;
De aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde toont de zonde aan van de
wereld die Hem niet wil en Hem haat ondanks dat Hij God geopenbaard is in
het vlees, vol liefde, barmhartigheid, genade en zonder enige zonde.
Wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt. 1Jh5:19

De wereld haat de enige mens die ooit heeft geleefd die zonder zonde was
en één en al goedheid is. De mensen die God buitensluiten geloven niet in de
Heer Jezus vanwege hun zonde. Ze haten Hem.

Vers 10
en van gerechtigheid, omdat Ik naar de Vader heenga en u Mij niet meer
aanschouwt;
Ten tweede overtuigt de Geest van gerechtigheid. Zoals de afwezigheid van
Christus hier op aarde getuigt van de zonde van de wereld, zo getuigt zijn
aanwezigheid in de heerlijkheid bij de Vader van gerechtigheid waardoor
wij Hem niet meer op aarde bij ons hebben. Het is gerechtigheid dat Hij in
de hemel gekroond is met eer en heerlijkheid en het is gerechtigheid dat de
wereld Hem niet meer zal zien omdat zij Hem haat.

Vers 11
en van oordeel, omdat de overste van deze wereld is geoordeeld.
Ten derde toont de aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde aan dat de
overste van de wereld, de satan geoordeeld is. De mens die het werktuig is
van satan, kruisigde Christus. Maar doordat de Vader Hem heeft verhoogd op
de hoogste plaats, is daarmee het oordeel van satan definitief. Hij zal straks
worden geworpen in de poel die brandt van zwavel en vuur (Op12:10), maar
het oordeel is al definitief over hem! Zo is door de aanwezigheid van de Heilige
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Geest overduidelijk hoe Gods gedachten zijn over deze wereld. Ze is onder de
zonde, zonder gerechtigheid en op weg naar het oordeel.

Vers 12
Nog veel heb Ik u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen.
Nu het ware karakter van de wereld voor ons duidelijk is gemaakt, wil de Heer
dat we volkomen in de werkelijkheid van de wereld die gaat komen worden
ingewijd. Maar de discipelen die nog niet de Heilige Geest ontvangen hadden
konden nog niet dragen wat er zou worden geopenbaard over de hemelse en
de toekomende dingen.

Vers 13
Maar wanneer Hij is gekomen, de Geest van de waarheid, zal Hij u in de hele
waarheid leiden; want Hij zal vanuit Zichzelf niet spreken, maar alles wat Hij
zal horen, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.
Nu de Heilige Geest is gekomen, spreekt de verhoogde Christus tot ons, via het
woord van God (en in het bijzonder in de brieven van Paulus) en leert ons de
hele waarheid. Het is de Geest van de waarheid die ons zal leren over Christus
die de waarheid is. De hele waarheid omvat daarom:
1.

De komende periode van Christus in de gelovigen, vs13

2.

De heerlijkheden van Christus, vs14

3.

De dingen van de Vader in Christus, vs15

De Geest zal niet vanuit Zichzelf spreken. Dit is zeer belangrijk want dat wat uit
de Geest van God is, gaat ten diepste nooit over de Geest Zelf (hoewel de Bijbel
ons wel leert over de Heilige Geest uiteraard). Het zal altijd over Christus gaan!
Zoals de Zoon kwam om van de Vader te getuigen zo is de Geest gekomen
om van de Zoon te getuigen. De eenzijdige aandacht die er vandaag is voor
de Heilige Geest en de nadruk die er ligt op de zichtbare werkingen van de
Geest zijn daarom niet Bijbels. De toekomstige dingen hebben betrekking op
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de tijd die zou komen waarin de gemeente gevormd zou worden. Deze periode
is die van het geloof (Gl3:25) waar de discipelen in dit hele gedeelte op worden
voorbereid, ‘die dag’ van vs24,26 en het ‘uur’ van vs25 en 31. Paulus spreekt
hierover in 1Ko2:12-14. De komende heerlijkheid van Christus als Heer en in
Hem de hele volheid van God is wat de Geest ons wil voorhouden (zie 2Ko3:18;
Ef3:19).

Vers 14
Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal uit het mijne nemen en het u verkondigen.
Er is nu een Mens in de hemel, met eer en heerlijkheid gekroond op Wie wij
onze aandacht hebben te vestigen. Dát is de taak van de Heilige Geest vandaag
de dag. Hij verheerlijkt Christus voor onze harten opdat Hij daar woning maakt.
…opdat Hij naar de rijkdom van zijn heerlijkheid u geeft door zijn Geest met
kracht gesterkt te worden naar de innerlijke mens, zodat Christus door het geloof
in uw harten woont, Ef3:16-17

Het is de Geest die ons de onnaspeurlijke rijkdommen van Christus verkondigt.
Laten we hiervoor op Hem vertrouwen en niet op onze eigen inzichten en ons
natuurlijke intellect.

Vers 15
Alles wat de Vader heeft, is het mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij uit het
mijne neemt en het u zal verkondigen.
De Vader heeft alles aan de Zoon gegeven en zal alles onder zijn voeten
leggen. De hele raad van God de Vader in Christus wil de Heilige Geest aan ons
openbaren.
Want de kortstondige lichtheid van onze verdrukking bewerkt voor ons een
uitermate uitnemend, eeuwig gewicht van heerlijkheid; daar wij ons oog niet
richten op de dingen die men ziet, maar op de dingen die men niet ziet; want de
dingen die men ziet, zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet, zijn eeuwig.
2Ko4:17-18
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Het is voor iedere gelovige van zeer groot belang geestelijk te verstaan in wat
voor periode wij leven. Als we dit goed begrijpen, voorkomen we dat we scheef
gaan in ons geloofsleven. De tijd waarin wij nu leven is de ‘tegenwoordige boze
eeuw’ (Gl1:4). Het is de periode waarin de Heer Jezus afwezig is (zie Lk19:12)
en de gelovigen op aarde zijn welke wordt beheerst door de ‘geest van de
wereld’ (1Ko2:12). De god van deze eeuw, de satan (2Ko4:4) heeft het voor
het zeggen en de mens die Christus heeft afgewezen heeft onder diens invloed
een systeem opgericht waarbinnen geen ruimte is voor Hem. Dit systeem is ‘de
wereld’ (1Jh2:16). De wereld haat Christus (Jh15:18) en dus ook zijn discipelen
(Jh15:19). Wij leven in een wereld die Christus heeft verworpen en Hem haat.
De elf discipelen worden in de hoofdstukken die we behandelen voorbereid
op deze periode die nu al bijna tweeduizend jaar duurt. Zij verwachtten een
koninkrijk in heerlijkheid, maar in plaats daarvan spreekt de Heer over zijn
heengaan, over verdrukking en over vervolging. Om al deze dingen aan te
kunnen is de Trooster, de Heilige Geest gekomen om onze harten te richten
op dat wat boven is, Christus onze Heer en alle zegeningen in Hem. Dit opdat
wij in deze boze wereld vrucht zouden dragen tot eer van de Vader. Hij zou van
hen heengaan (vs7; Hd1:9). Maar na weer een korte tijd zou de Heilige Geest
komen die hen in staat zou stellen Hem op een heel nieuwe wijze te ‘zien’,
namelijk door het geloof.
Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen,
worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door
de Heer, de Geest. 2Ko3:18
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Vers 16
Een korte tijd, en u aanschouwt Mij niet meer; en nog eens een korte tijd, en
u zult Mij zien.
De Heer Jezus gaat nu, nadat Hij over de komst van de Heilige Geest heeft
gesproken (vs7-15), verder om in bijzonderheden te spreken over de tijd
die zou komen waarin er een nieuwe orde zou bestaan namelijk discipelen
op aarde, verbonden met Christus in de hemel door Wie zij de Vader zouden
kennen door de Geest die in hen zou komen wonen. Dit alles in een omgeving
die God haat. Binnenkort zouden ze Hem niet meer aanschouwen, d.w.z.
zijn werken van dichtbij meemaken. Hiermee doelt de Heer op zijn sterven
en verblijf in het graf voor drie dagen. ‘Nog eens een korte tijd’ doelt op zijn
opstanding. Hier wordt het woord ‘zien’ gebruikt, dat betrekking heeft op het
onderscheiden van zijn persoon in de opstanding.

Vers 17 en 18
Sommigen dan van zijn discipelen zeiden tot elkaar: Wat is dit, dat Hij tot ons
zegt: Een korte tijd, en u aanschouwt Mij niet; en nog eens een korte tijd, en
u zult Mij zien; en: Omdat Ik heenga tot de Vader? Zij zeiden dan: Wat is dit,
dat Hij zegt: Een korte tijd? Wij weten niet waarover Hij spreekt.
Wederom zien we dat de natuurlijke mens, zonder de inwoning van de Heilige
Geest, niets kan begrijpen van de geestelijke dingen (zie 1Ko2:14). Deze Joodse
mannen begrijpen niet hoe hun Messias niet meer te zien zal zijn en hoe Hij
wel te zien zou zijn terwijl Hij naar de Vader gaat. Terwijl de Heer zijn woorden
spreekt vanaf hoofdstuk 13 worden de discipelen steeds stiller. We hebben
gezien dat vijf van hen iets hebben gezegd, maar na het verlaten van de
bovenzaal hebben ze gezwegen. Hier spreken ze ‘onder elkaar’, maar durven
hun twijfels niet meer te uiten naar Hem.

Vers 19 en 20
Jezus wist dat zij Hem dit wilden vragen en zei tot hen: Daarnaar zoekt u met
elkaar, dat Ik gezegd heb: Een korte tijd, en u aanschouwt Mij niet; en nog
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eens een korte tijd en u zult Mij zien? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u dat u zult
wenen en weeklagen, maar de wereld zal zich verblijden; u zult bedroefd zijn,
maar uw droefheid zal tot blijdschap worden.
De Heer die alle harten kent, komt hun vragen tegemoet. De wereld zou zich
verblijden bij zijn dood.
Herodes en Pilatus nu werden op diezelfde dag vrienden met elkaar, want zij
leefden tevoren in vijandschap jegens elkaar. Lk23:12

De discipelen zouden bedroefd worden na zijn sterven. Maar hun droefheid
werd tot blijdschap bij het zien van de opgestane Heer.
En zij gingen vlug weg van het graf, met vrees en grote blijdschap, en liepen snel
om het zijn discipelen te berichten. Mt28:8

Vers 22 en 23
Wanneer een vrouw baart, heeft zij droefheid omdat haar uur gekomen
is; maar wanneer zij het kind heeft gebaard, denkt zij niet meer aan de
benauwdheid, uit blijdschap dat een mens in de wereld is geboren. Ook
u hebt dan nu wel droefheid; maar Ik zal u weerzien en uw hart zal zich
verblijden en niemand neemt uw blijdschap van u weg.
De Heer gebruikt de illustratie van een zwangere vrouw die een kind baart. De
snelle overgang tussen pijn en moeite naar blijdschap is exact wat de discipelen
zouden ervaren bij het zien van de Heer na hun grote verdriet om zijn sterven.
Toen het dan avond was op die eerste dag van de week, en de deuren waar de
discipelen waren, wegens hun vrees voor de Joden waren gesloten, kwam Jezus,
ging in het midden staan en zei tot hen: Vrede zij u! En toen Hij dit had gezegd,
toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan verblijdden zich toen
zij de Heer zagen. Jh20:19-20

Vers 24
En in die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: alles wat
u de Vader zult bidden in mijn naam, zal Hij u geven.
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‘In die dag’ is de periode van zijn afwezigheid tot aan zijn komst voor de zijnen.
In ‘die dag’ is er een bijzondere verbinding tussen gelovigen op aarde en de
Heer in de hemel. Zij ‘zien’ Hem met de ogen van het geloof en kennen Hem
als hun vreugde.
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. 1Pt1:8

In deze tijd hoeven we niet de Heer te vragen om voor ons de Vader te vragen,
maar hebben we via Hem rechtstreeks toegang tot de Vader (Ef2:18). Als wij
iets bidden in de naam van de Heer Jezus, zal de Vader het ons geven want
Hij ziet zijn Zoon komen als wij tot Hem gaan. Hij is immers ons leven. ‘In zijn
naam’ betekent overeenkomstig zijn gedachten en wensen, passend bij zijn
persoon en passend bij de nieuwe verhouding waarbij Hij onze verheerlijkte
Heer is en wij de kinderen van de Vader.

Vers 24
Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam; bidt en u zult ontvangen,
opdat uw blijdschap volkomen zal zijn.
Tijdens de aanwezigheid van de Heer konden de discipelen alles aan Hem
vragen wat hen bezighield en Hij was altijd bereid hun hierin tegemoet te
komen. Hij leerde hen bidden ‘Onze Vader’ (Mt6:9), maar dit was de Vader in
de zin van oorsprong van het volk Israël (Dt32:6), niet de Vader zoals wij die nu
kennen in deze periode door de Heilige Geest.
En omdat u zonen bent, heeft God de Geest van zijn Zoon in onze harten
uitgezonden, die roept: Abba, Vader! Gl4:6

Bidden wij naar de wil van God de Vader, dan ontvangen we opdat onze
blijdschap volkomen zal zijn. De discipel bidt wat de Zoon zou bidden en de
Vader verhoort dit.
En dit is de vrijmoedigheid die wij jegens Hem hebben, dat als wij iets bidden naar
zijn wil, Hij ons hoort. En als wij weten dat Hij ons hoort, wat wij ook bidden, dan
weten wij dat wij de beden hebben die wij van Hem hebben gebeden. 1Jh5:14-15
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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.
Tot nu toe sprak de Heer veel in gelijkenissen en beelden. Na zijn opstanding
zou Hij direct en vrijuit over de Vader spreken tot de zijnen. Dit gebeurde al toen
Hij sprak over ‘Mijn Vader en uw Vader’ in Jh20:17. Daarna, als verheerlijkte
Heer via de apostelen. In hun geschriften wordt de naam van de Vader bekend
gemaakt (Jh17:26), vooral in die van Paulus aan de Efeziërs en de brieven van
Johannes.

Vers 26 en 27
Op die dag zult u in mijn naam bidden; en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor
u zal vragen, want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en
geloofd hebt dat Ik van God ben uitgegaan.
‘Die dag’ is dus de tijd van zijn afwezigheid in een wereld die Hem haat, terwijl
Hij met eer en heerlijkheid is gekroond in de hemel (Hb2:9) en zijn discipelen
op aarde in intieme verbinding zijn gebracht met de Vader door de Heilige
Geest. Zij bidden namens Christus, volgens zijn belangen rechtstreeks tot de
Vader. Hij is niet meer de ‘tussenpersoon’ zoals toen Hij op aarde was, want de
gelovigen hebben direct toegang tot de Vader. Deze heeft ons lief omdat wij
Hem hebben liefgehad en hebben geloofd dat Hij namens God gekomen is en
dat God door Hem sprak. Hij is God.

Vers 28
Ik ben van de Vader uitgegaan en ben in de wereld gekomen; Ik verlaat de
wereld weer en ga heen naar de Vader.
Niet alleen is Hij van God uitgegaan in de zin dat Hij namens God sprak, Hij
is ook van de Vader uitgegaan als de Zoon. Hij heeft de Vader geopenbaard
in de wereld, in Israël (Jh1:18). Nu kan de wereld weten wie de Vader is als
iemand tot geloof komt in de Heer Jezus. De heerlijkheid van de Vader is in het
leven en het sterven van de Heer Jezus tot uitdrukking gekomen. Nu zou Hij de
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wereld gaan verlaten omdat deze Hem haat en Hem verwerpt. Zijn heengaan
naar de Vader is nu als mens. Wat een heerlijkheid om bij de Vader te zijn waar
niets in tegenspraak is met zijn wezen.

Vers 29 en 30
Zijn discipelen zeiden: 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.
Na deze uitleg begrijpen de discipelen het en uiten ze hun geloof in Hem,
hoewel dit nog erg oppervlakkig was want ze spreken niet over de Vader maar
over God, hetgeen past bij hun Joodse gedachtegoed.

Vers 31 en 32
Jezus antwoordde hun: Gelooft u nu? 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 alleen, omdat de Vader met Mij is.
De Heer toont dat hun zojuist beleden geloof geen rekening hield met hun
eigen zwakheid. Ze zouden Hem bij zijn arrestatie allemaal in de steek laten,
maar de Vader is altijd bij de Zoon. Die twee gingen samen naar Golgotha (zie
Gn22:6). Hoewel de mens Jezus op het kruis verlaten werd door God, was de
Zoon nooit alleen. Ook dit is voor ons beperkte verstand niet te begrijpen,
maar alleen te aanvaarden in het geloof.

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.
We moeten leren afzien van onze eigen zwakheid en onze vrede vinden in
Hem. De wereld is een plaats waar verdrukking is voor de gelovigen in de
Heer (Rm8:35; 2Tm3:12). Ondanks ons falen en onze zwakheid roept de Heer
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ons op om de moed niet te verliezen en op Hem te zien die de wereld heeft
overwonnen. Al de listen van de overste van de wereld, alle verleidingen van
de wereld en alle valkuilen van de wereld hadden geen enkele invloed op
Hem. Daarom zijn wij meer dan overwinnaars (Rm8:37; 1Jh5:4-5) omdat Hij
die ons heeft liefgehad de wereld waarin wij niet thuishoren en die ons haat
(Jh17:14,16) heeft overwonnen.
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Johannes 17:1-10
Voordat de Heer Jezus zijn werk zou volbrengen op het kruis van Golgotha
plaatst Hij Zich in gedachten al achter deze gebeurtenis wanneer Hij terug
zou zijn bij de Vader. Zijn publieke bediening in de wereld is voorbij. De elf
discipelen worden in dit gedeelte, dat begon in hoofdstuk 13, voorbereid op
zijn dood, opstanding en hemelvaart en zij vertegenwoordigen hierin alle
gelovigen. Ieder die in Hem zou geloven gedurende nu bijna tweeduizend
jaar, moet zich goed realiseren dat in deze wereld geen plaats voor Hem is en
dus ook niet voor hen. Paulus noemt deze tijd de ‘tegenwoordige boze eeuw’
(Gl1:4). Jakobus waarschuwt tegen de vriendschap met deze wereld (Jk4:4).
De Heer Jezus brengt daarom de gelovigen in het bewustzijn van hun relatie
met goddelijke personen in Jh14, de noodzaak van het in Hem blijven in Jh15
en het werk van de Heilige Geest in Jh16. We moeten ons door het geloof goed
realiseren in welke wereld we leven en welke krachtbronnen Hij ons heeft
gegeven om Hem hier beneden te vertegenwoordigen opdat er vrucht zal zijn
tot verheerlijking van de Vader. Nu, in Jh17, is zijn onderwijs aan de discipelen
voorbij en alles wat Hij moest zeggen is gezegd. Hij richt nu zijn hart tot de
Vader. We hebben het grote voorrecht om mee te luisteren wat er in het hart
van de Zoon is tot de Vader. Niet voor niets wordt dit hoofdstuk 17 daarom ook
wel ‘het heilige der heilige’ genoemd.

Vers 1
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;
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De Heer Jezus, de eeuwige Zoon, spreekt niet meer over zijn Vader, maar tot
Hem. De verlangens van Jezus’ hart als de eeuwige Zoon worden hier openbaar.
Deze verlangens betreffen voor een groot deel ons, de gelovigen. We kunnen
het hele gebed opdelen in drie delen:
1.

Zijn verlangen dat de Vader wordt verheerlijkt in de Zoon, vs1-5.

2.

Zijn verlangen dat Hij Zelf wordt verheerlijkt in de gelovigen, vs6-21.

3.

Zijn verlangen dat de gelovigen worden verheerlijkt met Hem, vs22-26.

De Heer spreekt als volmaakt mens op aarde tot de hemel waar zijn Vader is.
Zijn volmaakte verlangen was om de Vader in alles te verheerlijken; in zijn leven
en in zijn dood. Het uur was gekomen dat Hij zou teruggaan naar de hemel,
naar de Vader. Hij vraagt om de verheerlijking van Zichzelf, maar niet zoals de
gevallen mens dat zou wensen. Deze verheerlijkt altijd zichzelf als hij macht
krijgt (getuigen alle wereldleiders, zie het boek Daniël), maar de Heer Jezus
vraag om de verheerlijking van Zichzelf opdat Hij de Vader zou verheerlijken.
De Vader heeft Hem verheerlijkt en gekroond met alle eer en heerlijkheid
(Hb2:9). In deze positie verheerlijkt de Zoon de Vader.

Vers 2
zoals U Hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat alles wat U Hem hebt
gegeven, Hij hun eeuwig leven geeft.
De Vader heeft de Zoon macht gegeven over alle mensen. Hij zal het oordeel
uitoefenen namens de Vader over ieder mens (Jh5:22,27; 12:48). Het
verheerlijken van de Vader door de Zoon gebeurt doordat de Zoon eeuwig
leven geeft aan ieder die door de Vader aan Hem is gegeven overeenkomstig
deze macht over alle vlees. Ieder die het evangelie gelooft mag weten dat hij/
zij is gegeven door de Vader aan de Zoon en dat dit al in Gods raad was voor
de tijden van de eeuwen.
…die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze
werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in
Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen, 2Tm1:9
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Vers 3
En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en
Jezus Christus die U hebt gezonden.
Zij die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn worden in dezelfde gemeenschap
gebracht als die de Vader en de Zoon (als mens) kennen. Niemand kent de Zoon
dan de Vader in die zin het doorgronden van Hem als God én mens (Mt11:27),
maar we kennen Hem wel zoals de Vader Hem kent als volmaakt mens. Het
is de atmosfeer van het leven die de Heer hier bedoelt. Dit is de definitie van
‘eeuwig leven’ in de geschriften van Johannes. Wij kennen de Vader (Gl4:6)
zoals de Heer Hem kent en wij kennen de Heer Jezus zoals de Vader Hem kent.
Wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze
ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben betreffende het woord
van het leven (en het leven is geopenbaard en wij hebben gezien de getuigen en
verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en ons geopenbaard is);
wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook u met ons
gemeenschap hebt. En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon
Jezus Christus. 1Jh1:1-3

De Vader is de enige waarachtige God en wij kennen Hem doordat Christus
ons heeft verzoend met God en ons de Vader heeft geopenbaard. Het eeuwige
leven, het kennen van de Vader en de Zoon voert ons buiten deze wereld,
buiten de tijd en buiten het bereik van de dood.

Vers 4
Ik heb U verheerlijkt op de aarde, terwijl Ik het werk heb voleindigd dat U Mij
te doen hebt gegeven;
De Heer spreekt over het werk dat Hij op aarde heeft voleindigd om de Vader
te verheerlijken. Het kruis wordt hier niet gezien als iets dat ons voordeel
biedt, maar als een middel om de Vader te verheerlijken. Dit was wat de Heer
in de eerste plaats voor ogen had. Wat een contrast met de mens die God door
de zonde op aarde ten volle heeft onteerd!
En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op aarde groot was, en dat al de
gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Gn6:5
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Paulus stelt dan ook terecht vast dat er niemand rechtvaardig is of verstandig,
en dat allen zijn afgeweken en strafschuldig staan tegenover God (Rm3:9-19).

Vers 5
en nu, verheerlijk Mij, U, Vader, bij Uzelf met de heerlijkheid die Ik bij U had
voordat de wereld was.
De Zoon is God en kan daarom zeggen ‘verheerlijk Mij’. Wij kunnen als
schepsels slechts zeggen ‘verheerlijk Christus in mij’. Maar de Zoon vraagt
om de verheerlijking van Zichzelf bij de Vader met de heerlijkheid die Hij van
eeuwigheid af aan bezat bij de Vader. Hij had deze heerlijkheid niet ontvangen,
maar Hij had deze altijd al. Hierdoor zien we wederom dat de Heer Jezus God
de Zoon is die van eeuwigheid af in de boezem van de Vader is (Jh1:18). Voordat
de wereld was kende de Zoon de Vader en andersom. Nu de Heer Jezus als
mens terugkeert naar de Vader vraagt Hij om als mens deze heerlijkheid te
mogen ontvangen van de Vader die Hij als de Zoon altijd al had.

Vers 6
Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld hebt
gegeven. Zij waren de uwen en U hebt ze Mij gegeven; en zij hebben uw
woord bewaard.
Nu komen we bij het tweede gedeelte van dit gebed waarin de verheerlijking
van Christus in de gelovigen centraal staat. We hebben in dit evangelie gezien
dat de Heer Jezus de naam van de Vader bekend heeft gemaakt aan individuele
mensen in Israël die Hem erkenden als van God gezonden. Hij openbaarde de
Vader aan hen. Zij zijn uit de wereld gegeven aan de Zoon door de Vader en
niet meer van deze wereld (zie vs14,16). De wereld kent God niet maar zij zijn
uit de wereld genomen (Gl1:4) en aan de Zoon gegeven. We leren hier dat
de gelovigen van de Vader waren en aan de Zoon gegeven zijn. Wonderlijke
gedachte!
Paulus, slaaf van God alsook apostel van Jezus Christus, naar het geloof van de
uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid die naar de godsvrucht is, in
de hoop van het eeuwige leven dat God, die niet kan liegen, beloofd heeft voor de
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tijden van de eeuwen; maar op zijn eigen tijd heeft Hij zijn woord geopenbaard
door de prediking. Tt1:1-2

Zij hebben het woord van de Vader bewaard, wat het woord is over de
Zoon. Ze hebben Hem aangenomen (Jh1:12) en zo het woord van de Vader
gehoorzaamd wat van Hem in de Zoon te zien was en door Hem over de Vader
werd gezegd.

Vers 7
Nu hebben zij erkend dat alles wat U Mij hebt gegeven, van U is.
De discipelen erkenden dat wat de Zoon zei dat is wat de Vader zegt. Alles is
(niet ‘was’) van de Vader en de Zoon heeft dit openbaar gemaakt in zijn leven.

Vers 8
Want de woorden die U Mij hebt gegeven, heb Ik hun gegeven en zij hebben
ze aangenomen en waarlijk erkend dat Ik van U ben uitgegaan, en zij hebben
geloofd dat U Mij hebt gezonden.
De woorden die de Zoon van de Vader had ontvangen, getuigden van Wie de
Vader is. Zijn liefde en zijn heiligheid zijn in die woorden volmaakt duidelijk
geworden.
Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken; maar de Vader die Mij heeft gezonden,
die heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. Jh12:49
De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet vanuit Mijzelf, maar de Vader die in
Mij blijft, Die doet de werken. Jh14:10
…en het woord dat u hoort, is niet van Mij, maar van de Vader die Mij heeft
gezonden. Jh14:24

Hoewel de discipelen nog niet werkelijk begrepen wie de Vader was (de Heilige
Geest was er nog niet), was hun hart oprecht en erkenden ze dat de Heer Jezus
van God was uitgegaan en door Hem was gezonden. De gelovigen hebben dus
bewaard, erkend, aangenomen en geloofd dat wat de Zoon getuigt over de
Vader.
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Vers 9
Ik vraag voor hen; niet voor de wereld vraag Ik, maar voor hen die U Mij hebt
gegeven; want zij zijn de uwen
Het hart van de Heer gaat uit naar de zijnen, niet naar de wereld. Hij brengt
de gelovigen bij de Vader die Hij aan Hem gegeven heeft. Zij zijn van de Vader
en dus gaat het hart van de Zoon naar hen uit. Hoewel zij aan de Zoon zijn
gegeven blijven ze van de Vader. Er is vanaf de hemelvaart van Christus geen
sprake meer van Israël en de volken, maar van discipelen en de wereld. We zien
hier dat de Vader een gezelschap heeft gekend, uitverkoren en voorbestemd
(Rm8:29-30; Ef1:4-5). De wereld gaat verloren maar de gelovigen zijn al bekend
bij de Vader. De Zoon bidt dat Hij in hen wordt verheerlijkt zoals Hij de Vader
op de aarde heeft verheerlijkt.

Vers 10
(en al het mijne is het uwe en het uwe het mijne), en Ik ben in hen verheerlijkt.
Wij zouden nog kunnen nazeggen dat al het onze tevens van de Vader is, maar
alleen God de Zoon kan zeggen dat al wat van de Vader is ook van Hem is.
Hij spreekt hier over de discipelen. Zij zijn van de Vader en van de Zoon en
Christus is in hen verheerlijkt. Dit duidt niet op hun zwakke praktijk, maar op
hun positionele eenheid met Hem. Deze eenheid zien we later in dit hoofdstuk
in vs21-23. Later beschrijft Paulus deze eenheid vaak in het beeld van een
hoofd en een lichaam.
En Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en Hem als hoofd over alles
gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in
allen vervult. Ef1:22-23

Dat wij met Hem zó verenigd zijn is met het doel Hem in deze vijandige wereld
te vertegenwoordigen. Het gebed van de Heer is daarvoor hard nodig!
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De Heer Jezus staat vlak voor zijn overgave in de dood en heeft met zijn
discipelen nog enkele momenten om hen belangrijk onderwijs te geven.
Hij zal verheerlijkt worden bij de Vader en zij zullen op aarde achtergelaten
worden, maar niet als wezen (Jh14:18). Hij zal de Vader vragen en Hij zal hen
een andere Voorspraak geven die tot in eeuwigheid bij en in hen zal blijven
(Jh14:17). Deze Geest van de waarheid zal de apostelen en ook alle gelovigen
in de hele waarheid leiden over de Vader (Jh16:13-15,25). In dit hoofdstuk
zien we de Zoon die de Vader vraagt de gelovigen te bewaren omdat zij van
de Vader zijn en aan de Zoon gegeven. In een boze wereld is het hun roeping
om de Zoon te verheerlijken (vs10). De Zoon bidt dat de Vader hen bewaart
en heiligt opdat dit doel wordt bereikt. De verantwoordelijkheid om vrucht te
dragen ligt bij de gelovige, maar niet om iets te doen, maar om door het geloof
vervuld te worden met de Vader en met de Zoon. Dit is het (ver)blijven in de
gemeenschap met de Vader en de Zoon.

Vers 11
En Ik ben niet meer in de wereld, en zij zijn in de wereld, en Ik kom tot U,
Heilige Vader: bewaar hen in uw naam die U Mij hebt gegeven, opdat zij één
zijn zoals Wij.
De Heer plaatst Zich in dit gebed achter het kruis, de opstanding en de
hemelvaart. Hij is dan niet meer in de wereld. De wereld ziet Hem niet meer
totdat Hij komt in majesteit en heerlijkheid. Nadat de Heer Jezus de redenen
heeft genoemd voor zijn gebed, maakt Hij duidelijk waarvoor Hij bidt: de
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bewaring van de discipelen in de wereld. Zo zien we dat de Vader ons bewaart,
de Zoon voor ons bidt en pleit (zie vs19) en de Geest ook voor ons bidt
(Rm8:27). In dit gebed van de Zoon tot de Vader zien we vier verzoeken van
de Heer:
1.

Dat we worden bewaard in de naam van de Vader

2.

Dat we één zijn zoals de Vader en de Zoon dit zijn

3.

Dat we worden bewaard voor de boze

4.

Dat we geheiligd worden door de waarheid

De Heer noemt de Vader ‘heilige Vader’ om aan te geven dat het zijn verlangen
is dat wij ook heilig zouden zijn hier op aarde, afgezonderd tot God. We zien
dit ook in dit gedeelte:
Weest als kinderen van de gehoorzaamheid niet gelijkvormig aan de begeerten
van vroeger in uw onwetendheid, maar wordt, zoals Hij die u geroepen heeft
heilig is, ook zelf heilig in al uw wandel; 16 want er staat geschreven: ’Weest
heilig, want Ik ben heilig’. 1Pt1:15-16

Petrus noemt daarbij in vs17 de Vader die wij aanroepen. Als wij belijden bij
Hem te horen dan behoren we ook zijn natuur te weerspiegelen. ‘Opdat zij
één zijn zoals wij’ is in de eerste plaats voor de apostelen bedoeld. Zij waren in
doel, gedachten en verkondiging één zoals dat ook het geval is met de Vader
en de Zoon. Maar verder dan dit geldt dit ook voor alle gelovigen. Heiligheid
komt voor eenheid, want een eenheid zonder heiligheid is niet volgens het
wezen van God (zie Fp2:1-2). In het boek Handelingen zien we deze eenheid,
door de Geest bewerkt in het optreden van de apostelen.

Vers 12
Toen Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam. Hen die U Mij hebt gegeven,
heb Ik bewaakt en niemand van hen is verloren gegaan dan de zoon van het
verderf, opdat de Schrift vervuld werd.
De Heer benoemt hier de redenen dat Hij voor de zijnen pleit bij de Vader.
Toen Hij nog bij hen was, heeft Hij hen bewaard in de naam van de Vader. Nu
gaat zijn zorg voor hen verder door hen aan de Vader op te dragen. Zij waren
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van de Vader aan de Zoon gegeven en Hij heeft niemand van hen verloren
laten gaan dan Judas, die hier ‘de zoon van het verderf’ wordt genoemd. Deze
uitdrukking vinden we ook in 2Ts2:3
Laat niemand u op enigerlei wijze bedriegen, want die komt niet als niet eerst
de afval gekomen is en de mens van de zonde geopenbaard is, de zoon van het
verderf.

Hier doelt Paulus op de komende antichrist, de ‘mens van de zonde’. Zowel
bij Judas als deze komende mens lezen we dat satan in hem is (Jh13:27;
Op13:11). Omdat deze typische uitdrukking voor beiden wordt gebruikt
hebben sommigen geopperd dat het wel eens Judas zou kunnen zijn die later
de antichrist zal worden. Er zijn wel wat meer kleine aanwijzingen voor, maar
te weinig om dit Schriftuurlijk goed te onderbouwen. Judas was geroepen als
apostel, maar niet door de Vader aan de Zoon gegeven. Hij sloot zijn hart voor
de Heer en de Schrift voorzegt dat dergelijk handelen tot verderf leidt.

Vers 13
Maar nu kom Ik tot U en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap
volkomen hebben in zichzelf.
Doordat de Zoon in de wereld spreekt over zijn zorg voor de discipelen die Hij
aan de Vader opdraagt, zorgt dit voor blijdschap in ieder die deze woorden
gelooft en begrijpt. De waakzaamheid van de Heer voor de zijnen is niet
veranderd, hoewel zijn methode wel is veranderd. Blijdschap in onze harten is
doordat wij weten, door het geloof, dat de liefde van de Vader ervoor zorgt dat
Hij ons bewaart in deze boze wereld.

Vers 14
Ik heb hun uw woord gegeven; en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet
van de wereld zijn zoals Ik niet van de wereld ben.
De Heer had het woord van de Vader aan de discipelen gegeven. Dit woord
betreft de eeuwige raadsbesluiten van de Vader. Door de liefde van de Vader te
kennen en tot welke zegeningen deze liefde leidt, bewaren wij het woord van
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de Vader. Maar de wereld haat ieder die zich naar Christus noemt en zo leeft.
Een leven dat aan Christus is toegewijd en het woord van de Vader koestert,
sluit zich af van de invloed van de wereld en daarmee is de wereld in een
dergelijk leven veroordeeld. Een gelovige is niet van de wereld zoals de Heer
niet van de wereld is. Hij leefde in deze wereld vanuit de gemeenschap met de
Vader en werd daarom niet begrepen en gehaat. Wij zijn burgers van een rijk
in de hemelen (Fp3:20) en hebben in deze wereld hetzelfde deel als Hij had.
Hierin is de liefde bij ons volmaakt (opdat wij vrijmoedigheid hebben in de dag
van het oordeel), dat zoals Hij is, ook wij zijn in deze wereld. 1Jh4:17

Vers 15-16
Ik vraag niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart
voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
Het moment dat de gelovigen uit de wereld zouden worden genomen, is nog
niet aangebroken. Er is werk te doen in deze wereld voor de gelovigen. Maar
de wereld is een groot gevaar voor hen, daarom bidt de Heer dat de Vader ons
bewaart voor de boze, dat is de duivel. Hij is een overwonnen vijand, maar
kan met zijn listen ons trekken in de wereld en weg van Christus zodat we
krachteloos worden in ons werk voor de Heer. Wij zijn niet van deze wereld wat
betreft onze positie. Zoals Christus niet van deze wereld is en wij zijn lichaam
zijn (Ef1:23) behoren we daarom ook stand te houden tegen de verleidingen
om tot deze wereld te gaan behoren wat betreft ons gedrag.
Hebt de wereld niet lief, noch wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft,
is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van
het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de
Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerte, maar
wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 1Jh2:15-17

Vers 17
Heilig hen door de waarheid: uw woord is de waarheid.
Bewaard blijven voor de boze en voor de wereld is niet genoeg. Daarom bidt de
Heer dat wij geheiligd mogen worden wat betekent afgezonderd en toewijding
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aan God. Deze toewijding in heiliging is de praktische uitwerking van onze
geheiligde positie voor God (zie Hb10:10,14). De Heer noemt twee manieren
waarop deze heiliging plaatsvindt. Allereerst is dit door de waarheid te leren
kennen welke hier het woord van de Vader is. Alle Schrift is uiteraard nuttig
(2Tm3:16), maar het woord van de Vader is in het bijzonder de openbaring van
zijn raad en zijn heerlijkheid zoals deze is opgetekend in het Nieuwe Testament.
We zien door de hele Bijbel heen dat als God Zich aan iemand openbaart, er
praktische heiliging volgt (zie Gn17:1). Nu de naam, de raad en de heerlijkheid
van de Vader in het volle licht zijn geopenbaard, is deze heiliging des te sterker
mogelijk.

Vers 18
Zoals U Mij in de wereld hebt gezonden, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
De heiliging, toewijding tot God is nodig voor de opdracht van de discipelen. Zij
zijn in de wereld gezonden om de Zoon te vertegenwoordigen en het evangelie
in woord en daad te verspreiden. Zoals de Zoon door de Vader was gezonden
om van Hem te getuigen, zo zijn wij in de wereld gezonden om van de Zoon te
getuigen.

Vers 19
En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn door de waarheid.
Hier leren we, na vers 17, de tweede manier waarop onze praktische heiliging
tot stand komt. Naast het effect van de waarheid in onze gewetens is er ook de
verheerlijkte Christus die onze harten tot Zich trekt. Hij heiligt Zich daar voor
ons, opdat wij in onze harten gesterkt zouden zijn door Hem.
…zodat Christus door het geloof in uw harten woont, terwijl u in de liefde
geworteld en gegrond bent; Ef3:17

Aangetrokken door de onnaspeurlijke rijkdommen die er in Hem zijn, en in
zijn liefde bewaard (Ef3:18) worden we steeds meer een Hem toegewijd en
geheiligd door de waarheid die levend in Hem wordt gevonden.
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…maar terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, in alles opgroeien tot Hem
die het hoofd is, Christus, Ef4:15

In de heerlijkheid is Hij het Voorwerp van onze liefde waardoor wij uit deze
wereld tot Hem getrokken worden en in Hem leren wie de Vader is.

Vers 20
En Ik vraag niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord
in Mij geloven,
De Heer heeft de elf discipelen voor ogen gehad in dit gebed, maar maakt hier
overduidelijk dat alles wat Hij heeft gebeden ook voor allen geldt die door het
woord van de apostelen zouden geloven in Hem. De gemeente die de Heer
bouwt (Mt16:18) bevat alle gelovigen van na het kruis tot aan de opname van
de gemeente.

Vers 21
opdat zij allen één zijn, zoals U, Vader, in Mij en Ik in U, opdat ook zij in Ons
één zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.
De eerste keer dat de Heer voor eenheid bad in vs11 was dit specifiek voor
de apostelen in hun getuigenis. Dáár was het gebed dat zij één zouden zijn
‘zoals Wij’, de Vader en de Zoon. Hier bidt de Heer voor de wijdere cirkel van
alle gelovigen opdat zij allen één zijn ‘in Ons’, d.w.z. de gemeenschappelijke
liefde die er is onder de gelovigen voor de Vader en voor de Zoon (zie 1Ko1:9;
1Jh1:3). Ondanks grote verschillen in afkomst en achtergrond die er bestaan
onder gelovigen zijn zij ‘in Ons’ één.
De menigte nu van hen die geloofden, was één van hart en ziel, en niemand
zei dat iets van zijn bezittingen zijn eigendom was, maar zij hadden alle dingen
gemeenschappelijk. Hd4:32

Deze eenheid in het zich verheugen in de Vader en de Zoon is een getuigenis
naar de wereld toe. Als een gezelschap mensen zich zó verheugt in de Vader
dan moet deze wel de Zoon hebben gezonden om dit mogelijk te maken.
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Vers 22
En de heerlijkheid die U Mij hebt gegeven, heb Ik hun gegeven, opdat zij één
zijn zoals Wij één zijn:
Dit gebed begon met het verlangen van de Zoon dat de Vader verheerlijkt zou
worden. Vervolgens bad Hij dat de zijnen bewaard zouden worden in deze
wereld opdat Hij in hen verheerlijkt zou worden. Nu, in het laatste gedeelte
van dit gebed heeft de Heer de toekomst voor Zich, het publieke eindresultaat
van de verlossing en van de raad van de Vader. Allereerst stelt de Heer dat de
heerlijkheid die de Vader aan Hem als mens heeft gegeven in de heerlijkheid,
is gegeven aan de gelovigen. Door deze heerlijkheid zijn zij net zo één met
Christus als Hij dat met de Vader is. Straks zal deze eenheid voor eeuwig
zichtbaar zijn in deze schepping, maar zij zijn ook nu al volkomen één als het
lichaam van Christus zoals de Vader en de Zoon één zijn (1Ko12:12). We lezen
in Rm8:30 dat we nu al zijn verheerlijkt in Christus.

Vers 23
Ik in hen en U in Mij; opdat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkent
dat U Mij hebt gezonden en hen hebt liefgehad zoals U Mij hebt liefgehad.
De Heer Jezus spreekt hier over die dag dat alles wat Hij heeft volbracht op het
kruis, publiekelijk en openlijk zichtbaar zal worden gemanifesteerd tijdens het
vrederijk en tot in eeuwigheid. De gemeente zal gezien worden ‘volmaakt tot
één’, terwijl Christus in hen verheerlijkt zal worden.
…wanneer Hij komt om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en
bewonderd te worden in allen die hebben geloofd; 2Ts1:10

De Vader wordt volmaakt gekend en gezien in Christus en zo zijn de heiligen
tot één gemaakt om Christus te vertonen in al zijn heerlijkheid. Dan zal de
wereld moeten erkennen hoe groot de liefde van de Vader voor de Zoon is,
dat Deze in mensen wordt verheerlijkt die ooit zondaren waren en dat Hij
daartoe gezonden was. De verdrietige toestand van verdeeldheid binnen de
christenheid op aarde toont dat Christus niet het enige doel is gebleven van de
gelovigen. Maar zelfs al was dit het geval geweest dan nog was Christus niet zo
verheerlijkt geweest als dit straks het geval zal zijn.
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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.
Er zal echter een heerlijkheid zijn straks in de eeuwigheid die de heerlijkheid
zoals beschreven in het vorige vers, die in het vrederijk zal worden gezien, verre
te boven zal gaan. Dit is de heerlijkheid die te maken heeft met de intieme cirkel
van gelovigen in het huis van de Vader waar bijzondere hemelse zegeningen
genoten worden. Dat is de plaats waar Christus altijd verblijft in zijn geest ook
toen Hij deze woorden sprak. Hij spreekt niet vaak de woorden ‘Ik wil’ uit, en dit
is één van de twee keren in de Bijbel (ook in Mt8:3). Wij zullen de heerlijkheid
van de Heer niet alleen weerspiegelen, maar ook aanschouwen. Meer dan dat,
er is een heerlijkheid aan Hem welke wij niet zullen weerspiegelen, maar wel
zullen aanschouwen. Dit is de heerlijkheid die Hij van de Vader als mens heeft
ontvangen en die de liefde van de Vader van eeuwigheid af zal tonen. Hij wil
dat wij bij Hem zijn, voor de vreugde van zijn eigen hart, om deze heerlijkheid
te aanschouwen, een zeer troostrijke en vreugdevolle gedachte!

Vers 25
Rechtvaardige Vader, - en de wereld heeft U niet gekend, maar Ik heb U
gekend, en dezen hebben erkend dat U Mij hebt gezonden.
De Heer spreekt over ‘rechtvaardige Vader’ omdat het einddoel van zijn raad
deze gerechtigheid openbaar maakt. De heiligen zullen Hem ten volle kennen
aan Wie deze speciale heerlijkheid toebehoort. Deze speciale liefde van de
Vader, deze speciale kennis van Hem die kwam om de Vader bekend te maken.
Zo zullen zij voor eeuwig gescheiden zijn van de wereld die onder het oordeel
ligt en niet heeft willen zien dat de Zoon door de Vader gezonden was en dat
deze Zoon de Vader heeft gekend.

358

Johannes 17:11-26

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.
De Heer Jezus kwam om de Vader bekend te maken. Hij heeft dit in dit evangelie
gedaan in zijn leven en in zijn overgave in de dood. Hij zal deze naam blijven
bekendmaken aan ons via de Heilige Geest en door het woord. Het doel is dat
wij ons bewust worden van de liefde van de Vader en dat deze liefde de Zoon
betreft. Zo zal Hij die door de Vader geliefd is van eeuwigheid af een steeds
grotere plaats in onze harten krijgen opdat Hij in onze levens openbaar wordt,
‘Ik in hen’. Dit is het grote doel dat God heeft met iedere gelovige en waar dit
gebed meer eindigt, Christus zichtbaar in de zijnen.
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Johannes 18:1-14
Na de indrukwekkende woorden van de Heer Jezus tot zijn discipelen (en tot
ons!) in de hoofdstukken 13 t/m 16 en zijn gebed tot de Vader in hoofdstuk
17 zijn we gekomen tot het verslag van de laatste uren voor de kruisiging
in hoofdstuk 18. Zoals overal in dit evangelie staat ook in dit verslag de
heerlijkheid centraal van de Heer als de eeuwige Zoon, God over alles, hoewel
Hij tegelijk volkomen mens is geworden. Zo worden onze harten getrokken tot
Hem in aanbidding als de eniggeboren Zoon van de Vader en als gekomen in
het vlees tot volmaakte gehoorzaamheid in genade en waarheid. Hoe meer wij
vervuld raken van Hem, hoe meer onze levens door Hem veranderd worden
tot heerlijkheid van de Vader.

Vers 1
Nadat Jezus dit gezegd had, ging Hij uit met zijn discipelen over de beek
Kedron, waar een tuin was die Hij met zijn discipelen inging.
Na de woorden vol troost en bemoediging aan de zijnen en zijn gebed ‘ging Hij
uit’. Alles in de lijdensgeschiedenis zoals door Johannes beschreven is vol van
initiatief dat van Jezus uitgaat. Hij is de alwetende, almachtige God gekomen
in het vlees. Hij laat Zich niet gevangennemen, maar ‘ging uit’. Zijn discipelen
volgen Hem als de schapen de Goede Herder. Ze steken de beek Kedron over,
zoals ooit David die op de vlucht was voor zijn zoon Absalom.
Het hele land huilde met luide stem, toen heel het volk overstak. Ook de koning
stak de beek Kidron over en al het volk stak over, rechtstreeks de weg op naar de
woestijn. 2Sm15:23
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Het volk volgde David in zijn vlucht, maar hier de discipelen de Heer die niet
vlucht, maar zijn vijanden tegemoet gaat in soevereine autoriteit. Er was een
tuin, Getsémané, waar Hij hen inleidt. In dit evangelie lezen we niets over zijn
dodelijke angst en gebed, maar spreekt alles van rust en overzicht van Hem die
de Vader zal verheerlijken door zijn dood.

Vers 2
En ook Judas, die Hem overleverde, kende de plaats, omdat Jezus daar
dikwijls met zijn discipelen samenkwam.
Judas, nu werktuig van de duivel, wist deze plaats en had daar vaak met de
Heer uren doorgebracht. Deze tuin die Jezus gebruikte om zijn discipelen te
laten rusten, wordt de plaats waar Hij door één van hen wordt verraden en
overgeleverd. Judas kende de plaats waar Jezus vaak was, maar hij kende Hem
niet!

Vers 3
Judas dan nam de legerafdeling en de dienaars van de overpriesters en de
farizeeën mee en kwam daar met lantarens, fakkels en wapens.
De manier waarop Judas deze plaats van gebed betreedt verraadt zijn volkomen
blindheid voor wie de Heer Jezus is. Hij die nooit iemand had geslagen en altijd
ieder in liefde en heiligheid benaderd. Hij, die ‘goeddoende’ het land rondging
(Hd10:38) wordt nu door een legerafdeling tegemoet getreden met wapens
alsof Hij Zich zou verzetten. De dienaars van de overpriesters en farizeeërs zijn
er ook, maar zij zelf niet. Ze laten de lastige klus door hun knechtjes oplossen.
Lantaarns en fakkels zijn er nodig, door mensen gefabriceerd licht om het Licht
van de wereld te zoeken in hun duisternis.

Vers 4
Jezus dan, die alles wist wat over Hem zou komen, ging uit en zei tot hen:
Wie zoekt u?
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Jezus, de alwetende eeuwige Zoon, God die mens is geworden wist alles wat er
zou gebeuren. Voor de tweede keer lezen we ‘ging uit’ (zie vs1) als het gaat om
zijn vastberaden wil om de Vader te verheerlijken als de volmaakte Mens. Als
de Zoon in zijn goddelijke autoriteit gaat Hij uit tot hen zonder enige vrees (zie
Js50:5b: ‘Ik wijk niet terug’) en vraagt hen wie ze zoeken om hun schuld aan de
oppervlakte te brengen en zijn discipelen te beschermen. Zijn alwetendheid
toont ons zijn goddelijke heerlijkheid, zijn uitgaan zijn menselijke volmaaktheid.

Vers 5
Zij antwoordden Hem: Jezus de Nazoreeër. Jezus zei tot hen: Ik ben het. En
Judas, die Hem overleverde, stond ook bij hen.
Het was donker en zij onderscheiden Hem nog niet maar antwoorden dat ze
de (in hun ogen) nederige Mens uit Nazareth zoeken. Dan spreekt de Heer de
woorden ‘Ik Ben’ (zie Jh8:58, de Jahweh uit het Oude Testament, de God van
de Joden) uit terwijl Judas, waarvan voor de tweede keer wordt gezegd dat hij
Jezus overleverde, erbij stond.

Vers 6
Toen Hij dan tot hen zei: Ik ben het, deinsden zij terug en vielen op de grond.
Allen deinzen terug en vallen op de grond vanwege de machtige naam van de
HEERE. Ze worden niet verteerd want het uur was gekomen dat Gods genade
op het kruis openbaar zou worden. Terwijl Hij uitging naar zijn vijanden,
deinzen zij terug.
Laat terugwijken en te schande worden wie vreugde vinden in mijn onheil.
Ps70:3b

Vers 7
Hij vroeg hun dan opnieuw: Wie zoekt u? En zij zeiden: Jezus de Nazoreeër.
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Na deze indrukwekkende gebeurtenis, geeft de Heer hun nog een tweede kans
om tot inkeer te komen door weer te vragen wie zij zoeken. Hun antwoord
blijft hetzelfde. Ze zien in Hem nog steeds ‘gewoon’ een mens uit het verachte
dorpje Nazareth ondanks de betoning van zijn goddelijke macht enkele
seconden eerder. Zo blind is de mens voor wie God is (Rm3:11).

Vers 8
Jezus antwoordde: Ik heb u gezegd dat Ik het ben; als u dan Mij zoekt, laat
dezen heengaan;
Na zijn volmaakte kennis en zijn volmaakte macht zien we hier zijn volmaakte
liefde. De Goede herder laat zijn schapen niet in de steek maar Hij pleit voor
hen dat zij heen mogen gaan.

Vers 9
opdat het woord vervuld werd dat Hij had gezegd: Uit hen die U Mij hebt
gegeven, heb Ik helemaal niemand verloren.
Het woord is als een bevel dat wordt opgevolgd waardoor het woord vervuld
wordt dat Hij had gezegd in Jh17:12. Ondanks dat er in de christenheid vele
wolven zijn binnengedrongen als Judas, zal Hij ervoor zorgen dat niet één van
de zijnen verloren zal gaan. Op die grote dag als Hij zal verschijnen met alle
heiligen (1Ts3:13) zullen zij er allemaal bij zijn, niet één uitgezonderd.

Vers 10
Simon Petrus dan, die een zwaard had, trok het en trof de slaaf van de
hogepriester en sloeg zijn rechteroor af. De naam van de slaaf nu was
Malchus.
We zagen in Judas hoe het vlees te werk kan gaan in het verraden van de Heer,
die God is over alles. Hier zien we het vlees aan het werk in Petrus. Hij bedenkt
de aardse dingen en wil zijn Heer beschermen, blind voor wat er op het kruis

364

Johannes 18:1-14

stond te gebeuren. Toen Jezus waakte in Getsémané, sliep Petrus. Toen Jezus
Zich vrijwillig overgaf aan zijn vijanden om de wil van de Vader te volbrengen,
ontbrandde Petrus in woede in vleselijke godsdienstige ijver. Zo zien we dat
de meest toegewijde discipelen kunnen falen als ze in hun eigen wijsheid
handelen, terwijl ze onbekend zijn met het woord van God. Petrus had een
zwaard in de nabijheid van de Heer, wat in Jh18:36 duidelijk wordt afgekeurd
want het koninkrijk van de Heer is niet zoals op aarde waar gestreden wordt in
menselijke kracht. Zie ook Lk22:36-38 waar de discipelen het woord ‘zwaard’
letterlijk opvatten. Malchus, de slaaf van de hogepriester wordt genezen van
zijn wond, zoals we lezen in Lk22:51. Later zal deze actie van Petrus hem nog
achtervolgen, zie vs26.

Vers 11
Jezus dan zei tot Petrus: Steek het zwaard in de schede; de drinkbeker die de
Vader Mij heeft gegeven, zou Ik die soms niet drinken?
De vleselijke reactie van Petrus zorgt voor een antwoord van de Heer Jezus
waarin Hij benadrukt dat het volbrengen van de wil van de Vader het natuurlijke
verstand te boven gaat. De drinkbeker van het lijden is voor Hem een vreugde
geweest omdat het tot heerlijkheid van de Vader was.

Vers 12
De legerafdeling dan en de overste en de dienaars van de Joden grepen Jezus
en bonden Hem.
De horde die door Judas naar Jezus is geleid grijpt Hem en ze binden Hem. Hij
die, als Hij wil, te midden van zijn vijanden door loopt zonder dat ze een vinger
naar Hem kunnen uitsteken, laat Zich binden.
Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn
scheerders, zo deed Hij zijn mond niet open. Js53:7

De wil van de Vader volbrengen en daardoor Hem verheerlijken zorgt ervoor
dat Hij Zich gewillig laat vastbinden.
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Vers 13
En zij leidden Hem eerst naar Annas, want hij was de schoonvader van
Kajafas, die dat jaar hogepriester was.
Annas heeft de leiding over het hele proces dat volgt. Dit terwijl zijn schoonzoon
Kajafas de hogepriester was van dat jaar. Uit Lk3:1 en Hd4:6 blijkt dat zowel
Annas als Kajafas tegelijkertijd hogepriester waren. Dit was vanwege het feit
dat de Romeinen hadden bepaald dat om de vijf jaar een andere hogepriester
woest worden aangesteld, zodat vader en zoon beiden deze functie hadden
bekleed. Maar in de ogen van de Joden was de afgezette Annas het nog steeds.
De hogepriester was ook de voorzitter van de Joodse raad. Hieruit blijkt hoe
ernstig het hogepriesterschap in verval was in die dagen. God had uitdrukkelijk
geboden dat pas na het overlijden van de hogepriester diens zoon hem mocht
opvolgen (zie Nm20:28). Afwijking van Gods woord is altijd het begin van
verval, zo ook hier. Verval leidt altijd tot afval van Christus.

Vers 14
Kajafas nu was degene die de Joden had aangeraden, dat het nuttig was dat
een mens voor het volk stierf.
We hadden in Jh11:50 gelezen dat Kajafas, hoewel in zichzelf een boos mens,
een onbedoelde profetie uitsprak:
U weet niets, en u bedenkt niet, dat het nuttiger voor ons is dat een mens sterft
voor het volk en niet de hele natie verloren gaat.

Zo wordt Kajafas de uitvoerder van zijn eigen profetie, tot heerlijkheid van God
(zie Ps76:11).
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Nadat de Heer Jezus in de bovenzaal vertrouwelijk met zijn discipel had
gesproken om hen voor te bereiden op de tijd die zou komen, namelijk die
van zijn verwerping, was het uur gekomen waarin Hij Zich zou geven als een
losprijs voor velen. Judas, één van de discipelen, verraadde Hem en leverde
Hem over in de handen van de dienaars van de overpriesters en farizeeën. Nu
was ook het uur gekomen van de boosheid van de natuurlijke mens. Zowel
de Jood, met zijn volmaakte wet, als de heiden, zonder godsdienst, stonden
zij aan zij in de veroordeling van Jezus. Het betekende ook een einde van
de Joodse godsdienst. Door de Heer Jezus, de Zoon van God over te leveren
aan de Romeinen en te laten kruisigen, bewees ook de godsdienstige Jood
volkomen verdorven te zijn in alles.
Hem, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt u door de
hand van wettelozen aan het kruis gehecht en gedood. Hd2:23

We zullen in het verloop van dit hoofdstuk zien hoe de natuurlijke mens faalt.
Eerst in Petrus, vervolgens in de Joodse raad en tenslotte in het Romeinse
bestuur. Hij die rondging, ‘terwijl Hij goeddeed en allen gezond maakte die
door de duivel waren overweldigd’ (Hd10:38) werd door de mens gedood. Het
was niet genoeg dat de Heer Jezus, de tweede mens, verscheen. De eerste
mens moest een nieuwe natuur ontvangen. Dit is alleen mogelijk via het kruis.
De zonde en haat van de mens leidde Hem naar dit kruis, maar God heeft dit
middel gebruikt in zijn raad en voorkennis om de mens te verlossen en tot een
nieuwe schepping te maken.
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Vers 15
Simon Petrus nu volgde Jezus, en een andere discipel. Deze discipel nu was
de hogepriester bekend en ging met Jezus in de voorhof van de hogepriester,
De geschiedenis van Petrus en diens verloochening van de Heer is wat nu
volgt. Jezus had voorspeld wat er zou gaan gebeuren in Jh13:38
Mijn leven zal ik voor U afleggen. Jezus antwoordde: Zul jij je leven voor Mij
afleggen? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg je: de haan zal geenszins kraaien voordat
je Mij driemaal verloochend zult hebben.

We zien in Petrus ons eigen godsdienstige vlees geïllustreerd. Dit gaat over
ons! Hij volgde Jezus maar had geen idee wat de kracht van zijn eigen gevallen
natuur was. Dit moet altijd eerst aan de oppervlakte komen voordat wij
kunnen gaan wandelen door de Geest. Met behulp van ‘een andere discipel’,
waarschijnlijk Johannes, komt Petrus ‘met Jezus’ in de voorhof. De trouw
van de Heer en de ontrouw van Petrus staan in schril contrast met elkaar. De
natuurlijke mens kán de Heer niet volgen, maar als we, door de Heilige Geest,
dit wel willen doen, horen we het oordeel over onze eigen natuur goed te
kennen.

Vers 16
maar Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, de bekende
van de hogepriester, ging naar buiten en sprak met de portierster en bracht
Petrus binnen.
Petrus, buiten de deur, wordt binnengelaten door tussenkomst van Johannes
die een bekende was van de hogepriester. Kennelijk was Johannes dus ook al
teruggekeerd na diens vlucht en was al binnen. Hij was dit niet als een discipel,
maar vanwege zijn aardse associaties met de hogepriester. De portierster laat
Petrus binnen op het gebied waar hij zijn eigen natuur diep zal leren kennen.
Wij allemaal hebben keer op keer de ervaring nodig dat zelfvertrouwen
kansloos is in de tegenwoordigheid van de Heer. Toch richt satan zijn pijlen
niet op Johannes, maar wel op Petrus. Zou het zijn omdat de Heer aan hem de
sleutels van het koninkrijk der hemelen had toevertrouwd (Mt16:19)?
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Vers 17
Het dienstmeisje dan, de portierster, zei tot Petrus: Bent u ook niet één van
de discipelen van deze mens? Hij zei: Ik ben het niet.
Het dienstmeisje lijkt Petrus te herkennen. Ze kent kennelijk Johannes ook
want ze vraagt of Petrus ‘ook’ niet één van de discipelen is van Jezus. In het
evangelie waarin de uitspraak ‘Ik ben het’ kenmerkend is, zegt Petrus ‘ik ben
het niet’. De moedige Petrus die zijn zwaard trok in de hof, ontkent nu angstig
een discipel te zijn voor een dienstmeisje. Zo is de mens, ook een gelovige die
in eigen kracht handelt.

Vers 18
En de slaven en de dienaars hadden een kolenvuur gemaakt, omdat het koud
was, en stonden zich te warmen; en ook Petrus stond zich bij hen te warmen.
Zodra de Heer Jezus wordt verloochend is het koud in een leven. De slaven
en de dienaars, waarvan in vs12 wordt gezegd dat zij Jezus bonden, hadden
een kolenvuur gemaakt. Aardse middelen worden aangeboord om de kou te
verdrijven. In het hart van Petrus was het inmiddels ook koud geworden en hij
voegt zich bij de wereld en hun manier om het warm te krijgen. Later zou hij bij
een ander kolenvuur worden hersteld door de Heer (Jh21:9).

Vers 19
De hogepriester dan vroeg Jezus naar zijn discipelen en naar zijn leer.
We zien hier dat de hogepriester aan Jezus vraagt over zijn discipelen. Dit is
op zichzelf een merkwaardige vraag, maar op dit moment waren zij allemaal
gevlucht en was er geen getuigenis in hen. De Heilige Geest was er immers nog
niet. Ook vraagt hij naar de leer van Jezus.
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Vers 20
Jezus antwoordde hem: Ik heb vrijuit gesproken tot de wereld; Ik heb altijd
geleerd in de synagoge en in de tempel, waar alle Joden samenkomen, en in
het verborgen heb Ik niets gesproken.
Het antwoord van Jezus is eenvoudig. De hogepriester hoeft helemaal niet te
vragen naar de leer van de Heer Jezus want deze is dagelijks te horen geweest,
zowel in de synagogen (meervoud, zie Jh6:59) en in de tempel (Jh7:14). Daar
kwamen alle Joden samen. Nooit sprak Hij iets in het verborgene. Dit antwoord
toont aan welke leugenachtige motieven er achter dit proces schuilgaan. De
hogepriester wil geen informatie over de leer van Jezus, want het antwoord
wist hij al. Hij wil de Heer betrappen op een verspreking waardoor zij Hem
kunnen aanklagen.

Vers 21
Waarom vraagt u Mij? Vraag hun die hebben gehoord wat Ik tot hen heb
gesproken; zie, dezen weten wat Ik heb gezegd.
Zij hoefde alleen maar te rade te gaan bij de Joden die Hen gehoord hadden,
wat zij niet deden. Zo zien wij hoe de corruptie van de mens dit proces bepaalt.
Zo is het altijd al geweest in de politiek en zo zal het ook blijven. De mens liegt
en bedriegt, draait en verwart. Maar de Heer Jezus die de waarheid is, kunnen
zij niet in hun val lokken.

Vers 22
Toen Hij nu dit zei, gaf één van de dienaars die daarbij stond, Jezus een slag
in het gezicht en zei: Antwoordt U zo de hogepriester?
Met religieus fanatisme slaat een dienaar de Zoon van God, de Schepper van
hemel en aarde in het gezicht. Hij had het kunnen voorkomen, maar liet Zich
slaan. De mens eert voorgangers, dominees en hier de hogepriester, ook al
spreken zij tegen God in. Maar de Heer weerstaat de hogepriester terwijl zijn
discipel zich warmt bij de vijand.
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Vers 23
Jezus antwoordde hem: Als Ik verkeerd heb gesproken, getuig van het
verkeerde; maar als Ik goed heb gesproken, waarom slaat u Mij?
De Heer richt Zich tot de dienaar die Hem sloeg en zegt dat Hij geen reden
vindt in wat Hij zei om geslagen te worden. Hij sprak goed en dus was de slag
niet gepast. Jaren later bevindt Paulus zich in exact dezelfde situatie. Hij moet
zich wel excuseren, in tegenstelling tot zijn Heer. Bij Hem is alles volmaakt,
terwijl bij ons het vlees aanwezig is.
De hogepriester Ananias echter beval hun die bij hem stonden, hem op de mond
te slaan. Toen zei Paulus tot hem: God zal u slaan, gewitte wand! En u zit mij te
oordelen naar de wet en beveelt tegen de wet mij te slaan? Zij nu die daarbij
stonden, zeiden: Scheldt u de hogepriester van God uit? En Paulus zei: Ik wist
niet, broeders, dat het de hogepriester was; want er staat geschreven: ’Van een
overste van uw volk zult u geen kwaadspreken’. Hd23:2-5

Vers 24
(Annas nu had Hem gebonden gezonden naar Kajafas, de hogepriester.)
Kajafas was de hogepriester van dat jaar, maar Annas, zijn schoonvader was het
brein achter dit hele proces. Zo zien we vaak dat er machten achter de figuren
zijn die wij op het toneel zien van de rechtspraak. Maar ook in gemeenten
is het helaas zo dat bepaalde mannen invloed hebben waarvan de rest geen
weet heeft. Zie verder het commentaar onder vs13. Hier eindigt het proces
voor de religieuze macht van die tijd. Vanaf nu richt Johannes zich op de kant
van de burgerlijke macht, de Romeinse overheerser.

Vers 25
Simon Petrus nu stond zich te warmen. Zij zeiden dan tot hem: Bent u ook
niet één van zijn discipelen? Hij loochende het en zei: Ik ben het niet.
Terwijl de Heer tegenover de hogepriester getuigt van de waarheid (zie vs37),
staat Petrus zich nog steeds te warmen. Meerdere personen vragen dan aan
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Hem of hij ook niet tot de discipelen van de Heer behoort. Voor de tweede
keer verloochent Petrus de Heer door dit te ontkennen.

Vers 26
Eén van de slaven van de hogepriester, een bloedverwant van hem wie
Petrus het oor had afgeslagen, zei: Heb ik u niet in de tuin met Hem gezien?
Tenslotte komt een familielid van Malchus, de slaaf van wie Petrus het
rechteroor had afgeslagen bij Petrus. Ook hij herkent hem want hij was ook in
de tuin waar ze Jezus gevangen hadden genomen.

Vers 27
Petrus dan loochende het opnieuw. En terstond kraaide de haan.
Voor de derde keer loochent Petrus iedere band met zijn Heer. Zoals de Heer
had gezegd kraait er een haan, waardoor het voor Petrus duidelijk wordt dat
er geen goed in hem woont. Ook wij hebben het horen van dit hanengekraai
nodig. Paulus heeft dit ‘kraaien’ ook gehoord en schrijft erover in Rm7.
Want wat ik doe, weet ik niet; want niet wat ik wil, bedrijf ik, maar wat ik haat,
dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, stem ik met de wet in dat zij goed is.
Maar dan ben ik het niet meer die het doe, maar de zonde die in mij woont. Want
ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont; want het willen is bij mij
aanwezig, maar het doen van het goede niet. Rm7:15-18

Voordat Petrus (en ook Paulus, maar ook wij) kunnen leven door de Geest
is het eerst nodig te ontdekken hoe verderfelijk het vlees in ons is. Als we
het oordeel hierover aanvaarden en toepassen, kunnen we wandelen door de
Geest. Petrus wordt bij een ander kolenvuur herstel door de Heer in Jh21. Ook
wij mogen, nadat wij het oordeel over onze oude natuur hebben gezien en
aanvaard, door de Heer Zelf gebracht worden bij de zegen in Hem en de taak
die voor ons ligt op deze wereld.
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Iedere zegen vanuit God de Vader is gefundeerd op het volbrachte werk van
zijn Zoon op het kruis. Het was daarom ook naar de raad en het voornemen
van God dat Deze zou sterven op een kruis. Maar dit neemt niet weg dat de
Joden verantwoordelijk zijn voor zijn kruisdood. Zij hebben Hem overgeleverd
aan de Romeinse overheid en zo staan alle mensen schuldig aan de dood van
de enige mens die ooit God volmaakt heeft gehoorzaamd.
Hem, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt u door de
hand van wettelozen aan het kruis gehecht en gedood. Hd2:23
…de Vorst van het leven echter hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit de
doden, van Wie wij getuigen zijn. Hd3:15

Johannes beschrijft de gebeurtenissen rondom de overlevering van de Heer
Jezus vanuit zijn eigen, unieke perspectief. De eeuwige Zoon, vlees geworden,
is Degene die kalm en beheerst de behandelingen van zondige mensen
ondergaat, terwijl Hij blijft getuigen van de waarheid (vs37). Terwijl Petrus
Hem verloochent, blijft de volmaakte Zoon in alles zuiver.

Vers 28
Zij dan leidden Jezus van Kajafas naar het pretorium; en het was ‘s morgens
vroeg. En zij gingen niet in het pretorium, opdat zij niet zouden worden
verontreinigd maar het Pascha zouden eten.
De hele nacht is de Joodse raad (bestaande uit 70 priesters, oudsten en
Schriftgeleerden, plus de hogepriester als voorzitter) bezig geweest met de

373

Van de Vader uitgegaan

ondervraging van Jezus om zo een valse beschuldiging tegen Hem te kunnen
inbrengen (Mt27:59). Ze hadden Hem in zijn gezicht gespuwd en met vuisten
geslagen en gaven Hem kaakslagen (Mt27:67-68). Nu leiden ze Hem gebonden
naar het pretorium, de ambtswoning van Pilatus, de stadhouder van Judea
namens de Romeinen van 26-35 na Chr. Het was vroeg in de morgen en Jezus
was behoorlijk toegetakeld. De huichelarij van de godsdienstige mens wordt
hier treffend geschetst. De Joden wilden niet een heidens gebouw betreden
want dat zou hen verontreinigen volgens hun eigen tradities. Ze willen het
Pascha eten, het lam volgens Ex12. Dat er moordzucht en haat in hun harten is
ten opzichte van de Vorst van het leven, het ware Paaslam (1Ko5:7) komt niet
in hen op. Zó blind is de mens als hij niet opnieuw geboren is.

Vers 29
Pilatus dan ging tot hen naar buiten en zei: Welke beschuldiging brengt u
tegen deze mens in?
Pilatus is gedwongen naar buiten te komen vanwege de traditie van de Joden.
Zijn vraag is of er een beschuldiging is tegen ‘deze mens’. Ook de machthebbers
van de wereld zijn blind voor wie de Heer Jezus is. Pilatus ziet Hem als één van
de vele mensen, terwijl Hij God de Zoon is.

Vers 30
Zij antwoordden en zeiden tot hem: Als Hij geen boosdoener was, zouden wij
Hem niet aan u hebben overgeleverd.
De Joden hebben geen specifieke aanklacht tegen Hem. Het religieuze vlees zal
altijd met vage, algemene beschuldigingen komen t.o.v. de kinderen van God
en hier is dat niet anders. Ze noemen Jezus een boosdoener, Hij de mens die
altijd deed wat God welbehaaglijk was (Jh8:29), die kon zeggen: ‘Wie overtuigt
Mij van zonde? (Jh8:46). Hij kende de zonde niet (2Ko5:21), deed geen zonde
(1Pt2:22) en in Hem was geen zonde (1Jh3:5).
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Vers 31
Pilatus dan zei tot hen: Neemt u Hem en oordeelt Hem naar uw wet. De Joden
dan zeiden tot hem: Het is ons niet geoorloofd iemand ter dood te brengen;
Zonder concrete beschuldiging kan Pilatus er ook niets mee en dus geeft hij
Hem weer terug aan de Joden. Zij moeten Hem maar oordelen naar hun eigen
wet. Dit is een onmogelijke opdracht omdat Jezus de vervulling is van de wet
(Mt5:17; Rm10:4). Juist de wet laat dus zien dat Christus de volmaakte mens is.
De Joden antwoorden dat het hun niet is toegestaan om onder het Romeinse
recht iemand ter dood te brengen. Het gezag dat zij haten, wordt nu ineens tot
hun voordeel aangewend. Hun harten zijn erop gebrand de Heer ter dood te
brengen, koste wat het kost.

Vers 32
opdat het woord van Jezus vervuld werd dat Hij had gezegd, toen Hij
aanduidde wat voor een dood Hij zou sterven.
Jezus had al gezegd dat Hij zou sterven volgens de Romeinse manier, de
kruisiging en niet door de Joodse manier, de steniging.
Jezus dan zei tot hen: Wanneer u de Zoon des mensen verhoogd zult hebben, dan
zult u weten dat Ik het ben, en dat Ik vanuit Mijzelf niets doe; maar deze dingen
spreek Ik zoals de Vader Mij heeft geleerd. Jh8:28
En als Ik van de aarde ben verhoogd, zal Ik allen tot Mijzelf trekken. Dit nu zei Hij
om aan te duiden wat voor een dood Hij zou sterven. Jh13:32-33

Vers 33
Pilatus dan ging opnieuw in het pretorium en riep Jezus en zei tot Hem: Bent
U de koning der Joden?
Nu roept Pilatus Jezus tot zich in het pretorium. Ze zijn nu samen en weg van
de Joden. Pilatus stelt een directe vraag of de Heer de Koning is van de Joden.
Deze vraag is naar aanleiding van wat er in Lk23:2 staat:
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Zij nu begonnen Hem te beschuldigen en zeiden: Wij hebben bevonden dat
Deze onze natie afkerig maakt en verbiedt de keizer belasting te betalen en van
Zichzelf zegt dat Hij Christus is, een koning.

Voor Pilatus is deze vraag van belang als machthebber in dit gebied.

Vers 34
Jezus antwoordde: Zegt u dit uit uzelf, of hebben anderen het u van Mij
gezegd?
In Mt27:11; Mk15:2 en Lk23:3 zegt de Heer: ‘U zegt het’. Hier vraagt de Heer
aan Pilatus of hij dit uit zichzelf zegt of dat anderen dit aan hem hebben gezegd.
Als de eeuwige Zoon, God over alles stelt Hij een vraag aan Pilatus om hem in
zijn verantwoordelijkheid aan te spreken. Zo wordt Pilatus met de waarheid
geconfronteerd.

Vers 35
Pilatus antwoordde: Ben ik soms een Jood? Uw volk en de overpriesters
hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt U gedaan?
Pilatus ontwijkt de vraag en schuift de schuld naar anderen zoals de natuurlijke
mens dit altijd doet. In de politiek, waar Pilatus hier een voorbeeld van is,
gebeurt dit regelmatig. Met enige minachting spreekt Pilatus dan ineens over
de Joden door te zeggen dat hij er geen één is. Op zijn beurt stelt hij nu de
vraag aan Jezus wat Hij heeft gedaan.

Vers 36
Jezus antwoordde: Mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Als mijn koninkrijk
van deze wereld was, zouden mijn dienaars hebben gestreden, opdat Ik niet
aan de Joden zou worden overgeleverd; maar nu is mijn koninkrijk niet van
hier.
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De Heer antwoordt Pilatus niet, maar stelt duidelijk dat het helemaal geen
kwestie is van overlevering aan Hem. Allereerst is het wel degelijk zo dat Hij
een Koning is. Hij heeft een koninkrijk, maar dat is niet van deze wereld. Het
is een hemels koninkrijk (2Tm4:18) omdat Hijzelf niet van deze wereld is maar
de Hemelse (1Ko15:48) die van boven is (Jh8:23). Aardse koninkrijken worden
met geweld gesticht. Als dit koninkrijk van de Heer Jezus van deze wereld was,
zouden ook zij die Hem toebehoren hebben gestreden zoals dit in de wereld
gebeurt. Ze zouden hebben voorkomen dat Hij werd overgeleverd aan de
Joden. Dit is de goede belijdenis waar Paulus over schrijft:
Ik beveel je voor God die alles in leven houdt, en voor Christus Jezus die voor
Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, 1Tm6:13

Wij hebben niet te maken met invloed of macht in deze wereld omdat onze
Heer dit ook altijd heeft geweigerd. Als ze Hem koning wilde maken weigerde
Hij dat (Jh6:15) Zijn koninkrijk is niet van hier. Eerst moest Hij lijden om straks,
als Hij komt macht uit te oefenen. Wij zijn dus niet geroepen om tot die tijd
deze wereld te verbeteren of om politieke invloed uit te oefenen door te
stemmen op een partij die christelijke waarden vertegenwoordigt. Helaas is
dat besef bij de meesten verloren, zoals ook al bij de Korinthiërs het geval was
(1Ko4:8-9). Wij zijn niet van de wereld zoals Hij dit niet is (Jh17:14,16). Zijn
koninkrijk is gevestigd in de harten van gelovigen (Rm14:17).

Vers 37
Pilatus dan zei tot Hem: Bent U dus toch een koning? Jezus antwoordde: U
zegt het, Ik ben een koning. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de
wereld gekomen, opdat Ik van de waarheid zou getuigen. Ieder die uit de
waarheid is, hoort naar mijn stem.
Pilatus begrijpt niets van wat de Heer zegt maar concludeert alleen dat hij dus
toch ‘een’ koning is. Hier zegt de Heer wat we vinden in de overige evangeliën,
dat Hij het bevestigt ‘Ik ben een koning’. Dit is de reden dat Hij is geboren en
mens werd én dat Hij als de eeuwige Zoon in de wereld is gekomen. We vinden
dit in Js9:5.
Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust
op zijn schouder.
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Ook hier vinden we én het feit dat de Heer een mens is, geboren uit een maagd
én dat Hij is ‘gegeven’ dus als de eeuwige Zoon. Verder stelt Jezus dat Hij in
de wereld is gekomen om van de waarheid, dat is de Vader, zou getuigen.
Ieder die uit de waarheid is, hoort naar zijn stem. ‘Uit de waarheid’ zijn is wat
Jakobus schrijft:
Naar zijn wil heeft Hij ons voortgebracht door het woord van de waarheid, opdat
wij in zekere zin een eersteling van zijn schepselen zouden zijn. Jk1:18

Nu het duidelijk was dat de mens de genade in Hem afwees, wordt het een
kwestie van waarheid. Christus is de waarheid. In Hem wordt de Vader gezien.

Vers 38
Pilatus zei tot Hem: Wat is waarheid? En toen hij dit had gezegd, ging hij
opnieuw naar buiten naar de Joden en zei tot hen: Ik vind geen enkele schuld
in Hem.
Als doorgewinterde politicus heeft Pilatus geen enkel geloof meer in waarheid,
te midden van leugens, manipulatie en bedrog. Terwijl de waarheid voor hem
staat in eigen persoon, keert hij zijn rug naar Jezus en betuigt dat er geen
enkele schuld in Hem is.

Vers 39
Maar u hebt een gewoonte dat ik u op het Pascha iemand loslaat. Wilt u dan
dat ik u de koning der Joden loslaat?
Om toch nog in een goed blaadje te komen bij de Joden denkt Pilatus een
goede zet te doen door een beroep te doen op de gewoonte iemand los te
laten tijdens het Pascha. Om hen te winnen noemt hij de Heer ‘de koning der
Joden’. Maar dit zou voor hen een reden zijn Hem aan te klagen (zie Jh19:12).
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Vers 40
Zij dan riepen opnieuw en zeiden: Niet Hem, maar Barabbas! Barabbas nu
was een rover.
Met deze uitspraak bezegelt Israël zijn lot. ‘Niet Hem’. Ze wilden liever aan
andere ‘zoon van de vader’ (de betekenis van Barabbas), iemand die een rover
was zoals ook straks de antichrist hen zal beroven van het zicht op Christus.
Hierin zien we de duivel, waarvan Barabbas een zoon is (Jh8:44). Barabbas was
ook een oproerkraaier en een moordenaar (Mk15:7), zoals de duivel vanaf het
begin is. Zo is de geschiedenis van het Joodse volk vanaf dat moment er één
van oproer, moord en roof op hen. Gods regering is altijd dat wat men zaait,
men zal oogsten (Gl6:7).
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Johannes 19:1-16
Het uur is aangebroken dat God zou worden verheerlijkt in de mens Jezus. Hij
die het eeuwige Woord is dat vlees is geworden, zou, in zijn gehoorzaamheid
tot de dood, God volmaakt verheerlijken (Jh13:31-32). In deze laatste uren
voor zijn overgave op het kruis, wordt zijn persoonlijke heerlijkheid nóg meer
openbaar tegen de achtergrond van de duisternis van de mens. Terwijl zij Hem
bespotten en mishandelen blijft Hij in alles kalm, geduldig en vol liefde. Psalm
109 beschrijft de gevoelens van Christus in deze momenten.
O God van mijn lofzang, zwijg niet. Want de mond van de goddeloze en de mond
van bedrog zijn tegen mij geopend, met valse tong hebben zij met mij gesproken.
Met hatelijke woorden hebben zij mij omringd, ja, zij hebben mij zonder reden
bestreden. Voor mijn liefde klagen zij mij aan, maar ik was steeds in gebed. Zij
hebben kwaad over mij gebracht in plaats van goed, en haat in plaats van mijn
liefde. Ps109:1-5

Straks, als Hij terugkomt, zal Hij de goddelozen oordelen. Dat is het antwoord
op het gebed van Ps109:4 is Ps110. Nu is het, tot die tijd de tijd van de genade
van God welke mogelijk is geworden door dit volmaakte offer van Christus van
Zichzelf.

Vers 1
Toen nam Pilatus dan Jezus en geselde Hem.
Pilatus geeft de Zoon van God, de Schepper van hemel en aarde, die alle dingen
draagt door het woord van zijn kracht, over aan de soldaten om gegeseld te
worden. Als vertegenwoordiger van de overheid had hij de onschuldige Jezus
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moeten vrijlaten. Maar zoals altijd in de politiek zijn er meerdere belangen in
het spel. Pilatus wil het Joodse volk te vriend houden, wat goed is voor zijn
eigen positie en dus laat hij Jezus geselen. De geseling door de Romeinen was
een verschrikkelijke marteling. Pilatus is hiervoor hoofdverantwoordelijk. Hij
zegt driemaal geen schuld te kunnen vinden in Hem (18:38; 19:4,6) maar toch
laat hij Hem geselen. Dit is politieke strategie om het volk tevreden te stellen.
Zo gaat het altijd weer in de politiek. Om de eigen zin te krijgen, wordt het volk
tevreden gehouden met iets minder dan dat ze willen.

Vers 2
En de soldaten vlochten een kroon van doornen, zetten die op zijn hoofd en
wierpen Hem een purperen mantel om,
De soldaten zetten een doornenkroon op het hoofd van de verzwakte Jezus. Na
een nacht van vernederingen en mishandelingen is Hij uitgeput. De doornen
zijn symbool voor de zonde in deze wereld die Hij zal dragen. Ooit zal Hij komen
naar deze aarde als de Koning der Koningen (Op19:16), met een gouden
kroon op zijn hoofd (Op14:14). Ook werpen de soldaten Hem een purperen
mantel om, symbool van het Romeinse rijk en koninklijke waardigheid. Als Hij
terugkomt zal zijn kleed heel anders zijn:
En Hij is bekleed met een in bloed gedoopt kleed, en zijn naam wordt genoemd:
het Woord van God. (…) En Hij heeft op zijn kleed en op zijn heup een geschreven
naam: Koning van de koningen en Heer van de heren. Op19:13+16

Vers 3
en zij traden op Hem toe en zeiden: Gegroet, koning der Joden. En zij gaven
Hem slagen in het gezicht.
De bespotting gaat door. Ze vernederen Hem door Hem als de Koning van de
Joden zogenaamd te ‘eren’ terwijl ze Hem slagen in het gezicht geven. Dit heeft
niets te maken meer met een proces, maar met de haat van de mens, vijand
van God. In dit alles verdedigt de Zoon van God Zich niet.
…die als Hij uitgescholden werd, niet terugschold, als Hij leed, niet dreigde, maar
Zich overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeelt; 1Pt2:23
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Vers 4
En Pilatus ging opnieuw naar buiten en zei tot hen: Zie, ik breng Hem tot u
naar buiten, opdat u weet dat ik geen enkele schuld in Hem vind.
Pilatus laat Jezus, zichtbaar verwond en vernederd, naar buiten brengen om
aan het volk te tonen. Hij hoopt dat deze wrede behandeling van Jezus het
volk wel tevreden zal stellen nu ze zien hoe Degene die zij haten zo ernstig is
mishandeld. Pilatus herhaalt zijn claim geen enkele schuld te vinden in Hem en
dit terwijl de mishandelde Jezus bij hem staat. Helaas voor hem onderschat hij
het hart van de Joden en ook van zichzelf.

Vers 5
Jezus dan ging naar buiten met de doornenkroon op en het purperen kleed
aan. En hij zei tot hen: Zie, de mens!
Jezus dan ‘ging’ naar buiten, niet ‘werd naar buiten geleid’. Hij blijft als de
eeuwige Zoon het initiatief nemen. Hij is mismaakt en draagt het purperen
kleed. Pilatus spreekt de woorden: ‘Zie, de mens’. Hier zit een diepere betekenis
in. Ze moesten zien op de mens in Wie God openbaar was geworden in alle
volmaaktheid van zijn wezen. Deze mens was door hen mishandeld en dat
bezegelt hun schuld. Hun antwoord op Gods genade staat voor hen. Hoewel ze
Hem zien, wakkert het alleen maar hun haat nog meer aan.

Vers 6
Toen dan de overpriesters en de dienaars Hem zagen, riepen zij aldus: Kruisig,
kruisig Hem! Pilatus zei tot hen: Neemt u Hem en kruisigt Hem, want ik vind
geen schuld in Hem.
De overpriesters en de dienaars, die eerder een moordenaar verkozen boven
Christus, iemand die levens neemt i.p.v. Hij die leven geeft, zijn vastbesloten.
Jakobus schrijft:
Veroordeeld, gedood hebt u de rechtvaardige; hij weerstaat u niet. Jk5:6
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De haat van het godsdienstige hart van de Joden is overduidelijk. Ze willen
niet dat Hij blijft leven. Pilatus belijdt voor de derde keer dat Hij onschuldig is,
wat de haat van de Joden nog meer helderder toont. Ze hebben Hem zonder
oorzaak gehaat (Jh15:25). In Hem was geen oorzaak, maar hun haat had wél
een oorzaak:
En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld is gekomen, en de mensen hebben
de duisternis meer liefgehad dan het licht, want hun werken waren boos. Jh3:19

Vers 7
De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en naar die wet behoort Hij
te sterven, omdat Hij Zichzelf Gods Zoon heeft gemaakt.
De aanklacht dat Jezus beweerde een Koning te zijn (Lk23:2) had weinig indruk
gemaakt op Pilatus. Nu gooien de Joden het over een andere boeg. Ze beweren
dat Hij Zichzelf Gods Zoon heeft gemaakt. Maar de Heer Jezus heeft Zich nooit
tot Gods Zoon gemaakt, hij was het van eeuwigheid af én Hij heeft bewezen
Gods Zoon te zijn. Hij is vlees geworden, geboren uit een vrouw. Hij was en is
God Zoon, tot vlees gemaakt, dat is de waarheid! Hun beroep op de wet komt
uit Lv24:16:
Wie de Naam van de HEERE lastert, moet zeker ter dood gebracht worden.
Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de
ingezetene moet zeker gedood worden als hij de Naam gelasterd heeft.

Vers 8
Toen Pilatus dan dit woord hoorde, werd hij nog banger;
Pilatus was kennelijk al bang in zijn ontmoeting met de Heer, hier staat dat
hij nog banger werd. Hij ziet in Jezus een mens waar een goddelijke autoriteit
vanuit gaat.
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Vers 9
en hij ging opnieuw in het pretorium en zei tot Jezus: Waar bent U vandaan?
Maar Jezus gaf hem geen antwoord.
Aangesproken door de beschuldiging dat Jezus Zichzelf Gods Zoon had
genoemd, vraagt hij naar diens herkomst. Deze keer antwoordt de Heer hem
niets. De vraag is immers niet vanuit een geestelijke behoefte, maar vanuit
angst dat de eigen positie schade berokkend wordt.

Vers 10
Pilatus dan zei tot Hem: Spreekt U niet tegen mij? Weet U niet, dat ik macht
heb U los te laten en macht heb U te kruisigen?
Dit wekt de woede op van Pilatus en hij maakt duidelijk welke macht hij bezit
namens de Romeinse overheid. Dit, zo denkt hij, moet wel indruk maken op
Jezus.

Vers 11
Jezus antwoordde hem: U zou geen enkele macht tegen Mij hebben, als
het u niet van boven was gegeven; daarom heeft hij die Mij aan u heeft
overgeleverd, een grotere zonde.
De veroordeling en kruisiging van Jezus was naar het voornemen en de raad
van God. Daarom was de macht die Pilatus dacht te hebben hem van boven
gegeven als instrument in het uitvoeren van de raad van God tot redding van
zondaren. God is het die overheden aanstelt (Rm13:1).
Hem, door de bepaalde raad en voorkennis van God overgegeven, hebt u door de
hand van wettelozen aan het kruis gehecht en gedood. Hd2:23
Want in waarheid zijn in deze stad verzameld tegen uw heilige knecht Jezus, die
U hebt gezalfd, zowel Herodes als Pontius Pilatus met de naties en volken van
Israël, om te doen alles wat uw hand en uw raad tevoren had bestemd dat zou
gebeuren. Hd4:27-28
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Ondanks dit, betekent dit niet dat de mens geen schuld treft. Pilatus staat
schuldig, maar de Joden die Hem hebben overgeleverd zijn het meest schuldig
aan de grootse misdaad ooit. God zal aan ieder rechtvaardig vergelden wat hij
gedaan heeft.

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.
Pilatus wordt door deze woorden getroffen, maar niet in zijn geweten. Zijn
heer in Rome en zijn positie in Judea is hem te lief. De Joden spelen hier
geraffineerd op in door te roepen dat Pilatus de keizer tegen zich in het harnas
zou jagen als Hij de Heer Jezus zou loslaten. Eigen belangen zijn altijd in het
spel in de politiek, door het volk vaak bespeeld.

Vers 13
Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, leidde hij Jezus naar buiten en
ging op de rechterstoel zitten op de plaats die Lithostrotos heet en in het
Hebreeuws Gabbatha.
Pilatus die deze woorden hoort, maakt een besluit. Hij heeft zijn positie lief en
voert een toneelstukje op door Jezus weer naar buiten te leiden en plaats te
nemen op zijn rechterstoel. De Griekse naam (‘stenen plaveisel’) en de Joodse
worden door Johannes vermeld waarmee wordt aangegeven dat zowel Joden
als heidenen schuldig zijn aan deze moord op Jezus. De hele wereld staat
strafschuldig voor God (Rm3:19).

Vers 14
(Nu was het de voorbereiding van het Pascha; het was ongeveer het zesde
uur.) En hij zei tot de Joden: Zie, uw koning!
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Johannes vermeldt dat het de voorbereiding is van het Pascha. Hierbij
verwijderden de Joden al het zuurdeeg, dat een beeld is van zonde, uit hun
huizen alvorens het lam te eten.
Zeven dagen moet u ongezuurde [broden] eten. Meteen op de eerste dag moet
u het zuurdeeg uit uw huizen wegdoen, want ieder die iets gezuurds eet, van
de eerste tot de zevende dag, die persoon moet uit Israël worden uitgeroeid.
Ex12:15

Terwijl de Joden uiterlijk gehoorzaam waren aan de wet, overtraden zij op
een vreselijke wijze de innerlijke betekenis ervan door de grootste zonde te
begaan die maar mogelijk is, het veroordelen van de onschuldige Jezus, het
ware Paaslam, die God in het vlees gekomen was. Dit doen ze op ‘het zesde
uur’, dus 6 uur in de ochtend.
…heel de nacht sluimert hun woede, ‘s morgens ontbrandt die als een laaiend
vuur. Hs7:6

Na het ‘zie, de mens’, spreekt Pilatus nu de woorden: ‘Zie, uw koning’. Hoe
waar zijn deze woorden en hoe groter hun schuld in het licht ervan!

Vers 15
Zij dan riepen: Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig Hem! Pilatus zei tot
hen: Moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden:
De haat bereikt een kookpunt en ze roepen: ‘Weg met Hem! Weg met Hem!
Kruisig Hem! Pilatus doet nog een allerlaatste poging door Hem voor te stellen
als hun koning. Maar het antwoord van de overpriesters bezegelt het lot van
het Joodse volk.

Vers 16
Wij hebben geen koning dan de keizer. Toen leverde hij Hem aan hen over om
gekruisigd te worden.
Na Barnabas (roversbendes) kiezen ze voor de keizer (buitenlandse
overheersing) boven hun Messias. In de eeuwen die zouden volgen is dit
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Joodse volk door zowel binnenlandse als buitenlandse machten onderdrukt.
Dit zal pas ophouden als ze Hem aan zullen nemen. Pilatus geeft zich gewonnen
en levert de onschuldige uit om gekruisigd te worden. De soldaten zullen hun
verschrikkelijke werk gaan uitvoeren.
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Iedere zegen die uitgaat van God de Vader vindt zijn rechtvaardige grondslag
in het kruiswerk van de Heer Jezus. Hij die tijdens zijn leven God volmaakt had
verheerlijkt vanwege zijn zuivere, reine leven deed dit des temeer op het kruis
door dit leven over te geven in de dood. Zo kon het voornemen dat de God
en Vader van de Heer Jezus in Zichzelf had voorgenomen ten uitvoer worden
gebracht. Er zou een gezelschap mensen gevormd worden die volmaakt één
zouden worden gemaakt met de verheerlijkte Heer in de hemel voor het heilig
aangezicht van God. Ze zouden aan Hem gelijk worden.
Want hen die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd om aan
het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn
onder vele broeders. Rm8:29

Christus, die de zijnen lief heeft gehad tot het einde (Jh13:1), zou via dit werk
op het kruis voor Zichzelf een bruid verwerven, zonder vlek of rimpel of iets
dergelijks, de gemeente.
…opdat Hij de gemeente voor Zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of
iets dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn. Ef5:27

Naast deze zegeningen toont het kruis óók de volkomen verdorvenheid van
de mens aan, zowel van de Jood als van de heiden (Griek), doordat zij Hem
hebben gekruisigd in Wie geen zonde was.
De God van Abraham en de God van Izaäk en de God van Jakob, de God van
onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd en
in bijzijn van Pilatus hebt verloochend, toen deze oordeelde Hem te moeten
loslaten. U hebt echter de Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd
dat u een moordenaar zou worden geschonken; de Vorst van het leven echter
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hebt u gedood, die God heeft opgewekt uit de doden, van Wie wij getuigen zijn.
Hd3:13-15

Het kruis is daarom het centrum van alles en hier vinden we deze kruisiging
indrukwekkend beschreven door Johannes.

Vers 17
Zij dan namen Jezus en terwijl Hijzelf zijn kruis droeg, ging Hij uit naar de
plaats die Schedelplaats heet, die in het Hebreeuws Golgotha heet,
Nadat ze via politieke spelletjes hun zin hebben gekregen ‘namen’ ze Jezus, dit
is zijn aardse naam. Maar Hij is niet zomaar een mens, Hij is de eeuwige Zoon
en daarom staat er gelijk achter dat Hij ‘uitging’ terwijl Hij zijn kruis droeg.
Niet mensen dwongen Hem, maar Hij ging Zelf omdat Hij dit wilde. Hij wilde
dit omdat Hij de zijnen heeft liefgehad tot het einde, indrukwekkende liefde!
Hij gaat vrijwillig naar de ‘Schedelplaats’, symbool van de dode natuurlijke
mens. Johannes geeft de Hebreeuwse vertaling ‘Golgotha’ erbij om de Joodse
betrokkenheid te benadrukken. Dit is de plaats waar ze Hem wilden hebben!
De Vorst van het leven op de Schedelplaats aan het kruis. Hoe groot is hun
schuld!

Vers 18
waar zij Hem kruisigden, en met Hem twee anderen, aan elke kant één, en
Jezus in het midden.
Waar de mens er een emotioneel betoog over had geschreven, houdt Johannes,
door de Geest geïnspireerd, het kort en nuchter. ‘Waar zij Hem kruisigden’. Zij,
geïnitieerd door de Joden, door de Romeinen uitgevoerd. Kruisiging was een
vreselijke marteldood die ook een ultieme vernedering was. ‘Hem’, de unieke
Zoon van God, de Geliefde van de Vader, de enige mens die ooit volkomen
volmaakt heeft geleefd. Met Hem werden twee anderen gekruisigd, die
terecht ‘anderen’ worden genoemd. Het contrast met Hem is enorm. Hij is het
Middelpunt, zij hangen naast Hem. Op Hem valt alle aandacht. De anderen
hangen daar vanwege hun daden, Hij vanwege zijn liefde.
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Vers 19
Pilatus nu schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was
geschreven: Jezus de Nazoreeër, de koning der Joden.
Boven ieder die werd gekruisigd hing een bordje met daarop de misdaad die
deze had begaan als waarschuwing voor de voorbijgangers. Pilatus schreef,
om de Joden uit te dagen dat zij hun Koning hadden gekruisigd. Het volledige
opschrift zou hebben geluid (met wat Mattheüs en Markus schrijven):
‘Deze is Jezus de Nazoreeër, de koning der Joden’. Onbedoeld heeft Pilatus
een getuigenis namens God boven het kruis geschreven! Hiermee heeft hij
antwoord gegeven op zijn eigen vraag wat nu waarheid is (Jh18:38). Deze
verachte mens is de koning van de Joden. Hij is niet de koning van de gemeente,
want Hij is het Hoofd daarvan en de Heer van iedere gelovige vandaag.

Vers 20
Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, omdat de plaats waar Jezus werd
gekruisigd, dichtbij de stad was, en het was geschreven in het Hebreeuws,
het Latijn en het Grieks.
Vanwege het Pascha waren er veel Joden aanwezig in Jeruzalem. Jezus werd
buiten de stad gekruisigd (Hb13:12). Hierdoor kwam het dat velen de poort
uitgingen en eens even een kijkje kwamen nemen. Het was een ‘verzetje’ om
te kijken naar deze gekruisigde mannen. Hun godsdienstige harten waren koud
als steen! We lezen in andere evangeliën hoe deze voorbijgangers reageerden
op Jezus die daar hing.
De voorbijgangers nu lasterden Hem, terwijl zij hun hoofden schudden en zeiden:
U die het tempelhuis afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf, als U Gods
Zoon bent, en kom van het kruis af! Mt27:39-40

Het opschrift boven Jezus was in drie talen geschreven en zo een aanklacht
tegen de hele wereld. De godsdienstige, politieke en wetenschappelijke wereld
stonden allen strafschuldig tegenover God doordat hun godsdienst, politiek en
wijsheid niet verder waren gekomen dan het doden van de Geliefde Zoon.
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Vers 21
De overpriesters van de Joden dan zeiden tot Pilatus: Schrijf niet: De koning
der Joden, maar dat Deze gezegd heeft: Ik ben de koning der Joden.
De godsdienstige leiders kunnen het niet verkroppen dat Jezus de koning van
de Joden wordt genoemd door Pilatus. Ze willen er een citaat van maken, iets
dat Hij gezegd zou hebben, wat niet waar is overigens.

Vers 22
Pilatus antwoordde: Wat ik heb geschreven, heb ik geschreven.
Maar Pilatus weigert. Hij, als de grote incompetente falende politieke leider,
die weet dat hij heeft verloren, wil hen hiermee toch nog terugpakken.

Vers 23
Toen dan de soldaten Jezus hadden gekruisigd, namen zij zijn kleren en
maakten er vier delen van, voor elke soldaat een deel, en het onderkleed.
Het onderkleed nu was zonder naad, van boven af in zijn geheel geweven.
De soldaten voeren het vreselijke werk routineus uit. Deze brute, gewetenloze
mannen zijn op hun eigen gewin uit en verdelen de enige bezittingen van de
Heer, zijn kleding. Hij, bekleed met goddelijke heerlijkheid van eeuwigheid
af, hangt naakt aan het kruis. De vier soldaten krijgen ieder een deel van de
kleding van Jezus. Hij had een onderkleed uit één stuk dat best kostbaar was
voor die tijd. ‘Van boven af in zijn geheel geweven’ laat zien dat Hij werkelijk
‘van boven’ was (Jh8:23). Bovendien was het ‘zonder naad’, wat aantoont dat
Hij in zijn woorden, daden en motieven één was, er was geen tegenstelling in
Hem.

Vers 24
Zij dan zeiden tot elkaar: Laten wij die niet scheuren, maar erom loten van
wie die zal zijn; opdat de Schrift vervuld werd die zegt: ’Zij hebben mijn kleren
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onder elkaar verdeeld en over mijn kleding hebben zij het lot geworpen’. De
soldaten dan hebben dit gedaan;
De soldaten werpen het lot over het kleed dat zij niet willen scheuren. Hoewel
ze Hem doodden konden ze zijn kleed niet scheuren, dat is zijn godheid. Hij zou
opstaan uit de dood. Door het lot te werpen over zijn onderkleed vervullen ze
onbewust het woord van God uit Ps22:19:
Zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad.

Vers 25
bij het kruis van Jezus nu stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder,
Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena.
Vier mannen voeren wreedheden uit en bekommeren zich niet om Jezus.
Johannes vermeldt ook vier vrouwen die bij het kruis staan. Het zijn Maria, de
moeder van Jezus en haar zuster, die de moeder is van Jakobus en Johannes
(Mt27:56). Dus is Johannes een volle neef van de Heer Jezus! Maria, de vrouw
van Klopas is ook bij hen, de moeder van (een andere) Jakobus en Jozef.
Tenslotte is daar nog Maria van Magdalena, uit wie de Heer zeven demonen
had gestuurd (Lk8:2). Zij zijn wél begaan met de Persoon die daar hangt.

Vers 26
Toen nu Jezus zijn moeder zag, en de discipel die Hij liefhad daarbij zag staan,
zei Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.
Nu beschrijft Johannes dat hij zelf ook getuige was van het kruislijden. Hij
noemt zichzelf weer ‘de discipel die Hij liefhad’. De Heer ziet zijn moeder staan
en wil haar onder de hoede van Johannes brengen. De man van Maria, Jozef
is dus vermoedelijk al gestorven. Hij spreekt haar aan als ‘vrouw’, niet geleid
door natuurlijke gevoelens. Ze mag Johannes nu zien als haar zoon. Aan haar
andere zonen kan Hij haar nog niet toevertrouwen, want die geloofden op dit
moment nog niet in Hem (Jh7:5). Het lijden zorgt ervoor dat Jezus korte zinnen
kan uitspreken. Hij is met anderen begaan, niet met Zichzelf.
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Vers 27
Daarna zei Hij tot de discipel: Zie, uw moeder. En van dat uur af nam de
discipel haar in zijn huis.
Vervolgens richt de Heer Zich tot Johannes. Hij vertrouwt hem zijn eigen
moeder toe als zijnde diens moeder. De zorg van de Heer tijdens zijn lijden
is indrukwekkend. Maria was vanaf dat moment onder de zorg van Johannes
in diens huis. Zeven woorden heeft Hij gesproken, volmaakt in zorg en liefde.

Vers 28
Hierna zei Jezus, die wist dat nu alles was volbracht, opdat de Schrift werd
vervuld: Ik heb dorst!
Alles was volbracht. Johannes noemt niet de drie uren van duisternis. Wel
dat Hij, de goddelijke alwetende Zoon de Schrift wilde vervullen. Er staat
geschreven in Ps69:22:
…in mijn dorst hebben ze mij zure wijn laten drinken.

‘Ik dorst’, staat er letterlijk aangezien Jezus weinig kracht meer heeft om te
spreken. Hij spreekt niet vanwege zijn fysieke behoefte aan water, maar om de
Schrift te vervullen.

Vers 29
Er stond een vat vol zure wijn, en zij vulden een spons met zure wijn, omlegden
die met hysop en brachten die aan zijn mond.
Men brengt een spons aan een stengel en brengt die naar zijn mond. Zo wordt
de Schrift vervuld aan de Enige die ooit werkelijk kon zeggen: ‘Mijn ziel dorst
naar God’ (Ps42:3).
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Vers 30
Toen Jezus dan de zure wijn had genomen, zei Hij: Het is volbracht! En Hij
boog zijn hoofd en gaf zijn geest over.
Nadat Hij de Schrift vervuld heeft (zie Mt5:17) zegt Hij de woorden van grote
diepte: ‘Het is volbracht’. Dit duidt op zijn verheerlijking van de Vader als de
vleesgeworden Zoon (Jh17:4). In het Grieks is dit één woord: tetelestai. Hij
buigt het hoofd en geeft vrijwillig zijn geest over, niet zoals een mens ‘de geest
geeft’. Hij doet het bewust in zijn eigen macht. In Lk23:46 beveelt Hij zijn geest
in de handen van de Vader. Hier is het zijn soevereine almacht. Hij kan rusten
en Zich overgeven in wat Hij heeft volbracht. Het IS volbracht, ook voor jou!
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Johannes 19:31-42
Het woord van God roept gelovigen op die samenkomen op één plaats om
allereerst het avondmaal van de Heer te eten en zo de dood van de Heer te
verkondigen.
Want zo dikwijls u dit brood eet en de drinkbeker drinkt, verkondigt u de dood
van de Heer, totdat Hij komt. 1Ko11:26

Dit ‘op één plaats samenkomen’ (1Ko11:17) vond volgens Hd20:7 plaats op de
eerste dag van de week (zie ook 1Ko16:2). De reden dat God deze orde heeft
aangebracht is dat wij altijd, wat ons geloof betreft, moeten blijven uitkomen
bij het sterven van onze Heer. Iedere zegen is te vinden in dat wat Hij op het
kruis heeft volbracht. God heeft Hem opgewekt vanwege dit volmaakte offer
en in die opstanding zijn alle gevolgen voor ons te vinden van het werk op
het kruis. In dit 19e hoofdstuk van Johannes worden we daarom indringend
bepaald bij de gebeurtenissen rondom deze overgave in de dood van de Heer
Jezus. Niet om onze historische interesse te wekken maar om de geestelijke
diepte enigszins te peilen en zo op te groeien in ‘de genade en kennis van onze
Heer en Heiland Jezus Christus’ (2Pt3:18).

Vers 31a
Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, daar het
de voorbereiding was (want de dag van die sabbat was groot),
De Joodse leiders hadden hun zin, Jezus was gedood. Alles ging bij hen om
de uiterlijke navolging van de wet, zoals dit altijd het geval is bij de religieuze
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mens die niet opnieuw geboren is. Ze willen niet dat de lichamen op het kruis
blijven hangen op de sabbat. Het was niet zomaar een normale sabbat, maar
de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden, dus was die dag ‘groot’.
In de wet staat geschreven:
Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft [waarop] de doodstraf [staat],
en hij gedood wordt, en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam
niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde dag [nog]
begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land, dat de
HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft, niet onrein maken. Dt21:22-23

Ze wilden voorkomen dat hun land onrein zou worden, maar doordat ze de
Zoon van God gedood hadden, was hun land een ‘bloedakker’ geworden (zie
Mt27:8). We moeten goed blijven bedenken dat op de sabbat de Heer in het
graf lag. De sabbat is niet de dag die wij als christenen moeten houden. Hij
stond op zondag op, de eerste dag van de week, ‘op de dag na de sabbat’
(Lv23:11).

Vers 31b
verzochten de Joden dan Pilatus, dat hun benen gebroken en zij weggenomen
zouden worden.
De wreedheid van deze religieuze mensen kent geen grenzen. Ze vragen aan
Pilatus of de benen van de gekruisigden mochten worden gebroken. De dood
zou dan snel intreden omdat men zich niet meer kon oprichten en dus niet
meer kon ademhalen. Zo wilden de Joden hun land ‘rein’ houden dat notabene
onder Romeinse bezetting was, terwijl ze zoals gezegd de Zoon van God, hun
eigen Messias hadden gedood.

Vers 32
De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de
andere die met Hem waren gekruisigd;
Het merkwaardige is dat de soldaten niet van links naar rechts gaan of
andersom, maar aan de beide uiteinden te werk gaan met de twee anderen.
Johannes noemt niet hun misdaden maar spreekt over ‘de eerste’ en ‘de
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andere’. De grootheid van de Zoon was in zichzelf genoeg. Ze waren ‘met Hem
gekruisigd’. Zo heeft God de eerste mens voor zijn aangezicht weggedaan door
deze met Hem te kruisigen (2Ko5:14).

Vers 33
maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al was gestorven, braken zij
zijn benen niet.
De Heer was al eerder gestorven omdat Hij zijn eigen leven vrijwillig heeft
afgelegd (zie Jh10:17). Hier in dit evangelie is Hij niet gedood maar legde Hij
Zelf zijn leven af. Dat Hij dus eerder was gestorven dan de anderen maakt Hem
uniek, ook in zijn dood. Zijn benen hoefden dus niet gebroken te worden wat
ook de vervulling is van Ps34:20 (zie onder vs36). In Ex12:46 en Nm9:12 staat
over het Pascha dat van het lam geen been gebroken mocht worden. Zo wordt
Jezus dus volkomen geïdentificeerd met het Pascha.
Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat u een nieuw deeg bent; u bent immers
ongezuurd. Want ook ons Pascha, Christus, is geslacht. 1Ko5:7

Vers 34
Maar één van de soldaten doorstak zijn zijde met een speer en terstond
kwam er bloed en water uit.
Eén van de soldaten voert een dwaze en onnodige wrede handeling uit
(misschien uit frustratie dat hij de benen niet mocht breken?) door een speer
te steken in de zijde van de Heer Jezus terwijl Hij al gestorven was. God toont
ondanks deze wreedheid van de mens zijn genade in het bloed en water dat uit
de zijde van Jezus komt. De Schrift werd vervuld door deze soldaat.
Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de Geest
van de genade en de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen die zij
doorstoken hebben. Zc12:10

De daad van de Romeinse soldaat wordt Israël toegerekend omdat deze
soldaat slechts hun instrument was. Zie ook Op1:7 waar het op Christus slaat.
Er staat ook geschreven:
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Deze is het die gekomen is door water en bloed, Jezus Christus; niet door het
water alleen, maar door het water en door het bloed. En de Geest is het die
getuigt, omdat de Geest de waarheid is. 1Jh5:6

Het evangelie van de genade van God biedt deze mensheid bloed en water aan.
Zij die de Zoon van God hebben verworpen kunnen door te geloven vergeven
worden door zijn bloed (zonder bloedstorting is er geen vergeving, zie Hb9:22)
en moreel gereinigd worden door het water, een beeld van het woord van
God. Bloed is naar God toe juridisch voldoende, het water is naar de mens toe
zijn reinheid in het woord van God door erkenning en belijdenis van zonden.
Johannes voegt de Geest toe die vanuit de verheerlijkte Heer deze dingen aan
onze harten getuigt (zie 1Ko2:12).

Vers 35
En hij die het heeft gezien, getuigt het en zijn getuigenis is waar; en hij weet
dat hij zegt wat waar is, opdat ook u gelooft.
Naast de bewijzen uit de Schrift, getuigt Johannes van de waarheid omdat hij
ooggetuige is geweest van deze zaken. Johannes heeft al die tijd bij het kruis
gestaan als enige discipel voor zover wij weten. We hebben zijn getuigenis,
dat in de Schrift is opgenomen, als waarheid aan te nemen. Het doel is dat wij
geloven dat de kruisdood van Christus de grondslag is voor het ware leven dat
wij mochten ontvangen.

Vers 36
Want deze dingen zijn gebeurd opdat de Schrift vervuld wordt: ’Geen been
van Hem zal worden verbrijzeld’.
Het woord van God toont hier dat Jezus het ware Paaslam is. De Schrift werd
vervuld in wat geschreven staat in Ps34:20. Zijn benen waren getuige van een
heilige en volmaakte wandel op deze wereld en dus werden zij niet gebroken.
God waakt over het getuigenis van zijn Zoon.

400

Johannes 19:31-42

Vers 37
En weer een ander Schriftwoord zegt: ’Zij zullen zien op Hem die zij hebben
doorstoken’.
Hier citeert Johannes Zc12:10 en verandert ‘Mij’ in ‘Hem’. Ze hebben hun
eigen God doorstoken door Jezus te doden. Straks zullen zij op Hem zien en
behouden worden, terwijl wij nu, door het getuigenis van Johannes al op Hem
mogen zien met de ogen van ons hart.

Vers 38
Hierna nu vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar
in het geheim uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus
te mogen wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij kwam dan en nam zijn
lichaam weg.
Na de dood van de Heer is er gelijk sprake van vrucht. Er is een ‘discipel van
Jezus’, Jozef van Arimathea. Van hem geeft de Schrift een prachtig getuigenis.
Hij was ‘een rijk man’ (Mt27:57), ‘een aanzienlijk raadsheer, die ook zelf het
koninkrijk van God verwachtte’ (Mk15:43) en ‘een goed en rechtvaardig
man (deze had niet ingestemd met hun raad en handelswijze)’ (Lk23:51)
wat waarschijnlijk inhoudt dat hij tot de groep behoorde waar Jh12:42 over
spreekt. Hij was nog ‘in vrees voor de Joden’ aangezien de Heilige Geest nog
niet was gekomen. Hij verbindt zich met de gestorven Jezus door te vragen
diens lichaam te mogen wegnemen van het kruis hetgeen Pilatus toestaat.

Vers 39
En ook Nicodemus, die eerst ‘s nachts tot Hem was gekomen, kwam met een
mengsel van mirre en aloë, ongeveer honderd pond.
Een tweede discipel wordt genoemd. Het is Nicodemus tot wie de Heer in de
nacht woorden over opnieuw geboren worden had gesproken wat hij kennelijk
heeft begrepen. Later brengt hij bezwaren in tegen de handelswijze van de
Joden (Jh7:50-51). Hij heeft een mengsel van mirre en aloë bij zich, ‘ongeveer
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honderd pond’, dat is ongeveer 32 kilo. Onwetend dat het lichaam van de Heer
geen ontbinding zou zien (Ps16:8-11; Hd2:27) is dit toch een daad van liefde.

Vers 40
Zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden het in linnen doeken met de
specerijen, zoals de Joden de gewoonte van begraven hebben.
Het lichaam van Jezus wordt door hen in linnen (beeld van zuiverheid) doeken
gebonden met specerijen die de geur van ontbinding moesten tegengaan. Dit
was de gewoonte van de Joden van begraven. Het toont hun onwetendheid
over het feit dat dit lichaam geen ontbinding zou zien en dus niet deze
behandeling nodig had.

Vers 41
Nu was er op de plaats waar Hij was gekruisigd een tuin, en in de tuin een
nieuw graf waarin nog nooit iemand was gelegd.
De tuin waarin de Heer begraven werd was ‘op de plaats waar Hij werd
gekruisigd’, dus niet heel ver daar vandaan maar op diezelfde plaats. Er was
een nieuw graf. Het was dat van Jozef van Arimathea (zie Mt27:60) waar nog
nooit iemand in was gelegd. Dat wat voor Jozef was bestemd, de dood, heeft Hij
gedragen voor hem. Jezus heeft niets met ontbinding te maken als de eeuwige
Zoon en dus komt Hij in een graf dat nog nooit met de dood in aanraking was
geweest. Werden Adam en Eva als levenden in een tuin geplaats waar de dood
op volgde, zo wordt de gestorven Jezus ook in een tuin gelegd waar het leven
uit volgt.

Vers 42
Daar legden zij dan Jezus wegens de voorbereiding van de Joden, omdat het
graf dichtbij was.
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Hier spreekt Johannes niet meer over ‘het lichaam van Jezus’, maar over
‘Jezus’. Hij is en blijft de persoon Jezus. Het graf was dichtbij en dit leek goed
uit te komen omdat de voorbereiding van de Joden voor het Pascha bezig was.
De Schrift leert dat zijn dood betekent dat God alles wat de oude mens betreft,
inclusief de religieuze Jood in de dood heeft geplaatst.
…daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat Eén voor allen gestorven is; dus zijn zij
allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor
zichzelf leven, maar voor Hem die voor hen is gestorven en opgewekt. 2Ko5:15
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Johannes 20:1-18
Het evangelie van God is een kracht tot behoud voor ieder die gelooft.
Gerechtigheid van God wordt in dit evangelie openbaar zoals Rm1:16-17 ons
toont. God heeft naar zijn heilige gerechtigheid het hele menselijke geslacht,
bestaande uit Joden en heidenen onder het oordeel geplaatst (zie Jh12:31).
Zij hebben in gezamenlijke haat de Zoon van God gekruisigd en daarmee
bewezen volkomen, totaal en onveranderlijk verdorven te zijn. Het bezit
van de voorrechten van God (Rm9:1-5) weerhield de Joden er niet van hun
eigen Messias, die bewezen had dit te zijn, te doden. Maar God stopt niet
bij dit oordeel over de oude mens die uit Adam is. Hij heeft vanaf het begin,
nog voordat er een wereld was, een nieuwe schepping op het oog gehad.
Dit is de nieuwe mens, geschapen in Christus (Ef2:10), verenigd met Hem
in de opstanding. Ieder die gelooft, moet diep in zijn hart weten dat hij met
Christus is gekruisigd wat betreft zijn oude mens (Rm6:6) en met Hem levend
is gemaakt voor God in de opstanding (Rm6:10-11). Nu is de opstanding de
sfeer waarin hij leeft, want hij is gestorven ten opzichte van alles van de oude
schepping. Alles wat hij nodig heeft komt rechtstreeks vanuit de hemel, van de
opgestane en verheerlijkte Heer (Fp4:13). Omdat dit zo enorm belangrijk is,
staat Johannes, net als de overige drie evangelisten, uitgebreid stil bij het feit
van de opstanding, die de kern van het evangelie vormt.
Want ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb: dat
Christus voor onze zonden gestorven is, naar de Schriften; en dat Hij is begraven,
en dat Hij op de derde dag is opgewekt, naar de Schriften; (…) Als nu Christus
gepredikt wordt dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe zeggen dan sommigen
onder u, dat er geen opstanding van doden is? Maar als er geen opstanding van
doden is, dan is ook Christus niet opgewekt; en als Christus niet is opgewekt, dan
is ook onze prediking vergeefs, en vergeefs is ook uw geloof; 1Ko15:3-4; 12-14
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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.
Als we de vier evangeliën naast elkaar leggen zien we een aantal moeilijkheden
wat betreft de beschrijving van de opstanding van de Heer. Het is niet
eenvoudig alles met elkaar in harmonie te brengen. Volgens Mt28:2 waren er
twee Maria’s vroeg bij het graf, volgens Mk16:1 was daar Salomé nog bij en
volgens Lk24:10 waren het de twee Maria’s plus Johanna. Volgens Mk16:8-9
verscheen de Heer het eerst aan Maria van Magdalena en het verband met
Jh20 laat zien dat de andere vrouwen hier niet genoemd worden, maar zij
waren er wel. Maria rent weg naar de discipelen en gaat vervolgens met
hen mee terug waar ze de Heer ontmoet. De overige vrouwen waren toen al
gevlucht nadat ze de engelen hadden gezien. Belangrijk is de vermelding in
dit hoofdstuk tweemaal van ‘de eerste dag van de week’. De Heer stond op
zondag op, wat het begin van de nieuwe schepping symboliseert. De sabbat
hoort bij het oude bestel dat onder het oordeel ligt. God accepteert alleen dat
wat van de nieuwe schepping is omdat dit alles in en door zijn Zoon is. Het feit
dat de Heer alleen aan Maria verschijnt is beschreven opdat zijn persoonlijke
nieuwe verhouding tot de gelovige op de voorgrond staat. De steen die voor
het graf lag is weggenomen, niet om de Heer een uitweg te geven maar om
de gelovigen in het lege graf te laten kijken om ooggetuigen te zijn van zijn
opstanding (zie Hd3:15).

Vers 2
Zij liep dan snel en kwam bij Simon Petrus en bij de andere discipel die Jezus
liefhad, en zei tot hen: Zij hebben de Heer weggenomen uit het graf, en wij
weten niet waar zij Hem hebben gelegd.
Johannes vermeldt niets over de aardbeving maar laat het getuigenis van de
opstanding over aan de verschijning van de Heer Zelf. Maria liep snel naar zowel
Petrus als Johannes (die hier niet zijn eigen naam noemt). Haar liefde voor de
Heer herkent deze liefde ook bij anderen en vandaar dat ze naar deze twee
gaat die kennelijk samen waren zoals ook later in Hd3. Het is waarschijnlijk
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dat de overige vrouwen nog bij het graf bleven, maar we moeten maar niet te
veel bezig zijn met de chronologie. Het gaat immers om de geestelijke waarde
van de evangeliën op zichzelf. Volkomen onbekend met de gedachte aan de
opstanding van de Heer (wat Hij meermalen had aangekondigd) zegt Maria dat
men het lichaam van de Heer heeft weggenomen en dat ze niet weet waar ze
Hem hebben neergelegd.

Vers 3
Petrus dan ging naar buiten en de andere discipel en zij kwamen naar het
graf.
De liefde voor de Heer drijft de twee discipelen ‘naar buiten’, Petrus voorop,
uit de situatie van onwetendheid waarin ze zich bevonden en komen aan bij
het graf.

Vers 4
En deze twee liepen samen snel, en de andere discipel liep snel vooruit,
vlugger dan Petrus, en kwam het eerst bij het graf.
De harten vol van liefde voor hun Heer zorgen voor snelle voeten.
Trek mij mee, wij zullen achter U aan snellen. Hl1:4

Johannes vermeldt dat Petrus achteropraakt en dat hijzelf als eerste bij het
graf aankomt. Johannes is de snelste vanwege zijn meest zuivere liefde voor
de Heer (hij noemt zijn eigen naam niet terwijl Petrus altijd op de voorgrond
trad). De recente verloochening zou aarzeling en vertraging bij Petrus kunnen
hebben veroorzaakt, zoals vandaag velen aarzelen om naar Hem toe te gaan
vanwege hun eigen praktische toestand onwetend van het evangelie van de
genade (zie Hb10:19).

Vers 5
En hij bukte zich voorover en zag de doeken liggen; hij ging er echter niet in.
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Hoewel Johannes een grotere liefde voor de Heer bezat, was zijn moed
minder dan die van Petrus. We hebben verschillende karakters en de één is
wat terughoudender dan de ander. Zo moest Paulus de schuchtere Timotheüs
aansporen om meer moed te tonen (2Tm1:7). Johannes ziet de doeken liggen.
Hier wordt een ander woord voor ‘zien’ gebruikt dan in het volgende vers.
Johannes kijkt en neemt het voor waar aan, Petrus aanschouwt en bestudeert
wat hij ziet. Dit laatste is indringender ‘zien’.

Vers 6
Simon Petrus nu kwam ook achter hem aan en hij ging het graf binnen en zag
de doeken liggen
Petrus gaat het graf in en zoals gezegd beschouwt aandachtig wat hij ziet. De
doeken die daar liggen getuigen van iets dat er is gebeurd en dat neemt Petrus
in zich op. We kunnen wel geloven dat Christus feitelijk is opgestaan en toch
geen geestelijke vorderingen maken. We moeten leren ‘zien’ welke gevolgen
de opstanding heeft voor ons persoonlijk.

Vers 7
en de zweetdoek die op zijn hoofd was geweest, niet bij de doeken liggen,
maar op een plaats afzonderlijk samengerold.
De zweetdoek spreekt van werk. Het grote werk was volbracht (Jh19:31) en
deze zweetdoek was keurig opgerold op een aparte plaats, los van de doeken
die om het lichaam van de Heer waren geweest. Alles spreekt van rust en
orde. De Heer Jezus is in een totaal nieuw bestel ingetreden, het leven van de
opstanding. Lazarus had de graf doeken nog om zich heen, want hij was nog
steeds verbonden met de oude schepping en stierf dus enige tijd later weer.
De Heer Jezus stond echter op in een onvergankelijk nieuw leven.
En dit is nog aanmerkelijk duidelijker als er naar de gelijkenis van Melchizedek
een andere priester opstaat,
die het niet geworden is naar de wet van een vleselijk gebod, maar naar de
kracht van een onvergankelijk leven; Hb7:15-16
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Vers 8-10
Toen ging dan ook de andere discipel naar binnen, die het eerst bij het graf
was gekomen, en hij zag en geloofde. Want zij kenden de Schrift nog niet, dat
Hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weer naar huis.
Johannes volgt het voorbeeld van Petrus en gelooft wat hij ziet. Dit is echter
niet het geloof in het woord van God over de opstanding maar meer een
verstandelijk aannemen van bepaalde feiten. Er volgt geen vrucht op dit
geloof want ze gaan weer naar hun huizen (vs10). We kunnen geloven in een
historische opstanding en toch geestelijk dood zijn. Pas als we deze opstanding
geloven zoals deze in de Bijbel wordt verkondigd, in verbinding met onze dood
en opstanding in hem, zal er leven zijn. Geloof is het aannemen met het hart,
door de Heilige Geest van het getuigenis van God aangaande zijn Zoon (zie
Rm1:3).
…dat, als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat
God Hem uit de doden heeft opgewekt, u behouden zult worden. Rm10:9

Het niet met het hart geloven zorgt voor een blijvende focus op de aarde
zaken, zoals dat Petrus en Johannes naar huis gingen. Paulus was echter met
zijn hart voortdurend in de hemelse heerlijkheid, de sfeer van de opstanding
(zie Gl2:20; Ef3:17; Fp3:8-10).

Vers 11
Maria nu stond buiten bij het graf te wenen. Terwijl zij dan weende, bukte zij
zich voorover in het graf
Terwijl de twee discipelen huiswaarts keren, blijft Maria achter bij het graf. Ze
kán geen afscheid nemen van haar Heer wat toont dat zij de grootste liefde
heeft voor Hem van allemaal. Hij die haar van zeven demonen had bevrijd had
het meest lief (zie Lk7:47). Ze gaat nu zelf ook het graf binnen.
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Vers 12
en zag twee engelen in witte kleren zitten, één aan het hoofd en één aan de
voeten, waar het lichaam van Jezus had gelegen;
Mt28:2 vermeldt dat er een engel op de afgewentelde steen ging zitten en
Lk24:4 dat er twee engelen waren die aan de vrouwen verschenen. Hier is
sprake van een persoonlijke ontmoeting van Maria met twee engelen in het
graf. De beide engelen zijn aan de beide uiteinden van de plaats waar het
lichaam van de Heer had gelegen wat ons doet denken aan de beide engelen
op de ark van het verbond.
Ook maakte hij twee cherubs van goud; als gedreven werk maakte hij ze uit de
beide uiteinden van het verzoendeksel, één cherub uit het uiteinde aan de ene
[kant], en één cherub uit het uiteinde aan de andere [kant]. Uit het verzoendeksel
maakte hij de cherubs, uit de beide uiteinden ervan. Ex37:7-8

De Heer Jezus is het ware ‘verzoendeksel’ of ‘genadetroon’, een woord dat
precies zo staat in Rm3:25
Hem heeft God gesteld tot een genadetroon door het geloof, in zijn bloed,

Vers 13
en die zeiden tot haar: Vrouw, waarom ween je? Zij zei tot hen: Omdat zij
mijn Heer hebben weggenomen en ik weet niet waar zij Hem hebben gelegd.
Maria is niet bang, ze is volkomen beheerst door haar Heer en waar Hij toch
kan zijn. Toch was haar hart bezig met een gestorven Heer en niet met een
opgestane getuige haar opmerking over ‘gelegd’.

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.
Maria keert zich tweemaal om, eerst in dit vers en daarna in vs15. We moeten
leren om te keren in onze gedachten (zie Rm12:2) over de feiten zoals God ze
ons meedeelt. Maria ziet Jezus staan maar herkent Hem niet. De opgestane
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Heer is niet ‘dezelfde’ als de Heer tijdens zijn aardse bediening. Uiteraard is het
dezelfde Persoon, alleen is zijn positie volkomen anders. Veel mensen houden
zich bezig met de Heer zoals Hij op aarde leefde. Maar Paulus schrijft dat wij
Hem nu zo niet meer kennen, Hij is nu de opgestane en verheerlijkte Heer in
de hemel, los van alles waar Hij mee verbonden was op aarde.
…daar wij tot dit oordeel zijn gekomen, dat Eén voor allen gestorven is; dus zijn
zij allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer
voor zichzelf leven, maar voor Hem die voor hen is gestorven en opgewekt. Wij
kennen dus van nu aan niemand naar het vlees; en als wij al Christus naar het
vlees hebben gekend, dan kennen wij Hem nu niet meer zo. 2Ko5:15-16

Vers 15
Jezus zei tot haar: Vrouw, waarom ween je? Wie zoek je? 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.
Petrus zag meer dan Johannes maar beiden gingen weer naar huis. Maria bleef
en kon niet terugkeren zonder te weten waar de Heer was. Zij krijgt de Heer
persoonlijk aan haar geopenbaard als de eerste van iedereen. Ze meent dat de
tuinman tegen haar spreekt en in haar denken moet de Heer ergens liggen,
terwijl Hij voor haar staat. Ze spreekt over ‘Hem’ alsof de tuinman zou weten
over Wie het ging, maar zo spreekt de liefde.

Vers 16
Jezus zei tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tot Hem in het Hebreeuws:
Rabboeni! - dat wil zeggen: Meester!
De Heer noemt eenvoudig haar naam en dat is genoeg. Kennelijk was ze met
haar rug naar de Heer toegekeerd en dan draait ze zich weer om en zegt
‘Meester’. Ze nam aan dat Hij nog leefde en dat zij dus in dezelfde betrekking
met Hem stond als daarvoor.
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Vers 17
Jezus zei tot haar: 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 en uw Vader en naar mijn God en uw God.
De Heer maakt aan Maria duidelijk dat de verhoudingen tussen hen nu op
een compleet nieuw niveau liggen. Zijn relatie met de zijnen is in de sfeer van
de opstanding en niet meer in de sfeer van de oude schepping en de aardse
relaties. Zij mag Hem dus niet aanraken alsof alles bij het oude is gebleven. Hier
ligt alle nadruk op de Heer als de verrezen Zoon van God, terwijl in Mt28:9 Hij
als Messias wordt voorgesteld die zij wel aanraakten. Hier moet de Heer Jezus
eerst naar de Vader opvaren en vanuit die nieuwe positie door de Heilige Geest
in hen komen wonen, zoals Hij al eerder had aangegeven in Jh14:18-20 en wat
realiteit werd in Hd2 voor Maria. Vanaf dat moment is zijn Vader hun Vader
geworden, zijn God hun God (niet ‘onze’ want Hij is uniek in zijn verhouding tot
de Vader) en zijn zij de broeders van de Heer, een veel intiemere verhouding
dan voorheen waar zij ‘vrienden’ werden genoemd (Jh15:14).
Want en Hij die heiligt en zij die geheiligd worden, zijn allen uit één; daarom
schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen en zegt: ‘Ik zal uw naam aan
mijn broeders verkondigen, in het midden van de gemeente zal Ik U lofzingen’.
Hb2:11-12

Vers 18
Maria Magdalena ging de discipelen berichten dat zij de Heer gezien en dat
Hij haar dit gezegd had.
Als een trouwe getuige brengt Maria dit nieuws van de nieuwe schepping over
aan de discipelen. Ook wij kunnen pas wat doorgeven als we het van Hem
hebben ontvangen die nu bij de Vader is als de verheerlijkte Heer.
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De opstanding van de Heer Jezus markeert een volkomen nieuw begin in de
wegen van God met de mens. Christus is de eersteling van velen die in het
nieuwe bestel zouden worden opgenomen. De oude mens heeft bewezen
volkomen te hebben gefaald en God had vanaf het begin de nieuwe mens al
op het oog, waarvan Christus het hoofd is.
En Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente, Hij die het begin is, de
eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in alle dingen de eerste plaats zou
innemen. Ko1:18

Alle doden zullen opgewekt worden, maar alleen de gelovigen behoren tot
de nieuwe schepping (2Ko5:17), geschapen in Christus Jezus (Ef2:10). Zij zijn
in dezelfde betrekking gebracht als de mens Jezus tot de Vader en Hij kan
dus zeggen dat wij zijn ‘broeders’ zijn (Jh20:17). Zoals Hij in de sfeer van de
opstanding bij de Vader is, zo zijn wij dat ook. Zoals Hij daar niets meer met de
zonde, de wet en de wereld te maken heeft, zo ook wij niet. Hij is opgewekt
‘om onze rechtvaardiging’ (Rm4:25) en onze positie is nu niet meer verbonden
met de oude schepping (hoewel wij in deze oude schepping zuchten Rm8:23),
maar met de nieuwe. Hoe meer wij door het geloof vanuit deze positie gaan
leven, hoe meer vrucht er zal zijn tot eer van de Vader.

Vers 19a
Toen het dan avond was op die eerste dag van de week, en de deuren waar
de discipelen waren, wegens hun vrees voor de Joden waren gesloten,
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De Heer Jezus stond op de eerste dag van de week op uit de dood (Jh20:1).
Dit is ‘op de dag na de sabbat’ waarop de priester de schoof van de eerste
oogst voor het aangezicht van de HEERE moest bewegen, een beeld van de
opstanding van de Heer (Lv23:11). In Hd20:7 is het de dag waarop Paulus en
de anderen ‘brood breken’, aan de ‘tafel van de Heer’ (1Ko10:21) op de ‘dag
van de Heer’ (Op1:10). Deze eerste dag symboliseert het nieuwe bestel dat
volkomen gescheiden is van het oude, wat wordt getypeerd door de zeven
dagen daarvoor. De discipelen die nog niet de Heilige Geest hebben ontvangen,
zijn bevangen door vrees, een geest van bangheid (zie 2Tm1:7). Ze hebben
hun eigen levens nog lief en vrezen de Joden die immers hun Heer hadden
gekruisigd en nergens voor terugdeinsden.

Vers 19b
kwam Jezus, ging in het midden staan en zei tot hen: Vrede zij u!
Hier zien we een mooi ‘plaatje’ van een samenkomst van de gemeente op de
zondag. Allereerst ‘ging’ Jezus, de Almachtige God, in het midden staan, de
enige plaats die Hem toekomt. Zijn opstandingslichaam was niet gebonden
aan tijd en ruimte en werd niet verhinderd binnen te komen door de gesloten
deuren. Niet wij nodigen Hem uit, maar Hij is er uit eigen beweging. Onze
gedachten behoren naar Hem uit te gaan als we samenkomen. ‘Doe dit tot
Mijn gedachtenis’ zei Hij toen Hij het avondmaal instelde (1Ko11:24). Als wij zó
samenkomen, met dit verlangen, dan is Hij in het midden.
Want waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben Ik in hun midden.
Mt18:20

Dit ‘in het midden’ zijn heeft meerdere betekenissen. Hier in Jh20 verkondigt
Hij ‘vrede zij u’ (Jh14:27), wat de communicatie is van de genade van God. We
komen samen als verlosten om de Vader in de Zoon te verheerlijken ‘uit één
mond’ (Rm15:6) vol van blijdschap en dankbaarheid (zie ook Ko1:12). Het feit
dat Hij is opgestaan bewijst dat we volkomen zijn verlost (zie 1Ko15:17). De
harten van de discipelen werden weggevoerd van de angst voor de Joden tot
Hem zoals dat ook bij ons is. Door op Hem te zien en zijn volbrachte werk door
het geloof, vergeten we de omstandigheden. Het vragen om zegen tijdens de
samenkomst is dan ook niet volgens de orde van God. In vs23 ga ik verder
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in op het andere aspect van het ‘in het midden’ zijn van Christus tijdens de
samenkomsten.

Vers 20
En toen Hij dit had gezegd, toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De
discipelen dan verblijdden zich toen zij de Heer zagen.
De vrede die ons is aangebracht tussen God en ons is gefundeerd in het werk
van Christus op het kruis. Hij toont de bewijzen ervan aan de discipelen zoals
wij nu de tekenen van brood en wijn voor ons hebben als we samenkomen.
De discipelen verblijdden zich (zie Jh16:22) zoals wij ons mogen verblijden in
het volbrachte werk. Het is daarom ook dat de beker die wordt rondgedeeld
tijdens het avondmaal, de ‘beker van de lofzegging waarvoor wij loven’ wordt
genoemd in 1Ko10:16 (zie voetnoot in de Telosvertaling).

Vers 21
Jezus dan zei opnieuw tot hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij heeft gezonden,
zend ook Ik u.
Voor de tweede maal zegt de Heer hen vrede toe. De eerste keer heeft deze
vrede een persoonlijk motief. Ieder van ons behoort in deze vrede met God te
staan en te leven (Rm5:1) door het volbrachte werk van Christus. Hier heeft
de vrede die de Heer aan de discipelen aanzegt verband met hun zending.
De Vader zond de Zoon opdat men de Vader zou leren kennen. Wij worden
gezonden om de Zoon te verkondigen (zie Gl1:16) opdat men de Vader zou
leren kennen (zie Jh17:18). Dit gaat veel verder dan de uitzending van de
twaalf of de (twee-en) zeventig (Mt10; Lk10). Zij verkondigden het koninkrijk
dat aanstaande was met de daar bijbehorende tekenen. Wij mogen ieder die
gelooft verbinden met de Vader en de Zoon, volkomen vergeven en gereinigd,
wat ‘grotere’ werken zijn die de Heer aankondigt in Jh14:12!
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Vers 22
En toen Hij dit had gezegd, blies Hij in hen en zei tot hen: Ontvangt de Heilige
Geest.
De elf apostelen krijgen het nieuwe leven, dat van de opstanding ‘ingeblazen’.
Dit leven is Christus (1Jh1:2) en Hij is immers de inhoud van hun zending. Hier
is de Heer de levendmakende geest.
Zo staat er ook geschreven: ’De eerste mens, Adam, werd tot een levende ziel’;
de laatste Adam tot een levendmakende geest. 1Ko15:45

Dit nieuwe leven is door de Heilige Geest, want Christus is immers ‘levend
gemaakt in de Geest’ (1Pt3:18). Maar hier ontvangen de discipelen nog niet
Hem als persoon inwonend, hetgeen gebeurde in Hd2. De Geest kon immers
alleen komen als de Heer verheerlijkt zou zijn (Jh7:39). Als het hoofd in de
hemel zou zijn, kwam de Geest op aarde. Hoewel ze vanaf dat moment nog
niet de kracht bezaten om de opdracht te vervullen, bezaten ze nu alvast het
leven en de natuur van de Heer Jezus. Dit is het leven van de opstanding. Het
resultaat hiervan was o.a. dat zij de Schriften begrepen (Lk24:45).

Vers 23
Wie u ook de zonden vergeeft, zij zijn hun vergeven; wie u ook de zonden
houdt, zij zijn hun gehouden.
De uitgezonden apostelen krijgen de bevoegdheid om zonden te vergeven en
ze te houden aan mensen. Dit is uiteraard niet wat betreft de eeuwigheid,
want alleen God kan zonden vergeven (Lk5:21). Het gaat hier om het zonden
vergeven en toerekenen op aarde.
Voorwaar, Ik zeg u: alles wat u zult binden op de aarde, zal gebonden zijn in de
hemel; en alles wat u zult ontbinden op de aarde, zal in de hemel ontbonden
zijn. Mt18:18

De apostelen hadden bevoegdheid mensen binnen te laten of uit te sluiten
van het getuigenis van God op aarde. We zien dat Petrus Ananias en Saffira
oordeelt en buitensluit in Hd5, Paulus die dit ook doet met de man in 1Ko5:5,
terwijl hij in 2Ko2:10 diezelfde man vergeving schenkt omdat de gemeente in
Korinthe dit ook moest doen. Hij had zich immers bekeerd. Voor ons geldt dat
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wij hen erkennen in de gemeenschap die geloven in Christus én beproefd zijn
dat dit effect heeft in hun levens. Andersom kunnen we mensen weigeren aan
de tafel van de Heer die in zonde leven en zich niet willen bekeren.

Vers 24
Thomas nu, één van de twaalf, die Didymus heette, was niet bij hen toen
Jezus kwam.
Alleen het evangelie van Johannes vermeldt uitspraken van Thomas (zie ook
11:16 en 14:5). Hij symboliseert de Jood die eerst wil zien en dan pas gelooft.
Hij ontbrak hier tijdens de eerste verschijning van de Heer aan zijn discipelen.
Johannes vermeldt merkwaardig genoeg hier pas en in 21:2 dat hij Didymus
heette, terwijl hij het al tweemaal over hem had gehad. ‘Didymus’ betekent
‘tweeling’.

Vers 25
De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Heer gezien! Maar
hij zei tot hen: Als ik in zijn handen niet het teken van de nagels zie en mijn
vinger steek in het teken van de nagels en mijn hand steek in zijn zijde, zal ik
geenszins geloven.
Hoewel de overige tien erg overtuigend en verheugd getuigen dat ze de Heer
hebben gezien, blijft Thomas sceptisch. Hij wil eerst de harde bewijzen zien.
Aangezien de discipelen de tekenen hadden gezien die de Heer hen toonde in
zijn handen en zijn zijde, reageert Thomas beslist. Hij wil niet alleen zien, maar
voelen door met zijn eigen handen de littekens te voelen die in de handen en
zijde van de Heer aanwezig zijn.

Vers 26
En na acht dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas bij hen. Jezus
kwam terwijl de deuren gesloten waren, ging in het midden staan en zei:
Vrede zij u!
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‘Na acht dagen’ markeert weer het nieuwe begin. Alleen op de eerste dag
van de week openbaart de Heer Zich aan de zijnen. Nu is Thomas er wel bij
en de deuren zijn nog steeds gesloten. De Heilige Geest is nog niet uitgestort
waardoor zij onbevreesd zouden worden. Voor de derde maal zegt de Heer:
‘Vrede zij u’! Weer staat Hij in het midden, de enige plaats die Hem toekomt.

Vers 27
Daarna zei Hij tot Thomas: Breng je vinger hier en zie mijn handen, en breng
je hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig maar gelovig.
Was de Heer de ‘Alziende’ in Jh1 toen Hij Nathaniël ‘zag’ terwijl Hij niet
aanwezig was (Jh1:49), hier is Hij de ‘Al-horende’. Hij komt Thomas tegemoet,
door Hem toe te staan zijn hand in de zijde te steken. Hét grote kenmerk van
dit evangelie (zie vs31) en van onze tijd is het geloof (zie 2Ko5:7). Wij leven
door het geloof terwijl de Heer afwezig en onzichtbaar is.
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, 1Pt1:8

Het is daarom belangrijk dat juist Thomas hier wordt genoemd om ons te leren
dat wij uit geloof moeten leven zoals ook de Heer aangeeft.

Vers 28
Thomas antwoordde en zei tot Hem: Mijn Heer en mijn God!
Na de vijf woorden van de discipelen in vs25 volgen vijf woorden van Thomas:
‘Mijn Heer en mijn God’. Thomas wist dat de Heer Jezus God is en erkent Hem,
zonder te voldoen aan het verzoek zijn hand in Jezus’ zijde te steken, als zijn
persoonlijke Heer. Hier is Thomas een beeld van het toekomstige Israël dat
door te zien op Wie zij doorstoken hebben zullen geloven (Zc12:10) en zullen
roepen: ‘Mijn God! Wij, Israël, kennen U! (Hs8:2).
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Vers 29
Jezus zei tot hem: Omdat je Mij hebt gezien, heb je geloofd? Gelukkig zij die
niet gezien en toch geloofd hebben.
Jezus erkent de waarheid van de belijdenis van Thomas als waar geloof en dus
ook dat Hij God is. Maar er is een hogere zegen gelegen in hen die geloven
zonder eerst te hebben gezien, het kenmerk van de hele periode vanaf de
hemelvaart van de Heer tot aan zijn zichtbare wederkomst. Aan het einde van
zijn leven kon Paulus met voldoening zeggen: ‘Ik weet in Wie ik heb geloofd’
(2Tm1:12) en: ‘Ik heb het geloof behouden’ (2Tm4:7).

Vers 30
Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen
gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek;
Behalve wat hier in dit evangelie is beschreven heeft de Heer nog vele andere
tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan. Johannes heeft ze niet
allemaal opgeschreven. ‘Tekenen’ verwijzen ergens naar. Dit zegt het laatste
vers van dit hoofdstuk.

Vers 31
maar deze zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon
van God, en opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam.
Alles wat Johannes heeft beschreven aan tekenen die de Heer deed, heeft hij
geschreven met een doel. Dit doel is:
Opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. Zoals Thomas Hem
erkende als Heer en God zo mogen ook wij dit doen door het geloof in het
woord van Johannes. Hij is de Messias, Gods Gezalfde die ook de eeuwige Zoon
is. Geen woord dan ook in dit evangelie over de maagdelijke geboorte, maar
alles is gericht op de erkenning van zijn eeuwige oorsprong als God de Zoon.
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Opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam. De omgang, gemeenschap
met de Vader en met de Zoon is het ware leven (Jh17:3). We mogen weten
kinderen van God te zijn door het geloof (Jh1:12) en als zodanig tot de Vader
te zijn gebracht.
We hebben aan het slot van dit evangelie drie verschijningen van de Heer. Ze
hebben alle drie een diepere betekenis.
1.

Jh20:19-23. Dit is een illustratie van Christus voor de gemeente.

2.

Jh20:24-29. Dit is een illustratie van Christus voor Israël.

3.

Jh21:1-14. Dit is een illustratie van Christus in het vrederijk.
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We zijn aangekomen bij het laatste hoofdstuk van dit zeer indrukwekkende
evangelie. We hebben gezien in Jh20:31 dat Johannes, door de Heilige Geest,
een bijzondere bedoeling heeft met dit evangelie. Het is geschreven opdat
de lezer gelooft dat de Heer Jezus de eeuwige Zoon van God is en zo het
leven heeft in zijn naam. Dit leven is het kennen van de Vader en de Zoon. De
heerlijkheid van God de Vader is volkomen openbaar geworden in de Zoon. Zijn
liefde, wijsheid, geduld, heiligheid en gerechtigheid kennen we door te kijken
naar de Zoon die zijn eigen leven heeft gegeven opdat zondaars behouden
zouden worden. Niet alleen is er eeuwige behoudenis tot stand gebracht voor
hen die geloven, maar ook zijn zij tot een nieuwe schepping gemaakt (2Ko5:17;
Gl6:15). Hun leven is nu dat van de opstanding waar nieuwe principes gelden
zoals we ook in het vorige hoofdstuk hebben gezien. Zij zijn vanaf hun bekering
verbonden met een mens in de hemel terwijl Hij in hen woont door de Heilige
Geest. In Jh20 zagen we in type de gemeente vergaderd rondom de Heer en
het toekomstig herstel van Israël in Thomas.

Vers 1
Hierna openbaarde Jezus Zich opnieuw aan de discipelen bij de zee van
Tiberias; en Hij openbaarde Zich zo:
De Heer Jezus had de discipelen geboden naar Galiliea te komen na zijn
opstanding (Mt26:32). Daar aangekomen ‘openbaart’ Hij Zich opnieuw aan de
discipelen bij ‘de zee van Tiberias’, het meer van Galilea, buiten het Joodse
systeem waarvan Judea en in het bijzonder Jeruzalem het symbool waren. Het
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woord ‘openbaart’ houdt niet simpel in dat Hij Zich liet zien, maar dat Hij iets
nieuws van Zichzelf in zijn opstanding liet zien aan hen.

Vers 2
er waren bijeen Simon Petrus, Thomas die Didymus heette, Nathaniël die
uit Kana in Galilea was, de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn
discipelen.
Johannes noemt de namen van vijf van de zeven aanwezige discipelen en dit is
met een reden. Alle vijf hebben ze een specifieke betrekking met Israël. Petrus,
Johannes en Jakobus golden later als de ‘steunpilaren’ voor de gelovigen uit de
besnijdenis.
…en toen zij de genade die mij gegeven is, erkenden, gaven Jakobus, Kefas en
Johannes, die geacht werden steunpilaren te zijn, mij en Barnabas de rechterhand
van gemeenschap, opdat wij naar de volken en zij naar de besnedenen gingen;
Gl2:9

Thomas, hier ook weer met zijn bijnaam Didymus (‘tweeling’) aangeduid, is een
beeld van het gelovig Israël van de eindtijd (zie vorige hoofdstuk) en Nathanaël
tenslotte, is uit Kana, een gebied dat grens aan dat van de volken (Mt4:15). Dit
plaatst wat nu gaat volgen in een bijzonder profetisch perspectief, namelijk
wat het Joodse overblijfsel zal gaan doen tijdens de grote verdrukking: een
grote vangst aan mensen voor de Heer ‘binnenhalen’.

Vers 3
Simon Petrus zei tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem: Wij gaan ook met
u mee. Zij gingen naar buiten en stapten in het schip; en in die nacht vingen
zij niets.
Hoewel Petrus volgens Lk24:34 en 1Ko15:5 een persoonlijke ontmoeting
heeft gehad met de Heer op de dag van zijn opstanding, zegt hij hier dat hij
gaat vissen. Dit is echter niet waar de Heer hem voor geroepen heeft, want
ze zouden ‘vissers van mensen’ worden (Mt4:19). De overige discipelen gaan
met Petrus mee en zo volgen we vaak het verkeerde voorbeeld van anderen.
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Nu de Heer fysiek niet meer bij hen was, keren ze terug tot hun aardse
gewoonten en zo is het ook met ons. Als we niet vol van de Heer blijven,
krijgen natuurlijke bezigheden weer de belangrijkste plaats in onze harten.
Het wordt dan geestelijk nacht. Dit primair bezig zijn met de natuurlijke zaken
is ook vruchteloos, de discipelen vangen niets. Ze hadden geen opdracht van
de Heer ontvangen. Je zou kunnen zeggen in onze tijd: ze werden niet geleid
door de Geest van God (zie Rm8:14). Hoewel we een Heer in de hemel hebben
en de Geest inwonend, zijn we in onszelf nog net zo krachteloos als voor onze
bekering. Deze les duurt jaren om tot ons door te dringen.

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.
Na een nacht vissen zonder resultaat en het al vroeg in de morgen was, staat
de Heer Jezus op het strand. Het geloof van de discipelen is nog zeer broos
want ze herkennen Hem niet.

Vers 5
Jezus dan zei tot hen: Kinderen, hebt u soms iets te eten? Zij antwoordden
Hem: Nee.
De Heer spreekt hen aan met ‘kinderen’, niet met ‘Mijn kinderen’. Hij duidt
hiermee dus niet aan dat ze Zijn kinderen zijn (dit leert de schrift niet, we zijn
immers kinderen van God, 1Jh3:1)), maar dat ze nog kinderen in het geloof
zijn (zie 1Jh2:13). Jezus vraagt of ze iets te eten hebben, waarop ze met ‘nee’
moeten antwoorden. Ongeloof heeft niets aan de Heer aan te bieden.

Vers 6
Hij nu zei tot hen: Werpt het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult
vinden. Zij dan wierpen het uit en konden het niet meer trekken vanwege de
menigte van de vissen.
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Ze moeten in opdracht van de Heer, die zij niet herkennen, het net uitgooien aan
de rechterkant van het schip met de belofte: ‘U zult vinden’. Ze gehoorzamen
en hun net raakt overvol met vis. Het contrast met Lk5:1-11 is groot. Daar
scheuren de netten en zinkt het schip bijna, waarna Petrus zijn schuld belijdt
aan de Heer. Hier is alles rust en orde. Ook wij zullen mensen ‘vangen’ als we
dit in gehoorzaamheid aan de Heer doen, op zijn manier.

Vers 7
Die discipel dan die Jezus liefhad, zei tot Petrus: Het is de Heer! 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.
Johannes, hier weer door hemzelf genoemd ‘de discipel die Jezus liefhad’, heeft
altijd het meeste inzicht, terwijl Petrus de meeste moed heeft. Zodra Johannes
de Heer herkent omdat Hij Hem van dichtbij steeds had meegemaakt, springt
Petrus overboord, de Heer tegemoet. Hij was niet in angst voor afwijzing of
veroordeling, maar kende de Heer goed genoeg om te weten dat er vrede was
tussen hemzelf en de Heer Jezus. Het is bijzonder als gelovigen zoveel zicht op
Hem hebben dat zij anderen tot actie doen overgaan.

Vers 8
De andere discipelen nu kwamen met het scheepje (want zij waren niet ver
van het land, maar slechts ongeveer tweehonderd el), terwijl zij het net met
de vissen sleepten.
De overige zes discipelen slepen de vissen over ongeveer honderd meter
aan land, wat een beeld is van wat er straks gaat gebeuren tijdens de grote
verdrukking. Zie onder vers 10. Opvallend is dat net zoals hier, in Mt13:48 ook
de vissen niet in de boot, maar op het land worden gesleept.
…toen het vol was, trokken zij het op het strand,
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Vers 9
Toen zij dan aan land waren gegaan, zagen zij een kolenvuur liggen en vis
daarop liggen en brood.
Zodra ze aan land komen treffen ze een kolenvuur aan met daarop vis en
brood. De Heer Jezus heeft niets nodig van ons, maar voorziet Zelf in dat wat
Hij van ons vraagt. Petrus wordt door dit kolenvuur van de Heer herinnerd
aan het kolenvuur van de vijand waar hij zich aan warmde toen hij de Heer
verloochende (Jh18:18). Dáár was het koud, hier heeft de Heer voedsel voor
hen, die spreken van de overvloed aan genade die er in Hem te vinden is.

Vers 10
Jezus zei tot hen: Brengt de vissen die u nu hebt gevangen.
De discipelen vormen hier het type van het Joodse overblijfsel dat tijdens de
grote verdrukking een ‘een grote menigte, die niemand kon tellen’ (Op7:19)
‘gevist’ hebben voor de Heer uit de ‘zee’, dat zijn de volken.
Het koninkrijk der hemelen is eveneens gelijk aan een sleepnet dat in de zee werd
geworpen en van allerlei soort bijeenbracht; Mt13:47
En hij zei tot mij: de wateren die u hebt gezien, waarop de hoer zit, zijn volken en
menigten en naties en talen. Op17:15

Ook aan ons vraagt de Heer dat wat wij voor Hem doen, bij Hem te brengen. Zo
blijven wij er ons van bewust dat het door Hem is, en niet door ons.

Vers 11
Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, honderd
drieënvijftig; en hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet.
Petrus klimt de boot in en brengt het net, dat niet scheurt (alles is nu volmaakt
in de opstanding) bij de Heer. In zijn eentje doet hij iets dat door zeven anderen
eerder werd gedaan (vs8). Zodra er werk in de Heer is, door de Heilige Geest,
zal het niet falen, ook al lijkt het menselijk gezien niet mogelijk. Petrus zal in
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Hd2 door zijn oproep drieduizend ‘vissen’ toevoegen aan de grote vangst.
Johannes vermeldt dat er honderd drieënvijftig vissen in het net zitten. Men
heeft gedacht dat dit het aantal volken op aarde was in de tijd dat Johannes
dit schreef.

Vers 12
Jezus zei tot hen: Komt hier ontbijten. En niemand van de discipelen durfde
Hem vragen: Wie bent U? daar zij wisten dat het de Heer was.
De Heer Jezus wil ‘maaltijd houden’ met hen die Hem toebehoren (zie Op3:20).
Na het gedane werk is het goed te eten, wat voor ons geestelijk voedsel is. We
behoren ons steeds weer te voeden met Hem, ook na ‘succesvol’ werk voor
Hem. De discipelen weten nu dat Hij het is en durven het Hem dan ook niet
te vragen.

Vers 13
Jezus kwam en nam het brood en gaf het hun, en de vis eveneens.
Hoewel de Heer Jezus Zich voor ons overgeeft en alles bereid heeft dat onze
harten nodig hebben, blijft Hij de eeuwige God. Hij ‘kwam’, Hij ‘nam’ en Hij
‘gaf’ het hun. Het initiatief ligt, zoals voortdurend in dit evangelie bij Hem,
want Hij is God.

Vers 14
Dit was al de derde keer dat Jezus aan de discipelen werd geopenbaard,
nadat Hij uit de doden was opgewekt.
Deze gebeurtenis omvat de derde openbaring van de Heer na zijn opstanding
aan zijn discipelen. Voor zijn opwekking uit de doden was Hij voortdurend,
onafgebroken bij hen. Nu openbaart Hij Zich op verschillende wijzen. Zo
hebben wij ook keer op keer een ‘openbaring’ nodig van Wie Hij is. Dit gebeurt
door de Heilige Geest aan ons persoonlijk of via anderen.
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En nu, broeders, als ik tot u kom en in talen spreek, welk nut zal ik u doen, als ik
niet tot u spreek of in openbaring, of in kennis, of in profetie, of in leer? 1Ko14:6

Hoe is het dan, broeders? Wanneer u samenkomt, heeft ieder een psalm, heeft
een leer, heeft een openbaring, heeft een taal, heeft een uitlegging; laat alles
gebeuren tot opbouwing. 1Ko14:26
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We zijn aan het einde gekomen van onze lange reis door dit indrukwekkende
evangelie. De Heer Jezus heeft de Vader geopenbaard maar werd door deze
wereld en haar religie verworpen. De mensen hadden de duisternis meer lief
dan het licht opdat hun werken en hun boze harten niet openbaar zouden komen
(Jh3:20). Toch heeft de Vader een gezelschap op het oog, van eeuwigheid af, die
Hij aan de Zoon heeft gegeven. Door het werk op het kruis zijn zij verzoend met
God en is hun schuld weggedaan. Ze zijn met de opgestane Heer verbonden
en alles is nieuw geworden. Ze delen nu in het eeuwige leven (Jh17:3) terwijl
zij in deze boze wereld mogen getuigen van Hem die hen heeft liefgehad tot
het einde (Jh13:1). De gevolgen van de opstanding van Jezus zijn groot. Niet
alleen mogen zijn discipelen door alle eeuwen heen rondom Hem verzamelen
terwijl Hij vrede verkondigt (Jh20:19,21,26), ook zal er een grote oogst voor
Hem uit de volkeren-zee ‘gevist’ worden straks tijdens de grote verdrukking,
de schapen die het vrederijk binnen zullen gaan. Hiervan spreekt in type het
eerste deel van Jh21. Nu zal de Heer Petrus’ ziel volledig herstellen opdat hij
zijn taak als herder en ‘oudste’ (1Pt5:1) optimaal zal kunnen uitvoeren.

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. Hij zei tot hem: Weid mijn lammeren.
Petrus bevindt zich weer bij een kolenvuur net als in Jh18:18. Dáár was hij
koud, zonder medegelovigen, tussen de vijanden van Jezus en was er geen
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voedsel. Hier is hij in het gezelschap van anderen die de Heer net zo liefhebben
als hij en werd hij gevoed door de Heer Zelf. Ook al had Petrus een persoonlijke
ontmoeting met de Heer gehad na diens opstanding (Lk24:34; 1Ko15:5) waar
alles tussen hen door de Heer in orde is gemaakt, hier herstelt de Heer hem
volkomen in het bijzijn van de anderen. Dit doet Hij op een bijzondere wijze om
de diepere oorzaak van Petrus’ falen aan de kaak te stellen: zijn zelfvertrouwen.
Petrus had immers gezegd:
…Al zullen allen over U ten val komen, Ik zal nooit ten val komen. Mt26:33

De Heer vraagt aan Petrus of deze Hem meer liefheeft dan de anderen.
Het woord voor liefhebben dat de Heer gebruikt is het Griekse agapao, de
goddelijke, volmaakte liefde. Petrus beantwoordt de vraag zonder de anderen
te noemen en zegt: ‘Ja Heer, U weet dat ik van u houd’. Dit werkwoord ‘houden
van’ is in het Grieks phileo, dat een zwakkere vorm van liefde is, meer de
menselijke onderlinge genegenheid. Petrus weet dus dat hij het niet meer van
zichzelf moet verwachten en neemt een lager ‘niveau’ van liefde aan dan de
Heer van hem vraagt. Dit laat zien dat Petrus ‘niet meer op vlees vertrouwt’
zoals ook Paulus (en wij allemaal) moeten leren (Fp3:3). Omdat Petrus nu niet
meer op zichzelf vertrouwt maar op de Heer, geeft Deze hem de zorg over
de lammeren, de kleinste en zwakste gelovigen. Dezen moeten door Petrus
worden ‘geweid’ dat is voorzien van het juiste voedsel. Dit heeft Petrus dan
ook gedaan door de Heer Jezus aan hen voor te stellen zowel in het boek
Handelingen als in zijn brieven.
…maar groeit op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland Jezus Christus.
Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag van de eeuwigheid. Amen.
2Pt3:18

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 zei tot
hem: Hoed mijn schapen.
De tweede vraag van de Heer laat de anderen buiten beschouwing. Petrus
weet nu dat hij zichzelf niet meer boven hen moet stellen, maar juist onder
hen. Nu vraagt Jezus heel persoonlijk of Petrus Hem liefheeft, waarbij Hij weer
het hoge agapao gebruikt, de liefde die uit God is en niet in de mens is. Alleen
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door de Heilige Geest kan deze liefde in ons werken. Petrus zegt dat de Heer
het weet dat hij van Hem houdt, terwijl hij dus weer het lagere phileo in de
mond neemt. Nu geeft de Heer hem de opdracht op de schapen te hoeden. Dit
is het herderlijke toezien op de volwassen gelovigen en hen beschermen tegen
verkeerde invloeden die hen van de Heer kunnen aftrekken. Later zal Petrus dit
ook weer aan andere oudsten opdragen:
…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. 1Pt5:2-3

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
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.
Zoals Petrus de Heer driemaal heeft verloochend zo vraagt de Heer driemaal
aan Petrus of deze Hem liefheeft. Driemaal gebruikt de Heer de naam ‘Simon,
zoon van Johannes’ en niet ‘Petrus’, de naam die Hij hem Zelf gegeven had
(Mt16:18). Hiermee duidt de Heer de ‘oude’ Petrus aan die in zichzelf
vertrouwde. Petrus wordt bedroefd als hij denkt aan zijn ik-gerichte houding
van vroeger, zijn hoogmoedige zelfvertrouwen en hoe hij hierdoor steeds
weer faalde. Petrus is aan het einde van zijn eigen mogelijkheden gekomen en
dus is het doel dat Jezus met hem heeft bereikt. Nu is Petrus in een toestand
waarin hij niet meer op zichzelf vertrouwt en alles zal verwachten van de
Heer. Nu vraagt de Heer aan Petrus of hij van Hem houdt en ‘daalt’ daarin af
tot Petrus’ eigen niveau door hetzelfde woord phileo te gebruiken dat deze
steeds gebruikte. Petrus antwoordt dat de Heer ‘alles’ weet, hem volkomen
doorgrondt en dat hij van Hem houdt (phileo). Nu krijgt hij tenslotte de taak
om de schapen te weiden, dat is hen het juiste voedsel geven, de dingen die
de genade van God betreffen. Wij zijn pas bruikbaar in het koninkrijk van God
als we tot het einde van onszelf zijn gekomen en volkomen afhankelijk zijn van
de verhoogde Heer Jezus.
Ik ben de wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel
vrucht, want zonder Mij kunt u helemaal niets doen. Jh15:5
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Vers 18
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.
Petrus had in zijn jeugdige emotionele vurigheid gezegd dat hij zijn leven
wel af zou leggen voor zijn Heer (Jh13:37). Nu wist Petrus dat dit enorme
zelfoverschatting was en dat hij destijds zichzelf ‘gordde’ en wandelde
waarheen hij wilde. De oude natuur met al zijn emotionele zelfvertrouwen
leidde hem en niet de Heilige Geest. De Heer kondigt aan dat als Petrus ouder
zou zijn en geleid zal worden door de Geest hij vrijwillig zich zal uitstrekken
naar een dood die de Heer zou verheerlijken. Zijn verlangen dat eerst in het
vlees begon, zou in de Geest vervuld worden, het omgekeerde van Gl3:3!

Vers 19
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.
Volgens de overlevering is Petrus gekruisigd met zijn hoofd naar beneden
omdat hij niet wilde dat hij op dezelfde wijze als zijn Heer zou sterven. De
Schrift zegt dat deze dood, in de ogen van de mensen nutteloos of misschien
nog als martelaar, God heeft verheerlijkt. Dan zegt Jezus tegen Petrus: ‘Volg
Mij’.

Vers 20
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?
Na deze opdracht richt Petrus onmiddellijk zijn ogen af van de Heer om naar
Johannes te kijken die de Heer ook volgde. We moeten allemaal geestelijk
groeien en leren ons oog voortdurend op de Heer te houden (Hb12:2). Zoals
Petrus hier, kijken ook wij te vaak naar anderen. Johannes, die vaak het dichtst
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bij de Heer was, en dus ook het meeste wist dat zou gebeuren, was vaak samen
met Petrus (zie Jh20:2; Hd3:1).

Vers 21
Toen Petrus dan deze zag, zei hij tot Jezus: Heer, maar wat zal er met deze
gebeuren?
Petrus die dus goed bekend was met de jongere Johannes, wil weten wat er
met hem zou gaan gebeuren nu hij net te horen heeft gekregen met wat voor
dood hij de Heer zou verheerlijken.

Vers 22
Jezus zei tot hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan?
Volg jij Mij.
De Heer zegt dat als Hij het wil zou Johannes blijven totdat Hij komt en dit
Petrus niet aangaat. Dit woord ‘blijven’ of ‘verblijven’, is een woord dat
specifiek is voor de brieven van Johannes, zie bijv. 1Jh2:24:
Wat u betreft, laat wat u van het begin af gehoord hebt, in u blijven. Als in u
blijft, wat u van het begin af gehoord hebt, dan zult u ook in de Zoon en in de
Vader blijven.

Petrus’ verantwoordelijkheid is niet bezig zijn met wat de Heer in het leven
van een ander van plan is, maar om zelf de Heer te volgen. Zo moeten ook wij
niet ons afvragen wat de Heer nu met anderen voorheeft. Jezus zegt dat als
Hij dat wil, Johannes zou blijven totdat Hij komt, refererend aan zijn uitspraak
van Jh14:2-3. Hier zien we dat dus de enige gebeurtenis die de discipelen zeker
wisten welke zou gebeuren voor de komst van de Heer de dood van Petrus
zou zijn en niemand wist hoe snel dat zou komen. Maar Johannes zou nog in
leven kunnen zijn bij de komst van de Heer als Deze dit zou willen. Uiteindelijk
heeft Johannes de komst van de Heer in majesteit aanschouwd in het boek
Openbaring. Het verblijven in de waarheid en het komen van de Heer typeren
de bediening van Johannes terwijl Petrus de lammeren en de schapen voeden
en weiden zou.
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Vers 23
Dit woord dan ging uit onder de broeders, dat deze discipel niet zou sterven.
Maar Jezus had niet tot hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Als Ik wil
dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan?
De uitspraak van Jezus wordt door de broeders niet goed doorgegeven (zoals
ook vandaag als het gaat om de komst van de Heer). Ze maakten van het
‘blijven’ van Johannes ‘niet sterven’, maar dat had de Heer helemaal niet
gezegd. Hij had gezegd: Johannes ‘zou niet’ kunnen sterven voor Zijn komst
maar zij maakten ervan ‘zal niet’ sterven. Zo moeten we ieder woord van de
Schrift laten staan en er niet onze eigen invulling aan geven.

Vers 24
Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en die deze dingen heeft
geschreven; en wij weten dat zijn getuigenis waar is.
Johannes bevestigt tenslotte dat hij het zelf is waarover de Heer spreekt. Hij
is de schrijver van dit evangelie. ‘Wij’, zijn de apostelen die weten dat het
getuigenis dat in dit evangelie is bewaard de waarheid is, dat Christus Jezus de
eeuwige Zoon van God is die ons de Vader heeft geopenbaard.

Vers 25
Er zijn echter nog vele andere dingen die Jezus heeft gedaan, waarvan ik
denk dat als zij één voor één werden geschreven, zelfs de hele wereld de
geschreven boeken niet zou kunnen bevatten.
Johannes heeft een selectie gemaakt van de dingen die Jezus heeft gedaan
onder de leiding van de Heilige Geest. Als alles zou worden opgeschreven wat
Hij heeft gedaan zou ‘zelfs de hele wereld’ de geschreven boeken niet kunnen
bevatten. Dit lijkt overdreven maar Johannes bedoelt dat de wereld het niet
zou kunnen opnemen, zo heerlijk is Zijn persoon. Van Hem hebben we geleerd
in dit evangelie, van Hem zullen we blijven leren en tot Hem zullen we ooit
gaan en Hem zien zoals Hij is. Geprezen zij Zijn naam tot in alle eeuwigheden!
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