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GGrrooeeiieenn  iinn  hheett  WWoooorrdd::  2211  ddaaggeenn  mmeett  JJoohhaannnneess  
 
1. Het evangelie volgens Johannes 
 
1.1 Wat is de boodschap van Johannes? 
 
Net als bij het evangelie volgens Mattheüs kunnen wij de boodschap van het 
evangelie volgens Johannes ontdekken door naar het einde van het evangelie te 
kijken. Daar vat Johannes zelf het doel van zijn evangelie samen.  
 

Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die 
niet geschreven zijn in dit boek; 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 (Jh 20:30-31). 

 
De doelgroep van Johannes bestaat eigenlijk uit twee groepen mensen. In de eerste 
plaats richt hij zich tot mensen die de Heer Jezus nog niet kennen: ‘opdat u 
gelooft…’. Johannes heeft (de tekenen in) zijn evangelie opgeschreven met het 
doel dat mensen Jezus leren kennen als de Christus, als de Zoon van God en in Hem 
geloven. Let ook op het verband met de geloofsbelijdenis van Thomas, waar deze 
doelstelling op volgt (vs 28-29). In de tweede plaats richt Johannes zich tot mensen 
die al in de Heer Jezus geloven: ‘opdat u gelovend…’. Johannes heeft zijn 
evangelie ook geschreven met het doel dat mensen die de Heer Jezus hebben leren 
kennen en in Hem geloven, weten dat zij in Zijn Naam het leven hebben 
ontvangen.  
 
Deze dubbele doelstelling biedt twee sleutels om de boodschap van Johannes te 
ontsluiten: (1) Wie is de Heer Jezus? en (2) wat houdt dat leven precies in?  
 
1.2 Wie is de Heer Jezus? 
 
De eerste sleutel – Wie is de Heer Jezus? – is natuurlijk van toepassing op alle 
evangeliën en op de Bijbel in het algemeen. De hele Bijbel gaat over de Heer 
Jezus. Hij is het Middelpunt (Lk 24:27, 44; Jh 5:39; Hd 8:35; 1Pt 1:11; Op 19:11). 
De vier evangeliën gaan in het bijzonder over het leven, het onderwijs, de 
wonderen, het lijden, sterven en de opstanding van de Heer Jezus. Toch legt 
Johannes het accent anders dan de andere drie evangelisten doen.  
 
Heel algemeen zouden wij kunnen zeggen dat Mattheüs vooral de nadruk legt op 
wat de Heer Jezus leerde, dat Markus vooral de nadruk legt op wat de Heer Jezus 
deed en dat Lukas op zowel het onderwijs als de daden van de Heer Jezus de 
nadruk legt. Johannes legt echter vooral de nadruk op de Persoon van de Heer 
Jezus, op Wie Hij is. 
 
Deze verschillen maken het zo interessant dat wij vier evangeliën in de Bijbel 
hebben. De Heilige Geest heeft vier evangelisten geïnspireerd om het evangelie op 
te schrijven. De eerste drie evangeliën (Mattheüs, Markus, Lukas) lijken heel sterk 
op elkaar, maar als we goed lezen, leggen ze alle drie een ander accent. Mattheüs 
beschrijft de Heer Jezus vooral als de Koning die Zijn onderdanen (discipelen) leert 
om te leven in Zijn Koninkrijk (discipelschap). Bij Markus – een kort en razendsnel 
evangelie – zien wij de Heer Jezus vooral in actie. Markus beschrijft Hem als de 
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Dienaar van het Koninkrijk van God. Lukas beschrijft de Heer Jezus vooral als de 
Verlosser die zich ontfermt over de zwakken en de armen. Johannes beschrijft 
vooral de grootheid van de Persoon van de Heer Jezus als de Zoon van God.  
 
De vier evangelisten vertellen weliswaar in hoofdlijn hetzelfde verhaal van het 
leven, lijden, sterven en de opstanding van de Heer Jezus, maar uit de manier 
waarop zij dit verhaal vertellen, hoe zij hun evangelie hebben samengesteld, waar 
ze nadruk op leggen, welke wonderen ze vertellen en over welk onderwijs ze 
schrijven, ontstaan vier verschillende beelden van Wie de Heer Jezus is: de Koning, 
de Dienaar, de Verlosser en de Zoon van God. Deze beelden zijn niet tegenstrijdig 
aan elkaar, maar vullen elkaar juist aan. Ieder beeld laat weer een andere kant van 
de Heer Jezus zien. Zo laten de vier evangeliën samen de grootheid van de Heer 
Jezus zien.  
 
Met name Johannes besteedt veel aandacht aan Zijn grootheid. Daarom wordt ook 
wel gezegd dat Johannes de sleutel is om de andere evangeliën te begrijpen en dat 
Johannes onze oren afstemt om de boodschap van de andere evangelisten te 
verstaan. De boodschap van Mattheüs gaat vooral over de ernst en betekenis van 
discipelschap. Een ware discipel is bereid om alles los te laten en de Heer Jezus te 
volgen. Hoe komt iemand hiertoe? Hoe krijgt iemand die bereidheid? Wat is het 
geheim van een discipel? In Johannes vinden wij eigenlijk het antwoord op deze 
vragen.  
 
Net als bij Mattheüs (Koning, Koninkrijk, discipelschap), kunnen wij de boodschap 
van Johannes samenvatten in drie kernwoorden: Licht, Leven, Liefde. Aan de hand 
van deze kernwoorden, zullen wij proberen om het geheim van een discipel te 
ontdekken. 
 
1.3 Licht: de heerlijkheid van de Heer Jezus 
 
Dat het evangelie volgens Johannes anders van toon is dan de andere evangeliën 
blijkt gelijk al uit het begin. Mattheüs begint met het geslachtsregister en plaatst 
daarmee de Heer Jezus bovenop de geschiedenis van het Oude Testament en 
middenin het Joodse volk. Markus begint gelijk met actie en slaat de hele 
geboortegeschiedenis over. Lukas neemt een grondige aanloop met een lange 
beschrijving van de gebeurtenissen rond de geboorte van de Heer Jezus. Johannes 
begint zijn evangelie echter niet op aarde, maar in de hemel bij God. 
 

In het begin was het Woord; en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in 
het begin bij God. Alle dingen zijn door Hem geworden, en zonder Hem is niet één ding 
geworden dat geworden is. In Hem was leven, en het leven was het licht van de mensen (Jh 
1:1-4). 

 
Doordat Johannes zijn evangelie zo begint, valt gelijk de overeenkomst met 
Genesis op (‘In het begin schiep God de hemel en de aarde’). God schiep door te 
spreken (‘God zei: Er zij licht en er was licht’). Door het Woord van God, door Zijn 
spreken, is alles ontstaan en heeft God zich ook bekend gemaakt. Daarom klinkt 
Zijn Woord door in de schepping (Ps 33:6, 9; Ps 19, 104). In de schepping kunnen 
wij iets van Gods kracht en goddelijkheid zien (Rm 1:20). Zijn Woord is ook 
vastgelegd in de Bijbel (2Tm 3:16). De Bijbel leert ons de wil, het plan, het 
karakter van God kennen. Het grote geheim is echter dat Gods Woord een Persoon 
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is (‘het Woord was bij God en het Woord was God (…) alle dingen zijn door Hem 
geworden’). God spreekt tot ons door de Heer Jezus. God maakt Zichzelf aan ons 
bekend door de Heer Jezus. Hij is het beeld van God (Ko 1:15; Hb 1:3). God is in de 
Heer Jezus mens geworden. Johannes noemt dit ‘vlees geworden’. 
  

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn 
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een eniggeborene van een vader) vol van 
genade en waarheid (…) Want de wet is door Mozes gegeven; de genade en waarheid is door 
Jezus Christus geworden (Jh 1:14, 17). 

 
Wij moeten goed tot ons door laten dringen wat dit betekent. Het Woord (dat is de 
Heer Jezus) is vlees geworden. Dit betekent dat God in de Heer Jezus vlees en 
bloed (dat wil zeggen ‘mens’) is geworden. Deze woorden hebben een speciale 
betekenis. Mensen worden namelijk geen vlees (en bloed). Mensen zijn vlees en 
bloed. Voordat een mens vlees en bloed is, bestaat hij niet. Bij de Heer Jezus is 
dat anders. In het begin was Hij er al en op een bepaald moment is Hij vlees 
geworden. Als wij naar Hem kijken zien wij dus de eeuwige God in de gedaante van 
een mens, van echt vlees en bloed. God is in de Heer Jezus echt mens geworden. 
Hij kon moe en dorstig zijn (Jh 4:6-7; 19:28), verontwaardigd zijn en huilen (Jh 
11:33, 35) en er stroomde ook echt bloed uit Zijn lichaam (Jh 19:34). Later schrijft 
Johannes hierover in zijn eerste brief: wat wij gehoord hebben, wat wij gezien 
hebben met onze ogen, wat onze handen betast hebben dat verkondigen wij (1Jh 
1:1-2). Johannes heeft de stem van de Heer Jezus – God die mens is geworden – 
met zijn eigen oren gehoord, Hem met zijn eigen ogen gezien en Hem met zijn 
handen aangeraakt. Wat een wonder! 
 
Johannes begint zijn evangelie met nog een groot wonder. 
 

Maar allen die Hem hebben aangenomen, hun gaf Hij het recht kinderen van God te worden, 
hun die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees, niet uit de wil 
van een man, maar uit God geboren zijn (Jh 1:12-13). 

 
Doordat God in de Heer Jezus mens is geworden, heeft Hij mensen de mogelijkheid 
– er staat zelfs ‘het recht’! – gegeven om kinderen van God te worden. Iedereen die 
de Heer Jezus heeft aangenomen door in Hem te geloven, wordt uit God geboren. 
Deze geboorte is totaal anders dan onze natuurlijke geboorte. Het is bij deze 
geboorte niet zo dat wij verwekt worden door een man of van hetzelfde vlees en 
bloed als onze vader en moeder zijn. Als wij in de Heer Jezus geloven, worden wij 
uit God geboren. Wat een wonder: God is in de Heer Jezus mens geworden, zodat 
mensen door in Hem te geloven kinderen van God kunnen worden! 
 
Zo begint Johannes dus zijn evangelie: de eeuwige God is mens geworden. Daarom 
schrijft Johannes ook dat hij Zijn heerlijkheid heeft gezien. Johannes zag niet 
zomaar een mens, hij zag ook niet alleen maar een mens die dicht bij God leefde. 
Hij zag een Mens bij Wie God zelf doorscheen. Het Griekse woord voor 
‘heerlijkheid’ is afkomstig van het woord voor ‘schijnen’ en wordt in het Nieuwe 
Testament gebruikt voor het schijnsel van Gods luister, Zijn glorie. Johannes zag in 
de Heer Jezus God zelf schijnen. Daarom is ‘Licht’ zo’n belangrijk thema in zijn 
evangelie en een aanduiding voor de Heer Jezus (Jh 1:4-9; 3:19-21; 8:12; 9:5; 11:9-
10; 12:35-36, 46).  
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God zelf is in de Heer Jezus naar de aarde gekomen en Zijn licht schijnt door Hem 
in de duisternis. Daarom legt Johannes in zijn evangelie zo veel nadruk op de 
Persoon van de Heer Jezus. Alles wat hij over Hem schrijft staat in het teken van 
Zijn grootheid. In ieder hoofdstuk is minstens één verwijzing naar Zijn God-zijn te 
vinden.  
 
De wonderen die de Heer Jezus deed, waren een openbaring van Zijn heerlijkheid 
(Jh 2:11). Johannes noemt de wonderen van de Heer Jezus vooral ‘tekenen’; zij 
zijn het bewijs, het teken, van Zijn grootheid, van Zijn heerlijkheid, van God die 
doorschijnt.  
 
Er wordt in het evangelie volgens Johannes veel geschreven over wie de Heer Jezus 
is. Al direct aan het begin, bij de roeping van de discipelen, worden wel acht 
namen en titels van de Heer Jezus genoemd: Lam van God, Rabbi (Meester), 
Messias (Christus), Hij van Wie Mozes en de profeten geschreven hebben, Jezus 
(van Nazareth), Zoon van God, Koning van Israël, Zoon des mensen (Jh 1:35-52). 
Later zijn het de Samaritanen die Hem de Heiland van de wereld noemen (Jh 4:42). 
De mensen noemen Hem de profeet die in de wereld komen zou (Jh 6:14) en Petrus 
noemt Hem de Heilige van God (Jh 6:69). 
 
Het valt ook op dat Johannes voortdurend schrijft over het ‘getuigen’ van de Heer 
Jezus. Getuigen betekent bekendmaken wie iemand is. Let eens op wie en wat 
allemaal van de Heer Jezus getuigen: de Vader (Jh 5:32, 37), de Heilige Geest (Jh 
15:26), de Schriften (Jh 5:39), de werken die de Heer Jezus deed (Jh 5:36, 10:25), 
Zijn voorloper Johannes de Doper (Jh 1:15, 19-36; 3:23-36) en de discipelen (Jh 
15:27). Het getuigen door de discipelen moest doorgaan tot aan het einde van de 
aarde (Hd 1:8). Eigenlijk kan het einde van de aarde nooit bereikt worden. Telkens 
staat er weer een nieuwe generatie op die opnieuw bereikt moet worden met het 
getuigenis over de Heer Jezus. Dit betekent dat anderen het getuigen van de 
discipelen moesten overnemen en weer doorgeven. Zo is getuigen ook onze taak 
geworden; een taak die met de Vader begonnen is en door ons mag worden 
voortgezet. 
 
De Heer Jezus getuigt ook van Zichzelf. Hij deed dat samen met de Vader die ook 
van Hem getuigt (Jh 8:13-14, 18 vgl. 5:31-32). De Heer Jezus vertelt Wie Hij is door 
zeven ‘Ik ben’-uitspraken: Ik ben het brood van het leven (Jh 6:35-51), Ik ben het 
licht van de wereld (Jh 8:12; 9:5; 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 11:25), Ik ben de ware 
wijnstok (Jh 15:1, 5). Al deze beelden zeggen iets over de relatie die wij met de 
Heer Jezus mogen hebben. Door tot Hem te komen en in Hem te geloven, mogen 
wij Hem ‘eten’ zoals wij brood eten. Door in de Heer Jezus te geloven en Hem te 
volgen, wandelen wij in het licht. Door Hem kunnen wij in de veiligheid van de stal 
binnengaan, zoals wij door een deur naar binnengaan. Wij mogen de Heer Jezus 
kennen en Zijn stem herkennen zoals een schaap de herder kent en zijn stem 
herkent. Wij ontvangen de opstanding en het leven door in de Heer Jezus te 
geloven. Door Hem mogen wij de weg, de waarheid en het leven kennen en zo 
kunnen wij door de Heer Jezus tot de Vader komen. Om geestelijk te groeien 
moeten wij in de Heer Jezus blijven, zoals een rank in de wijnstok blijft. 
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In de Heer Jezus is dus God zelf op aarde verschenen. Zijn heerlijkheid is het 
schijnsel van God zelf. Het licht van God schijnt in de duisternis van deze wereld 
en ook in de duisternis van ons eigen hart. De Heer Jezus maakt dit in het gesprek 
met Nicodemus heel persoonlijk. 
 

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. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden 
dat zij in God zijn gewerkt (Jh 3:19-21). 

 
Het licht van God dat met de Heer Jezus is verschenen, is niet zomaar een licht om 
mensen alleen maar bij te schijnen en te helpen. Het licht van God brengt de 
duisternis van deze wereld en van ons eigen hart aan het licht. Het stelt ons voor 
de keuze wat wij meer liefhebben: de duisternis (de wereld en onze eigen zondige 
verlangens) of het licht (de Heer Jezus en het nieuwe leven dat Hij ons wil geven)? 
Dat is de keuze waar ieder mens voor wordt gesteld nu de Heer Jezus op aarde is 
verschenen. 
 
De Heer Jezus gaat nog verder. 
 

Terwijl u het licht hebt, gelooft in het licht, opdat u zonen van het licht wordt (Jh 12:36). 
 
Het geloven in de Heer Jezus verandert ons. Het maakt ons tot zonen van het licht. 
Dit betekent dat alles aan ons bij het licht van de Heer Jezus hoort. Wij horen bij 
het licht zoals een zoon bij zijn vader hoort. Als wij twee verzen uit Mattheüs en 
Johannes met elkaar vergelijken dat blijkt hoe belangrijk onze roeping als 
discipelen is. 
 

Jezus (…) zei: Ik ben het licht van de wereld (Jh 8:12). 
  
U bent het licht van de wereld (Mt 5:14).  

 
Door in de Heer Jezus te geloven, worden wij zonen van het licht. Door Hem na te 
volgen nemen wij de ‘functie’ van het licht van de wereld van Hem over. Net zoals 
Gods licht door Hem in de wereld scheen, moet Gods licht door ons in de wereld 
schijnen. Dat is waartoe wij op aarde zijn.  
 
Dit is het eerste aspect van het geheim van een discipel: hij heeft in de Heer Jezus 
het licht van God gezien. Daarom heeft voor een discipel alles op aarde zijn 
waarde verloren, omdat niets kan concurreren met de heerlijkheid van de Heer 
Jezus. Waarom zien wij overdag de sterren niet? Omdat het schijnsel van de zon zo 
veel sterker is dan het schijnsel van de sterren. Het licht van de sterren verbleekt 
bij het licht van de zon. Zo is het ook voor een discipel. Het licht van de dingen van 
deze wereld verbleekt bij het licht van God dat door de Heer Jezus schijnt. Daarom 
heeft een discipel geen moeite om de dingen van deze wereld los te laten. Hij 
heeft het leren zien in het licht van de Heer Jezus. Zo wordt een discipel als Zijn 
Meester: het licht van de wereld.  
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1.4 Leven: het kennen van de Heer Jezus 
 
Iedereen kent Jh 3:16.  
 

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.  

 
Maar kennen wij werkelijk de betekenis van de meest bekende tekst van de Bijbel? 
Wat is namelijk dit eeuwige leven? Deze vraag is de tweede sleutel tot het 
ontsluiten van de boodschap van het evangelie volgens Johannes. 
 
Vaak denken wij dat het eeuwige leven pas begint na onze dood. Dat wij vanaf dat 
moment voor altijd zullen blijven leven en nooit meer dood zullen gaan. Dat is 
inderdaad wat de Bijbel ons belooft (1Kor 15:53-55; Op 21:4). Toch is het opvallend 
dat de Heer Jezus belooft dat ieder die in Hem gelooft, eeuwig leven heeft. Hij 
zegt niet ‘zal krijgen’, maar ‘heeft’. Als je in de Heer Jezus gelooft ontvang je nu 
al eeuwig leven, niet pas na jouw dood. Wat houdt dit leven dan in?  
 
Terwijl de Heer Jezus met Zijn discipelen op weg is naar Gethsemane, waar Hij 
gevangen genomen zal worden, spreekt Hij met Zijn Vader. In dit gebed omschrijft 
de Heer Jezus wat het eeuwige leven eigenlijk is. 
 

(…) opdat (…) Hij hun eeuwig leven geeft. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de 
enige waarachtige God, en Jezus Christus die U hebt gezonden (Jh 17:2-3). 

 
Het eeuwige leven is God de Vader en Jezus Christus kennen. Dit is een bijzondere 
omschrijving met een diepe betekenis. Kennen, zoals hier bedoeld, gaat veel 
verder dan weten wie iemand is. Het heeft de betekenis van een relatie met 
iemand hebben (in gemeenschap met iemand leven). De Heer Jezus kennen 
betekent dat wij in relatie met Hem leven. Daarom is eeuwig leven niet iets dat 
pas na onze dood begint. Gelovigen leven nu al in relatie met de Heer Jezus. Ons 
leven met God begint nu al en niet pas na onze dood. In die zin verandert er weinig 
bij ons sterven. Ons leven in relatie met God de Vader en de Heer Jezus gaat na 
onze dood ‘gewoon’ door. 
  
Het is typisch voor het evangelie volgens Johannes dat de Heer Jezus dit kennen 
van God samen neemt met het kennen van Jezus Christus die God gezonden heeft. 
Daaruit spreekt de eenheid tussen God de Vader en de Heer Jezus, die voortdurend 
bij Johannes terugkomt. Aan de ene kant was de Heer Jezus – als Mens, zouden wij 
kunnen zeggen – volledig gehoorzaam aan de Vader. Aan de andere kant was Hij 
volledig één met Hem.  
 
Deze beide kanten – eenheid met en gehoorzaamheid aan de Vader – zien wij terug 
bij de genezing van de verlamde man in Bethesda. Na deze genezing beginnen de 
Joden te mopperen dat de Heer Jezus op de sabbat iemand heeft genezen. De Heer 
Jezus reageert hierop door te zeggen: ‘Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook’ 
(Jh 5:17). De Joden nemen hier aanstoot aan, omdat de Heer Jezus niet alleen God 
Zijn Vader noemt, maar ook omdat Hij Zich zo aan God gelijk maakt (Jh 5:18). De 
Heer Jezus zegt dan: ‘de Zoon kan niets doen van Zichzelf, tenzij Hij de Vader iets 
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ziet doen; want alles wat Die doet, dat doet ook de Zoon evenzo’ (Jh 5:19 vgl. Jh 
8:26, 28; 12:49). 
 
In een ander gesprek met de Joden reageert de Heer Jezus op de vraag of Hij soms 
meer is dan Abraham zo: ‘Mijn Vader is het die Mij verheerlijkt, van Wie u zegt: Hij 
is onze God’ (Jh 8:53) en verderop: ‘vóór Abraham werd, ben Ik’ (Jh 8:58). 
Waarmee Hij Zijn eenheid met God de Vader benadrukt. In weer een ander gesprek 
verwoordt de Heer Jezus het heel eenvoudig: ‘Ik en de Vader zijn één’ (Jh 10:30) 
en de Joden reageren opnieuw verontwaardigd omdat Hij die een mens is, Zichzelf 
God maakt (Jh 10:33).  
 
De Heer Jezus was gehoorzaam aan de Vader en tegelijk één met de Vader en zo 
gelijk aan God. Dit geheim zullen wij misschien nooit begrijpen, maar het vraagt 
van ons wel geloof en gehoorzaamheid. Denk nogmaals aan het dubbele doel van 
Johannes: dat wij geloven dat de Heer Jezus de Zoon van God is en dat wij 
gelovend het leven hebben in Zijn naam. Dat wil dus zeggen: dat ook wij leven in 
relatie met en in gehoorzaamheid aan God. Hoe diep deze relatie is, spreekt uit de 
volgende belofte van de Heer Jezus. 
 

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 (Jh 14:30). 

 
Het verband waarin de Heer Jezus dit belooft is bijzonder. Op de avond voor Zijn 
gevangenneming heeft de Heer Jezus een intiem bijeenzijn met Zijn discipelen. Dit 
zouden wij een heel speciale discipelschapstraining kunnen noemen. De Heer Jezus 
begint deze bijeenkomst met het wassen van de voeten van de discipelen. 
Vervolgens vertelt Hij in de vertrouwelijkheid van de Paschamaaltijd over wat het 
betekent dat zij gereinigd zijn, over het Vaderhuis waar Hij heen zal gaan om voor 
hun een plaats klaar te maken, over de Heilige Geest die de Vader zal sturen, over 
het blijven in Hem, waardoor zij vrucht zullen dragen, over de tegenstand die de 
discipelen in de wereld zullen ervaren en ook over Zijn lijden dat die nacht nog zal 
beginnen, over Zijn dood, maar ook over Zijn opstanding.  
 
Juist wanneer de Heer Jezus spreekt over de komst van de Heilige Geest, doet Hij 
de belofte dat ‘Zij’ woning zullen maken bij ieder die Hem liefheeft. Dit is een 
geweldige belofte: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest komen 
wonen in het hart van ieder die de Heer Jezus liefheeft (vgl. Jh 14:16-17). Wij 
worden als gelovigen betrokken in de intimiteit die de Heer Jezus deelt met de 
Vader en met de Heilige Geest. God wil bij ons wonen, in ons hart, in ons leven. 
Dat is God kennen. Dat is het eeuwige leven: intimiteit met God. 
 
Als wij dit leven hebben leren kennen, krijgen wij echter een taak. Net zoals de 
Heer Jezus vanuit de intimiteit met de Vader naar de wereld is gezonden, zend Hij 
de gelovigen, die deze intimiteit hebben leren kennen, ook uit. 
 

Vrede zij u! Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zend ook Ik u. En toen Hij dit had gezegd, 
blies Hij in hen en zei tot hen: Ontvangt de Heilige Geest (Jh 20:21-22). 

 
Opnieuw zien wij hier de Drie-ene God. Zoals de Vader de Heer Jezus heeft 
gezonden, zo zend de Heer Jezus ook ons en niet in eigen kracht, maar nadat wij 
de Heilige Geest hebben ontvangen. In het evangelie volgens Johannes staat 
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opvallend veel onderwijs over de Heilige Geest. Het belangrijkste is misschien wel 
dat wij de Heilige Geest ontvangen door in de Heer Jezus te geloven (Jh 7:37-39 
vgl. het gesprek met Nicodemus in Jh 3). Zo worden wij namelijk in staat gesteld 
om als de Heer Jezus te zijn. Net zoals de Heer Jezus werd gezonden door de 
Vader, zo worden wij gezonden. Net zoals de Heer Jezus niets deed dan dat Hij het 
de Vader had zien doen, zo moeten ook wij niets doen dan dat wij het de Vader 
hebben zien doen. Net zoals de Heer Jezus werd geleid door de Heilige Geest, zo 
moeten ook wij gaan onder de leiding van de Heilige Geest.  
 
Dit is het tweede aspect van het geheim van een discipel: hij laat zich niet afleiden 
door de zorgen en verleidingen van het aardse leven, omdat hij heeft ontdekt wat 
het echte leven is. Een discipel heeft het leven ontdekt dat niet alleen betekenis 
geeft aan het leven op aarde, maar dat eeuwigheidswaarde heeft. Een discipel 
heeft ontdekt dat God kennen beter is dan de dingen van het leven. Het is zoals 
David het zegt: ‘Uw goedertierenheid is beter dan het leven’ (Ps 63:3). Gods goede 
aard (dat is ‘goedertierenheid’) kennen – weten Wie Hij is en ook hoe Hij is – is 
beter dan wat dit leven te bieden heeft. God kennen geeft ook richting aan het 
leven van een discipel. God kennen betekent door Zijn Geest geleid worden. Hem 
kennen betekent weten wat Hij van je vraagt op de plaatsen waar jij gesteld bent 
(bijvoorbeeld in jouw gezin of op jouw werk), of juist op de plaatsen waar jij heen 
moet gaan. 
 
Dit aspect van het geheim van een discipel wordt schitterend verwoord door 
Petrus. Wanneer de Heer Jezus onderwijs heeft gegeven over de noodzaak om in 
Hem te geloven en zo het eeuwige leven te ontvangen, druipen veel teleurgestelde 
volgelingen af. De Heer Jezus vraagt hierop, waarschijnlijk zelf ook teleurgesteld: 
‘willen jullie soms ook weggaan?’. Petrus antwoordt dan het volgende. 
 

Heer, naar wie zullen wij toe gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij  
hebben geloofd en erkend dat U de Heilige van God bent (Jh 6:68-69). 
 

Het grootste geheim van een discipel is dat hij niemand anders heeft om heen te 
gaan dan de Heer Jezus. Dat zal niet van de ene op de andere dag gaan, maar 
uiteindelijk is de Heer Jezus alles wat een discipel over wil houden. Andrew White, 
een anesthesist en priester, die ervoor heeft gekozen om in het gevaarlijke Bagdad 
te dienen, verwoordt het zo: ‘we ontdekten pas dat Jezus alles was wat we nodig 
hadden toen Hij het enige was wat we over hadden’. 
 
1.5 Liefde: het gehoorzamen van de Heer Jezus 
 
Leven blijft niet op zichzelf. Leven brengt leven voort. De Heer Jezus noemt dit 
vrucht dragen. Als wij het leven hebben ontvangen, als wij in de Heer Jezus 
geloven, als wij in Hem zijn, dan zullen wij vrucht gaan dragen. Dat kan niet 
anders. Wij zullen leren lief te hebben zoals God ons liefheeft.  
 
God is liefde, schrijft Johannes in zijn eerste brief (1Jh 4:8, 16). Voordat de wereld 
bestond, was er al liefde tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vanuit 
deze liefde heeft God Zijn Zoon in de wereld gezonden (1Jh 4:9). Om het menselijk 
te zeggen: God heeft Zijn liefde niet voor Zichzelf gehouden, maar Hij heeft Zijn 
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liefde gedeeld door de Heer Jezus te zenden. Dat is Gods missie, waar Hij al vanaf 
het begin mee bezig is, zelfs al voordat de wereld er was (1Pt 1:19; Ef 1:4).  
 
Dit heeft een belangrijke betekenis voor ons leven, want net zoals wij mogen delen 
in de intimiteit met de Vader, maken wij ook deel uit van Zijn missie. Net zoals de 
Vader de Heer Jezus heeft gezonden, zo heeft de Heer Jezus ons gezonden. In het 
onderwijs dat de Heer Jezus vlak voor Zijn lijden en sterven aan Zijn discipelen 
geeft, zegt Hij iets dat hier sterk op lijkt. 

 
Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, heb ook Ik u liefgehad; blijft in Mijn liefde (Jh 15:9). 

 
Opnieuw zien wij dat wij worden betrokken in de liefde tussen de Vader en de Heer 
Jezus, maar ook dat wij een opdracht krijgen: blijft in Mijn liefde. Het verband 
waarin deze tekst staat, is het onderwijs over de Heer Jezus als de wijnstok en de 
discipelen als de ranken. Iedere rank die in de Heer Jezus blijft, brengt vrucht 
voort en iedere rank die geen vrucht draagt en dus niet in de Heer Jezus is, wordt 
weggegooid. De Heer Jezus vertelt ook wat deze vrucht is: elkaar liefhebben (Jh 
15:17). Hij stelt Zichzelf hierbij als voorbeeld.  
 

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 (Jh 15:13-14). 

 
In het onderwijs dat de Heer Jezus tijdens de Paschamaaltijd aan Zijn discipelen 
geeft, houdt Hij hen voor dat hun liefde daaruit zal blijken dat zij Hem 
gehoorzaam Zijn (Jh 14:15, 21-24). Ook in het onderwijs over de wijnstok en de 
ranken zegt de Heer Jezus dit. Opnieuw zien wij hierin de bijzondere relatie met 
de Vader. 
 

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 (Jh 15:10). 

 
Daarmee zij wij weer bij de essentie van discipelschap: gehoorzaam zijn aan de 
Meester. De Heer Jezus koppelt vrucht dragen (liefhebben) aan discipelschap. 
 

Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt, en u zult Mijn discipelen zijn (of: 
en u zo leerlingen van Mij betoont) (Jh 15:8). 

 
Vrucht dragen, liefhebben, is het bewijs van discipelschap. Dit is proef die 
aantoont of een discipel is geworden als Zijn Meester. De Heer Jezus zei het eerder 
op diezelfde avond als volgt. 
 

Hieraan zullen allen weten dat u Mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt (Jh 
13:35). 

 
Dit is het derde aspect van het geheim van een discipel: hij is in de Heer Jezus. 
Alles wat hij doet, denkt en zegt, komt voort uit de Heer Jezus. Hij is geworteld in 
Hem (Ko 2:7). Wat een discipel voorbrengt aan vrucht, komt niet uit hemzelf, maar 
uit de Heer Jezus. Daarom is het niet tot eer van de discipel, maar van de Vader 
(Jh 15:8). Hoe zit het met het bewijs van discipelschap in ons leven? Zouden wij 
slagen voor de ‘discipelschapsproef’? Hebben wij liefde voor de Heer Jezus, die 
blijkt uit onze gehoorzaamheid aan Hem? Hebben wij liefde onder elkaar waaruit 
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ons discipelschap blijkt? Vaak struikelen wij nog en laten wij steken vallen. Vaak 
ontdekken wij nog maar weinig vrucht in ons leven, maar het is een bemoediging 
om te beseffen dat een druif ook niet van de ene op de andere dag groeit. Vrucht 
dragen is een proces, waarbij vaak ook flink gesnoeid moet worden. Daarom zegt 
de Heer Jezus dat de Vader de Landman is die elke vruchtdragende rank reinigt, 
opdat zij meer vrucht draagt (Jh 15:1-2). Als de Vader in ons dat kleine beetje 
liefde ziet, dan begint Hij te snoeien om dit ‘knopje’ te koesteren en tot bloei te 
laten komen, zodat het uitgroeit tot een waardevolle vrucht die Hem plezier geeft. 
 
2. En nu wij! 
 
Aan de hand van de hoofdthema’s van Johannes (Licht, Leven en Liefde) hebben 
wij gekeken naar de verschillende kanten van het geheim van een discipel. Als een 
soort van proef zouden wij ons de volgende vragen kunnen stellen. 
 
Licht 
 Heb ik in de Heer Jezus het licht van God gezien? 
 Verbleekt voor mij de wereld in het licht van de Heer Jezus? 
 Ben ik zelf een licht in de wereld? 
 
Leven 
 Heb ik ontdekt wat het eeuwige leven is? 
 Is de Heer Jezus alles wat ik uiteindelijk over wil houden? 
 Laat ik mij zenden om van Hem te getuigen? 
 
Voor het laatste hoofdthema, Liefde, heeft Johannes nog iets extra’s toegevoegd 
aan zijn evangelie. Wij zijn begonnen aan het einde van het evangelie volgens 
Johannes, waarin hij het doel van zijn evangelie heeft beschreven (Jh 20:30-31), 
maar eigenlijk is dit niet het einde van het evangelie volgens Johannes. Er volgt 
nog een bijzonder nawoord. 
 
Alle evangelisten vertellen hoe Petrus de Heer Jezus drie keer verloochent als hij 
kleur moet bekennen door te zeggen dat hij ook bij Hem hoort. Alleen Johannes 
vertelt hoe het daarna met Petrus verder is gegaan. Wij kennen Petrus als een man 
met bravoure, die vaak het hoogste woord voerde. In het laatste hoofdstuk van het 
evangelie volgens Johannes is Petrus echter opvallend stil. Het enige wat Petrus 
zegt is: ‘ik ga terug, ik ga weer vissen!’ (Jh 21:3, Naardense Bijbel). Hierin zien wij 
de teleurstelling van Petrus. Drie jaar van zijn leven heeft hij alles opgegeven om 
de Heer Jezus te volgen en nu keert hij terug naar zijn oude leven, na alles wat hij 
heeft meegemaakt met de Heer Jezus, zelfs na de verschijning van de Opgestane 
Heer. Ook wanneer Johannes (‘de discipel die Jezus liefhad’) de Heer Jezus 
herkent als Hij aan de rand van het meer verschijnt (‘Het is de Heer!’), zegt Petrus 
niets. Hij heeft ook geen geloof meer om op het water te lopen. Hij werpt zich 
bijna naakt in het water om naar de Heer Jezus toe te gaan. Hieruit blijkt het 
verlangen van Petrus om bij de Heer Jezus te zijn. Als de Heer Jezus om de 
gevangen vissen vraagt, is het ook Petrus die de vissen op het land sleept. Petrus 
wil zijn verloochening waarschijnlijk graag goed maken 
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Zonder dat hij iets zegt, is aan Petrus te merken dat hij verlangt naar herstel. Het 
is uiteindelijk de Heer Jezus die de stilte van Petrus doorbreekt. Hij stelt hem een 
hele directe vraag: ‘heb je Mij lief, méér dan zij?’. Dit vraagt de Heer Jezus hem 
twee keer. Petrus reageert echter allebei de keren met een veel zwakker woord 
voor liefhebben: ‘U wéét dat ik Uw vriend ben’. De derde keer neemt de Heer 
Jezus dit zwakkere woord over, waarmee Hij eigenlijk lijkt te zeggen: ‘Petrus is 
zelfs dat wel waar? Ben jij werkelijk mijn vriend?’ Dat maakt Petrus bedroeft en hij 
zegt dan ook: ‘U kent mij toch als uw vriend?’.  
 
De Heer Jezus stelt deze vragen niet om zich te wreken op de verloochening door 
Petrus. Hij doet dit om Petrus weer op te bouwen. Daarom geeft Hij Petrus drie 
keer de opdracht om te waken over Zijn schapen. De dienst van een discipel is niet 
afhankelijk is van zijn eigen prestatie – die illusie was Petrus inmiddels armer –, 
maar is geworteld in de liefde van en voor de Heer Jezus. Hem leren kennen is een 
leerschool, die begint met deze wezenlijke vraag: ‘heb je Mij lief?’. Met deze vraag 
begon de dienst van Petrus in het Koninkrijk. Het is mooi om te zien hoe Petrus na 
zijn herstel ook gelijk weer praatjes krijgt. De Heer Jezus is nog niet uitgesproken 
of Petrus begint al te vragen wat er met Johannes gaat gebeuren. Maar de Heer 
Jezus kapt hem af en geeft Petrus een duidelijk opdracht: ‘voor jou geldt: volg 
Mij!’. 
 
Kunnen wij, ondanks ons falen, net als Petrus, ondanks zijn falen, zeggen tegen de 
Heer Jezus dat Hij ons kent als Zijn vriend? Leven wij in die intimiteit met de Heer 
Jezus? Dat is het geheim van de discipel: hij kent (heeft een intieme relatie met) 
de Heer Jezus en de Heer Jezus kent (heeft een intieme relatie met) hem.   
 
 


