
 
Evangelische Toerusting School  ETS0105 Johannes  

J.M. Zwart Pagina 1 van 14 januari 2011 (v 1.0)  

Inhoud 
 
1. Inleidende opmerking 
2. Achtergrond Johannesevangelie 
3. Verschil Synoptici en Johannes 
4. Belangrijke thema’s in het Johannesevangelie 
5. Uitgelicht I: de Persoon van de Heer Jezus 
6. Uitgelicht II: wat is het eeuwige leven? 
 
1. Inleidende opmerking 
 
- Om te beginnen drie citaten die het belang van het Johannesevangelie onderstrepen.1 

- Calvijn: ‘(…) dit evangelie is de sleutel die de deur opent tot het begrijpen van de 
andere drie (evangeliën)’. 

- Temple: ‘(…). Laat de synoptici zo getrouw mogelijk de woorden voor ons herhalen 
die Hij gesproken heeft; maar laat Johannes onze oren afstemmen om ze te horen’. 

- Bruce: ‘Op de vraag of de gesprekken in dit evangelie werkelijk de woorden van 
Christus zijn (…): als ze niet van Hem zijn, dan zijn ze van iemand groter dan Hij’. 

 
- In de vorige les hebben we gezien dat de geschriften van Lukas (Evangelie en 

Handelingen) de ruggengraat vormen van het Nieuwe Testament. Lukas fundeert zowel 
het evangelie als het begin van de Gemeente stevig in historische grond. 

- De geschriften van Johannes hebben een heel andere karakter. Het is niet zozeer de aardse 
(historische) dingen, maar veeleer de hemelse dingen die de aandacht krijgen. Dat 
onderscheidt het Johannesevangelie heel duidelijk van de andere, synoptici evangeliën. 
Dit hemelse onderwerp past Johannes in zijn eerste brief toe op het leven van de 
gelovigen. In de Apocalyps (Openbaring) die aan Johannes wordt gegeven, wordt niet 
alleen indrukwekkend getoond welke hemelse werkelijkheid aanwezig is boven het aardse, 
maar ook welke hemelse toekomst ons te wachten staat. We zullen echter ontdekken dat 
deze hemelse dingen meer met het aardse leven te maken hebben dan wij in eerste 
instantie zouden denken. 

 
2. Achtergrond Johannesevangelie 
 
Auteurschap 
- In het Johannesevangelie vinden we op vijf  plaatsen de aanduiding ‘de discipel dien Jezus 

liefhad’ (Jh 13:23; 19:26; 20:2; 21:7, 20). Let op het betrekkelijk voornaamwoord is het 
lijdende voorwerp in de bijzin. Dat betekent dus dat er staat dat Jezus de discipel liefhad. 

- Dit is ook de discipel waarvan het woord onder de broeders uitging dat hij niet zou sterven 
(Jh 21:23). Het beeld van Johannes in zijn brieven is dat van een oude(re) man. De traditie 
vertelt dat hij rond de honderd jaar is geworden.2 

- Verder staat er van deze discipel dat hij van deze dingen getuigt (Jh 21:24) en dat de 
schrijver van dit evangelie zelf heeft gezien dat de benen van de Heer Jezus niet werden 
gebroken toen Hij gestorven was, maar dat Hij met een speer werd doorstoken (Jh 19:35). 
Het feit dat Johannes ooggetuige was sluit nauw aan op het begin van de eerste brief van 
Johannes (1Jh 1:1-5). 

- We kunnen dus uit het interne getuigenis van de geschriften de discipel Johannes 
aannemen als auteur. Over hem lezen we verschillende dingen in de evangeliën. 

                                                
1 De betrouwbaarheid van de geschriften van het Nieuwe Testament, Bruce (p 42, 55) 
2 Bijbels Theologisch Encyclopedie, OLB (ed. 2005) 
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- Zijn vader was Zebedeüs (Mt 4:21). Zijn moeder was Salomé (Mk 16:1). Zijn broer 
was Jacobus (Mk 4:21). Samen werden de broers door de Heer Jezus ‘zonen van de 
donder’ (Aramees Boanerges) genoemd (Mk 3:17). Zij waren ook de discipelen die 
het vuur uit de hemel wilden bidden toen de Samaritanen weigerden de Heer Jezus in 
hun dorp te ontvangen (Lk 9:54). Hun moeder Salomé vroeg de Heer Jezus of haar 
zonen aan Zijn linker- en rechthand in Zijn Koninkrijk mochten zitten (Mt 20:20-28). 

- Mogelijk was hun moeder Salomé de zus van Maria de moeder van de Heer Jezus (Mk 
15:40; 16:1; Jh 19:25). Dat zou betekenen dat Johannes de neef van de Heer Jezus 
was. 

- Het zou kunnen dat de ‘andere discipel’ die met Petrus meeging naar het huis van de 
hogepriester op de nacht dat de Heer Jezus werd gearresteerd, Johannes was (Jh 
18:15, 16; 20:2-4, 8). Het is in dat geval opmerkelijk dat hij ‘een bekende van de 
hogepriester’ was (Jh 18:16). Dit zou verklaard kunnen worden via zijn familieband 
met de familie van de Heer Jezus. Zacharia, de man van Elizabeth, de nicht van 
Maria, was immers ook priester. Het kan ook verklaard worden doordat Zebedeüs een 
welgestelde man was (Mk 1:20).3 

- Wat bijzonder: twee broers die de Heer Jezus volgen, waarvan Jacobus de eerste discipel 
was die (als martelaar) stierf (Hd 12:2), terwijl Johannes (volgens de traditie) de laatste 
discipel was die op hoge leeftijd (vgl. Jh 21:23) stierf in Efeze.  

- Johannes was samen met Jacobus en Petrus één van de meest intieme discipelen van de 
Heer Jezus, die op bepaalde momenten alleen met Hem mochten (in het huis van Jaïrus, 
bij de verheerlijking op de berg en in Getsemane). 

 
Datering 
- Aanvankelijk werd het Johannesevangelie (mede op grond van thematiek) door critici laat 

gedateerd (zelfs in de tweede eeuw). Deze critici gingen er dus ook niet vanuit dat 
Johannes de auteur van dit evangelie was. Archeologisch bewijsmateriaal toont echter aan 
dat het evangelie niet later dan het einde van de eerste eeuw is geschreven.4 

 
Lezers 
- Het Johannesevangelie wordt aanbevolen om te lezen aan mensen die pas tot geloof zijn 

gekomen, omdat het evangelie fundamentele waarheden behandeld, feiten en interpretatie 
combineert, de weg van de redding beknopt en overtuigend presenteert en universeel is.5 

- Het doel van het evangelie (Jh 20:30-31) is in eerste instantie om ongelovigen te winnen 
voor het reddende geloof (‘opdat u gelooft…’), maar Johannes heeft ook het opbouwen 
van gelovigen in gedachten (‘opdat u gelovend…’).6 

 
3. Verschil synoptici en Johannes 
 
- Het Johannesevangelie heeft duidelijk een ander accent dan de drie synoptische 

evangeliën. De vier evangelisten spreken echter over dezelfde Jezus. Overeenkomsten 
tussen de synoptische evangeliën en het Johannesevangelie: * aanvang dienst Johannes de 
Doper, * roeping eerste discipelen, * conflicten met de schriftgeleerden en de Farizeeën, * 
spijziging van de vijfduizend en het lopen op het water rond het keerpunt van de 
bediening, * de lijdensweek vangt aan met de intocht in Jeruzalem en eindigt met de 
kruisiging en de opstanding. 

                                                
3 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 397, voetnoot 92) 
4 Introduction to the New Testament, Harrison (p 216-217) 
5 Survey of the New Testament, Jensen (p 174) 
6 Survey of the New Testament, Jensen (p 174) 
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- Ouweneel (cursivering toegevoegd): ‘Zelfs tussen de Jezus van de synoptici en die van Jh 
bestaat mijn inziens geen wezenlijk verschil. Er zijn alleen duidelijk andere accenten: Jh is 
nog veel leerstelliger en nog veel minder historisch-biografisch van aard dan Mt-Lc. 
(…)’.7  
- In schema zou dit als volgt kunnen worden uitgedrukt.8 
 

Evangelie theologische historie 
Synoptische evangeliën  theologische historie 
Johannesevangelie theologische historie 

 
- Dat het Johannesevangelie theologisch/leerstellig van aard is, wordt ook bevestigd 

doordat Johannes (vergeleken met de Synoptici) veel commentaar aan de 
gebeurtenissen toevoegt. 

 
- Op de vraag of Johannes ‘leunde’ op de synoptici verwijst Ouweneel9 vervolgens naar 

Guthrie10 die op zijn beurt verwijst naar Eusebius11 die Clemens van Alexandrië (150-215 
nC) citeert (cursivering toegevoegd): ‘als laatste van allen, zich bewust dat de fysieke 
feiten waren vastgelegd in de (andere) evangeliën, aangemoedigd door zijn leerlingen en 
onweerstaanbaar gedreven door de Geest schreef Johannes een geestelijk evangelie.’ 
- Guthrie wijst erop dat het citaat van belang is, omdat Clemens zegt dat hij de 

mondelinge tradities opschreef die tot hem waren gekomen vanaf de vroegste 
gezagdragers van de Kerk.12  

- Uit dit citaat trekt Guthrie twee gevolgtrekkingen: (1) Johannes was niet alleen op de 
hoogte van de synoptische evangeliën maar volgde ze zelfs, (2) het Johannesevangelie 
had een andere karakter dan de synoptische evangeliën, namelijk een geestelijk 
karakter. Het is natuurlijk de vraag wat met ‘geestelijk’ bedoeld wordt. Guthrie citeert 
hiervoor Sanday die het Johannesevangelie kenmerkt als ‘een (evangelie) dat ernaar 
heeft gezocht het Goddelijke kant van het onderwerp naar voren te brengen’ 
(cursivering toegevoegd). We moeten niet denken dat de synoptische evangeliën niet 
geestelijk waren, maar qua karakter is veel materiaal in het Johannesevangelie als 
‘geestelijk’ te kwalificeren. Denk bijvoorbeeld aan het onderwijs over de Heilige 
Geest (Jh 14-16). De redevoeringen brengen de diepere betekenis van het onderwijs 
van de Heer Jezus naar voren. Zelfs van Zijn wonderen komt de diepere betekenis in 
het Johannesevangelie naar voren (denk bijvoorbeeld aan de koppeling tussen de 
spijziging van de vijfduizend en de uitspraak van de Heer Jezus dat Hij het ‘Brood 
van het leven’ is in Jh 6 of aan de geestelijke betekenis die de opwekking van Lazarus 
heeft in Jh 11). 

- Guthrie trekt de conclusie dat Johannes heeft aangenomen dat zijn lezers op de hoogte 
waren van de synoptische evangeliën. Dat verklaart waarom in het Johannesevangelie 
zulke opvallende gebeurtenissen uit de synoptische evangeliën niet zijn opgenomen of 
waarom ander materiaal zo abrupt wordt geïntroduceerd (vb. Jh 3:24 ‘Want Johannes 
was nog niet in de gevangenis geworpen’, zonder dat er verder nog enige aandacht 
aan de gevangenschap van Johannes de Doper in het Johannesevangelie wordt 
geschonken). 

                                                
7 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 58) 
8 A Theology of the New Testament, Ladd (p 258, voetnoot) 
9 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 58) 
10 New Testament Introduction, Guthrie (p 273-274) 
11 History of the Church, Eusebius (p 192; vi.14.7) 
12 History of the Church, Eusebius (p 191; vi.13.9) 
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- Critici voeren verschillende relaties tussen de synoptische evangeliën en het 
Johannesevangelie aan: aanvullend, onafhankelijk, interpreterend of vervangend. 
Guthrie acht de aanvullende en interpreterende relatie het meest aannemelijk, 
alhoewel aan de laatste volgens hem wel haken en ogen zitten.13 

 
- Clemens van Alexandrië geeft dus in zijn uitspraak duidelijk aan dat het 

Johannesevangelie een ander karakter heeft dan de synoptische evangeliën wat betreft de 
boodschap of doelstelling. Dit verklaart ook de verschillen in inhoud en vorm.14  
- Verschil in locatie. Bij de Synoptici is de bediening van de Heer Jezus voornamelijk 

gericht op Galilea (met uitzondering van de laatste week). Bij Johannes draait Zijn 
bediening echter rond verschillende bezoeken aan Jeruzalem. 

- Verschil in tijd. De Synoptici noemen slechts één Pascha, terwijl er bij Johannes 
minstens drie Pascha’s worden genoemd (Jh 2:13; 6:4; 13:1 en mogelijk 5:1). 
Opmerkelijk genoeg geeft dus juist Johannes het meest complete chronologische 
verslag van de bediening van de Heer Jezus. 

- Verschil in geselecteerd materiaal. Johannes vertelt in tegenstelling tot de Synoptici 
niets over * de geboorte van Jezus, * Zijn doop, * Zijn verheerlijking op de berg, * 
uitdrijving van demonen, * worsteling in Getsemane, * instelling van het avondmaal, 
* de rede over de eindtijd (in het Engels aangeduid als Olivet Discourse). 
- Dat Johannes niet vermeldt dat de Heer Jezus demonen uitdreef is op zichzelf al 

opmerkelijk, maar het wordt nog opmerkelijker als we zien dat juist de Heer Jezus 
zelf op drie plaatsen door het volk wordt beschuldigd van het hebben van een 
demon (Jh 7:20; 8:48- 52; 10:20 en let op de tegenspraak van anderen in vers 21). 
Deze beschuldiging contrasteert heel sterk met het beeld dat Johannes schetst van 
de Persoon van de Heer Jezus. 

- Het is ook opmerkelijk dat juist Johannes (samen met Petrus en Jacobus de meest 
intieme discipelen van de Heer Jezus), die de opwekking van het dochtertje van 
Jaïrus, de verheerlijking op de berg en de gebeurtenissen in Getsemane zelf 
meemaakte, deze gebeurtenissen niet beschrijft. (Wat overigens ook geldt met 
betrekking tot de hemelvaart voor Mattheüs en Johannes, die het zelf meemaakten 
maar niet beschrijven, terwijl Markus en Lukas het zelf niet meemaakten maar 
wel beschrijven).  

- Verder besteedt Johannes geen aandacht aan de instelling van het avondmaal. Ook 
dat is opmerkelijk omdat juist Johannes veel aandacht besteedt aan de gesprekken 
in de Bovenzaal (Jh 13-14, waarna de Heer Jezus vanaf Jh 14:31 de gesprekken 
met de discipelen vervolgt terwijl zij richting Getsemane wandelen, Jh 18:1). 

- Ouweneel concludeert onder andere uit het door de evangelist (soms opmerkelijk) 
geselecteerde materiaal op dat zij ‘niet alleen getuigen waren, maar hun 
evangeliën samenstelden als theologisch bepaalde composities’. 15 

- Verschil in literaire stijl. Het onderwijs in de synoptische evangeliën wordt 
voornamelijk gekenmerkt door het gebruik van gelijkenissen, terwijl het onderwijs in 
het Johannesevangelie vooral lange redevoeringen zijn. Ook worden in de 
synoptische evangeliën kortere, levendige uitspraken gedaan, die makkelijk te 
onthouden zijn of korte gebeurtenissen worden gekoppeld aan onderwijs (zie 
bijvoorbeeld de aantekeningen over de structuur van het Lukasevangelie in ETS0104 
Lukas). 

                                                
13 New Testament Introduction, Guthrie (p 298-299) 
14 A Theology of the New Testament, Ladd (p 251-253) 
15 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 203) 
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- Ondanks de grootsheid van de thematiek in het Johannesevangelie is het 
belangrijk om op te merken dat het evangelie in een eenvoudige stijl geschreven 
is: Johannes gebruikt gewone woorden, de structuur wordt gekenmerkt doordat er 
weinig voegwoorden en combinaties worden gebruikt (parataxis) en er wordt veel 
herhaald.16 

- Verschil in thematiek. Het Johannesevangelie mist belangrijke thema’s uit de 
synoptische evangeliën: * Over bekering wordt in het Johannesevangelie niet 
gesproken (vgl. bijvoorbeeld eens het verschil in het doel van de doop van Johannes 
de Doper tussen de Synoptici en Johannes), * het Koninkrijk van God staat bij de 
Synoptici centraal maar wordt in het Johannesevangelie nauwelijks genoemd (m.u.v. 
Jh 3:3, 5; 18:36). Daarnaast zijn er ook andersom belangrijke verschillen te merken. 
De synoptische evangeliën missen thema’s die het Johannesevangelie wel bevat, zoals 
de ‘Ik ben’-uitspraken van de Heer Jezus en de betekenis van het eeuwige leven. 

- Verschil in theologie. De Synoptici spreken vooral van een tweedeling tussen de 
tegenwoordige eeuw en de komende eeuw waarin het Koninkrijk van God zal worden 
gevestigd (Mt 7:21; Mk 10:15 spreken over zullen binnengaan; Jh 3:3, 5 spreekt over 
kunnen binnengaan). Deze tweedeling lijkt bij Johannes te missen (bijvoorbeeld door 
het ontbreken van de eindtijdrede). Hij spreekt eerder van een tweedeling tussen 
boven (hemel, de sfeer van God) en beneden (aarde, de sfeer van de wereld) (Jh 3:12, 
13, 31; 6:62; 8:23). In één van de teksten waarin de Heer Jezus wel spreekt over het 
Koninkrijk, doet Hij dit om te benadrukken dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld 
is (Jh 18:36). Ook in het woordgebruik is dit verschil te zien. ‘De wereld’ (Grieks 
kosmos) komt veel vaker bij Johannes voor dan bij de synoptici. Ook de tegenstelling 
tussen licht en duisternis is een opvallend kenmerk van de tweedeling bij Johannes (Jh 
1:5, 9; 3:19; 8:12; 12:46; vgl. 1Jh 1:5). 

 
4. Thema’s Johannesevangelie 
 
- In de vorige lessen hebben we het kernonderwerp van de evangelisten uit de aanvang en 

het slot van het evangelie gehaald. Dit kernonderwerp hangt nauw samen met het beeld 
dat van de Heer Jezus wordt gegeven. 
- Mattheüs vangt aan met het uitgebreide (met betrekking tot OT), Joods (Abraham) en koninklijk 

(David) georiënteerde geslachtsregister. Mattheüs sluit af met de zendingsopdracht waarin de Heer 
Jezus op basis van Zijn koninklijke waardigheid de discipelen uitzendt om andere discipelen te maken. 
Kernonderwerp: Messiaanse Koning zoekt onderdanen, te weten discipelen. 

- Markus heeft geen geslachtsregister en geen geboortegeschiedenis opgenomen. Hij vangt direct aan met 
de bediening van de Heer Jezus. Markus sluit af met de zendingsopdracht waarin de gelovigen 
dezelfde, van macht getuigende tekenen zullen volgen als die de Heer Jezus deed. Kernonderwerp: 
Dienstknecht van het Koninkrijk van God zoekt mededienstknechten. 

- Lukas vertelt heel uitgebreid over de geboortegeschiedenis, waarin mensen een belangrijke rol spelen 
en neemt een geslachtsregister op dat helemaal tot op Adam terugvoert. De zendingsopdracht houdt de 
prediking van bekering tot vergeving van zonden voor alle mensen in. Kernonderwerp: De mens 
geworden Verlosser zoekt verloren mensen. 

 
- De evangeliën kunnen op drie wijzen onderzocht worden: (1) door te onderzoeken wat de 

Heer Jezus deed, (2) door te onderzoeken wat Hij leerde, (3) door te onderzoeken Wie Hij 
was. Het is duidelijk dat de synoptische evangeliën nadruk hebben gelegd op wat de Heer 
Jezus deed (m.n. Markus) en wat Hij leerde (m.n. Mattheüs), terwijl Johannes veel meer 
de nadruk legt op Wie Hij was.17 

 
                                                
16 Introduction to the New Testament, Harrison (p 212) 
17 Sleutels tot de Bijbel, Pawson (p 1045) 
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- Het vinden van ‘sleutels’ helpt ons bij het ‘openen’ van de (kern)boodschap van een 
Bijbelboek. Henrietta Mears ontleent bijvoorbeeld aan Samuël Gordon drie sleutels tot het 
verstaan van het Johannesevangelie.18 
- Jh 20:31 (doel van het evangelie) ontsluit het hele boek. 
- Jh 16:28 (uitgaan van en heengaan naar de Vader). 
- Jh 1:12 (Hem aannemen = kind van God worden) is de deur voor iedereen. 

 
- Uit de aanvang en het slot van Johannes kunnen we ook het kernonderwerp van het 

evangelie halen. Johannes legt zowel in de uitgebreide proloog (Jh 1:1-18) als in het 
(voorlopige) slot van zijn evangelie (Jh 20:30-31) de nadruk op de Persoon van de Heer 
Jezus en de relatie met het (eeuwige) leven (Jh 1:4). 
 

- Het kernonderwerp met betrekking tot de Persoon van de Heer Jezus wordt door 
verschillen thema’s in het Johannesevangelie ondersteund. 
 
Getuigenis  
- Het valt op dat mensen al vanaf het begin grote dingen over de Heer Jezus getuigen 

(o.a.): * Andreas – ‘Messias’ (Jh 1:42), *  Nathanaël – ‘Zoon van God’, ‘Koning van 
Israël’ (Jh 1:50), * Samaritanen – ‘Heiland van de wereld’ (Jh 4:42), * De mensen – 
‘de profeet die in de wereld komen zou’ (Jh 6:14), * Petrus – ‘de Heilige van God’ (Jh 
6:69), * Thomas – ‘mijn Heer en mijn God’ (Jh 20:28). 

- Op verschillende wijzen wordt van Christus getuigd in het Johannesevangelie.19  
- door Johannes de Doper (Jh 1:15, 19-36; 3:23-36). 
- door de Vader (o.a. Jh 5:32, 37). 
- door Christus zelf (o.a. Jh 8:14, 18 vgl. 5:31-32; 8:13). Volgens mij toont een 

vergelijking tussen deze teksten de eenheid tussen de Vader en de Zoon aan. 
Daarom is het getuigenis dat de Heer Jezus van Zichzelf geeft wel degelijk waar. 
Vergelijk het gezamenlijke getuigenis (‘Wij’) in Jh 3:11. 

- door de Schriften (Jh 5:39). 
- door de werken (gegeven door de Vader, in naam van de Vader; Jh 5:36; 10:25). 
- De Trooster (Heilige Geest) zal van de Heer Jezus getuigen (Jh 15:26). 
- De discipelen moeten/zullen van de Heer Jezus getuigen (Jh 15:27). 

 
Tekenen  
- De tekenen die de Heer Jezus deed, kunnen verbonden worden aan het 

kernonderwerp/beeld van de Heer Jezus dat in de verschillende evangeliën wordt 
beschreven. 
- Mattheüs: de tekenen tonen dat Hij de Messias is. Toen Johannes de Doper in de 

gevangenis zat, stuurde hij zijn discipelen naar de Heer Jezus om te vragen of Hij 
de Christus (‘Degene die zou komen’) was. De Heer Jezus antwoordde door te 
wijzen op de tekenen die Hij deed (Mt 11:4 vgl. Lk 7:22). 

- Markus: de tekenen tonen het gezag (Grieks eksousia) die de Heer als 
Dienstknecht van Gods Koninkrijk had. Mk 1:27 ‘Want met gezag gebiedt Hij 
zelfs de onreine geesten en zij gehoorzamen Hem!’ Dit gezag droeg Hij over aan 
Zijn discipelen (Mk 6:7) en ‘gezagvolle’ tekenen zullen ook de gelovigen volgen 
(Mk 16:17). 

                                                
18 What the Bible is all about, Mears (p 424) 
19 Schematische Bijbelcursus (vrije bewerking Scofield Bible Course), Klein Haneveld (BIII-108-109) 
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- Lukas: de tekenen tonen de barmhartigheid van de Verlosser. In het 
Lukasevangelie zijn ‘barmhartigheid’, ‘erbarmen’ en ‘ontferming’ 
sleutelwoorden.20 

- In Jh 2:11 vinden we een specifieke aanwijzing voor de betekenis van de tekenen 
die de Heer Jezus deed: ‘Dit deed Jezus als begin van zijn tekenen (…) en 
openbaarde Zijn heerlijkheid (…)’. Daarnaast staan er nog verschillen 
verwijzingen naar de tekenen die Hij deed (Jh 3:2; 4:54; 7:31; 10:25, 38; 20:30). 
Belangrijk is om op te merken dat net als bij de Synoptici ook bij Johannes de 
betekenis van de tekenen aansluiten bij het kernonderwerp/beeld van de Heer 
Jezus dat wordt gegeven: de tekenen tonen Zijn persoonlijke heerlijkheid (als 
Zoon van God). 

 
De heerlijkheid van Christus 
- De heerlijkheid van Christus is een belangrijk, terugkerend thema in het 

Johannesevangelie.21 
- Jh 1:14 ‘wij (mensen) hebben Zijn (het Woord, Jezus Christus) heerlijkheid 

aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader, vol van 
genade en waarheid’. 

- Jh 2:11 ‘Dit deed Jezus als het begin van Zijn tekenen (…) en openbaarde Zijn 
heerlijkheid’. 

- Jh 8:54 zegt dat Hij wordt verheerlijkt door de Vader. 
- Jh 11:4, 40 de opwekking van Lazarus is ter wille van de heerlijkheid van God, 

opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. 
- Jh 12:41 Jesaja zag en sprak van Zijn heerlijkheid. 
- Jh 17:1, 5, 10, 22, 24 spreekt over de heerlijkheid die de Heer Jezus had bij de 

Vader voordat de wereld was; deze heerlijkheid deelt Hij met ons en wij mogen 
bij Hem zijn om Zijn heerlijkheid te zien; Hij wordt zelfs verheerlijkt in de 
gelovigen die de Vader Hem heeft gegeven. 

- Verder spreekt Johannes ook nog over een toekomstige verheerlijking, die samenhangt 
met het lijden, sterven, de opstanding en hemelvaart van de Heer Jezus. Juist de 
hemelvaart is van belang omdat toen de Heilige Geest kon komen, die eveneens de 
Heer Jezus verheerlijkt (Jh 7:39; 16:14 en ook 12:16, 23; 13:31-32). 
- Vergelijk in dit verband ook het woord ‘verhogen’ (Grieks hupso-oo) dat ook 

spreekt van het sterven van de Heer Jezus. De Heer Jezus spreekt er al over 
wanneer Hij spreekt met Nicodemus en Zijn ‘verhoging’ vergelijkt met de 
koperen slang (Jh 3:14). Deze verhoging zal er ook van getuigen dat Hij de dingen 
van de Vader doet (Jh 8:28). In deze verhoging zal Hij allen tot Zich trekken (Jh 
12:32-33). De Joden begrepen ook dat Hij met deze verhoging Zijn dood 
aanduidde (Jh 12:34). 

- De heerlijkheid van de Zoon hangt overigens nauw samen met de heerlijkheid van de 
Vader (Jh 12:28; 13:31-32; 14:13; 17:1, 4-521:19). 

- Vruchtdragende discipelschap van de gelovigen is ook ter verheerlijking van God (Jh 
15:8) en hun gebedsleven draagt daaraan bij (Jh 14:13). 

 
- Het is opvallend dat de Heer Jezus op twee plaatsen in het Johannesevangelie (als 

God) wordt aanbeden (Jh 9:38; 20:28 ‘mijn Heer en mijn God’). Hij maakte hier geen 
bezwaar tegen, waaraan we kunnen zien dat Hij het ook is! 

                                                
20 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 486) 
21 Merk op dat de Joden juist deze heerlijkheid aanvielen door de genezen blindgeborene te gebieden God de 
heerlijkheid te geven voor zijn genezing, omdat zij de Heer Jezus een zondaar vonden (Jh 9:24). 
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3 x 7 over de identiteit van de Heer Jezus 
- In het (voorlopige) slot van het evangelie schrijft Johannes dat hij een keuze heeft 

gemaakt in de beschreven wonderen (Jh 20:30-31). Dat zou ook betrekking kunnen 
hebben op de uitspraken van en over de Heer Jezus. Er is namelijk  een interessante 
indeling in het Johannes evangelie te vinden.22 

 
7 wonderen (waarvan 5 uniek bij Johannes) 
- Water verandert in wijn te Kana (Jh 2:1-11) 
- De genezing van de zoon van de hoveling te Kapernaüm (Jh 4:43-54) 
- De genezing van de verlamde te Betsaïda (Jh 5:1-9) 
- Spijziging van de vijfduizend bij de zee van Galilea/Tiberias (Jh 6:1-15) 
- Lopen op de zee van Galilea (Jh 6:16-21, inclusief het ‘vergeten’ wonder dat het 

schip terstond aan land kwam) 
- Genezing van de blindgeborene te Jeruzalem (Jh 9:1-7) 
- Opwekking van Lazarus te Bethanië (Jh 11:1-44) 
 
- In de epiloog wordt overigens nog een (eveneens uniek bij Johannes) 8e wonder 

vermeld van de wonderbaarlijke visvangst (Jh 21:6). 
 
7 x ‘Ik ben’ 
Zoals gezegd gaat het in het Johannesevangelie over de persoonlijke heerlijkheid van 
de Heer Jezus. De grootheid van Zijn Persoon wordt uitgedrukt in de verschillende ‘Ik 
Ben’- uitspraken.  
- Naast de zeven uitspraken waarmee de Heer Jezus zegt Wie Hij is, noemt de Heer 

Jezus zichzelf ook ‘Ik Ben’ in Jh 8:58. Je zou er makkelijk overheen lezen, maar 
letterlijk staat er ‘vóór Abrahams ontstaan bestond Ik als de IK BEN’ (Grieks ego 
eimi), dus niet gewoon ‘was ik’.23 Vergelijk Ex 3:14 waarin God zich met Zijn 
Naam ‘Ik ben die Ik ben’ (LXX ego eimi ho oon) en ‘de Zijnde’ (LXX ho oon) 
aan Mozes bekend maakt. 

 
- Ik ben het Brood van het leven (dat uit de hemel neergedaald is) (Jh 6:35, 41, 42, 

48, 51) 
- Ik ben het Licht van de wereld (Jh 8:12; 9:5 vgl. 12:46) 
- Ik ben de Deur van de schapen (Jh 10:7, 9) 
- Ik ben de goede Herder (Jh 10:11, 14) 
- Ik ben de Opstanding en het Leven (Jh 11:25) 
- Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven (Jh 14:6) 
- Ik ben de ware Wijnstok (Jh 15:1, 5) 

 
7 x groter dan  
- Groter dan de engelen (Jh 1:52) 
- Groter dan Abraham (Jh 8:56-58) 
- Groter dan Jakob (Jh 4:11-14) 
- Groter dan Mozes (Jh 1:17, 45; 5:46; 6:32, 49-51) 
- Groter dan de wet (Jh 1:17; 8:1-11) 
- Groter dan de sabbat (Jh 7:21-23 vgl. 5:8-15; 9:14-33) 
- Groter dan de tempel (Jh 2:18-21) 

 
                                                
22 NIV Bible Commentary, Tenney (p 323) 
23 Zie aantekeningen Telosvertaling; vgl. NBV ‘van voordat Abraham er was, ben Ik er’ 
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Andere thema’s 
- In Jh 13-17 zien wij bijzonder onderwijs van de Heer Jezus aan Zijn discipelen. We 

kunnen dit lezen als een waardevolle discipelschapstraining.24 De aantekeningen in de 
Scofield Bijbel vergelijkt het onderwijs van Jh 12-17 met ‘een voortgang volgens de 
volgorde van naderen tot God in de tabernakeltypes’.25  
- In Jh 12 spreekt Christus over Zijn dood dat correspondeert met het brandofferaltaar 

dat een type is van het kruis. 
- Jh 13 correspondeert de voetwassing en het onderwijs over de reiniging met het 

wasvat. Nu de priesters (discipelen) zijn gereinigd, kan de Hogepriester (de Heer 
Jezus) het Heilige naderen (Jh 14-16). 

- Jh 17 correspondeert met het Heilige der heiligen, waarbij de Heer Jezus tussenbeide 
treedt. In dit geval niet voor de redding (die wordt als bereikt aangenomen in Jh 17:4), 
maar voor de bewaring en zegen voor hen voor wie Hij bidt. Hier bidt de Heer Jezus 
voor ons (Jh 17:20 ‘niet alleen voor dezen (discipelen), maar ook voor hen die door 
hun woord in Mij geloven’). 

- Verder bevat Jh 3 (het gesprek met Nicodemus met het beroemdste Bijbelvers Jh 3:16 in 
het midden) wezenlijk onderwijs over de wedergeboorte. 

- In het Johannesevangelie wordt ook cruciaal onderwijs over de Heilige Geest gegeven (Jh 
3; 4:23-24; 6:63; 7:39; 20:22; 14-16). In het Lukasevangelie zagen we vooral hoe de Heer 
Jezus ons ter voorbeeld was in het feit Hij geleid werd door de Heilige Geest. In het 
Johannesevangelie krijgen we (leerstellig) onderwijs over het werk van de Heilige 
Geest.26 
- De Heilige Geest speelt een wezenlijke rol bij de wedergeboorte (Jh 3 vgl. 6:63). 
- De Vader kan alleen aanbeden worden in de Geest (Jh 4:24). 
- Zij die in de Heer Jezus geloven zullen de Heilige Geest ontvangen en de vervulling 

met de Heilige Geest ervaren (Jh 7:39 vgl. Jh 20:22). 
- De Namen van de Geest worden genoemd: Parakleet (HSV/NBG: Trooster;  NBV: 

Pleitbezorger; Telos: Voorspraak) en Geest van de waarheid (respectievelijk Jh 14:16; 
14:26; 15:26; 16:7 en Jh 14:17; 15:26; 16:13 vgl. 1Jh 4:6). 

- De Heilige Geest zal in de plaats van de Heer Jezus komen en in de gelovigen wonen 
(Jh 14:16-17 vgl. 16:7). 

- De Heilige Geest zou de discipelen in herinnering brengen van wat de Heer Jezus had 
geleerd (Jh 14:26). 

- De Heilige Geest zal van de Heer Jezus getuigen (Jh 15:26; 16:14). 
- De Heilige Geest zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel (Jh 

16:8-11). 
- De Heilige Geest zal de gelovigen in de waarheid leiden (Jh 16:13). 

 
Epiloog 
- Met het einde van het Johannesevangelie is iets opmerkelijks aan de hand, omdat er 

eigenlijk twee keer een slot is opgenomen (Jh 20:30-31 en Jh 21:24-25). Is er sprake van 
een latere toevoeging door een andere auteur?27 
- Jh 20:30-31 geeft een natuurlijk slot aan het evangelie. 
- In Jh 21:24-25 gaat de schrijver over op een ander vertelperspectief. Het twee slot 

vertoont echter veel raakvlak met Jh 19:35 en met 20:30. Guthrie stelt dat er geen 

                                                
24 Aanrader over deze hoofdstukken is: In de School van Christus, Gooding 
25 Scofield Bible (p 1133); vgl. Schematische Bijbelcursus (vrije bewerking Scofield Bible Course), Klein 
Haneveld (BIII-111) 
26 New Testament Introduction, Guthrie (p 238-239) 
27 Introduction to the New Testament, Harrison (p 230) 
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bewijs is dat deze stelling (Jh 21:24-25) niet van oorsprong bij het evangelie behoorde 
en daarom beschouwd moet worden als een waardevol getuigenis over het 
auteurschap. ‘Dit’ in vers 24 moet volgens Guthrie ook terugwijzen naar ‘de discipel 
dien Jezus liefhad’ in vers 20 (ook genoemd in vers 7). Daarmee was deze discipel 
(Johannes) niet alleen getuige, maar ook de schrijver.28 

- Verder wijst Guthrie op de nauwe relatie tussen ‘de andere discipel’/‘de discipel dien 
Jezus liefhad’ en Petrus (Jh 20:2, 8; 21:7). In Jh 20:8 vinden we ook een heel 
persoonlijk geloofsgetuigenis van deze discipel (‘en (hij) geloofde’).29 

 
- Tenney wijst erop dat de taal en inhoud van Jh 21 een sterke gelijkenis vertoont met de 

synoptische evangeliën en andere gedeelten in het Johannesevangelie.30  
- Het wonder van de visvangst vertoont gelijkenis met de roeping van de discipelen (Lk 

5:1-11). 
- Simon Petrus is volledig ‘in karakter’ wat betreft zijn impulsiviteit. 
- De verwijzing naar de schapen sluit aan op Jh 10:1-18. 
- De bewoordingen van Jh 21:19 over de toekomstige dood van Petrus (‘met wat voor 

een dood hij God zou verheerlijken’) komt overeen met de bewoording die ook op de 
Heer Jezus wordt toegepast (Jh 12:33). 

- Daarnaast heeft de epiloog als doel om het gerucht tegen te spreken dat de discipel 
dien Jezus liefhad niet zou sterven (Jh 21:23). 

 
- De epiloog sluit mooi aan op de proloog. In de proloog zien wij hoe de Heer Jezus 

neerdaalt vanuit de hemel, waarin Gods liefde voor de mensen wordt getoond (vgl. Jh 
3:16). De verschijning van Christus is de liefdesverklaring van God aan ons. In de epiloog 
horen we de wedervraag: houd je van Mij?31 

 
Overzicht32 
 
 Mattheüs Markus Lukas Johannes 
Beeld van de Heer 
Jezus 

De voorzegde 
Koning 

De Goddelijke 
dienstknecht 

De Verlosser  
(en de Mens) 

De mens geworden 
Zoon van God 

Kernwoord Vervuld, 
Koninkrijk d. 
hemelen 

‘terstond’ Behoudenis 
(behouden, 
Heiland) 

Eeuwig leven, 
geloof 

Cultuur originele 
lezer 

Joods (o.a. Zoon 
van Abraham) 

Romeins  Grieks (universeel) Universeel 
(gelovigen en 
ongelovigen) 

Gezichtspunt en stijl 
schrijver 

Leraar (didache) Prediker (kerugma) Schrijver 
(ondersteuning van 
het gepredikte 
onderwijs) 

Theoloog 

Opvallende gedeeltes Toespraken Wonderen (macht 
van de Heer Jezus) 

Gelijkenissen Leerstellingen 

Kernidee De wet van het 
Koninkrijk 

Macht rijk van God 
over het rijk van 
satan 

Verlossing voor de 
hele mensheid 

Heerlijkheid van 
Christus 

Brede verdeling Mens-zijn van Christus God-zijn van 
Christus 

                                                
28 New Testament Introduction, Guthrie (p 243) 
29 New Testament Introduction, Guthrie (p 245) 
30 NIV Bible Commentary, Tenney (p 371) 
31 Korte inleiding tot de Bijbelboeken, Aebi (p 123) 
32 Aangepaste versie van: Survey of the New Testament, Jensen (p 108) 
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5. Uitgelicht I: de Persoon van de Heer Jezus 
 
- Zoals gezegd vertelt het Johannesevangelie ons vooral Wie de Heer Jezus is. Jensen stelt 

dat in ieder hoofdstuk van het Johannesevangelie minstens één verwijzing naar het God-
zijn van de Heer Jezus is te vinden.33 Het is een uitdaging om met deze bril nogmaals het 
Johannesevangelie te lezen! 

- Johannes sluit met de presentatie van het Woord (Grieks logos) aan bij zowel het Griekse 
denken als bij het Joodse denken. Hij presenteert echter geen idee of filosofie, maar een 
Persoon, Jezus Christus. Hij is geen ‘nieuwlichter’, maar Hij is eeuwig. 
- De Griekse filosoof Heraclitus was de eerste die rond 600 voor Christus de term logos 

gebruikte om de goddelijke rede of het plan aan te duiden waardoor een veranderend 
heelal geordend wordt.34 

- De Joodse tegenhanger van de logos is de Thora, de Wet/het Onderricht. 
 
Zijn God-zijn 
- De toon wordt al gezet in de proloog van het Johannesevangelie. De drie stellingen in Jh 

1:1 brengen drie verschillende aspecten naar voren van de natuur van het Woord: Zijn 
pre-existentie, Zijn onderscheidendheid (Engels distinctiveness), Zijn God-zijn. Alle drie 
worden ze benadrukt in het samenvattende vers 2.35 
- In schema: 
 

 in het begin was het Woord   
en het Woord was bij God   
en het Woord was God   
 dit  was  in het begin bij God 

  
- Het Johannesevangelie is een van de belangrijkste boeken in de Bijbel die de leerstelling 

over de Drie-eenheid ondersteunen. Denk bijvoorbeeld Jh 10:30 ‘Ik en de Vader zijn één’ 
(vgl. 17:21-22) en Jh 14:23 ‘Wij zullen woning bij hem maken’ waarin de Heer Jezus 
spreekt over de inwonende Geest (14:7), de Vader en Zichzelf. 

 
- Het God-zijn van het Woord wordt benadrukt door de sterke overeenkomst met Gn 1:1 

‘In het begin schiep God…’. NB: hoe schiep God? Door te spreken (het Woord, Gn 1:3)! 
- Daarnaast vertoont Jh 1:1-18 ook overeenkomsten met Sp 8:22-31 waar wordt gesproken 

over de Wijsheid van God.  
 

Spreuken 8 Johannes 1 
vs 23: van eeuwigheid … van den beginne vs 1: in het begin 
vs 30: toen was ik (Wijsheid) … bij Hem (de Heer) vs 1: het Woord (Logos) was bij God  
vs 24-30: aanwezig/betrokkenheid bij schepping vs 3: alle dingen door Hem (Logos) geworden 
vs 30: voor Zijn (de Heer) aangezicht vs 18: in de schoot van de Vader 

 
- Een rabbijnse traditie ziet de Thora als Gods bouwwerktuig of als blauwdruk volgens 

welke Hij het heelal geschapen heeft. In sommige citaten wordt de Thora beschreven 
als persoon van voor de grondlegging der wereld en zelfs als dochter van God. Hier 
lijkt er dus een sterke koppeling te bestaan tussen Wijsheid en Thora.  
- Ouweneel: ‘Deze Wijsheid is Gods scheppingswijsheid, niet alleen de wijsheid 

waarmee Hij alles geschapen heeft, maar ook de Wijsheid (de Thora) die geldt 

                                                
33 Survey of the New Testament, Jensen (p 196) 
34 Grieks-Nederlands Lexicon, Online Bijbel 
35 NIV Bible Commentary, Tenney (p 296-297) 
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voor de geschapen werkelijkheid. In Sp8 zien we Gods wijsheid in de werken van 
Zijn handen, in Jh1 is Christus als het ware het Woord dat uitgaat van Gods mond. 
De Chokma (JMZ: Wijsheid) is dus de wijsheid die geopenbaard wordt in Gods 
scheppingsordeningen.’36 

 
Zijn menswording 
- In het Johannesevangelie vinden we geen geslachtsregister en geen verhalen uit de 

geboortegeschiedenis. In plaats daarvan lezen we over het Woord dat bij God was en God 
zelf was, en ‘vlees’ is geworden en onder ons ‘gewoond’ (letterlijk ‘getabernakeld’) heeft 
(Jh 1:14).  
- Vergelijking 1:1 en 1:14 in schema:37 
 

in het begin was het Woord   het Woord is vlees geworden 
het Woord was bij God  het Woord heeft onder ons gewoond 
het Woord was God  Zijn heerlijkheid, vol van genade en waarheid 

 
- In de tweede en derde eeuw na Christus was het gnosticisme (Grieks gnosis = kennis) 

sterk ontwikkeld. Deze opvatting ging uit van een kosmische tweedeling (dualisme), 
waarin de materiële wereld slecht was. De menselijke zielen, die tot het hemelse rijk van 
licht en leven zouden behoren, waren gevangen in het materiële rijk van duisternis en 
dood. God stuurde echter een hemelse verlosser om de mensen te verlichten met kennis 
(gnosis) van hun ware aard en hen daarmee in staat te stellen om te ontsnappen aan de 
materiële wereld en terug te keren naar hun hemelse thuis.38 

- Een gnostische variant was het zogenaamde docetisme (Grieks dokeo = schijnen, in de 
betekenis van lijken). Deze opvatting beweerde dat Jezus volledig goddelijk was en 
slechts in schijn menselijk. Ook het lijden van Christus werd opgevat als een schijnbaar 
lijden.39 Daarmee zou het doel van de komst van Christus verlichtend en niet verlossend 
zijn geweest.40 Het is duidelijk dat dit denken rechtstreeks ingaat tegen het Bijbelse 
getuigenis. 
- Elwell en Yarbrough: het is verrassend dat het mens-zijn van de Heer Jezus eerder ter 

discussie is gesteld dan Zijn God-zijn.41  
 

- De geschriften van Johannes zijn een duidelijk stellingname tegen gnostische of 
docetische opvattingen.  
- ‘Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond’ (Jh 1:14). 

- Daarnaast stelt Johannes de Heer Jezus menselijk voor in zijn evangelie: * Hij was 
moe en dorstig (Jh 4:6-7), * Hij werd verontwaardigd en huilde bij het graf van 
Lazarus (Jh 11:33, 35), * Hij had dorst aan het kruis (Jh 19:28), * er stroomde 
bloed en water uit Zijn lichaam (Jh 19:34).42 

- ‘Iedere geest die Jezus Christus als in het vlees gekomen belijdt, is uit God; en iedere 
geest die niet Jezus als in het vlees gekomen belijdt, is niet uit God; en dit is de geest 
van de antichrist’ (1Jh 4:3). 

- ‘Want er zijn vele verleiders uitgegaan in de wereld, die niet Jezus Christus als in het 
vlees gekomen belijden. Dit is de verleider en de antichrist’ (2Jh :7). 

                                                
36 De vrijheid van de Geest, Ouweneel (p 454) 
37 Survey of the New Testament, Jensen (p 190) 
38 A Theology of the New Testament, Ladd (p 254) 
39 Christelijke theologie, McGrath (p 295-296) 
40 New Testament Introduction, Guthrie (p 275) 
41 In ontmoeting met het Nieuwe Testament, Elwell & Yarbrough (p 112) 
42 New Testament Introduction, Guthrie (p 275-276) 
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- Omdat het Johannesevangelie geschreven is (aan het einde van of) in de eerste eeuw kan 

Johannes niet hebben gereageerd op het ontwikkelde gnosticisme (zoals sommige critici 
beweren). Guthrie wijst erop dat onderzoek heeft uitgewezen dat er een duidelijk 
onderscheid bestaat tussen ontwikkeld en vroeg gnosticisme. Het is goed mogelijk dat 
Johannes reageerde op gnostische en docetische opvattingen die steeds meer terrein 
begonnen te winnen.43 

 
- Tot slot nog enkele opmerkingen over De Christus van God van Willem Ouweneel. 

- Zeker vanaf de laatste helft van de twintigste eeuw heeft de beeldvorming van Jezus 
een enorme vlucht genomen en geleid tot een wildgroei aan opvattingen. In zijn boek 
wil Ouweneel ‘het pad naar de Christus van de Schriften schoonvegen’ door over 
Hem te schrijven vanuit de theologie en de Bijbel. Ouweneel realiseert zich goed dat 
het ware kennen van de Heer Jezus niet gereserveerd is voor de studeerkamer, maar 
tot aanbidding en verootmoediging in het dagelijks leven leidt. Deze kennis wordt, net 
als aan Petrus, door de Vader in hemel geschonken aan de gelovige, of deze nou 
theoloog is of niet. Tegelijkertijd is het echter belangrijk dat wij als gelovigen in staat 
zijn ons geloof in woorden uit te drukken. Een betrouwbare christologie (letterlijk ‘de 
leer over Christus’) stelt ons in staat om doordacht te spreken over de Heer Jezus, 
waarbij wij zo dicht mogelijk bij de Bijbel blijven. 

- Het was waardevol om deze moeilijke materie te doorworstelen, omdat ik 
doordrongen raakte van de grootheid van de Heer Jezus. Vaak zien wij Hem als de 
kwetsbare mens en is het voor ons moeilijk om Hem in Zijn eeuwige, goddelijke 
heerlijkheid voor te stellen. 

- Ouweneel behandelt hierin de ontwikkeling van de leer over de Drie-eenheid van God. 
Verschillende theologische pogingen om dit complexe onderwerp te verklaren, 
passeren de revue. Zo is de leer ontstaan dat de Vader, de Zoon en de Geest in feite 
drie (op zichzelf staande) goddelijke personen zijn. Ook zijn er aanhangers van de 
opvatting dat één God zich in verschillende vormen (Vader, Zoon, Geest) openbaart. 
Een andere opvatting leert dat alleen de Vader volledig deel heeft aan de godheid, 
terwijl de Zoon en de Geest geschapen zijn. Een variant hierop is dat de Zoon 
weliswaar goddelijk is, maar van een lagere orde dan de Vader. Kortom, er is genoeg 
over nagedacht, maar het heeft ons niet altijd veel goeds opgeleverd. Ouweneel toont 
op een inzichtelijke wijze de onjuistheid en de gevaren van al deze opvattingen aan. 
Daarbij zet hij de bakens uit die de grenzen aangeven om zo dicht mogelijk bij de 
Bijbel te blijven. Het afgebakende gebied bevindt zich binnen de overtuiging dat er 
één God is, in Wie de Vader, de Zoon en de Geest wel te onderscheiden, maar niet te 
scheiden zijn. 

 
De pre-incarnate Christus 
- Het is belangrijk om te ontdekken dat de Bijbel leert dat Christus al bestond voordat Hij 

mens werd. Dat wordt zijn pre-incarnate staat genoemd (pre = voor, incarnatie = 
vleeswording). Johannes 1:1(-18) is hierbij een belangrijk gedeelte.  
- 1Pt 1:21 zegt bijvoorbeeld ook over Christus dat Hij is ‘voorgekend voor de 

grondlegging van de wereld’. 
- Ouweneel onderscheidt drie staten en zeven posities van Christus, die met tijd en plaats 

kunnen worden aangeduid (zie voor ‘vernedering’ Fp 2:8).44 
 
                                                
43 New Testament Introduction, Guthrie (p 322-323) 
44 De Christus van God. Ontwerp van een christologie, Ouweneel (p 232-233) 
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Staat Positie Tijd Plaats 
Pre-incarnatie de pre-incarnate Christus van eeuwigheid in de hemel 

de incarnate Christus van Zijn geboorte  
tot Zijn dood 

op de aarde 

de gestorven Christus van Zijn dood  
tot Zijn opstanding 

in het graf/hiernamaals Vernedering 
 

de opgestane Christus van Zijn opstanding  
tot Zijn hemelvaart 

op aarde 

de verhoogde Christus van Zijn hemelvaart  
tot Zijn wederkomst 

in de hemel 

de wedergekomen Christus van Zijn wederkomst  
tot het einde van het 
Messiaanse rijk 

in de hemel én op aarde 
Verhoging 

de eeuwig regerende Christus tot in eeuwigheid in de nieuwe hemel en op 
de nieuwe aarde 

 
6. Uitgelicht II: wat is het eeuwige leven? 
 
- Het doel van het Johannesevangelie (Jh 20:30-31) bestaat uit twee delen die eigenlijk 

hetzelfde zijn: (1) het kennen van de Heer Jezus in al Zijn grootheid als de Zoon van God, 
(2) door dit geloof het eeuwige leven hebben. 

- Daarmee hebben we een belangrijk thema in de geschriften van Johannes te pakken. Zo 
vaak denken wij aan de hemel en het eeuwige leven als iets toekomstigs, iets waar wij 
zullen komen, dat zal beginnen na onze dood. Bij Johannes is de hemel, het eeuwige leven 
echter een tegenwoordig bezit.  
- Ladd: ‘Hoewel het eeuwig leven wel een aantal keer voorkomt in de synoptische 

evangeliën, is het altijd als een toekomstige, eschatologische zegen (Mk 9:43-45 par.; 
Mt 7:14; 25:46), terwijl bij Johannes de nadruk hoofdzakelijk ligt op het eeuwige 
leven als een tegenwoordige, gerealiseerde zegen (Jh 3:36 e.v.)’.45 

- Het onderwijs van Johannes ‘brengt het eeuwige leven vanuit de hemel in mensen’.46 Wij 
hebben het eeuwige leven nu al en wel in de Persoon van de Heer Jezus.  
- Jh 3:16 ieder die in Hem gelooft heeft eeuwig leven. 
- Jh 17:3 het kennen van de Vader en van Jezus Christus, die Hij gezonden heeft is het 

eeuwige leven. 
- 1Jh 1:1-3 het eeuwige leven is gemeenschap met de Vader en de Zoon. 

- Johannes spreekt over het geopenbaarde eeuwige leven dat bij de Vader was, dat zij gehoord, 
gezien, aanschouwd, met hun handen getast hebben. Oftewel, het eeuwige leven dat in de Persoon 
van de Heer Jezus is geopenbaard. Van daaruit spreekt Johannes over gemeenschap met (dat is het 
kennen van) de Vader en de Heer Jezus, maar ook met elkaar! Die gemeenschap vereist dat al onze 
daden in het licht zijn, naar de Vader toe, maar ook naar onze broeders en zusters toe. Vaak 
struikelen en vallen wij, maar dan hebben wij een Voorspraak bij de Vader (1Jh 2:1), Wiens bloed 
ons van alle zonde reinigt. We mogen door Zijn genade weer opstaan en doorgaan, in het licht. 

- 1Jh 5:20 Jezus Christus is de waarachtige God en het eeuwige leven. 
 

- Aebi citeert Origenes (ca. 185 – 254 nC) met een verwijzing naar Jh 13:23-25: ‘Om het 
evangelie goed te kunnen begrijpen moet men evenals de schrijver hebben gerust aan 
Jezus’ borst’.47 
- Ons begrip van het Johannesevangelie en daarmee ons begrip van het eeuwig leven en 

daarmee ons begrip van de grootheid van de Heer Jezus is onze gemeenschap met 
Hem. 

                                                
45 A Theology of the New Testament, Ladd (p 251) 
46 Het heil van God, Ouweneel (p 109) 
47 Korte inleiding tot de Bijbelboeken, Aebi (p 120; helaas zonder bronvermelding) 


