
Bijbelkring Noord 20140918   zingen: Ps. 27: 1 en 7 lezen: Johannes 1:   zingen: OTH 118     

Welkom, mailinglist, aantal te bestellen boekjes, ALLEEN deze keer wat inleidende kwesties, 

volgende keren meer met de Bijbeltekst zelf.         

 Evangelie NAAR Johannes. Bezwaren:  

- goed Grieks?    Grieks schrijven en grieks denken?    “ontleend”?  

- Man uit Galilea die zo goed Jeruzalem en omgeving kent en toegang heeft tot paleis van de 

hogepriesters? 

- een ongeschoolde visser die zo’n diep en theologisch geladen evangelie schrijft? 

- Luc. 9: 54 wilde vuur over de Samaritanen en nu vol barmhartigheid (Joh. 4)? 

- Hoe kan een zoon van de donder veranderen in de apostel van de liefde?  

Interessant, het evangelie zelf noemt de apostel Johannes niet, wel de meeste andere 

apostelen, maar Johannes niet!  Het lijkt erop dat de mysterieuze figuur van “de discipel 

naar wie Jezus’ liefde uitging” Johannes is en dat hij deel uitmaakte van de binnenste cirkel 

van Jezus’ vrienden en vaak opereert samen met Petrus.   Dus als je het naast de andere 

evangeliën legt….  

KENMERKEN Johannes-evangelie: 

* Veel onderwijs, weinig gelijkenissen, weinig wonderen, toch ook wel een verhaallijn.  

* Eigen woordkeuze 

* Contrasten 

* Lijden als verheerlijking 

* Onafhankelijke eigen Traditie (kennis van de sinoptici? Wrschnl. Mc. Op zijn minst) 

* Hoge en expliciete Christologie. 

* Proloog, voorwoord en epiloog, slotwoord.     

 

Vs. 19- 28 Johannes is al geïntroduceerd in vs. 6-8, onderbreking van de proloog.  Eerst 

positief wie hij was, daarna negatief wie hij NIET was.  Prachtig! Dat wil ik ook zijn: een mens 

door God gezonden!  

Vs. 19 de Joodse leiders in Jeruzalem, wie gezag over priesters en levieten hadden waren: de 

autoriteiten van de tempel, de overpriesters, de hogepriester en zijn familie. Dezelfden als 

vs. 24 Farizeëen? Een missie van het Sanhedrin? Een tegen-zending, anti-missie die ingaat 

tegen de zending door God (vs. 6).    Vanwaar dat onderzoek en achterdocht? Omdat het 

toch ongewoon en ongebruikelijk was Joden te dopen. Dat gebeurde wel met proselieten. 

De doop van Johannes impliceerde dat OF reiniging in de stijl van het mikweh OF bekering in 

de stijl van de proselieten nodig was. Bekering ook voor “Abrahamskinderen”.  

Vs. 20 vooral wie Johannes NIET is.  Ook in 3: 28- 30 wordt Johannes “op zijn plaats gezet.” In 

dit alles merken we niet alleen een stuk informatie op, zo ging het daar en toen, maar het 

verhaal heeft ook een bedoeling met de lezer en diens denken en keuzes. Wat verteld wordt 

en hoe, heeft een RHETORISCHE functie, het wil een bepaalde invloed uitoefenen.  



(voorbeeld: papa, wat is het warm he?)                      

 Dit past goed in de hypothese dat het evangelie in en voor Efeze en omstreken 

geschreven is. Volgens Handelingen 19: 1-4 waren er juist daar nog mensen die alleen de 

doop van Johannes kenden en voor wie hij “de held” was.  

TOEPASSING: weet ik ook (net als Johannes de Doper) wie ik ben en wat ik ben en wat niet? 

En weet ik ook waartoe God mij gezonden heeft?  

Lezen vs. 35-43.  Niet alleen een historisch relaas, om ons op de hoogte te stellen van de 

feiten, maar deze personen, zoals in elk verhaal zijn modellen, een voorbeeld of anti-

voorbeeld, Er gaat een bepaalde suggestie van uit: doe dit ook of doe dit juist niet! De 

personen functioneren als IDENTIFICATIE-figuren.  Laten dus alle vereerders en volgelingen 

van Johannes de Doper doen wat deze twee doen….  Nl. Johannes achterlaten en Jezus gaan 

volgen!  

ONBEKENDE oorsprong van de Messias, vs. 26, 31, 33.  Deze zeer godsdienstige broeders, 

betrokken als geestelijke leiders kennen dus niet Jezus noch de God die hem gezonden 

heeft! Hier licht iets op van vs. 10 en 11.  Tegelijk (in onderscheid van dr. Van den Berg) 

kunnen we bij het zijne allereerst denken aan de schepping, de mensheid in het algemeen. 

Joodse traditie van de Verborgen Messias: deze zou worden geopenbaard en aangewezen 

door de profeet Elia voor zijn messiaanse werk aan het begin van de laatste dagen. Tegelijk is 

zo ook wel duidelijk: de Messias, en Zoon van God die ken je alleen DOOR OPENBARING. Als 

het je gegeven wordt, daar is geloof en wedergeboorte voor nodig.  

Vs. 44-52   als Nathanaël OOK een voorbeeld/ identificatiepersoon is, voor wie is hij dat dan? 

Voor wat voor type mensen, welke groep?  Voor kritische Joden die vragen hebben over de 

herkomst van de Messias. (vs. 47) Typisch Joodse kwestie, stukje apologetiek. Zie ook:    7: 

26s.;; 6:41s,  Nathanaël, een vrome en oprecht Israëliet, gaat OM, wordt overtuigd en gaat 

Jezus belijden met meerdere duidelijke en hoge titels. 

TITELS van Jezus, aanduidingen die Zijn wezen benoemen, Zijn roeping en missie: 6  

De Christus,  Lam van God (29, 36), de Zoon van God (34), Rabbi/Meester (39),  de 

Messias/de Christus (42),  koning van Israël (vs. 50),   de Zoon des mensen (52).     Verderop 

wordt dat uitgelegd, onderbouwd, en ook getoond met de geschiedenissen en onderwijs 

waarin Zijn wezen en roeping naar voren komt. Soort vooruitblik, zoals de nieuwsitems aan 

het begin van het journaal worden genoemd.      

 TEMPEL prominente rol in het hele evangelie,  ook al in dit eerste hoofdstuk, nl. vs. 

14. En vs. 52, in verband met de verwoeste en verdwenen tempel in Jeruzalem.   En 

vooruitgeschoven plaats van de Tempelreiniging in hoofdstuk 2.    

 IDENTIFICATIE,  wil niet alleen hoofd informeren maar hart raken. Vers aanstrepen of 

omcirkelen wat blijft HAKEN.   Ja, zo zou ik ook willen zijn, dat is me uit het hart gegrepen! 

Mediteer eens over dat Bijbelvers. Herkauwen, zuigtablet.  



Verwerking in groepjes,  max. 6 personen.  Twee helften zaal vr. 1-5 en 6-9  

GELD voor koffie en thee.  

Op ToonHoogte 118 

1   Leid mij Heer, o machtig Heiland,  
 door dit leven aan Uw hand.  
 Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,  
 wees mijn Gids in ’t barre land.  
 Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.  
 vul mij met Uw Geest steeds meer.  
 Vul mij met Uw Geest steeds meer.  
   
2   Laat mij zijn een Godsgetuige,  
 sprekend van U meer en meer.  
 Leid mij steeds door Uwe liefde,  
 groeiend naar Uw beeld, o Heer.  
 Brood des Levens, brood des hemels,  
 voed mij dat ik groei naar U.  
 Voed mij dat ik groei naar U.  
   
3   Laat door mij Uw levend water  
 vloeien als een klare stroom.  
 O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later   
 dat Uw Geest over allen koom’.  
 Machtig Heiland, mijn Verlosser,  
 kom, Heer Jezus, in Uw kracht  
 Kom, Heer Jezus, in Uw kracht. 
 

GELD Voor Koffie en Thee.  


