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Woord vooraf
‘Je weet niet waar je aan begint als je gaat promoveren!’ waarschuwden velen
in mijn omgeving. Maar als je al een tijd met een vraag rondloopt, wil je er
ook een antwoord op. Vooral ook omdat je denkt dat het niet alleen jouw
vraag is. Want een antwoord zoeken op de vraag: ‘Is het evangelie van Johannes te lezen als een curriculum voor de catechese voor hen die in de paasnacht gedoopt zullen worden?’ zou volgens mij ook voor mijn collega’s – die
wekelijks bezig zijn de Schrift te hertalen voor jong en oud – zinvol kunnen
zijn.
Het principe van vragen stellen aan de Schrift is mij met de paplepel in gegoten. Het eerste begin van kritisch schriftlezen begon thuis aan tafel, als mijn
vader bij het bijbellezen na de maaltijd zei: ‘Dit heeft een overijverige monnik
erbij gezet’. Nu weet ik dat Johannes zelf 400 van dit soort didactische tussenvoegsels in zijn evangelie heeft ingevoegd.
Twintig jaar geleden stelde ik de vraag aan Maarten den Dulk en een paar
jaar later aan Evert Jonker. We vonden niet direct een antwoord. Ik begon
toen maar het Johannesevangelie te schilderen op een cursus geschilderde
taal bij Ruud Bartlema. De resultaten zijn te zien op de bladwijzer in dit boek
en op de voorkant van het boek. Zodoende ontdekte ik allerlei zaken in het
evangelie die ik er voordien nog niet in gezien of gelezen had.
Maar de vraag bleef en ik sprak erover met Karel Deurloo met wie ik wekelijks
de Schriften las. Hij wees mij op zijn opvolger aan de VU op de leerstoel voor
bijbelse-theologie. Zo kwam het dat Joep Dubbink en Alma Lanser met mij op
zoek wilden gaan naar het antwoord op die twintig jaar oude vraag. Met Wim
Verboom en Isaac den Hulster reikten zij mij boeken aan om te lezen. In de
periode dat Bert Jan Lietaert Peerbolte mijn copromotor werd, kwamen er
nog meer boeken bij. Met veel geduld hebben mijn begeleiders mij geleerd
wetenschappelijk te denken en vooral te formuleren. Ze hebben me bij de
hand genomen en lieten zich uiteindelijk overtuigen door mijn stelling dat
het Johannesevangelie catechese bevat, waar we tot op de dag van vandaag
wat aan kunnen hebben in de catechese en de exegese.
Ik dank ook prof. dr. M. den Dulk, prof. dr. E.R. Jonker, prof. dr. K. Spronk,
prof. dr. H.C. Stoffels en dr. A.W. Zwiep die zich als leescommissie over dit
onderzoek hebben gebogen, mijn dissertatie kritisch hebben gelezen en mij
uitermate waardevolle aanwijzingen hebben gegeven.
Ik draag het boek op aan Karel Deurloo, in wiens voetsporen ik ook de stap
van de Universiteit van Amsterdam naar de Vrije Universiteit heb gemaakt.

v

Niet alleen tijdens de colleges maar ook in het Amstelpreekteam heeft Karel
Deurloo ons geleerd met aandacht en argwaan de Schrift te lezen. In de gesprekken die we over dit onderzoek hadden, vertelde hij gefascineerd te zijn
door het mystagogisch leren. Het doet ons verdriet dat een intensieve dialoog daarover niet meer mogelijk is.
Ina Oostenbrink en Aafke Maathuis lazen het boek− soms meerdere keren
− met aandacht voor de Nederlandse taal. Roelien Gorter nam de Engelse
samenvatting voor haar rekening. Zonder hun hulp was ik niet zover gekomen. Bram, mijn echtvriend, heeft alles vele keren meegelezen en aangehoord. Al onze vrienden en familie hebben mij de laatste tijd wat minder gezien.
Het schrijven van dit boek is ook een testament of erfenis, voor allen aan wie
ik in mijn leven geleerd heb hoe catechese te geven, en het was tevens een
goede hersengymnastiek. Ik hoop dat u als lezer er evenveel plezier aan beleven zult als ik, want ik ben er met veel vreugde mee bezig geweest.
Doddy van Leeuwen-Assink
vi

Voor KAREL DEURLOO
die mij leerde om aandachtig en argwanend de Schrift te lezen.
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INLEIDING
In zijn boek De werksters van halfvijf (1985) schrijft Karel Eijkman als laatste
verhaal een ‘gelijkenis’ van eigen hand; het verhaal van de zaklantaarn. In dit
spiegelverhaal gaat het over twee honden die een zaklantaarn vinden in een
donker pakhuis. Ze kijken er in en zien niets, ze zetten hem onder een emmer
maar dan heeft geen hond er wat aan. Daarna verlichten ze er hun omgeving
mee en schrikken als ze in het licht iets zien wat op een groot griezelig mens
lijkt, die hen wil pakken. De grote hond wil liever niet meer schijnen, dan hoef
je het niet te zien en als je iets niet ziet, hoef je niet te geloven dat het er is.
De kleine schijnt toch en dan blijkt het geen groot griezelig mens, maar een
paar zakken zand.
In zijn toepassing aan het slot vergelijkt Eijkman de bijbelverhalen met zaklantaarns die je moet durven gebruiken om op de werkelijkheid te schijnen.
Deze metafoor kan een richtsnoer zijn voor het correlerend schriftlezen. Het
verhaal van toen, het verhaal van de Schrift, als licht op de werkelijkheid van
vandaag en het verhaal van de mensen. Deze opdracht voor de praktisch theoloog vormt de basis voor dit onderzoek, dat probeert met het licht van de
verhalen uit het evangelie naar Johannes te schijnen op de praktijk van de
huidige catechese en exegese.
In mijn werk als predikant ben ik met verschillende preekteams bezig geweest
met het evangelie naar Johannes. Bij het (her)lezen van het vierde evangelie
zijn er diverse aspecten die mij opvallen, zoals:
–

In het Johannesevangelie komen herhalingen voor die zouden kunnen
wijzen op een didactische opzet. Enkele structuralistische exegeten zoals
Y. Bekker, R. Chennattu en D. Moody Smith gebruiken dit patroon van herhalingen om aan te geven hoe het leren een element is in het evangelie.

–

Het lijkt of de schrijver in vers 30 en 31 van het twintigste hoofdstuk een
doelstelling formuleert, als hij schrijft waarom de tekenen van Jezus zijn
opgeschreven; namelijk opdat de lezers leren geloven wie Jezus is en dat
zij gelovend, leven hebben in Gods naam. Dat zou ook op catechese kunnen wijzen.1

1 Er is hier sprake van een klassieke (en nog steeds onopgeloste) tekstkritische kwestie, namelijk
de vraag of de oorspronkelijke tekst ἵνα πιστεύσητε (coni. aor.) ‘opdat jullie tot geloof komen’
(missionair, didactisch of catechetisch) of ἵνα πιστεύητε (coni. pres.) ‘opdat jullie blijven geloven’ (pastoraal) gelezen moet worden.

Inleiding

1

2

–

Het evangelie van Johannes kent metaforen, beelden, tekens en symbolen die de andere evangelisten niet noemen. Dit doet de vraag rijzen
of die beelden een didactische bedoeling kunnen hebben. Gebruikt de
evangelist deze metaforen, beelden, tekens en symbolen om aan zijn
leerlingen duidelijk te maken wat hij hun wil leren?

–

In het vierde evangelie komen bijzondere vragen voor.
Nikodemus vraagt: ‘Wat is dat? Opnieuw geboren worden. Je kunt toch
niet terug in de buik van je moeder?’ (Johannes 3:3 en 4). De vrouw
aan de bron lijkt het beeld van Jezus als levend water niet overdrachtelijk te willen zien en zegt: ‘Geef mij van dit water dan heb ik nooit
meer dorst.’ (Johannes 4:15). De leerlingen reageren in datzelfde verhaal met ‘Zou iemand hem te eten gegeven hebben?’ (Johannes 4:33)
als Jezus zegt dat de ontmoeting met de vrouw eten en drinken voor
hem was. De Farizeeërs en Schriftgeleerden vragen: ‘Hoe kan deze ons
zijn vlees te eten geven?’ als Jezus heeft gezegd dat hij het levende
brood is (Johannes 6:52). Het lijkt of de schrijver deze vragen veronderstelt bij zijn hoorders en ze op didactische wijze vervlecht in het verhaal.

Als praktisch theoloog vermoedde ik een catechetisch doel achter dit soort
‘vreemde’ vragen, beelden en herhalingen. Zo ontstond mijn onderzoek naar
een catechetisch spoor in het Johannesevangelie. Bij het herlezen van het
vierde evangelie kwam ook de vraag op of er misschien een catechetische
leeswijze van de Schrift – en van dit evangelie in het bijzonder – mogelijk zou
kunnen zijn.
Eerder onderzoek naar catechese in de bijbel en vooral het tweede testament
De vraag of het evangelie (en dat van Johannes in het bijzonder) te lezen is
als catechese, is niet nieuw. In 1909 schreef de opperrabbijn van Zweden, G.
Klein, zijn boek Der älteste christliche Katechismus, waarin hij het hele
Tweede Testament ziet als christelijke catechese aan mensen die bekend zijn
met de Joodse religie en cultuur. Ook Dodd (1953, 97) citeert Klein en Buber
noemt hem de kenner van het Jodendom ten tijde van de tweede tempel bij
uitstek (Santos 1992, 1). Klein zegt in zijn studie over de historiciteit van Jezus
Är Jesus en historisk personlighet (1910) dat hij na dertig jaar studie in het
‘nieuwe testament’ tot de overtuiging is gekomen dat er geen geschriften van
Joodse rabbijnen uit die tijd bewaard zijn gebleven die zo duidelijk en helder
zijn als de leer van Jezus (id., 1).
Inleiding

P. Elderenbosch beschrijft in Het onderricht van de Messias (1976) hoe de
Joodse gebruiken en de omgang met het Eerste Testament, het onderwijs en
de methode van leren van Jezus kleurden. Net als D. Monshouwer en A. Guilding wijst hij op het belang van het synagogale leesrooster voor het verstaan
van de tekenen die Jezus doet. Hij schrijft: ‘Jezus heeft de Tora weer opnieuw
laten klinken als profetie over de Messiaanse tijd’ (Elderenbosch 1976, 11). In
hoofdstuk II komt dit lezen vanuit het Eerste Testament aan de orde in paragraaf II A 2.
In zijn boek Bij Markus in de leer zegt G. Dingemans dat het Marcusevangelie
een preek, een catechisatie in verhaalvorm is en dat in deze verhalen duidelijk
moet worden dat Jezus de Messias is en wat dat inhoudt (Dingemans 1976,
6). Het slot van het Matteüsevangelie met de opdracht om te dopen en om
alle volken te onderwijzen (mathèteuein), kan ook worden gelezen als een
opdracht tot catechese. Omdat het woord mathèteuein veel meer voorkomt
in het Tweede Testament dan katechein, gebruikt Dingemans in zijn boek In
de leerschool van het geloof (1986), voor het kerkelijk onderricht liever de
term mathetiek dan catechetiek. Daarin is hij niet de eerste. De term ‘mathetiek’ werd voor het eerst gebruikt door Jan Amos Comenius (1592-1670), in
zijn werk Spicilegium Didacticum. Voor Comenius is mathetiek de leer van het
leren, terwijl didactiek de leer van het onderwijzen is.
J. Boendermaker en D. Monshouwer gaan er in hun boek Johannes de evangelist van de feesten (1992) vanuit, dat het evangelie naar Johannes liturgische catechese is en dat de Joodse feesten de leidraad zijn voor de opzet van
het vierde evangelie. Ook D. Felsch gaat in Die Feste im Johannesevangelium
(2011) uit van het belang van het vieren van de feesten in het evangelie naar
Johannes. Deze liturgische leeswijze wordt in paragraaf II C 4, II C 5 en II C 6
uitgewerkt.
J. Bulckens beschrijft in zijn handboek voor de catechetiek: Zoals eens op de
weg naar Emmäus (1994) het voorbeeld van soeur Jeanne d’Arc, die in het
Emmäusverhaal uit Lucas 24 een opzet ziet voor catechese. Niet alleen wordt
er verteld hoe er catechese gegeven dient te worden, – uitgaan van het gesprek van de leerlingen en dan de Schrift openen – maar ook wordt Jezus
beschreven als de pedagoog bij uitstek. In het verhaal wordt met name naast
de inhoud van de catechese ook een pedagogisch model getoond. De Franse
zuster zegt dat er tijdens de reis naar Emmäus meer aan de hand is dan een
eenvoudige, kerugmatische verkondiging zoals we die in de prediking van de
apostelen aantreffen (Bulckens 1994, 23). Volgens haar geeft dit verhaal ons
al het wezenlijke aan wat we moeten geloven omtrent Christus. Het is een
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volledige catechese, een korte samenvatting van heel het evangelie. In het
reisgesprek komen Jezus’ werken en woorden ter sprake, zijn leven en dood
− overeenkomstig de Schriften− en tevens zijn goddelijke verheerlijking.
Bulckens (eigenlijk soeur Jeanne d’Arc) gebruikt dit laatste hoofdstuk uit het
evangelie van Lucas als basis voor de catechese.2
K. Hanhart ziet in zijn exegese van het slot van het Marcusevangelie, Het open
Graf (2002) in de jongeman uit Marcus 14 ook het beeld van de catechumeen.
Deze jongeman die een laken om zich heen geslagen had, gegrepen werd en
naakt vluchtte, lijkt op de catechumeen die in de paasnacht ondergaat in het
doopwater en er in witte kleren voortaan bij mag horen. De jongeman in
witte kleren wordt ‘herhaald’ bij het open graf als hij getuigt van de opstanding.

4

A. Lanser-van der Velde beschrijft in De Bijbel spiritueel (2004) hoe het evangelie van Matteüs te lezen is als catechese voor hen die in de paasnacht gedoopt zullen worden, waarbij ze aangeeft dat catechese begint in de structuur en opzet van het evangelie. De indeling in vijf leerredes wijst op verwantschap met de Tora. Het feit dat in het evangelie ‘het kleine’ correleert met
‘het Koninkrijk der Hemelen’ geeft volgens haar het thema van het evangelie
aan. Ook wijst ze op de drie werkwoorden die Matteüs steeds laat terugkeren
om aan te geven wat er gedaan moet worden: onderrichten, verkondigen en
genezen.
In 2007 verscheen van M. Kumlehn het boek Geöffnete Augen gedeutete Zeichen. Dit is een historisch-systematische en narratieve hermeneutische studie om de didactiek van het Johannesevangelie te plaatsen in de moderne
godsdienstpedagogiek. Naast haar methode om het Johannesevangelie met
de verteltheorie van Ricoeur te lezen zal ook haar didactische visie in dit onderzoek aan de orde komen.
R. Griffith-Jones meent dat het Johannesevangelie in zijn verhalen de lezer
mee wil nemen in een proces van transformatie. Zo schrijft hij in Transformation by a Text (2008) dat Johannes de ervaringen van de lezers stuurt met de
belevenissen van Jezus en zijn leerlingen. Griffith-Jones noemt dat een catechetische setting. Hij is van mening dat het vierde evangelie is geschreven om

2 Dit hoofdstuk kan evenals Johannes 20:30 (zie voetnoot 1) ook liturgisch en pastoraal gelezen
worden.
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als instructie te worden gelezen door groepen geloofsleerlingen met geautoriseerde instructeurs, die door de gemeenschap zijn aangewezen. Zijn zienswijze heeft ook didactische consequenties, daarom zal ik in de hoofdstukken
IV en V – die gaan over de didactiek en de catechetiek – ook op zijn manier
van lezen terug komen.
Doel van het onderzoek
De onderzoeksvraag luidt:
Welke bijdrage levert een catechetische blik bij de lezing van het evangelie
naar Johannes voor zowel de catechese als de exegese?
Hoe is dit onderzoek te boek gesteld?
In hoofdstuk I gaat het om de uitleg van de begrippen catechese en hermeneutiek en wordt het onderzoekspatroon dat begint met het lezen van de
bijbeltekst uitgewerkt.
Ook wordt de catechetische opzet, die uitgaat van de tekst (de bijbelse-theologie) gelegd naast de eeuwenoude opzet voor catechese die uitgaat van
de traditie en de dogmatiek (de systematische theologie).
In hoofdstuk II wordt beschreven hoe de verschillende manieren van schriftlezen behulpzaam kunnen zijn om het catechetisch spoor te ontdekken. Vanuit verschillende vooronderstellingen wil ik het Johannesevangelie lezen.
● De eerste vooronderstelling is de theologische waarin gelezen wordt
– vanuit het perspectief van de geschiedenis,
– vanuit de context waarin het evangelie werd geschreven,
– vanuit het perspectief van het Eerste Testament,
 De tweede vooronderstelling is de literaire waarbij gelezen wordt
– vanuit de verhaalopbouw van de tekst, de structuur van de tekst,
– vanuit de lezer die het leest in de context van vandaag, met name
vanuit het perspectief van vrouwen en vanuit het dieptepsychologische perspectief.
 De derde vooronderstelling is de liturgische waarbij vooral stil wordt gestaan bij de rol van Joodse feesten die in het vierde evangelie aan de orde
komen.
In hoofdstuk III wordt er gezocht naar een catechetisch spoor in het evangelie
met behulp van wat we weten over de wijze van catechese geven in de eerste
eeuwen van onze jaartelling. Het vierde evangelie wordt dan gelegd naast de
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pedagogische en didactische methodes uit de tijd van het begin van onze
jaartelling.
In hoofdstuk IV worden de hedendaagse pedagogische en didactische methodes gelegd naast het Johannesevangelie om ook vanuit deze discipline te
onderzoeken of het evangelie een catechetisch spoor bevat.
In hoofdstuk V wordt de catechetische leeswijze uitgewerkt. Daarin wordt
duidelijk dat de catechetische vooronderstelling ook nieuwe inzichten kan
opleveren voor het lezen van het vierde evangelie.
In hoofdstuk VI wordt Johannes 12 herlezen vanuit de ontdekkingen die in de
vorige hoofdstukken zijn gedaan en wordt het hoofdstuk vers voor vers uitgelegd.
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In hoofdstuk VII worden de vorige hoofdstukken samengebracht om te kijken
hoe het catechetisch spoor van het vierde evangelie de hedendaagse catechese kan helpen. Het is een poging om te komen tot een catechese naar
Johannes. Als het in het vierde evangelie gaat om een curriculum voor de
catechumenen die in de paasnacht gedoopt zullen worden3, zou het vooral
een aanwijzing kunnen zijn voor de belijdeniscatechese en de catechese aan
de jongvolwassenen. Er worden voorbeelden gegeven van zo’n catechese
naar Johannes in enkele catechetische schetsen over Johannes 12.

3 Het is niet duidelijk wanneer dit gebruik van dopen in de paasnacht in de vroege kerk is ontstaan. Bij Hippolytus – rond 200 – wordt het dopen in de paasnacht voor volwassenen beschreven (zie ook paragraaf III B 4.2) maar er ontstond ook al snel kinderdoop (Bijlsma 1962, 29 en
Oskamp 1988, 41).
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HOOFDSTUK I THEORETISCHE ACHTERGROND
I A Definities in het onderzoek
In dit hoofdstuk wil ik de terminologie, die ik in het onderzoek gebruik, beschrijven en de methode van onderzoek toelichten.

I A 1 Wat is in dit onderzoek catechese?
Omdat in de onderzoeksvraag het evangelie naar Johannes gelezen zal worden vanuit een catechetisch perspectief, zal eerst duidelijk moeten zijn wat
er onder catechese wordt verstaan. Deze paragraaf beschrijft de uitkomst van
de zoektocht naar een definitie van catechese. Het woord κατηχέω,
(katēchēo) komt in de Schrift maar enkele malen voor (Lucas 1:4; Handelingen
18:25; 21:21; Romeinen 2:18; 1 Korintiërs 14:19; Galaten 6:6) en heeft nergens de betekenis van het geven van onderricht in het geloof. In het profane
Grieks betekent het iets meedelen, een bericht ontvangen, instructie krijgen
of iets vernemen. Zo staat het in Handelingen 21:21 ‘nu heeft men over u
horen zeggen’. Alleen H.W. Beyer zegt dat in Galaten 6:6 Paulus het woord
gebruikt als technische term voor het christelijk onderrichten (Beyer 1938,
669 geciteerd door Bulckens).
Leren διδάσκω, (didasko) en onderwijzen μανθάνω, (mathano) zijn woorden
die veel vaker voorkomen in het Tweede Testament als het gaat over leren en
onderwijzen. Het woord leren διδάσκω, komt 97 keer voor in het Tweede Testament en onderwijzen μανθάνω meer dan 200 keer. Daarom kiest Dingemans er voor om in zijn leerboek over catechetiek en kerkelijk vormingswerk
(Dingemans 1986, 15) te spreken van mathetiek in plaats van catechetiek.
In dit onderzoek wordt het leren ten behoeve van het kerk-zijn catechese genoemd. De definities daarvan volgen in de volgende paragraaf.
De wijze waarop in de catechese geleerd wordt noem ik didactiek. Didactiek
is de reflectie op of kennis omtrent de organisatie van het onderwijsleerproces. Dingemans beschrijft didactiek als de kennis over het georganiseerd leren en noemt de pedagogiek – voor zover die zich bezig houdt met de ontwikkeling van kinderen in het gezin – de kennis over het spontane leren (Dingemans 1986, 87). Didactiek is een algemene term, geldt voor alle onderwijsleerprocessen en kan ook gaan over leren in een andere dan een kerkelijke
context.
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Een methode is een vaste, weldoordachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken (zoals onderwijsmethode, lesmethode, behandelmethode, werkmethode). De methode waarin het onderwijs gegeven wordt,
wordt beschreven in de methodiek. Deze leer van de te volgen methodes bevat niet alleen de vorm van het leren maar ook het proces, de theorie en
principes achter een methode. Men zou kunnen zeggen dat in het geval van
de catechese methodiek en didactiek vaak samenvallen.
I A 1.1 Definities4

8

De zoektocht naar een definitie van catechese in onze tijd start met de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. In de eerste versies van de kerkorde (1992-2004) stond als doelstelling5:
Het doel van de catechese is:
het leren leven uit Gods beloften en naar zijn geboden,
de toerusting tot het christelijk getuigenis in de wereld,
het ontdekken en leren aanwenden van de gaven voor de opbouw van
de gemeente van Christus,
de toeleiding tot de viering van doop en avondmaal en
de voorbereiding op de openbare belijdenis van het geloof.
Na deze constatering wordt de inhoud van de catechese omschreven.
De catechese betreft:
het lezen en verstaan van de heilige Schrift,
de eredienst, de liederen en gebeden,
de belijdenis en de geschiedenis van de kerk,
het leven als christen in de wereld.
Catechese wordt omschreven als kerkelijk onderricht en wordt gegeven aan
de jonge leden van de gemeente en aan allen die erom vragen.
Deze doelstelling en omschrijving verschillen nauwelijks van de definitie van
catechese die R. Bijlsma gaf in zijn Kleine Catechetiek (1962). In zijn definitie
is de catechese onderricht (zonder de toevoeging kerkelijk of geloof) en
wordt het gegeven aan de leden van de christelijke gemeente om hen toe te
rusten als mondige leden van de gemeente voor het leven in de wereld
(Bijlsma 1962, 11). In deze beide definities gaat het om onderricht vanuit de

4 in bijlage 1 zijn de definities in hun geheel opgenomen.
5 In de versie van 2013 is die doelstelling weggelaten en wordt er een algemene doelstelling over
vorming en toerusting opgenomen. Van de catechese wordt dan alleen nog de inhoud genoemd.
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kerk of de gemeente en de catechese wordt beschreven vanuit die gemeenschap. Het is een initieel proces, waarbij het erom gaat mensen (en vooral
jongeren) in te wijden in de gemeenschap en om vanuit die geloofsgemeenschap te leven in de wereld.
K. Schippers formuleert zijn catechetische doelstelling in Werkplaats catechese (1982). Hij beschrijft daar een soortgelijk proces. In zijn boek De gemeente als leer-gemeenschap (1977) en in Werkplaats catechese (1982, 13
vv) wijst Schippers op de gemeente als subject voor de catechese (de catecheet), als ervaringsruimte voor de catechese en als thema voor de catechese.6 Zijn definitie over catechese begint daarom ook met de gemeente, de
verdere definitie is echter wel meer gericht op jongeren. In zijn definitie is
catechese een onderdeel van de (jeugd) pastorale benadering. Hij heeft het
niet over onderricht maar over een onderwijsleersituatie. De term onderwijsleersituatie geeft aan dat de catechese in zijn visie, net als het pastoraat, een
wederkerig proces is. Bij Schippers komt – meer dan bij Bijlsma – de persoonlijkheidsvorming van de catechisant in beeld. De persoonlijkheidsvorming van
de jongeren wordt door Schippers benoemd als: ‘zichzelf voor God te verstaan’.
G. Dingemans beschrijft eveneens dat persoonlijke accent, in zijn definitie
van de catechese in zijn handboek De leerschool van het geloof (1986). Hij
zegt dat catechese gericht is op het in aanraking komen met de HEER. Hij
spreekt alleen niet over onderricht, maar over leerprocessen in de leerschool
van het geloof. Leren is immers een cyclisch proces van doen, denken, bezinnen en beslissen. Net als Schippers wil Dingemans catechese ruimer interpreteren dan onderricht. Hij geeft bovendien aan dat hij niet wil denken vanuit
de geloofsleer maar vanuit de geloofsgemeenschap (Dingemans 1986, 233).
Voor hem zijn de gemeenschap en de groep leidinggevend in dit leerproces.
Dit accent op de gemeenschap lazen we eveneens bij Schippers.
Ook in de Rooms-katholieke kerk worden er definities van catechese gegeven maar die zijn minder gericht op het kerkelijk onderwijs. In de Rooms-katholieke kerk is het begrip catechese vooral verbonden aan het godsdienstonderwijs op de scholen. Het is dan geen kerkelijk leren meer, maar leren
namens de kerk. De gemeenschap waar deze mensen deel van uit maken is

6 Schippers maakte ook deel uit van de commissie die de kerkorde vorm gaf, vandaar dat dit
accent op de gemeente in de definitie van catechese in de eerste versies van de kerkorde is te
herkennen.
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de wereld waarin we leven. De geloofsgemeenschap – of de verstaansgemeenschap – zoals E. Jonker dat noemt in Van verstaan naar vertolken, is dan
niet in beeld (Jonker 1998, 13 en 41).
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Anders is dat bij J. Bulckens. Hij geeft in Zoals eens op de weg naar Emmäus
(1994) een definitie van de catechese die – veel meer dan gebruikelijk in
Rooms-katholieke kringen – op de kerkelijke gemeenschap is gericht en waarbij de woorden communicatie en communio sleutelwoorden zijn (Bulckens
1994, 85). Bulckens beschouwt de catechetiek als praktischtheologische theorie van het communicatief handelen van de hele kerk. Alle leerprocessen in
die gemeenschap, zowel het godsdienstonderwijs, de vormsel- en doopcatechese en de godsdienstige vorming in het gezin vallen dan onder de catechese. Bij dat alles gaat hij uit van een naar elkaar omziende gemeenschap
(communio), die geïnspireerd is door de Heilige Geest. Een gemeenschap die
zich verbonden weet met God, Jezus Christus en de mensen, een gemeenschap die zich inzet voor de onderlinge communicatie, solidariteit met armen
en verdrukten, en voor de heilzame communicatie met zichzelf en de natuur.
Daarvoor hertaalt deze gemeenschap de bijbelse boodschap naar de wereld
van vandaag en viert de sacramenten. Bulckens legt in het met elkaar vieren
de link van communio naar communie. Zijn definitie omschrijft niet alleen het
doel maar ook de inhoud van de catechese, zoals ook wordt gedaan in de
kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland. Anders dan in de definitie
van de protestantse kerkorde is het verstaan van de Schrift niet het onderwerp van de catechese. Bulckens gaat in zijn definitie van de catechese uit
van een wisselwerking van de bijbelse boodschap met de wereld waarin we
leven. Net als veel catecheten legt Bulckens het accent op de dialogische werking in de catechese en op de wederkerigheid van het leerproces. Hij noemt
het echter communicatie en geen dialoog, omdat naar zijn idee in het woord
communicatie de hele gemeenschap mee klinkt en het bij dialoog ook om
twee personen kan gaan.
G. de Vries wijst er in haar dissertatie Leren zien – leren geloven (de Vries,
2008, 44) op, dat deze voorgaande definities tijdgebonden zijn en dat er in de
huidige catechese meer sprake is van een gemeenschap van leerlingen. De
focus op de catechese verschuift van de kerk of predikant als leraar naar de
gemeente als gemeenschap van leerlingen.7 Het omslagpunt voor deze visie
wordt zichtbaar bij de invoering van de huiscatechese in de jaren zestig van
7 De kerkorde gaat nog uit van de predikant als catecheet, maar geeft wel ruimte voor de toerusting van gemeenteleden voor deze taak en ziet de kerkenraad als eindverantwoordelijke instantie. Artikel 3, lid 5 en 6 (versie januari 2013).
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de vorige eeuw en is herkenbaar in de huidige catechesemethoden binnen
de protestantse kerk, zowel bij JOP (de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland) als bij de HGJB (de hervormd-gereformeerde jeugdbond) en Youth for Christ. Haar visie zou je als volgt kunnen samenvatten: Het
leren in de gemeente richt zich op haar leden als inleiding, inwijding en begeleiding van die leden bij het gelovig leven in de gemeente en samenleving,
vanuit de bronnen van het geloof. Dat verschilt niet zoveel van de visies van
Schipper en Dingemans. Ook zij vinden immers de geloofsgemeenschap een
voorwaarde voor het leerproces. De PKN kerkorde wijst ook op de gemeente
als permanent lerende gemeenschap, als ze in ordinantie 9 (waar het gaat
over de vorming en toerusting) de opdracht geeft, dat de kerkenraad de gemeente oproept om leerling te blijven op de weg van haar HEER.8
Uit de voorgaande definities kunnen we volgende aspecten distelleren:
de plaats van het geloofsonderricht is de geloofsgemeenschap;
die verstaansgemeenschap/ geloofsgemeenschap is een gemeenschap
van leerlingen;
de leerlingen leren door het onderricht zichzelf voor God te verstaan;
de gemeenschap is de voorwaarde voor het vieren van de ontmoeting
met God en mensen;
de Schrift geldt als bron voor het leren;
het leren is gericht op de wisselwerking van de Schrift met de wereld
waarin we leven;
het samen leren is gericht op het leven vanuit het geloof in de samenleving;
het leren is een voortdurend proces binnen de geloofsgemeenschap.
Voor dit onderzoek is mijn definitie van de catechese als volgt:
Catechese is het leerproces binnen de kerkelijke gemeente. Dit kerkelijk
leren vindt plaats vanuit de Schrift en is gericht op de ontwikkeling en ontplooiing van de leerlingen, de inwijding in de tradities van de geloofsgemeenschap en op de dienende en getuigende taak van die gemeenschap
in de samenleving. De catechese vindt plaats in een geloofsgemeenschap
die een permanent lerende gemeenschap wil zijn.

8 Ordinantie 9, deel II, artikel 2, lid 1. (versie januari 2013).

Hoofdstuk I theoretische achtergrond

11

I A 2 Wat is hermeneutiek in deze studie?
De manier waarop ik de tekst van het Johannesevangelie wil lezen is een hermeneutische leeswijze. Het Griekse werkwoord hermeneuo kent verschillende betekenissen.
LSJ vertaalt Έρμηνεύω met:
A. interpret foreign tongue (1. Explain, expound; 2. Put into words, express;
3. Describe, write about)
B. Speak clearly
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Het betekent volgens Heitink (1993, 173):
- ‘zeggen’ in de zin van ‘uitdrukken’ of ‘aankondigen’,
- uitleggen en verklaren,
- vertalen en vertolken in de vorm van interpreteren.
In het woord hermeneutiek herkennen we de naam van Hermes, een van de
goden die in de Griekse mythologie de boodschappen van de goden aan de
mensen overbrengen. Die boodschapper heeft ook de taak de boodschap zodanig uit te leggen dat de mensen het verstaan. Hermeneutiek is een begrip
dat in vele nuances wordt gebruikt bij de uitleg van de Schrift en op verschillende manieren kan worden toegepast in de theologie. Mijn keuze is een
brede interpretatie van het woord zoals we ook lezen bij Zwiep (2009, 4 en
10) of bij Heitink die zegt: ‘Hermeneutiek betekent kortweg interpretatieleer
en heeft een dubbele taak. Ze houdt zich bezig met de grondslagen van het
verstaan en formuleert de regels voor de interpretatie praktijk’ (Heitink 1993,
175). In de praktijk van de catechese is dit interpreteren een opdracht voor
de catecheet. De tekst dient geïnterpreteerd te worden en hertaald te worden zodat de leerlingen de tekst verstaan. In het tweede deel van zijn catechetische definitie formuleert Bulckens dat het de opdracht is van de catechese om de bijbelse boodschap te hertalen in wisselwerking met de cultuur
waarin we leven. Dat ‘hertalen’ is in dit onderzoek de betekenis van hermeneutiek. Het verstaanbaar maken van de Schrift in de praktijk van vandaag is
voor de pastor een voortdurende opdracht en uitdaging. Hoe versta je een
tekst, hoe maak je hem verstaanbaar, hoe kom je tot verstaan en hoe leer je
de betekenis van die tekst doorgronden? H.J. Kuipers (2010, 4) zegt: ‘Hermeneutiek is, in de strikte zin van het woord, de leer van het interpreteren. Het
gaat dus niet om het uitleggen zelf, maar om de vraag welke methodes bij het
uitleggen gebruikt kunnen worden.’
Voor het hertalen van een tekst dient de pastor of de catecheet zichzelf allereerst te zien als lezer van de tekst en zich bewust te zijn van de eigen wijze
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van interpreteren. Dit proces begint bij de uitleg van de teksten. De oudtestamenticus Beek zegt in Spelregels (1987), dat het de opgelegde taak is van
de bijbelwetenschapper om de antieke literatuur aan het spreken te brengen
in de taal en het voorstellingsvermogen van het hedendaagse milieu. ‘Zo
wordt de exegeet tot hermeneut’, is zijn conclusie (Beek 1987, 28 en 29). Hij
geeft ook aan dat men zich bij het lezen van de tekst dient te schikken naar
de discipline, die de beoefening van de wetenschap oplegt, ook als de uitkomst niet altijd gewenst is. De onderzoeker moet streven naar een onbevangen, onbevooroordeelde exegese van de tekst.
Welke methoden staan ons voor dit hertalen ter beschikking? Het zijn methoden waarmee je de Schrift moet kunnen interpreteren, verstaan en vertolken.
Als eerste kies ik voor de methode van de semiotiek omdat de semiotiek een
methode is die vooral uitgaat van de tekst.
I A 2.1 Semiotiek
Het woord ‘semiotiek’ is afgeleid van het Griekse woord semeion, wat ‘teken’
betekent. Semiotiek betekent dan ook tekenleer. Het is de tak van wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van tekens en alles wat daar
mee samenhangt. De term semiotiek als wijze van uitleggen van de tekens
van de taal komt uit de Angelsaksische landen. In Europa was het sinds het
begin van de zeventiger jaren van de vorige eeuw bekend onder de Franse
naam semiologie. Berger zegt in Media Analysis Techniques (1982): ‘De belangrijkste doorbraak van de semiologie is, dat het de linguïstiek als model
gebruikt om er andere zaken – zoals teksten – mee te onderzoeken en niet de
taal zelf’ (Berger 1982, 14, 17). In 1916 had F. de Saussure de term gebruikt
in zijn Course de Linguistique Générale, waar hij de ‘wetenschap van de tekens’ ziet als een zijtak aan de boom van de sociale psychologie en de linguïstiek weer als een onderdeel daarvan.
De semiotische vorm van teksten-lezen, wordt duidelijk uitgewerkt door Eco in
Lector in Fabula (1989). Eco is van mening dat men bij het bestuderen van teksten drie aspecten in het oog moet houden: 1) de intenties van de auteur; 2)
de intenties van de tekst en 3) de intenties van de lezer. Deze intenties zijn niet
allemaal even belangrijk. De intentie van de tekst weegt het zwaarst omdat Eco
uitgaat van de taal als teken. In het interpreteren van die ‘talige’ tekst klinken
de intenties van de auteur en de lezer mee. Deze manier van lezen beschouwt
de tekst als een geheel van tekensystemen van de schrijver en van de lezer.
De lezer interpreteert de tekst en de schrijver heeft tijdens het schrijven daarmee rekening gehouden en laat bepaalde zaken soms open zodat de lezer
deze kan interpreteren (Eco 1989, 70).
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De semiotiek houdt zich dus allereerst bezig met het nauwkeurig bestuderen
van de tekst en met de codes en gebruiken die in de taal van die tekst worden
gebruikt. Waarheen verwijzen die codes en hoe interpreteert de lezer die? Zo
wijst Eco op de totaal verschillende mogelijke interpretaties van een woord
(lexeem) in een tekst (id., 24). Als voorbeeld neem ik het woord rood. Om te
weten of het politiek geïnterpreteerd moet worden als links, of zoals in het
verkeer als een stopteken, of als teken van warmte en vuur, of dat het gewoon
de kleur aangeeft, dient men het geheel van de tekst te gebruiken en niet de
(voor)kennis van de lezer. Er zijn open teksten die al die interpretaties op roepen zoals: ‘wat een rooie!’, of gesloten teksten die in de tekst de interpretatie
al aan geven: ‘Het verkeerslicht sprong op rood’.
In een schematische voorstelling is aan te geven hoe de semiotiek naar een
tekst kijkt.
Figuur 1

werkelijke schrijver/
verteller
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werkelijke lezer/hoorder
TEKST

impliciete schrijver
(die de lezer zich voorstelt)

impliciete lezer
(die de schrijver zich voorstelde)

De werkelijke auteur maakt zich al schrijvend een voorstelling van de lezer en
dat bepaalt zijn/ haar manier van schrijven. Maar de werkelijke lezer maakt
zich op grond van de tekst eveneens een voorstelling van de auteur. De auteur
kan ook aansluiten op de kennis die de lezer heeft die niet uit het verhaal komt.
Eco spreekt dan van de encyclopedie van de lezer (Eco, 1989, 9). De semiotiek
wil op het spoor komen van de implied reader ofwel de impliciete lezer of ‘model-lezer’ en de implied author, de impliciete auteur of ‘model-schrijver’, of als
het gaat om narratieve teksten (verhalen), de narrator en de narratee. Ze wil
erachter zien te komen in welke wereld het verhaal of de tekst klinkt. Dat is
niet hetzelfde als de vraag in welk tijdperk in de geschiedenis de tekst geschreven werd, maar het is datgene wat de schrijver/verteller als bekend veronderstelt bij zijn lezer/hoorder (id., 53). De werkelijke schrijver en de werkelijke lezer staan in tijd en cultuur soms mijlen ver van elkaar af. Door nauwkeurig te
ontdekken wat in het verhaal gebeurt en welke taal-codes er worden gebruikt,
is het mogelijk een brug te slaan tussen die twee culturen. In het ideale geval
beschikken de schrijver en de lezer over hetzelfde coderingssysteem, zodat de
tekst begrepen kan worden. De semiotiek gaat allereerst uit van de tekst en
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niet van de context van het verhaal. De tekst moet dusdanige tekens aanbieden dat de betekenis duidelijk wordt. Een tekst is in deze visie een stelsel van
signalen van tekens en door nauwkeurig te kijken wat er staat, ontdekt men
een patroon, een systeem en een structuur. Eco spreekt over fabula (id., 147),
dat wil zeggen het geraamte van de vertelling. Om achter de code van een tekst
te komen heeft men andere teksten nodig die dezelfde tekens hanteren. Een
tekst verwijst op die manier steeds weer naar een andere tekst (intertekstuele
competentie). Een tekst wordt door de lezer stap voor stap gelezen en narratief
uitgelegd. Al lezend zoekt de lezer naar de diepere laag, de diepere waarheid
in het verhaal (Zwiep 2013, 356-357). ‘Zo zet Eco een model neer waarbij de
auteur en de lezer een onopgeefbare rol spelen en met elkaar samenwerken
in de interpretatie van de tekst.’
Het interpreteren van bijbelteksten op deze manier heeft een extra moeilijkheid, omdat de ontvanger (de lezer) en de zender (de schrijver van het bijbelgedeelte) niet altijd dezelfde kennis delen en omdat de codes om de tekst te
lezen niet zomaar bij de tekst gegeven zijn. Bovendien is er een tijdsverschil
tussen de schrijver en de lezer dat enige eeuwen beslaat. Daardoor is het cultuurverschil tussen de leefwereld van de schrijver en dat van de lezer zeer
groot. Toch heeft het interpreteren van bijbelteksten op deze manier naast
moeilijkheden ook een extra mogelijkheid. Zo levert de zoektocht naar de codes van de tekst in de Schrift zelf, een mogelijkheid om Schrift met Schrift te
verklaren, zodat men bijbelse kernwoorden en begrippen uit andere Schriftgedeelten kan gebruiken om de betekenis in het te bestuderen verhaal te duiden
(zie ook hoofdstuk VI).
I A 2.2 Bijbelse semiotiek
Binnen de exegese ontstond ook een stroming die zich met de semiotiek bezighield; de zogenaamde bijbelse semiotiek. In het tijdschrift Semeia nr. 48
zijn daar enkele artikelen over gepubliceerd, zoals Coming to Grips with the
Reader, van B. C. Lategan en The reader in the Text: Narrative Material van W.
S. Vorster. Beide schrijvers gaan in op het specifieke van de bijbelse semiotiek,
het belang van de intertekstuele context en het feit dat de verhalen van de
Schrift vertellingen om door te vertellen zijn. Vorster noemt het de intertekstuele competentie van de lezer en vindt zo een oplossing voor een aspect dat in
de meer traditionele literaire semiotiek onderbelicht blijft, namelijk de voorkennis van de lezer. Siebert-Hommes zegt in Laat de dochters leven (1993) over
die intertekstuele competentie, dat de Schrift gehoord moet worden met oren
die de hele Schrift kennen (Siebert-Hommes 1993, 18). In haar structuralistische benadering zijn semiotische lijnen terug te vinden. In de semiotiek
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spreekt Eco over fabula, dat wil zeggen het geraamte van de vertelling en Siebert-Hommes noemt het de architectuur van een bijbelverhaal (id., 12). Ze omschrijft die architectuur als datgene wat werkelijk de structuur van het verhaal
uitmaakt. Ogenschijnlijk lijken deze twee begrippen op elkaar. Maar SiebertHommes gaat er – anders dan de semiotiek – vanuit dat het belangrijk is te
ontdekken waarom de auteur een bepaald teken gebruikt voor een figuur of
een begrip en niet een ander. In de semiotiek is vooral van belang wat er met
dat teken bedoeld wordt en niet waarom dit teken wordt gebruikt. Men is in
de semiotiek meer betrokken op de lezer die in dit verhaal verondersteld wordt
en op de gebeurtenissen in het verhaal. De semiotiek kan ons helpen bij het
lezen van de verhalen van de Schrift. Daarbij moet wel duidelijk worden dat de
Schrift religieuze literatuur is, die in de liturgie en de gemeenschap gehoord wil
worden. Dat betekent dat semiotiek alleen maar een hulpmiddel kan zijn voor
het vertalen en vertellen, omdat de semiotiek het ‘horen met oren die de hele
Schrift kennen’ en het ‘horen in een gemeenschap’ niet kent. De semiotiek is
voor mij echter een zeer zinvol hulpmiddel gebleken. Deze wijze van lezen behoedt voor dogmatisch, historiserend of psychologiserend vertellen en vertalen van bijbelverhalen.
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I A 2.3 Gadamer en Ricoeur
De filosofen Gadamer en Ricoeur hebben zich vanuit de filosofie beziggehouden met de interpretatie, het verstaan van teksten. Zij vonden een hermeneutische methode die breder is dan de semiotiek en ook mogelijkheden
biedt voor een bijbelse hermeneutiek.
Gadamer
Gadamer was ervan overtuigd dat de geesteswetenschappen ook eigen methodes konden ontwikkelen die de waarheid konden onderzoeken, zodat ze
niet klakkeloos de methodes van de natuurwetenschappen dienden over te
nemen (Gadamer 2014, 272). Hij wijst op het belang van de taal als medium
van de hermeneutiek. Zo zegt hij in Waarheid en Methode ‘De taal is eerder
het universele medium waarin het verstaan zelf zich voltrekt. De voltrekkingswijze van het verstaan is de uitleg.’ (id., 370). Gadamer zegt dat de lezer altijd
vanuit een bepaalde visie kijkt of leest. In het eerste deel van Waarheid en
Methode legt Gadamer dat uit voor de kunst. Wie een kunstwerk ervaart of
beleeft, ervaart de werking van het kunstwerk, zonder dat de uitleg van te
voren is gegeven (zie ook paragraaf IV C 1.1). Het gaat Gadamer bij de hermeneutiek niet om een reconstructie van de oorspronkelijke betekenis, maar om
door de structurele benadering te komen tot de betekenis van de tekst voor
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hier en nu. Het ontdekken van de bedoeling van de auteur is niet het belangrijkste, maar dat wat de tekst met de lezer doet (Zwiep 2013, 187). Gadamer is
dus vooral geïnteresseerd in wat de tekst doet met de lezer van nu en vraagt
zich af welke boodschap de lezer/hoorder uit de tekst haalt. Bij het lezen
neemt de lezer ook altijd iets van zichzelf mee. Gadamer wijst op Heidegger
die zegt: ‘Wie iets tracht te begrijpen, is blootgesteld aan dwaling door vooropgezette meningen die niet door de zaken zelf worden gestaafd’ (Gadamer
2014, 256). Gadamer zoekt een uitweg uit de ban van de eigen vooropgezette
meningen. Hij noemt dat lezen vanuit een vooroordeel (Vorurteil). Een begrip
dat in het modern taalgebruik van na de verlichting nogal negatief geladen is.
Gadamer beschrijft dat ook en zegt dat de letterlijke betekenis gewoon een
oordeel aangeeft dat je hebt voordat je gaat lezen. Hij speelt met woorden als
Voreingenommenheit en Voraussetzung en Vorverständnis. Hij wil de leer van
de vooroordelen een positieve wending geven (id., 265).
H. Snoek gebruikt in Een huis om in te wonen (2010) het woord ‘vooronderstelling’ dat iets minder negatief geladen is en dat ik voor de leesbaarheid in het
vervolg van dit onderzoek zal gebruiken. Het is belangrijk zich bewust te zijn
van deze vooronderstelling (Vorverständnis) of van de bril waardoor naar een
bepaalde tekst wordt gekeken. Misschien gebruik ik het woord dan niet helemaal zoals Gadamer bedoelt maar het geeft voor hoofdstuk II wel de traditie
aan waarmee gelezen wordt.
Wat de tekst met iemand doet, noemt Gadamer de Wirkungsgeschichte (een
woord dat niet te vertalen is). Dit begrip Wirkungsgeschichte is volgens
Gadamer nodig om de werking en verwerking van de tekst aan te geven. We
dienen begrip te hebben van de situatie van ons zelf en van de situatie van de
eeuwen oude teksten. Het gaat er om, de verstaans-horizon van de lezer (zijn
eigen begrippenkader) te versmelten met die van het verleden (de geschreven
tekst). ‘Wie nalaat zich op die manier te verplaatsen in de historische horizon,
zal de betekenis van de overgeleverde inhoud misverstaan.’ schrijft Gadamer
(id., 289). De afstand tussen de lezer en de tekst is geen lege ruimte maar gevuld met de geschiedenis en de traditie.
Gadamer geeft aan dat, door de oneindig vele verbanden die er in een tekst
zijn, een totale kennis van de tekst en de context niet altijd mogelijk is.
Ricoeur
Ricoeur geeft een kritische aanvulling op de wijsgerige hermeneutiek van
Gadamer (Ricoeur 1991, 68). Hij zegt dat er naast de semiotiek, semantiek nodig is om een tekst te interpreteren. Teksten zijn niet alleen woorden maar ook
vormen van taal. In het gesprek met de semiotiek maakt Ricoeur onderscheid
tussen taalsysteem (de grondregels van een taal: langue) en taalgebruik (de
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vormen en het gebruik van taal: parole) (id., 74). Door de semiotiek en het
structuralisme wordt het taalgebruik meestal genegeerd en er wordt alleen
gekeken naar het taalsysteem. Een tekst, die een vorm van taal is, staat volgens het structuralisme los van processen, maar moet in alle nauwkeurigheid
bestudeerd worden als ‘absoluut object’. De betekenis van de tekst wordt dan
niet gezocht in de omringende factoren van de tekst, zoals de schrijver, de
lezer en de context, maar slechts in de opbouw en de samenstelling van de
tekst zelf (structuurbenadering). Ricoeur wil terug naar het taalgebruik. In de
eerste fase van zijn onderzoek (vijftiger en zestiger jaren van de vorige eeuw)
laat Ricoeur zich leiden door de fenomenologie en ligt het accent op de wil.
Hij zet zich af tegen het positivistische mens- en wereldbeeld van Freud. Hij
wijst erop dat de symbolen zoals dromen vóórtalig zijn, maar taal nodig hebben voor uitleg en interpretatie. In de tweede fase (de jaren zeventig en tachtig) gaat het over de vormen van dialoog. De interpretatie is volgens Ricoeur
een relationele aangelegenheid. In gesprek met anderen proberen we vast te
stellen wat de wereld voor ons betekent. Dat gesprek vindt zowel mondeling
als schriftelijk plaats. Het lezen wat iemand anders opgeschreven heeft, is
voor Ricoeur net zo duidelijk een dialoog als een gesprek. In het hermeneutisch bezig zijn met de tekst zal de lezer begrepen moeten worden als een
ontvanger, een persoon, tot wie iets gecommuniceerd wordt in de vorm van
tekst. Ricoeur spreekt in dat opzicht ook over het ‘bericht’ en de ‘luisteraar’
in plaats van over tekst en lezer. Hij zegt dat je niet alleen tekens nodig hebt
maar hele zinnen en zinsverbanden; kortom het hele verhaal. In de derde fase
ligt het accent op de interpretatie van die verhalen. Ricoeur brengt deze gedachte over de interpretatie terug tot de stelling dat wij omgeven zijn door
verhalen uit de tijd die achter ons ligt. Wij zijn met andere woorden middenin
een gesprek beland dat al gevoerd is door talloze generaties die aan de onze
vooraf gegaan zijn. De verhalen die ons omgeven, zijn nodig om onze situatie
te begrijpen.
Bij het behandelen van deze thematiek gaat Ricoeur van de gedachte uit dat
de wereld meer dan één betekenis heeft (Kuipers 2010, 13). Zwiep noemt deze
laatste fase bij Ricoeur de periode van ethiek en politiek (Zwiep 2013, 321).
Ricoeur gaat zo uit van de verhalen dat hij spreekt over het begrip ‘narratieve
identiteit’. Met dat concept verwijst hij naar verhalen. Hij gebruikt het om te
zeggen wat het inhoudt om een mens met een bestendige identiteit te zijn, die
zich onderscheidt van anderen. Om te snappen wat iemand beweegt, moeten
we luisteren naar wat zij of hij vertelt. Omgekeerd kan die ander alleen een
beeld van ons krijgen door te interpreteren. Ten tweede houdt het begrip narratieve identiteit in dat we leven in een wereld van verhalen. Het gaat er niet
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uitsluitend om dat we taal nodig hebben om te vertellen wat constant blijft
(mêmté) en wat ons onderscheidt (ipsété). Identiteitsvorming veronderstelt
het vermogen om de eerste, tweede en derde persoon enkelvoud te gebruiken. Vanuit deze narratieve identiteit komt Ricoeur tot een theorie die ‘verteltheorie’ wordt genoemd. Hij wijst erop dat de manier waarop het verhaal verteld wordt ook van belang is. Het verhaal is als een partituur die op verschillende manieren kan worden uitgevoerd. Ricoeur is als filosoof ook geïnteresseerd in wat de tijd met een verhaal doet. Er is een tijd waarin het verhaal
ontstaat (de prefiguratie), en er is de tijd waarin het verhaal op schrift is gezet
(configuratie) en tot slot wordt het verhaal gehoord of gelezen in de tijd van
de lezer of hoorder (refiguratie) (Zeit und Erzählung I, 90 geciteerd door Kumlehn 2007, 270). Kumlehn schrijft in Geöffnete Augen – gedeutete Zeichen
(2007) dat als Ricoeur niet vanuit de semiotiek was begonnen structureel met
de teksten om te gaan, hij niet tot zijn verteltheorie zou zijn gekomen. Juist de
beperkingen van de semiotiek geven impulsen om verder door te denken over
hoe we als lezer met teksten van vroeger zouden moeten omgaan (Kumlehn
2007, 271).
Ricoeur werkt veel van Gadamers ideeën verder uit, maar wil niet komen tot
een horizonversmelting tussen heden en verleden. Hij wijst veel meer op de
spanning die er is tussen de tijd en de cultuur van het ontstaan van een verhaal
en de tijd en de cultuur waarin het verhaal wordt gelezen (Ricoeur 1991, 71).
Bij beide filosofen gaat het ook om de dialoog met de tekst. Hoe raakt de lezer
betrokken bij de zaak waarover de tekst spreekt? Het zijn immers totaal verschillende werelden; de wereld waarin een tekst toen werd geschreven en de
wereld waarin diezelfde tekst nu wordt gelezen.
Beide filosofen zetten zich uiteindelijk af tegen de semiotiek. Toch is de semiotiek zich eveneens bewust van een vooronderstelling (Vorverständnis), namelijk in de al aanwezige kennis van de lezer. Dit is wat Eco de encyclopedie van
de lezer noemt (Eco 1979, 69). Veel teksten zijn volgens hem ook geschreven
met het oog op die encyclopedie. In de vorige paragraaf is de specifieke encyclopedie van de lezer of hoorder van bijbelverhalen ook besproken.
Ricoeur geeft als werkdefinitie: hermeneutiek is de theorie van de begripshandelingen in relatie tot de interpretatie van teksten. Hij omschrijft ‘verstaan’ als
het vermogen om de tekst structureel te benaderen en ‘verklaren’ als het werk
dat nodig is om de codes aan het licht te brengen die aan dat structureel lezen
ten grondslag liggen (Ricoeur 1991, 51).
De keuze voor de hermeneutiek als onderzoeksmethode sluit ook aan bij de
moderne godsdienstpedagogische benadering die niet meer uitgaat van de
religieuze mens maar van de hermeneutische mens. Het zich eigen maken
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van de leerstof gebeurt in een drieledig hermeneutisch proces: a) de hermeneutiek van schrift en traditie b) de hermeneutiek van de context van de
schrijver en vooral van de lezer en c) de hermeneutiek van het actieve subject
(de leerling) dat in staat is te interpreteren en te reflecteren. Hermeneutiek
is dan niet alleen een interpretatie van teksten maar ook een reflectie op de
context waarin men leeft en op het subject dat men is. In hoofdstuk IV zal dit
heuristisch communicatieve model verder aan de orde komen.
I A 2.4 Herlezen (Re-reading)
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Een andere methode van bezig zijn met de tekst is het herlezen. Herlezen of
re-reading is eveneens een term uit de literatuurwetenschappen. Hierbij gaat
het niet alleen om geconcentreerd lezen maar ook om bewust lezen. Het is
een methode om je als hoorder de tekst toe te eigenen. ‘Een lezer van vandaag staat in een veelkleurige traditie van lezers en lezen. Daarom kan het
lezen van de Bijbel vanuit het perspectief van herlezen benaderd worden,
omdat voor velen de tekst van de Bijbel niet nieuw is. Bovendien is het herlezen van de Bijbel een Joodse en christelijke praxis sinds de oudheid tot vandaag de dag, in samenkomsten en bij individueel bijbellezen.’ schrijft I. den
Hulster in De actualiteit van de herlezen Schrift door de geschiedenis heen
(2014, 13). Herlezen betekent volgens Den Hulster, met aandacht lezen. Hij
wijst erop dat je vanuit een bepaalde houding de tekst kunt herlezen en de
tekst kunt herijken vanuit je eigen context. In de drieslag auteur – tekst − lezer
gaat het bij het herlezen vooral om de verhouding van de lezer tot de tekst
vanuit de eigen context. Den Hulster noemt dit contextualisatie. Het valt volgens mij samen met het correlerend lezen en leren, dat in paragraaf IV C 3
aan de orde zal komen. Het herlezen kan geen solitair proces zijn, juist de
context van de andere lezers kan een nieuwe dimensie in de tekst ontsluiten,
het is immers luisterend lezen. Als motivatie tot herlezen, kan gelden het beter begrijpen van het verhaal, de wereld van het verhaal en de structuur van
het boek. Soms herleest men op zoek naar nieuwe interpretatiemogelijkheden, maar ook om zich bewust te worden van de handeling van het (her)lezen. Ook je eigen geschiedenis neem je mee bij het herlezen. Dat wordt volgens Den Hulster duidelijk bij het herlezen van kinderboeken, zoals blijkt uit
een onderzoek van Meijer Sparck uit 2011 (Den Hulster 2014, 11). De context
waarin je als kind de verhalen hoorde of de boeken las, bepaalde de interpretatie. Bij het herlezen komen er nieuwe ervaringen en ontdekkingen in het
verhaal naar voren of blijkt het verhaal totaal niet in de nieuwe context te
passen.
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Kortom: bij herlezen gaat het om aandacht, niet alleen voor de tekst (het
boek), de inhoud en de auteur, maar ook voor jezelf als lezer en net zo goed
voor de (veranderende) historische omstandigheden, waarin de tekst geschreven werd en waarin je de tekst mogelijk zelf al eerder hebt gelezen. Herlezen is dus lezen met een vergrootglas, maar dat vergrootglas kan af en toe
ook een spiegel worden. Dit is dus geen ‘close reading’, zoals bij de ‘Amsterdamse traditie’, maar herlezen met oog voor de omstandigheden van de lezer.
Deze wijze van lezen sluit aan bij het schema uit de vorige paragraaf. Zeker in
hoofdstuk II, waar het gaat om de diverse exegetische methodes wordt het
evangelie naar Johannes steeds herlezen vanuit diverse contextualisaties.
I B Bijbels-theologische methode

I B 1 Beginnen bij de Schrift
I B 1.1 Bijbels-theologisch lezen
Zoals ik in de vorige paragrafen beschreef, wordt duidelijk dat de semiotiek
het accent legt op de tekst bij het uitleggen en interpreteren. Een bijbels-theologische hermeneutiek die daaraan doet denken, is de zogenaamde ‘Amsterdamse school’. ‘De tekst mag het zeggen’ is immers één van de kenmerken waarmee de bijbeluitleg in deze ‘Amsterdamse traditie’ wordt beschreven en daarin sluit deze methode aan op de semiotiek, maar het is geen semiotische methode. Er is over deze manier van schriftlezen, die in de tweede
helft van de vorige eeuw aan de theologische faculteit van de Universiteit van
Amsterdam werd gedoceerd en gepraktiseerd, meer te zeggen.
U. Bauer beschrijft in de Amsterdamer Schule (2004)9 de volgende vijf kenmerken voor deze Amsterdamse traditie.
 De plaats: Amsterdam heeft sinds 1492, toen de Spaanse Joden naar Nederland vluchtten de bijnaam Mokum – ofwel het Jeruzalem van het westen – gehad. Christelijke theologie in Amsterdam is daarom christelijke theologie in Mokum, waarin altijd de Joodse traditie en de Joodse manier van
lezen zal meeklinken.
 De dialectiek tussen ‘horen’ en ‘lezen’. De Amsterdamse school heeft een
literair oog voor de tekst en een theologisch oor voor het Woord. Dat betekent dat het structureel en literair lezen niet kan zonder de bijbelse-theologie en dat daar een spanning tussen bestaat.

9 op www.wibilex.de / Amsterdamer Schule (geraadpleegd mei 2014)
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De traditie van Kornelis Heiko Miskotte (1894-1976) om terug te gaan naar
de Schrift. Het vertaalwerk van Buber en Rosenzweig inspireerde Miskotte,
evenals de opvattingen van Karl Barth, die benadrukte dat men slechts
door middel van de Schrift kennis kan maken met de openbaring van God.
De mening van Miskotte was dat leren in de vorm van ‘lernen’ slechts kan
door middel van de Schrift. Er is een zeer zorgvuldige vertaling en exegese
nodig voor het verstaan van de Naam.
 Het interfacultaire en interdisciplinaire aspect van deze manier van lezen.
De dogmatiek, de ethiek en de liturgiek aan de theologische faculteit van
de Universiteit van Amsterdam werden geïnspireerd door deze manier van
Schriftlezen (Oost 1987).
 De bevrijdingstheologie die het laatste kwart van de vorige eeuw school
maakte, kleurt ook deze manier van Schriftlezen.
Bauer (2004) geeft in dit overzicht ook vier richtingen van deze traditie aan.
 De oudtestamentische richting.
 De bijbels-theologische richting.
 De richting van de politieke manier van lezen.
 De richting van de liturgische manier van lezen.
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De Amsterdamse methode van exegetiseren heeft het leren binnen de kerkelijke gemeente op vele manieren nieuw leven ingeblazen. In navolging van de
Joodse traditie ontstonden er leerhuizen, waarin er door volwassenen geleerd werd. Vooral Miskotte heeft met zijn Bijbels ABC (1942) daartoe een
duidelijke aanzet gegeven. Zo ontstond een vorm van permanente educatie
en volwassenencatechese op grond van de Schrift.
K.A. Deurloo schrijft in De Bijbel maakt school (1987, 9) dat hij niet wil spreken van een school, maar liever van een ‘Amsterdamse traditie’ van Schriftlezen die school maakt, zodat er een nieuwe impuls wordt gegeven aan het
leren in de gemeente.10 Door deze wijze van omgaan met de Schrift en door
het accent op het leren in en aan de gemeente heeft deze bijbels-theologische leeswijze de basis gelegd voor dit onderzoek.
Het accent op de tekst, in een literaire en structurele manier van lezen, betekent een breuk met de historisch-kritische manier van lezen. Hedendaagse
exegeten waaronder Chennattu plaatsen deze omslag van historisch-kritisch
lezen naar literair lezen in de late zeventiger jaren van de vorige eeuw (Chennattu 2006, 21). Maar de ‘Amsterdamse traditie’ heeft, sinds het begin van de
10 Het is bijzonder dat K.A. Deurloo toen de theologische faculteit aan de Universiteit van Amsterdam werd opgeheven deze ‘Amsterdamse traditie’ kon voortzetten aan de Vrije Universiteit als
bijzonder hoogleraar namens de Dirk Monshouwerstichting.
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vijftiger jaren, vraagtekens gezet bij de historisch-kritische methode. Toch
heeft – zoals bleek in de vorige paragraaf – dit alleen naar de tekst kijken ook
zijn beperkingen. Na ruim zestig jaar ‘Amsterdamse traditie’ is ook duidelijk
geworden dat de tekst alléén niet alles zegt over een bijbelgedeelte. Maar de
tekst heeft prioriteit. Breukelman omschreef in 1992 bij de presentatie van
zijn boek Het eerstelingschap van Israël zijn fascinatie voor de tekst als volgt:
‘Iedereen die bijbelse teksten moet uitleggen, kent deze ervaring: je zult toegang willen
vinden, je gluurt naar binnen door allerlei venstertjes, maar jijzelf bent nog buiten. Dat
is vreselijk. Tot het opeens gebeurt! De tekst geeft je signalen: hier moet je wezen, hier
is de toegang! Dan gaat het van binnenuit open en je krijgt toegang. Dat is het heerlijkste wat je dan overkomt: niet meer buiten te zijn, maar binnen gelaten te worden. Als
je binnen bent, zorg dan ook dat je binnen blijft. Laat je maar meenemen... En als je
toegang krijgt tot het geheel van de Schriften, dan word je opgenomen in de communio
sanctorum, om met alle sancti deel te hebben aan de sancta, om te mogen geloven −
je bent jezelf tot een wonder − om te kunnen bidden - ja, waarachtig! - om met alle
heiligen stand te houden in de verwachting van wat stellig komen zal. Want het heeft
zich al aangekondigd.’11

Deze liefde voor de tekst is het beginpunt. Om onze rol als lezer duidelijk voor
ogen te krijgen, is de semiotiek een goed hermeneutisch hulpmiddel. Toch is
er meer nodig dan de tekst alleen en de semiotiek alleen, omdat de bijbelverhalen zoveel ouder zijn dan de teksten die over het algemeen door de semiotiek worden gebruikt.
Het verhaal van de Schrift hanteert andere tekensystemen dan onze cultuur. Er
zijn dus grote verschillen tussen de ervaring van toen en de ervaring van nu.
Alle vier de aspecten van figuur 1 klinken daarom altijd mee in de bestudering
van de tekst. Dit is echter niet eenvoudig. Bij de hermeneutische benadering –
vooral bij de benadering van Ricoeur – kwam het probleem naar voren dat ook
bij de bijbels-theologische benadering een rol speelt; namelijk dat er een spanning is tussen de Schrift en de leefwereld van elke dag. De praktisch-theologische werkwijze zou kunnen vragen om met de wereld van vandaag te beginnen, maar mijn keuze is echter om toch te beginnen bij de bijbeltekst.12 De
tekst van het Johannesevangelie heeft door de speciale opbouw en vorm immers vragen opgeroepen.
11 Geciteerd door J.W. Falkenburg in ‘Denkend aan Frans Breukelman’ artikel in: In de Waagschaal
22/9, 24 juli 1993, 285.
12 In de catechetische praktijk betekent dit dat de catecheet altijd begint met de tekst, maar in de
concrete uitvoering van de bijbelse catechese kan de catecheet, om didactische redenen beginnen bij de ervaring van de catechisanten.
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I B 1.2 Bijbels-theologische catechese
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In zijn handboek voor catechese en kerkelijk vormingswerk noemt Dingemans
deze manier van werken vanuit de bijbeltekst, bijbels-theologische catechese
(Dingemans 1989, 230). Hij wijst daarbij op de schrijvers J. van der Werff (Oefeningen in het leerhuis 1966), R. van Roon (Visie op kind en jongere vanuit
een vooroordeel 1977) en C.M. Wigmans (Onderwijs en bevrijding 1984).
Deze schrijvers gaan vooral uit van de bijbeltekst en de Joodse traditie. Van
der Werff beschrijft het als ‘kinderen Israëlitische oren aannaaien’. Dingemans wijst op het gevaar van deze methode, namelijk dat men de catechisanten en leerlingen uit het oog verliest als men alleen met de Schrift bezig is.
Hij heeft als kritiek op deze manier van leren, dat ze nauwelijks rekening
houdt met de ontwikkelingspsychologie en de godsdienstpedagogie en dat
het veel motivatie van de catechisanten vraagt om met zo’n oud boek als de
Bijbel bezig te zijn. E. Jonker geeft echter in zijn dissertatie ‘Van verstaan naar
vertolken’ (Jonker 1998, 24) een voorbeeld van de bijbels-theologische catechese bij Bulckens, die gebaseerd is op de structurele manier van lezen. Hij
zegt dat juist door dit semiotisch lezen de leerlingen zelf bij de bijbeltekst
worden bepaald en daardoor leren om constructief lezen. Zo ontstaat er interactie in de groep en nemen de kansen voor actualisering toe. Jonker
schrijft dat tussen het verstaan en het vertolken van een tekst of een verhaal
het toe-eigenen plaatsvindt. Dat toe-eigenen van de tekst door de catecheet
en de catechisant is een belangrijk gegeven in de exegetische en godsdienstpedagogische omgang met de Schrift. Dat toe-eigenen gaat dus aan het vertolken, verkondigen of onderwijzen vooraf.
In de lijn van deze visie zal ik in dit onderzoek ook beginnen met de tekst.
Door op verschillende manieren de tekst te lezen – maar wel vanuit een catechetische vooronderstelling (Vorverständnis) zoals Gadamer dat noemt – is
er een mogelijkheid om als werkelijke lezer, dus in de leefwereld van vandaag,
zo de Schrift te lezen dat er voor de catechese winst te behalen is. Daarbij
blijft het van belang dat er oog is voor de catechisant én voor de bijbeltekst.
In het tweede hoofdstuk van deze studie zal dit worden uitgewerkt omdat
daarin het eerste deel van de onderzoeksvraag wordt beschreven; ‘wat heeft
het lezen van het Johannesevangelie met een catechetische blik voor invloed
op de catechese?’. De invloed van deze catechetische blik op de exegese (het
tweede deel van de onderzoeksvraag) wordt besproken in het vijfde hoofdstuk.
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I B 2 Schrift en traditie
In de definities over wat catechese is, in het eerste deel van dit hoofdstuk,
komt naast de Schrift ook de traditie ter sprake. In de catechese is er altijd
een zekere spanning tussen de systematische- en de bijbelse-theologie. Veel
catechese begint met de traditie omdat kerkelijke catechese bestaat uit
overlevering van die geloofstraditie en dus gebaseerd is op de systematische-theologie. Het is initiële catechese, die als doel heeft de leerlingen in
te wijden in de traditie en gebruiken van de geloofsgemeenschap en gaat
daarom vaak uit van de geloofsbelijdenissen en de geloofsleer. Voor dit
onderzoek dat wil beginnen met de tekst is dit een uitdagende vraag.
Want wat is de rol van de traditie als je methodisch wilt uitgaan van de
Schrift? De benadering van Pollefeyt en Lombaerts (2004) helpt om een antwoord te vinden op deze vraag.
I B 2.1 Deductief, inductief of abductief leren
De hedendaagse godsdienstpedagogen Pollefeyt in Leuven en Lombaerts in
Nijmegen hebben de verschillende onderzoeksmethoden, deductief, inductief en abductief gebruikt om ook de manier van godsdienstig leren te omschrijven (Hermeneutics and Religious Education, 2004). De bekende begrippen deductie, inductie en abductie worden meestal gebruikt om een stelling
te bewijzen in een onderzoek.
 Deductie is een methode die bij de logica vandaan komt en ook vooral in
de logica, wiskunde en natuurkunde wordt gebruikt. Het maakt gebruik
van redeneringen zoals het syllogisme, waarbij uit een aantal premissen (of
aannames) een conclusie wordt afgeleid. Ongetwijfeld het meest bekende
voorbeeld van een syllogisme is de volgende:
Alle mensen zijn sterfelijk (premisse 1)
Socrates is een mens (premisse 2)
Dus: Socrates is sterfelijk (conclusie)
Voor dergelijke redeneringen geldt dat als de premissen waar zijn, de conclusie ook noodzakelijk waar moet zijn. Als we eenmaal algemeen geldende wetten hebben, kunnen we daaruit van alles afleiden.
 Waar deductie veelal van algemene uitspraken naar meer specifieke uitspraken gaat, gaat het bij inductie precies andersom. Uit verschillende individuele empirische waarnemingen, probeert men dan algemene wetten
af te leiden. Deze methode komt verreweg het meest voor in de verschillende wetenschappelijke disciplines.
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Ongetwijfeld het bekendste voorbeeld van een inductieve redenering, is
die van de witte zwanen. Zeventiende-eeuwse biologen waren er van overtuigd dat alle zwanen wit zijn. Immers, zo redeneerden zij:
De eerste zwaan is wit;
de tweede zwaan is wit;
… de n-de zwaan is wit;
Dus: alle zwanen zullen wel wit zijn.
Deze conclusie volgt niet (zoals bij deductie) noodzakelijkerwijs uit het
voorgaande, omdat het denkbaar is dat niet alle zwanen ook daadwerkelijk
waargenomen zijn. Dit was dan uiteindelijk ook het geval: er bleken wel
degelijk zwanen te bestaan die niet wit waren. Het is dus moeilijk om een
algemene wet af te leiden uit alle voorgaande waarnemingen.
 Abductie of ‘inference to the best explanation’ wordt gebruikt in situaties
waarin het empirisch bewijs gering is. De best mogelijke verklaring wordt
in stand gehouden zolang er geen bewijs is gevonden dat de verklaring (of
theorie) verwerpt. Mocht er wel bewijs gevonden zijn dat in strijd is met
de verklaring, dan wordt er een alternatieve verklaring bedacht die beter
overeenkomt met het (nieuwe) bewijs. Abductie komt vooral voor bij wetenschappelijke vakgebieden waarbij empirisch bewijs schaars is.
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Deze onderzoeksvormen hebben Lombaerts en Pollefeyt (2004) gebruikt voor
het geloofsleren.
Deductief leren
Lombaerts en Pollefeyt noemen het deductief leren, als men gaat van geloof
naar ervaring. Men gaat uit van de kennis over het geloof (‘dat wat zou moeten zijn’) en kijkt dan vanuit de dogmatiek naar de bijbeltekst en zoekt of er
tekstgedeelten zijn die bruikbaar zijn voor de boodschap. Catechese wordt
dan opgebouwd rond dogmatische begrippen en daar worden dan bijbelteksten bij gezocht. Dat begint bij een van de oudste catecheten Johannes Chrysostomus, die de Griekse filosofische waarden vulde met bijbelverhalen. Voor
de morele deugden koos hij bijbelse rolmodellen. Volgens hem zijn de eerste
rolmodellen voor een kind de ouders. Daarnaast zijn er bijbelse figuren die
als zodanig fungeren. Enkele rolmodellen uit de Schrift die hij noemt in zijn
catechesemethode zijn: Abraham als beeld van geloof en vertrouwen, Susanna als beeld van nederigheid, David als beeld van moed en Job als beeld
van geduld. (In paragraaf III B 4.5 wordt deze catechese van Johannes Chrysostomus verder beschreven.)
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De Heidelbergse catechismus is ook een voorbeeld van een catechesemethode waarbij de geloofsleer de toon aangeeft en waarbij de Schrift wel fungeert als fundament, maar toch in de tweede plaats komt. Want in de Heidelbergse catechismus staan immers pas na de vragen en antwoorden de schriftgedeelten genoemd, die betrekking kunnen hebben op die vragen en antwoorden. De schriftplaatsen fungeren dan als dicta probantia (bewijsplaatsen), maar de Schrift komt niet werkelijk tot spreken. G. van den Brink en C.
van der Kooi verbinden dit in hun Christelijke Dogmatiek (2012, 33 en 486)
met de gereformeerde scholastiek. Daarmee wordt duidelijk dat de Heidelbergse catechismus de toon zette voor wat later nog strakker werd doorgevoerd.
Inductief leren
Een andere wijze van leren ontstond in de jaren zeventig van de vorige eeuw,
namelijk de inductieve benadering die een omgekeerde beweging maakt; van
ervaring naar geloof. Het is een wijze van leren die uitgaat van ‘wat is’. Deze
manier van leren werd gebruikt in de zogenoemde ‘ervaringscatechese’ van
het Hoger Katechetisch Instituut (HKI) en wordt beschreven in het boek van
Nieuwenhuis Terwijl de boer slaapt (1973, 74). Aan protestantse zijde pleitte
J. Klink voor een godsdienstige opvoeding zonder het ‘Sauls harnas’ van het
leesrooster (discussie in De Eerste dag van 1971). Zij stelde voor om kinderen
niet te overvoeren met bijbelverhalen.
Abductief leren
Naast deze inductieve en deductieve benaderingen wordt er heden ten dage
ook een derde positie ingenomen, namelijk de abductieve benadering. Uitgangspunt voor deze benadering is dat de kloof tussen subjectieve ervaringen
en objectieve traditie niet zo groot is. Volgens deze methode bestaat de opdracht voor de catechese erin om (jonge) mensen vaardigheden aan te leren
om de aspecten van de traditie die in de alledaagse werkelijkheid aanwezig
zijn, te herkennen en er kritisch mee om te gaan. De leerlingen zoeken zelf
naar de bouwstenen in hun eigen biografie en dat wat ze aangereikt krijgen
in het godsdienstonderwijs, om te komen tot een eigen inzicht en een eigen
overtuiging. Het abductieve godsdienstonderwijs gaat niet uit van ‘wat is’ (inductie) of van ‘wat zou moeten zijn’ (deductie) maar van ‘wat zou kunnen
zijn’. Er worden links gelegd tussen de reeds aanwezige kennis en de nieuwe
ervaringen. In de lijn van de semiotiek wordt er dus een link gelegd tussen de
encyclopedie van de leerling en dat wat er geleerd wordt. Abductief leren legt
verbanden tussen wat er al is en wat nog geleerd moet worden. We vinden
het terug in het Emmaüsmodel, genoemd naar de uitleg van Bulckens/soeur
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Jeanne d’Arc. Het lijkt op ervaringsleren, want Jezus als catecheet sluit aan bij
wat de mensen op weg naar Emmäus hebben ervaren (waarneming en interpretatie) en is herkenbaar in de vraag ‘Waarover waren jullie met elkaar in
gesprek’. Maar anders dan bij de ervaringscatechese blijft het daar niet bij,
want ‘al gaande’ gaat de Schrift open (Bulckens, 1994, 235-245). Bulckens interrelatie lijk veel op deze abductieve wijze van leren waarin er veel opener
met de traditie wordt omgegaan. Er ontstaat een veel minder gesloten traditiebegrip dan in de traditionele catechese (Pollefeyt 2005, 7). Dit model van
godsdienstig leren kan helpen om genuanceerder te kijken naar het gebruik
van de dogmatische traditie in de catechese.
I B 2.2 De traditie in de Schrift
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Voorbeelden van het open omgaan met de traditie, zoals wordt beschreven
in het abductieve leren, vinden we terug in de Schrift zelf. Ook de schrijvers
van de bijbelteksten kwamen uit een bepaalde (meestal Joodse) traditie en
schreven met een bepaalde vooronderstelling (Vorverständnis); namelijk de
kennis van het Eerste Testament. Zij kenden gedeelten van de Schrift uit het
hoofd of beter ‘ by heart’ en verwachtten dat hun hoorders in diezelfde traditie stonden.
P. van `t Riet (1984) geeft daar in zijn boek ‘Lucas, de Jood’ (Van `t Riet 1984,
46 en 49) een schematisch voorbeeld van als hij uitlegt hoe Matteüs en Lucas,
door de bril van het Eerste Testament, naar de figuur van Johannes de Doper
kijken en vanuit die vooronderstelling hun verhaal vertellen en de figuren inkleuren (zie figuur 2).
figuur 2
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Ook de Joodse feesten en de Joodse gebruiken kleuren de wijze van vertellen
van de evangelisten. Dat is zeker in het vierde evangelie het geval, want voor
de schrijver lijkt die liturgische traditie van groot belang. (In het tweede
hoofdstuk zal dat uitgewerkt worden bij de liturgische leeswijze in paragraaf
II C.) De context van de schrijver bepaalt ook mede de doelgroep die hij voor
ogen had. Die context is in ieder geval een Joodse context en kan niet zonder
de kennis van het Eerste Testament. Die voorkennis hadden de schrijvers van
de evangeliën en die veronderstelden ze ook bij hun lezers.
I B 2.3 De traditie buiten de Schrift
Naast deze mogelijk gemeenschappelijke traditie (horen met oren die de hele
Schrift kennen) is er een meer gesloten traditie (het deductieve leren). Dit
noem ik de traditie buiten de Schrift. Deze traditie is in de kerkgeschiedenis
ontstaan. De Schrift ligt wel ten grondslag aan deze traditie maar de dogmatiek is uiteindelijk de boventoon gaan voeren. Het is zoals in de vorige paragraaf beschreven duidelijk te vinden bij Johannes Chrysostomus en later ook
bij de Heidelbergse catechismus.
In de praktijk van elke dag lijken die dogmatische beelden het langer vol te
houden dan de bijbelverhalen. Duidelijke voorbeelden zijn daarvan te vinden
in films (vooral Amerikaanse), strips en zelfs reclames, waar beelden over het
hiernamaals en engelen op wolken gebruikt worden alsof het bijbelse gegevens zijn. Deze traditie en haar beelden hebben invloed op de hoorder van
vandaag, die door die traditie is gevormd
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figuur 3

I.
de schrijver
de context (leefwereld)
de (catechetische) doelstelling
de boodschap
de doelgroep
prefiguratie

II.
De tekst
Het evangelie naar Johannes
de tekens,
beelden en woorden
configuratie

traditie
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III.
de huidige lezer(s)
de context (leefwereld)
de (catechetische) doelstelling
de boodschap
de vertolking
refiguratie

In mijn schematische opzet voor dit onderzoek heb ik dit ook duidelijk gemaakt door het vakje ‘traditie’ tussen de tekst en de lezer te tekenen. De verbinding ertussen is aangegeven met stippellijnen. Ook om het vak ‘traditie’ is
de lijn open. Het is dus geen massief blok maar een open gegeven dat gebruikt kan worden om het eigen hedendaagse beeld te vormen. Om het verhaal van de Schrift opnieuw te laten klinken, kies ik er voor de tekst te lezen
alsof het voor het eerst is en de door de traditie ingebrachte interpretatiekaders even buiten beschouwing te laten.
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HOOFDSTUK II EXEGETISCHE INVALSHOEK
Over het vierde evangelie is heel veel geschreven. Er wordt soms wel gezegd
dat er elk jaar ongeveer vijftig boeken over dit evangelie verschijnen. Slechts
enkele van die publicaties komen in dit hoofdstuk aan bod. Zij zijn gekozen
omdat het standaardwerken zijn over het Johannesevangelie en het dus gebruikelijke leeswijzen zijn. Andere exegeten zijn echter speciaal gekozen omdat hun manier van lezen behulpzaam zou kunnen zijn voor het eerste deel
van de onderzoeksvraag:
Welke bijdrage levert een catechetische blik bij de lezing van het evangelie
naar Johannes voor de catechese?
De verschillende leeswijzen illustreren hoe het evangelie gelezen kan worden
vanuit een zekere vooronderstelling (Vorverständnis). Het zal duidelijk zijn
dat het niet mijn opzet is om een exegetische studie pur sang over het vierde
evangelie te schrijven, maar een catechetische studie. Dat betekent dat de
exegese voortdurend gelezen wordt door een catechetische bril. De exegese
heeft mij gebracht tot het vermoeden dat er naast alle andere leeswijzen een
catechetische leeswijze van het Johannesevangelie mogelijk zou kunnen zijn.
Daarom zal ik met de exegese beginnen. Het zal echter steeds een catechetisch Vorverständnis zijn waaruit gelezen wordt, zoals de catechetische blik
ook de keuze van de literatuur heeft bepaald. Het vanuit verschillende vooronderstellingen – of in verschillende leesmodellen – lezen, is daarbij een
hulpmiddel en startpunt voor het onderzoek, zoals in hoofdstuk I omschreven
is, waarbij ik hoop te komen tot een catechetisch lezen met exegetische consequenties.
Het aantal visies en leeswijzen is nogal uitgebreid, maar alle beschreven leeswijzen komen op de een of andere manier terug in de andere hoofdstukken
en hebben mij geholpen beter zicht te krijgen op de catechetische aspecten
van het Johannesevangelie. Van Tilborg (1988, 11) zegt: ‘Vooral bij het lezen
van Johannes blijkt uit de exegese dat er veel verschillende leesmodellen mogelijk zijn. De tekst van Johannes is blijkbaar zelf ambigu.’ Vanwege die grote
hoeveelheid verschillende leeswijzen is dit hoofdstuk iets langer dan de overige hoofdstukken.
Keuze voor de wijze van lezen
J. Boendermaker en D. Monshouwer spreken in hun boek Johannes, de evangelist van de feesten (1993), over drie leeswijzen: de theologische, de literaire
en de liturgische leeswijze (Boendermaker/Monshouwer 1993, 15). Deze
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leeswijzen sluiten elkaar niet uit, maar leggen steeds een ander accent op de
methode van exegetiseren en soms overlappen zij elkaar. Er zouden vele andere mogelijke indelingen gemaakt kunnen worden, maar ik houd mij graag
aan deze driedeling omdat deze leeswijzen elkaar versterken. Boendermaker
en Monshouwer zeggen dat de literaire leeswijze de theologische kan insluiten en dat in de liturgische leeswijze zowel de theologische als literaire aspecten een plaats kunnen krijgen. Ook S. Schneiders noemt drie manieren
van lezen: de historische, de literaire en de theologische (Written That You
May Believe 2003, 21), maar bij haar is de theologische leeswijze meer een
systematisch-theologische en bij Boendermaker en Monshouwer is het meer
een bijbels-theologische benadering. De indeling uit het boek van Boendermaker en Monshouwer wil ik overnemen en de drie leeswijzen apart bespreken en verder uitwerken en bestuderen, om te ontdekken welke resultaten
het lezen met een catechetische blik oplevert. Daarbij ben ik mij er van bewust dat deze indelingen niet altijd consequent zijn vol te houden en dat
sommige exegeten bij meerdere leeswijzen onder te brengen zijn. Ik zal van
iedere manier van lezen die ik bespreek, de problemen en de mogelijkheden
voor de catechetische leeswijze noemen.
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II A Lezen vanuit de theologie
(de theologische vooronderstelling)
Boendermaker en Monshouwer (1993) definiëren het theologisch concept
van lezen als volgt: ‘er is één theologisch kernwoord waarmee het hele evangelie gelezen kan worden en dat geeft inzicht in de eigenheid van dit evangelie.’ (Boendermaker/ Monshouwer 1993, 15). Zij omschrijven het als het ene
thema waarmee het hele evangelie is vormgegeven. Toch zijn er weinig exegeten die slechts één kernwoord gebruiken om het evangelie te lezen. Volgens Boendermaker en Monshouwer zou je met deze werkwijze ook een te
algemene indeling moeten maken om alles van het Johannesevangelie in één
theologisch begrip te vatten. Want door één motief of kernwoord naar voren
te halen, druk je tegelijkertijd zoveel ander motieven naar de achtergrond.
Sommige motiefwoorden als ‘Zoon van God’ of ‘gezalfde’ zijn volgens
Boendermaker en Monshouwer zo algemeen, dat ze niet meer helpen om de
eigenheid van het Johannesevangelie te ontdekken. J. Nieuwenhuis (2004) is
een van de weinige exegeten die één kernwoord gebruikt. Hij doet dit met
het woord ‘zien’ als sleutelwoord voor het werk van Johannes. Het bezwaar
van Boendermaker en Monshouwer is te ondervangen als men voor het (bijbels) theologisch lezen duidelijk meer dan één begrip of kernwoord kiest.
Daarvan zullen er in dit hoofdstuk nog enkele voorbeelden volgen.
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Om een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het theologisch lezen, wil ik
bij de geschiedenis van het schriftlezen beginnen en kijken of de leeswijzen
die door de eeuwen heen gebruikt werden, behulpzaam kunnen zijn bij dit
onderzoek. Figuur 1 uit het vorige hoofdstuk zal ik daarbij gebruiken.

II A 1 De geschiedenis van het ‘schriftlezen’
II A 1.1 Lezen bij de eerste christenen
Het Schriftlezen bij de eerste gemeenten was een lezen in de gemeenschap.
De teksten waren bedoeld om hardop te worden gelezen, zoals men in de
synagoge de teksten uit de Tora las. De teksten zijn ook geschreven om gehoord te worden en niet om individueel gelezen te worden. Gamble beschrijft in Books and Readers in the Early Church (1995, 218) dat van Justinus
de martelaar (tweede eeuw) een omschrijving van de Christelijke liturgie bekend is waarin wordt verteld dat er uit de Schrift werd gelezen ‘zolang de tijd
het toelaat’. Men las ‘uit de memoires van de apostelen’ en ‘de boeken van
de profeten’. Pas na Irenaeus kwam het gebruik van het woord ‘evangelie’
voor bij die lezingen in de eredienst die gaan over het leven van Jezus. In de
brieven van Paulus wordt eveneens duidelijk dat er in de eredienst werd
voorgelezen (1 Korintiërs 1:26; 1 Timotheüs 4:13) en in Openbaring 1:3 staat
een zaligspreking voor de voorlezer. Bij Hippolytus lezen we voor het eerst
aanwijzingen voor een ‘lector’ en ook hoe die functie van voorlezer een ambt
werd in de gemeente (id., 221). De woorden van de Schrift kregen ook een
magische betekenis en werden soms als amuletten gebruikt. Het is niet duidelijk of dit in navolging van de Tefilliem was of dat het een algemeen magisch
gebruik was. Er werden ook voorspellingen gedaan aan de hand van de
Schrift (id., 327). Deze gebruiken waarbij de Schrift werd gebruikt als een orakel, zijn bekend uit de acta van het concilie van Laodicea in 360 (id., 239).
Pas ten tijde van Constantijn werden er ook teksten gekopieerd voor gebruik
in de privésfeer. Sommige teksten hadden zo’n impact op de hoorders dat
hun leven daardoor veranderde. Volgens S. Schneiders (Schneiders 2003, 4)
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is Johannes 20 ook zo’n heilige tekst die extra kracht had en door mensen bij
zich werd gedragen.
II A 1.2 Lezen in de middeleeuwen
In de kloosters en op de universiteiten werd in de middeleeuwen gelezen in
vier stappen (id., 17); Lectio een zorgvuldige meditatieve manier van lezen
van de bijbeltekst; Meditatio hierbij wordt vanuit het eigen innerlijk nagedacht over de betekenis van de tekst; Oratio hetgeen gevonden is, wordt in
een persoonlijk gebed bij God gebracht; Contemplatio in deze fase laat de
lezer zich leiden door de Geest, die hem via de tekst brengt bij het goddelijk
mysterie van de tekst. Deze manier van lezen gaat uit van de werkelijke lezer
die de tekst leest en houdt zich niet of nauwelijks bezig met de werkelijke of
de impliciete schrijver. Zo’n houding is begrijpelijk voor het omgaan met heilige teksten. De heiligheid van de tekst maakt dat de tekst alle aandacht krijgt
en dat de werkelijke schrijver (als een soort doorgeefluik) van ondergeschikt
belang is.
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Problemen en mogelijkheden voor het catechetisch lezen.
De leeswijze van de vroege kerk en de middeleeuwen leert ons niet veel over
het catechetisch spoor in de Schrift. Wel wordt duidelijk dat de bijbeltekst
een belangrijke rol speelde zowel in de liturgie als in het onderwijs. Omdat
veel catechese ook gebeurde tijdens de liturgie (Verboom 2002, 142) zou dit
schriftgebruik mogelijk kunnen wijzen op catechese (zie ook paragraaf II C 7).
II A 1.3 Historisch-kritische leeswijze13
Lezen vanuit een rationeel en historisch perspectief
Een nieuwe stap in de manier van schriftlezen ontstond met de Verlichting.
Tot aan de Verlichting had men in de theologie en de filosofie hoofdzakelijk
aandacht voor God en de mens. De natuur was min of meer buiten beeld.

13 Het woord ‘kritiek’ is een germanisme dat in het Nederlands niet positief te lezen is en buiten
de theologie nauwelijks als methode wordt gebruikt. De historische kritiek en de tekstkritiek
geven geen kritiek op de Schrift, maar het zijn methoden waarbij men door nauwkeurig analytisch te lezen een zo goed mogelijke ‘oorspronkelijke’ tekst tracht samen te stellen. Tevens is
het een methode waarbij gedacht wordt vanuit de ontwikkeling in de geschiedenis. Historiserende leeswijze of methode zou een betere benaming zijn. Ik kies ervoor om de term ‘kritiek’
hoewel het een wetenschappelijke benaming is, verder niet meer te gebruiken. Reden daarvoor is de spraakverwarring die kan ontstaan, omdat in Duitsland de term ‘Literarkritik’ juist
slaat op de historiserende methode van bijbellezen en niet op de literaire leeswijze.
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Descartes (1596-1650) legde met zijn ‘cogito ergo sum’ (ik denk dus ik besta) de basis voor de Verlichting. In navolging van dit accent op de ratio en
op de analytische onderzoekmethodes van de natuurkunde ontstond er ook
een analytische manier van Schriftlezen, waarbij een grotere interesse ontstond voor de werkelijke schrijver en de manier waarop de tekst was ontstaan. De eerste die de Bijbel op dezelfde manier wilde verklaren als de natuurkunde was een navolger van Descartes: Spinoza (1632-1677). Hij legde
de basis voor een meer historiserende manier van lezen. Spinoza gaf vanuit
zijn Joodse achtergrond een aanzet voor een historiserende manier van kijken naar het Eerste Testament en vond dat die ook voor het Tweede Testament kon gelden omdat volgens hem het taalgebruik daarvan ‘Hebreeuws
gekleurd is’ (Snoek 2008, 63). Zo ontstond de historisch-kritische manier
van interpretatie. De tekst werd niet meer gezien als een door de Heilige
Geest geïnspireerd geheel, maar als een gegroeid en gestapeld geheel van
teksten en verhalen. Er werd gekeken en gezocht naar verschillende auteurs
en naar dwarsverbanden in de Schrift zelf. Er werden vragen gesteld over de
betrouwbaarheid van de bronnen, over het ontstaan van de vier evangeliën
en over de ontwikkelingsgang die het vroege christendom had door gemaakt (Zwiep 2013b, 13).
Tekstkritiek en bronnensplitsing
Volgens het schema van figuur 1 ligt bij deze wijze van historisch-analytisch
lezen het accent op de zoektocht naar de werkelijke schrijver of schrijvers en
de werkelijke – meest oorspronkelijke – tekst.
Tekstkritiek
De analytische leeswijze van de tekstkritiek onderzoekt de diverse handschriften die van de teksten bewaard zijn gebleven. Het gaat bij tekstkritiek
om de reconstructie van de oorspronkelijke tekst op basis van de overgeleverde handschriften. De noodzaak van tekstkritiek is gegeven met het feit dat
er ongeveer 5700 Griekse handschriften van het Tweede Testament zijn,
waarvan er geen twee woordelijk overeenstemmen. Naast een reconstructie
van de oudst mogelijke tekst bestudeert de tekstkritiek ook het proces van
overleveren van die tekst en de verhouding van verschillende Griekse handschriften en ook antieke versiones (oude vertalingen). Juist in de tijd van de
Verlichting zijn er veel handschriften van de Bijbel opgedoken. Zo publiceerde
J. Mill in 1707 voor het Tweede Testament een tekst die gebaseerd was op
meer dan 30 gedrukte versies en 78 verschillende handschriften (Snoek 2008,
69).
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Bronnensplitsing
Naast de zoektocht naar de oudste handschriften ging men ook in de tekst
op zoek naar het verschil in stijl en taalgebruik, om de verschillen de bronnen
van ontstaan te zoeken. Bronnensplitsing stelt een andere vraag. Waar de
tekstkritiek vraagt: ‘Hoe luidt de tekst?’ is de vraag van de bronnensplitsing:
‘Welke eerdere teksten zijn in deze tekst verwerkt?’ Tevens werden er bij
deze methode overeenkomsten ontdekt met andere, niet-bijbelse teksten,
uit dezelfde tijd of dezelfde cultuur.
Een voorbeeld van bronnensplitsing vinden we bij Ashton. In Understanding the Fourth
Gospel (2007) wijst hij er op dat in Johannes 10 op twee manieren over het herder-zijn
van Jezus wordt gesproken. Jezus is de goede herder en er zijn schapen die niet van
deze kudde zijn (Johannes 10:16) die er ook bij horen. In Johannes 10:26 worden de
Farizeeën ineens expliciet als niet horend bij de kudde genoemd (Ashton 2007, 48).
Ashton veronderstelt dat dit hoofdstuk bestaat uit een tekst die voor de breuk met de
synagoge is geschreven en een tekst die na de breuk met de synagoge is geschreven
(zie ook de vijf ontstaanslagen bij Tomson paragraaf II A 1.3) en een eindredacteur die
beide tradities heeft opgenomen.
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In deze wijze van lezen wordt de tekst afgebroken in onderdelen en stukjes,
daarbij uitgaande van een ontstaansgeschiedenis van meerdere jaren. Het
evangelie naar Johannes is eveneens op deze analytische wijze gelezen. Het
evangelie is dan een samenstelling van teksten en verhalen uit verschillende
schriftelijke en mondelinge tradities, die door verschillende redacteuren zijn
samengevoegd. Exegeten zoals R. Bultmann en J. Ashton zijn van mening dat
het vierde evangelie uit verschillende bronnen is samengesteld. Zij veronderstelden dat er naast de zogenaamde Q-bron (de oertekst van woorden van
Jezus) ook een teken-bron heeft bestaan, waar de vierde evangelist gebruik
van heeft gemaakt. De archeologie en voornamelijk de vondst van de rollen
in Qumran en de opgravingen bij Nag Hammadi vormden een belangrijke stimulans voor deze historisch-rationele wijze van lezen. R. Brown benoemt vier
verschillende ontstaanslagen in het evangelie die door diverse redacteuren
zijn geschreven en door de laatste redacteur tot een geheel zijn gevoegd. Op
deze manier leest hij het evangelie wel als een geheel maar niet als door één
schrijver geschreven (Brown 1966, xxxix).
Men ontdekte naast het verschil in stijl ook chronologische coupures in het
evangelie. Zo geven Brown (The Gospel according to John, 1966, 232) en Ashton (Understanding the Fourth Gospel, 2007, 44) aan dat er ernstige geografische problemen zijn met de hoofdstukken 5 en 6 van het vierde evangelie.
Jezus is ineens van Jeruzalem in Galilea, ‘aan de overzijde van het meer’, dat
kan dus nooit de oorspronkelijke volgorde geweest zijn.
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Jezus moet toch eerst aan de ene kant van het meer geweest zijn voor hij
naar de andere kant gaat.
In de 19e en 20e eeuw heeft deze rationeel-analytische wijze van lezen ertoe
geleid dat de historiciteit van de bijbelverhalen steeds meer in twijfel werd
getrokken. Albert Schweitzer benadrukt in zijn Geschichte der Leben Jesu Forschung (1906) dat er nauwelijks harde feiten over het leven van Jezus beschikbaar zijn en dat bijbelwetenschappers hun eigen idealen projecteren op
de historische Jezus.
II A 1.3a Historiserende exegeten
Dodd
De nieuwtestamenticus Dodd (1953) probeert de stromingen die bekend zijn
uit de tijd van het ontstaan van het evangelie terug te vinden in de structuur
en het taalgebruik van het vierde evangelie. Hij gaat dus op zoek naar de werkelijke verteller of schrijver via de taalkundige eigenschappen van de tekst.
Dat doet hij ook om de eigen aard van het evangelie naar voren te laten komen tegenover de religieuze ‘Umwelt’ van de gnostiek en het rabbijnse judaisme. Hij wijst op overeenkomsten en verschillen met Philo en de Hermetici
en geeft veel aandacht aan het Grieks van die tijd. De vondst van de gnostische teksten bij Nag Hammadi in Egypte in 1945 had een opleving van de
bestudering en de beleving van de gnostiek opgeleverd, waarbij ook verbanden werden gelegd tussen het gnostische denken en het Johannesevangelie.
Dodd wijst dat af en wijst op de bekendheid van Johannes met het rabbijnse
denken van zijn dagen en geeft aan dat de zienswijze van de vierde evangelist
diep geworteld is in de Tora. Bij al zijn benaderingen toetst Dodd de tekst van
het vierde evangelie aan Philo en de Septuagint, maar wijst er steeds op dat
de oorsprong van de woorden en begrippen bij Johannes in het Eerste Testament ligt en dat de woorden daarom een andere lading hebben dan in het
Grieks-filosofische denken van die dagen. Zo zoekt Dodd de wortels van het
begrip λόγος logos in het Hebreeuwse woord  דברdabar zoals dat in het Eerste Testament voorkomt, voor woorden die gedaan worden. Dodd geeft een
aantal theologische begrippen aan die kenmerkend zijn voor het evangelie:
Symbolisme, Eeuwig leven, Kennis van God, Waarheid, Geloof/Vertrouwen,
Gemeenschap met God, Licht, Glorie en gerechtigheid, Geest, Messias, Zoon
des Mensen, Zoon van God en Logos. Deze indeling onderstreept wat
Boendermaker en Monshouwer stellen; dat het evangelie niet in één theologisch begrip te vangen is. Dodd geeft dus ook niet één kernwoord voor het
hele evangelie maar een hele reeks kernbegrippen. Hij noemt het evangelie
meer theologisch dan historisch. Daarin is hij niet de eerste want Clemens
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van Alexandrië noemde het evangelie van Johannes een spiritueel evangelie
en suggereerde daarmee dat het evangelie niet slechts puur historisch was,
maar dat het door zijn mystieke karakter gemaakt was om het christelijk discipelschap te benadrukken (Schneiders 2003, 1). Dodd ziet ook een overeenkomst in de discussies van het vierde evangelie met de dialogen van Plato.
Volgens Dodd is het evangelie een narratieve, dramatische manier om de theologische ideeën van de schrijver door te geven aan de gemeente waarvoor
hij schrijft. Door mee te gaan in deze verhalende gebeurtenissen worden de
ideeën en betekenissen van deze verhalen voor de hoorders en luisteraars
duidelijker (Dodd 1953, 445).
Deze gedachte wordt later overgenomen en uitgebreider ingevuld door Griffith-Jones (2008). Hij gaat er vanuit dat de mensen zo in het verhaal van Johannes worden meegenomen, dat het een verandering teweeg brengt in hun
geloof en leven.
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Brown
Brown (1966) gaat verder in het analyseren van de evangelietekst en geeft
aan dat er verschillende stijlen te vinden zijn in het Grieks van het evangelie.
Ook wijst hij erop dat in de proloog (Johannes 1:1-8) woorden voorkomen
die verder niet meer voorkomen in het evangelie, zoals λόγος logos
(woord)14, χάρις charis (genade) en πλἠρωμα plērōma (volheid). Brown
deelt het evangelie in vier delen: de proloog, het boek van de tekens (Johannes 1 –12), het boek van de glorie (Johannes 13 – 20) en de epiloog (Johannes 21). In zijn naspeuringen komt hij tot de ontdekking dat er minstens drie
redacteuren zijn die aan het vierde evangelie gewerkt hebben (zie ook de
vorige paragraaf). Deze redacteuren hebben echter de bewerkingen van de
anderen laten staan uit eerbied voor hen die er eerder aan werkten. Dit zou
de doublures in de tekst verklaren. Dat herhalingen in de tekst ook een didactisch doel zouden kunnen hebben, wordt door Brown niet als waarschijnlijk gezien (Brown 1988, xxiv). Iedereen die met groepen heeft gewerkt in onderwijsleersituaties weet echter dat de stof door de leerlingen
beter opgeslagen wordt door herhaling. Het is herkenbaar in de wet van
Jost15 en bij veel manieren om iets uit het hoofd te leren. Brown gaat dus
14 Letterlijk klopt dit niet want het woord Logos komt nog voor in 7:36, 12:38 en 48 en 14:24.
Waarschijnlijk bedoelt Brown dat het niet meer in die betekenis en met die lading voorkomt.
15 De wet van Jost gaat ervan uit dat we nieuwe gegevens snel moeten herhalen voordat het brein
ze kwijt is. Daarna kan er langere tijd tussen de herhalingen zitten. Herhaal nieuwe gegevens
eerst na een minuut, dan na vijf minuten, dan na een kwartier nog eens (www.trainyourbrain.tv). Digitaal gelezen december 2013.
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wel uit van de tekst als geheel maar blijft de verschillende redacties als verschillende ontstaanslagen accentueren. Hij wijst op allerlei verschillen in
woordgebruik en grammatica en deelt zo het evangelie op in diverse ontstaanslagen. Iets wat P. Tomson (1997) op grond van de spanningen tussen
Joden en Christenen ook doet, maar wel op een heel andere manier (zie paragraaf II A 1.3b).
Ashton
In het spoor van Brown gaat Ashton nog verder in het analytisch bijbellezen.
Ik noemde hem al vanwege de bronnensplitsing in de vorige paragraaf. Ashton gaat ervan uit (in navolging van Bultmann) dat het evangelie is ontstaan
uit verschillende bronnen die aanvankelijk zelfstandig gecirculeerd hebben;
een teken-bron en een openbaringen-bron (of bron van getuigenissen) en het
verhaal van de passie (Ashton 2007, 58). Ashton benoemt het onderscheid
tussen historiserend en literair (narratief of structureel) lezen met de termen
diachronisch en synchronisch lezen. Dit begrippenpaar, dat door F. de Saussure in de linguïstiek is ingevoerd om twee aspecten van het taalonderzoek
aan te duiden, neemt Ashton over. Een taalfenomeen wordt synchronisch genoemd wanneer alle elementen ervan behoren tot eenzelfde moment van
een talig systeem (‘état de langue’). Het is diachronisch wanneer het elementen bevat van verschillende ontwikkelingsstadia (Van Bork, 2012). Ashton
schrijft dat de exegeten die niet geloven dat er een Q-bron heeft bestaan,
behoren bij dezelfde groep mensen die nog geloven dat de aarde plat is (Ashton 2007, 23). Dat geeft aan hoe belangrijk de bronnensplitsing voor hem is.
Hij veronderstelt dat er minimaal twee edities van het Johannesevangelie zijn
geweest, omdat dat verklaart:
1. waarom Johannes 21 nog is toegevoegd, terwijl het evangelie met de belijdenis van Thomas toch al zijn hoogtepunt had bereikt;
2. waarom er een geografische en chronologische breuk zit tussen Johannes
5 en 6;
3. waarom er verschillende reacties zijn van de omstanders op het beeld van
de herder in Johannes 10 (zie ook de vorige paragraaf) en er ook verschillende beelden van de herder worden geschetst (als persoon, als stem en
als deur).
4. waarom Johannes 20:31 achter in het evangelie staat terwijl het een tekst
is die waarschijnlijk een afsluiting zou moeten zijn van het tekenboek dat
eindigt in hoofdstuk 12 (id., 42-52).
Net als Brown wijst Ashton op de verschillende theorieën die er in het historiserend lezen bestaan om de verschillen in het vierde evangelie te verklaren.
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Hij noemt de theorie van het verplaatsen dat wil zeggen: dat er van de oorspronkelijke tekst bladzijden verdwenen of verplaatst zijn. De tweede theorie
is die van een basisevangelie (Grundschrift) dat aan het Johannesevangelie
ten grondslag ligt. De derde theorie is de eerde genoemde theorie van de
verschillende bronnen, zoals we dat onder andere vinden bij Bultmann. En de
vierde theorie is die van de verschillende lagen of verschillende redacteuren
die ook Brown hanteert (id., 100 en 101), een theorie die we ook tegenkomen
bij Tomson (zie de volgende paragraaf). Volgens Ashton bestaat het vierde
evangelie uit drie verschillende literaire stijlen: het getuigenis, het raadsel en
het debat (id., 115). Deze vormen werden gebruikt omdat de evangelist op
deze manier de gemeente kon ondersteunen. De Johanneïsche gemeente
had te maken met verschillende − elkaar soms tegensprekende − uitdagingen. Aan de ene kant moest men antwoorden op de uitdagingen van het ‘moderne’ farizeïsme van die dagen en aan de andere kant wilde men vasthouden aan de ‘oude’ waarden van het Eerste Testament, die ten grondslag liggen aan de woorden en daden van Jezus. Zo ziet Ashton ook drie periodes in
de groei van de Johanneïsche gemeente. Hij ziet dat niet op grond van de
tekst, maar op grond van de beschikbare kennis over de geschiedenis van de
eerste gemeenten (id., 543).
In het overzicht dat T. Thatcher (2007) maakte van alle exegeten die zich bezig
gehouden hebben met het Johannesevangelie, schrijft Ashton over zijn poging om een synthese tot stand te brengen tussen de diachronische en de
synchronische benadering van de tekst. Maar net als in zijn boek blijft er een
spanning bestaan met hen die het evangelie als geheel willen lezen. Ashton
zegt in dat artikel, dat de literaire manier van lezen niet zijn voorkeur heeft.
Hij ziet zelfs Dodd als een tegenstander van het analytisch lezen, omdat die
niet door wil gaan met de bronnensplitsing en het evangelie meer als één
geheel wil zien. Ashton is dus volgens het schema in figuur 1 bezig met de
tekst en bekijkt die vanuit de ontwikkeling in de geschiedenis, maar heeft ook
oog voor de impliciete lezer, die de werkelijke auteur voor ogen had. Zo ontkent hij het catechetisch element in het vierde evangelie niet en ziet de stijlfiguur van het raadsel als horend bij de initiatieprocedures die gebruikt werden bij de integratie van de nieuwe leden van de gemeenschap (id., 132). Hoe
die integratie vorm kreeg, beschrijft Ashton niet. De verwijzing naar de initiatie dient alleen ter verklaring van de vorm-kritiek.
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Problemen voor het lezen met een catechetische blik bij de historiserende
leeswijze.
 Dodd heeft veel aandacht voor Philo en de Griekse stromingen van die
tijd, maar noemt nergens de Griekse manier van leren in die tijd. In het
volgende hoofdstuk komen we die leerwijzen wel tegen.
 Het ontkennen dat de herhalingen een didactisch doel hebben zoals
Brown doet, ontmoedigt om het evangelie met een catechetische blik te
lezen. Op de herhalingen in het vierde evangelie zal ik in de literaire en
structurele manier van lezen nog terug komen.
 Omdat de catechetische blik vraagt om een synchrone benaderingswijze,
geeft de diachronische benadering − hoe waardevol ook − geen antwoord
op de onderzoeksvraag. Het geraamte of fabula van de tekst zoals Eco
(1989) dat noemt, of de architectuur van het bijbelverhaal zoals SiebertHommes (1993) het omschrijft, raken gemakkelijk uit beeld als je alleen
met de onderdelen bezig bent.
Mogelijkheden voor het lezen met een catechetische blik bij de historiserende leeswijze.
 De verwijzing van Dodd naar het Eerste Testament als bron voor de woorden en begrippen biedt mogelijkheden om de tekst van het Johannesevangelie ook vanuit die traditie te verstaan.
 Voor de catechese kunnen de theologische begrippen van Dodd de inhoud
vormen van een curriculum. Dat is verderop uitgewerkt in paragraaf V B 1
bij de kernwoorden in het evangelie.
 Ook Dodds aandacht voor de dramatische, onthistoriserende manier van
vertellen kan voor verhalen in de catechese behulpzaam zijn.
 De diachronische benadering leert ons dat het Johannesevangelie regelmatig refereert aan andere teksten. Deze intertekstualiteit kan een catechetisch instrument zijn om dat het een encyclopedische competentie bij
de leerlingen veronderstelt, die diachronisch tot stand is gekomen.
 Het is voor de onderzoeksvraag interessant, dat we wellicht kunnen spreken over meerdere schrijvers en waarschijnlijk een ‘school’ van Johannes,
die het gedachtegoed van de leerling die Jezus liefhad op deze narratieve
manier heeft willen doorgeven. Culpepper heeft deze visie van de school
van Johannes verder narratief uitgewerkt en vergeleken met andere ‘scholen’ uit die tijd (zie paragraaf III A 3).
 De visie op de manier waarop de vragen van de Johanneïsche gemeente
invloed hebben gehad op de vorm en structuur van het evangelie, zoals
Ashton die schetst, kan helpen om de catechetische vraag te distilleren.
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Ashton zegt immers dat de vorm van het evangelie met zijn vele raadsels
hoort bij de initiatieprocedure van de gemeente. Hij werkt deze raadsels
niet pedagogisch-didactisch uit. Daarom is er in dit onderzoek de mogelijkheid dit wel te doen.
II A 1.3b Historiserend lezen vanuit de Joodse historische wetenschap
(Tomson)
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Historisch lezen
Op een andere manier dan hiervoor is Tomson op zoek naar de historische
Jezus. Hij schrijft in Als dit uit de hemel is (Tomson 1997, 98) dat de eerste
speurtocht naar de historische Jezus vastliep in psychologische biografieën
die meer op fantasie dan op onderzoek waren gebaseerd. Hij wijst erop dat
er verandering kwam in het denken over Jezus toen men de Joodse apocalyptische geschriften herontdekte en er ook in kringen van de Joodse historische wetenschap belangstelling ontstond voor de figuur van Jezus. Tomson
gaat ervan uit dat we de historische gestalte van Jezus op het spoor kunnen
komen binnen het Jodendom van zijn tijd. Hij wil niet meegaan in de scheiding tussen geschiedschrijving en theologische betekenis, maar denkt de theologische betekenis van Jezus te vinden in zijn Joodse context. Voor alles is
de Schrift daarbij het referentiekader. Deze beschrijving zou daarom ook kunnen passen in de twee volgende paragrafen maar juist vanwege Tomsons eigen opstelling (id., 6) kies ik ervoor hem hier, bij de historisch-analytische
manier van lezen, onder te brengen.
Vijf lagen van ontstaan
Tomson gaat er net als Brown vanuit dat het evangelie naar Johannes door
verschillende redacteuren is opgeschreven. Hij spreekt over vijf lagen en illustreert dat vooral met de wijze waarop er door de evangelist over ‘de Joden’
wordt gesproken. Tomson zegt dat net als bij Lucas in Handelingen het begrip
Joden 70 maal voorkomt16. Zijn conclusie is dat dit duidt op een niet-Joodse
gesprekssituatie. Tomson verbindt daar vijf conclusies aan.
1. Het vierde evangelie beschrijft de Joodse gesprekspartners van Jezus van
buitenaf (2:13; 5:1; 6:4; 7:2; 11:55; 19:42).
2. Het vierde evangelie beschrijft ook Jezus’ Joodse medestanders van buitenaf (8:31).

16 Deze telling van Tomson is niet correct. Bij Lucas komt het 5 keer voor en in Handelingen 79
keer dat zou dus samen 84 keer zijn en bij Johannes komt het 71 keer voor (bron: Logos studie
van bijbelwoorden).
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3. Het vierde evangelie formuleert Jezus’ verhaal vanuit de toestand van een
totale breuk met de Joden (9:22; 12:42v en 16:2).
4. Het vierde evangelie lijkt te spreken vanuit een totale breuk met de Joodse
gemeenschap in Jeruzalem (8:31-45).
5. Het vierde evangelie denkt in termen van vijandschap jegens de Joden.
De vijfde conclusie lijkt in tegenstelling met de eerste, waar het nog gaat over
een feest van de Joden of het reinigingsgebruik van de Joden. Volgens
Tomson is de verklaring voor deze dubbelheid het feit dat er verschillende
lagen zijn in het Johannesevangelie. Er is volgens hem een oudste Joodse laag
en daar zijn steeds meer ‘buiten-Joodse’ en ‘anti-Joodse’ versies overheen
gekomen, zodat de hele ontwikkeling binnen de Johanneïsche gemeenschap
erin tot uitdrukking komt.
Daarom is zijn eindconclusie:
6. Het vierde evangelie geeft een ontwikkeling te zien van een binnen-Joodse
discussie naar een anti-Joodse polemiek.
Tomson heeft slechts één argument om dat te bewijzen (id., 295) en dat vindt
hij in de brieven van Johannes en in het bijzonder in de derde brief. Deze brief
zou een splitsing in de Johanneïsche gemeenschap aangeven. Als je de vijf –
of eigenlijk zes lagen – van Tomson volgt, blijft als laatste de anti-Joodse polemiek naklinken. Dat kleurt het vierde evangelie als anti-Joods. Het is echter
ook mogelijk om al deze verschillende houdingen tegenover het Jodendom,
als een bestaand gegeven binnen de Johanneïsche gemeenschap, naast elkaar te laten staan. Dit naast elkaar laten bestaan van de verschillende visies
is ook te lezen bij Felsch (Die Feste im Johannesevangelium, 2011). Zij wil de
verschillende mogelijkheden om tegen ‘de Joden’ aan te kijken naast elkaar
lezen, omdat zij wil uitgaan van de tekst als geheel. Zij beschrijft de situatie
van de vierde evangelist als volgt: behalve de ondergang van de tempel
moest de evangelist ook nog de uitroeiing van het Jodendom van zijn dagen
meemaken. Daarom zijn de ‘feesten van de Joden’ volgens Felsch (Felsch
2011, 45) het enige houvast voor de evangelist en de eerste christelijke gemeente. In het vieren van de feesten vindt de ontmoeting tussen God en zijn
volk plaats en – volgens Felsch – is Jezus de verpersoonlijking van het heil dat
gevierd wordt (id., 17).
Feesten
Tomson gebruikt de feesten ook, maar dan om achter de historische Joodse
achtergrond van Jezus te komen. Hij geeft aan dat feesten en tekenen de opbouw van het evangelie naar Johannes bepalen en zegt dat het om zes feesten gaat: drie paasfeesten; het ongenoemde feest; Chanoeka; en het Loofhuttenfeest. Hij wijst echter de indeling van Guilding (1960) en Elderenbosch
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(1976) af, omdat hij van mening is dat de latere redacteuren van het evangelie een grote weerstand hebben tegen het Joodse ritueel. Felsch (2010) is
echter van mening dat dit noemen van de feesten zo typisch is voor het evangelie naar Johannes, dat men niet om de Joodse kalender als basis voor het
evangelie heen kan. Tomson schrijft ook over de sjabbat, maar betrekt deze
bij de wet en de geboden en niet bij de feesten. Dat Jezus een nieuwe inhoud
geeft aan de sabbat, is volgens Tomson de ontbinding van de wet. Hij herkent
deze stijl in de manier van de latere Rabbijnse discussies. Hij ziet het niet als
een nieuw bevrijdend vieren van de schepping. Tomson noemt de feesten
wel, maar alleen om de Joodse context van Jezus te illustreren. Het is bijzonder dat de vierde evangelist in tegenstelling tot de synoptici zoveel aandacht
aan de feesten geeft. Waarom wil de schrijver die leefde in een gemeenschap
die niet door het Jodendom van die dagen werd geaccepteerd, toch die
Joodse feesten als kapstok voor zijn evangelie gebruiken? We zullen er bij het
liturgisch lezen op terug komen.
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Structuur
Tomson geeft ook nog aan (Tomson 1997, 268) dat de beschrijving van de
tekenen in het evangelie afhankelijk is van de structuur van het vierde evangelie. Hij ziet een breuk tussen hoofdstuk 12 en 13 van het evangelie. Beide
delen eindigen met het motief van sterven en opstanding. In het eerste deel
lezen we in hoofdstuk 11 de opstanding van Lazarus, in hoofdstuk 12 de reactie van de omstanders daarop en aan het eind van het evangelie ziet
Tomson een parallel met de beschrijving van de opstanding van Jezus in
hoofdstuk 20 en de reactie van de leerlingen daarop in hoofdstuk 21. Het
eerste deel van het evangelie (tot en met hoofdstuk 12) bestaat volgens
Tomson uit de polemiek met de omstanders en het tweede deel (vanaf
hoofdstuk 13) uit het onderricht aan de leerlingen. Tevens constateert hij dat
de tekenen van Jezus alleen een rol spelen in het eerste deel.
Problemen voor het lezen met een catechetische blik bij de lezing vanuit de
Joodse historie.
 Net als bij de vorige historiserende methodes levert het analyserend kijken naar de teksten voor dit onderzoek naar het catechetisch spoor niet
veel aanknopingspunten, omdat Tomson het evangelie ziet als een opeenstapeling van diverse ontstaanslagen. Hij geeft geen antwoord op de vraag
waarom de latere redacteuren die verschillende versies naast elkaar hebben laten staan.
 De aandacht voor de anti-Joodse polemiek overheerst deze uitleg van
Tomson.
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Mogelijkheden voor het lezen met een catechetische blik bij de lezing vanuit
de Joodse historie.
 Tomson schetst een duidelijk beeld van het Jodendom van de eerste eeuw
en hoe het onderwijs geworteld was in het Eerste Testament. Daardoor
wordt er veel duidelijk over de vroege vormen van catechese.
 Ook wijst Tomson op het feit dat het Tweede Testament een van de weinige schriftelijke bronnen is waarin over het Jodendom van de eerste eeuwen wordt verteld; zij het dan wel met een – zoals Tomson het noemt –
‘buiten-Joodse’ insteek. De ‘binnen-Joodse’ geschriften, zoals Misjna en
Talmoed, zijn echter pas in de derde en vierde eeuw op schrift gesteld.
 De indelingen in twee grote delen is ook catechetisch van belang. Eerst
gaat het om de houding tegenover de omgeving en daarna gaat het om
het onderricht voor hen die reeds een keuze hebben gemaakt. Maar
Tomson is daarin niet uniek andere exegeten zoals Brown, Moody Smith,
Elderenbosch en Chennattu gebruiken deze indeling ook.
II A 1.4 Lezen met het oog op de context van de werkelijke auteur en de
impliciete lezer
II A 1.4a Bultmann
Algemeen
Bultmann heeft de historisch-kritische exegese en systematische theologie in
zekere zin geïntegreerd. Hij wilde de boodschap van het Nieuwe Testament
zó interpreteren dat ze mensen van de twintigste eeuw werkelijk in de kern
van hun bestaan kon raken. Bultmann stelt dat men de Bijbel (en ook andere
religieuze teksten) op twee manieren kan lezen, historisch en geschichtlich
(verhalend). Wanneer men de bijbelse geschriften historisch leest, dan beschouwt men ze als objecten, die wetenschappelijk onderzocht kunnen worden. In de tweede benadering, die Bultmann geschichtlich (vertellend)
noemt, spreekt de tekst als subject mij als subject aan; ik word geconfronteerd met een Daseinsverständnis dat van mij een reactie vraagt. In de eerste
fase, die van de historische benadering, probeert men de mythische taal als
historisch object te begrijpen, zodat ze in de tweede fase, die van de vertellende benadering, ontmythologiseerd kan worden. Duidelijk moet zijn dat de
verhalende benadering de historische benadering veronderstelt. De laatste
is niet een stap die men eventueel zou kunnen overslaan (Menken 2006,
100). Het Nieuwe Testament (en eigenlijk de hele Bijbel) veronderstelt, aldus
Bultmann, een mythisch wereldbeeld. Dit wereldbeeld is volgens Bultmann
voor de moderne mens absoluut ongeloofwaardig geworden. Hij wijst op de
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totaal verschillende beleving van de werkelijkheid in onze tijd en ten tijde van
het ontstaan van het Tweede Testament en dus ook van het vierde evangelie.
Het wereldbeeld en de beleving van het wereldgebeuren, als gestuurd door
god of lot, past niet meer in onze tijd waarin we weten van natuurwetten en
techniek. Als we ziek worden, gaan we naar een dokter en bidden niet om
genezing of drijven de ziekte uit met exorcisme. Bultmann is van mening dat
je de bijbelteksten daarom niet letterlijk moet nemen.17 Betekent dit nu dat
de bijbelse geschriften niet langer relevant zijn? Bultmann beantwoordt die
vraag nadrukkelijk ontkennend: mythen, en dus ook de Bijbel met zijn mythische taal, zijn uitdrukking van een Daseinsverständnis, een verstaan van het
menselijk bestaan. Om door de mythische taal van de Bijbel heen tot het erin
uitgedrukte verstaan van ons bestaan te geraken, is Entmythologisierung,
(ontmythologisering) nodig (id., 94).
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Ontmythologiseren vanuit de context (bronnen)
Bultmann laat ons een evangelist zien die te maken had met een mythologische bron, een teken-bron en een openbaringen-bron. Deze bronnen kwamen volgens hem voort uit de sekte van Johannes de Doper en uit de stroming van de meer ontwikkelde gnostici (Bultmann 1971, 6). Hij gebruikt de
proloog van het evangelie om dit te illustreren. De pre-existentie van Jezus
ziet hij als een mythologische bron en het gebruik van ‘de logos’ als een gnostische bron. Daarmee legt hij sterk de nadruk op de hellenistische wereld
waarin het vierde evangelie is ontstaan en op de eerste gemeente die het
verhaal ging gebruiken om te getuigen. Vanuit die verkondigende insteek is
er volgens Bultmann veel ingevoegd in de tekst van het evangelie. Volgens
het schema van figuur 1 is Bultmann bezig met de context van de werkelijke
auteur en de context van de impliciete lezer. Hij blijft de ontstaanscontext erg
belangrijk vinden voor het verstaan van de teksten. Bultmann heeft geprobeerd de manier van vertellen los te koppelen van het wereldbeeld, ook van
het onze. De beelden van Jezus’ neerdalen en opstijgen, zoals in de proloog
in Johannes 1, wil hij zien als een mythe. Hij wil af van het kosmische denken
over de wereld in drie lagen: de hemel, de aarde en de onderwereld.
Bultmann probeert de moderne mens met zijn wetenschappelijke wereldbeeld en zijn afwijzing van een mythisch wereldbeeld volstrekt serieus te nemen, en deze mens te laten zien dat de christelijke boodschap ook na de Ver-

17 Of zoals in de ‘Amsterdamse traditie’ wordt gezegd: De bijbelverhalen zijn wel waar, maar niet
echt gebeurd. Dat betekent niet dat de historie er niet meer toe doet. Het gaat erom dat de
waarheid van de tekst niet staat of valt met het ‘echt gebeurd’ zijn.
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lichting relevant is. Deze methode van het ontmythologiseren van het bijbelverhaal en de bijbeltekst blijft soms steken in het accent op de context en de
tijd van ontstaan van het evangelie, omdat Bultmann juist met deze context
en de theologie van de eerste gemeenten de bijbeltekst wil ontmythologiseren. De gemeentetheologie van de eerste eeuwen kleurt deze manier van lezen en van die gemeentetheologie weten we maar weinig. Bultmann ziet de
leefwereld van het heden, van de lezers van zijn tijd, gekleurd door de existentiefilosofie. In onze tijd echter is de filosofie grotendeels losgelaten bij het
bijbellezen en is er veel meer een interactieve manier van bijbellezen ontstaan die meer aansluit bij de leefwereld van de 21e eeuw.
Ontmythologiseren vanuit de Schrift
Een ander aspect, dat mijns inziens ook veel ontmythologiseert, is het laten
meeklinken van de Schrift en voornamelijk het Eerste Testament. ‘In den beginne was het Woord’ is dan niet enkel een beschrijving van een pre-existentie van Jezus, maar een verwijzing naar Genesis 1. Deze context van het Eerste
Testament gebruikt Bultmann nauwelijks. We zullen die context bij Moody
Smith in de volgende paragraaf wel tegen komen. Bultmann waarschuwt ons
ervoor het Johannesevangelie te letterlijk te lezen en wijst erop dat de evangelist zelf in zijn manier van vertellen ontmythologiseert (Bultmann 1971,
20). Het openbarend optreden van Jezus zoals de evangelist dit beschrijft,
ontmythologiseert – bij nauwkeurig lezen – als vanzelf de bronnen die de
schrijver heeft gebruikt, zoals in Johannes 1 waar het Woord vlees wordt. Dat
is iets wat volgens de gnostici niet zou kunnen(id., 64) – Logos is bij de gnostici immers geestelijk en geen vlees –. Bultmann ziet het ook in Johannes 3
waar de evangelist zelf het begrip ‘wedergeboorte’ ontmythologiseert (id.,
133).
Filosofie als taal van vandaag
De methode van Bultmann om vanuit de filosofie de Schrift te lezen, is echter
ook zeer aan zijn ervaring en zijn tijd gebonden. Die tijd is voor ons ook een
ervaring van toen geworden. Dat verklaart misschien wel waarom zijn leeswijze niet meer zo vaak gebruikt wordt in de hedendaagse exegese. Bultmann
heeft ons drie dingen onder de aandacht gebracht. In de eerste plaats: de
Bijbel spreekt mythische taal, en die taal kan het verstaan van de bijbelse
boodschap in de weg staan. In de tweede plaats: de bijbelse boodschap
spreekt mensen niet automatisch aan, maar er is een ‘vertaalslag’ nodig, van
de taal van de Bijbel naar de taal van het heden. In de derde plaats: goede
historisch-kritische exegese is een conditio sine qua non voor een adequate
vertaalslag. Bultmann heeft op dat terrein een fenomenale bijdrage geleverd
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aan de bijbelwetenschap. Menken geeft als kritiek: ‘Het grote manco van
Bultmanns theologie is de eenzijdige focus op het individu en op het heden,
waarmee het aspect van de bijbelse boodschap wordt verdonkeremaand dat
God ook een God is die toekomst schept, voor zijn gehele schepping. Die eenzijdigheid komt zeker voor een deel ook door Bultmanns gebrek aan aandacht
voor het Oude Testament en de Joodse traditie’ (Menken 2006, 107-109).
Structuur
De structurele indeling van Bultmann, die gaat over de openbaring van de
heerlijkheid (doxa) aan de wereld (Johannes 2:1-12:50) en de openbaring van
de heerlijkheid aan de gemeente (Johannes 13:1 – 21-:31), hebben Tomson
en Moody Smith van hem overgenomen.
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Problemen met het lezen met een catechetische blik bij het ontmythologiserend lezen.
 Het gebruik van de gemeentetheologie als uitleg voor de verschillen in het
Johannesevangelie wijst wel op het belang van de ontstaanscontext, maar
naast de Schrift zelf is ons niet veel bekend over de theologie van de eerste gemeenten en de volgelingen van Johannes de Doper en de gnostici.
Op grond van de tekst van het evangelie is niet gemakkelijk te analyseren
welke verkondigende aspecten de evangelist zou hebben ingevoegd.
 De twee doelgroepen – de wereld en de gemeente – hebben een getuigend en catechetisch motief in zich. Dat de eerste gemeenten dit evangelie gebruikten om van Jezus te getuigen in een hellenistische wereld kan
een zekere didactische structuur opleveren die door Bultmann niet didactisch wordt uitgewerkt.
Mogelijkheden voor het lezen met een catechetische blik bij het ontmythologiserend lezen.
 Voor de catechese kan het ontmythologiserend lezen zeer behulpzaam
zijn voor de catecheet, maar de catechisant heeft het meeste aan het ontmythologiserend vertellen van de verhalen.
 De basis die Bultmann daarvoor heeft gelegd, is van grote waarde en was
in de jaren vijftig van de vorige eeuw, samen met de theologie van K.
Barth, voor M. Timm in Duitsland de inspiratie voor het opzetten van een
catechese methode over het Johannesevangelie, waarin ze de catechisanten aan de hand van het verhaal van Nikodemus (Johannes 3:1-11) op
zoek laat gaan naar de vraag over de waarheid (Kumlehn 2007, 47 vv).
 De oproep voor een vertaalslag is een opdracht voor de catecheet, al is de
taal van vandaag voor ons anders dan voor Bultmann.
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Ontmythologiserend vertellen van bijbelverhalen vinden we in de jaren zeventig van de vorige eeuw in Nederland bij de kinderbijbel Woord voor woord
van Eijkman (1976) waar vooral ook de tekeningen van Bouman sterk ontmythologiserend werken. Ook P. van Midden probeert in de Groeibijbel (2002)
zo te vertellen dat het niet slechts verhalen zijn die daar en toen gebeurden.
Deze actualiserende methoden van vertellen zijn niet altijd ontmythologiserend zoals Bultmann het bedoelde, maar helpen wel bij de vertaalslag van de
mythische taal van de Schrift naar het leven van vandaag. Daarin zijn ze ook
sterk correlerend, dat wil zeggen dat ze in woord en beeld proberen aan te
sluiten bij de leefwereld van nu. In hoofdstuk IV en VII wordt dit correlerend
leren verder besproken als didactische werkvorm.
II A 1.4b Nieuwenhuis
Geografische context
De rooms-katholieke Nieuwtestamenticus J. Nieuwenhuis gaat in Johannes de
Ziener (2004) uit van geografische context, namelijk de tegenstelling tussen
Jeruzalem en Galilea. Hij gaat er tevens vanuit dat deze tegenstelling een sociologische is. Het gaat om het rijke Jeruzalem tegenover het arme Galilea en
het machtige de (religieuze) wet uitmakende Jeruzalem tegenover het vrijgevochten Galilea (id., 20 en 28). Hij ziet daarin duidelijk een correlatie met de
structuur van de kerk (vooral de Rooms-katholieke) van onze dagen. Deze tegenstelling tussen de plaatselijke parochies en de bisschop van Rome gebruikt hij om de discussie van Jezus met de Joden Ἰουδαῖοι (Ioudaioi) vorm te
geven. Hij wil het evangelie niet antisemitisch lezen en leest de term Ἰουδαῖοι
als ‘Die Joden uit Jeruzalem’. Hij doet dit omdat in de synoptische evangeliën
de tegenstelling tussen Jezus en de Schriftgeleerden en hogepriesters ook
duidelijk naar voren komt. Als je deze geografische context zou willen aanhouden, is het wel opvallend dat Jezus nergens zoveel heen en weer reist tussen Galilea en Judea (Jeruzalem) als in het vierde evangelie.
Van Tilborg (1988) wijst op een groeiende afwijzing van Jezus eerst in Judea
en dan ook in Galilea. Zijn denkwijze lijkt wat dat betreft op die van Nieuwenhuis (zie paragraaf II B 1.2).
Kosmos
Verder wijst Nieuwenhuis erop dat het begrip κόσμος kosmos (wereldorde of
wereld) slaat op de Romeinse wereld van die dagen en niet op de kosmos
zoals wij het heelal en ons melkwegstelsel noemen. Het is de niet-religieuze
macht die het dagelijks bestaan stuurt en regelt. Het woord komt in het evan-
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gelie 76 keer voor. Als je echter kijkt naar het gebruik van dit woord in Johannes 1 heeft het aanvankelijk een positieve lading: God als schepper van de
wereld (kosmos) en het woord dat in die wereld (kosmos) komt. Alleen als de
wereld het woord niet erkent en herkent, krijgt het een negatieve betekenis.
Het komt dus voor in een dubbele betekenis, als de wereld waar de leerlingen
zich niet aan moeten conformeren, maar het slaat ook op de hele wereld
waarvoor Jezus is gekomen.
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Zien
Zoals we aan het begin van dit hoofdstuk noemden, is Nieuwenhuis de enige
die met één kernwoord het evangelie, de brieven (van Johannes) en het boek
Openbaring leest. Hij noemt ‘zien’ als kernwoord, maar wijst er ook op dat
we, om alles te zien in het evangelie, een spade (om te graven) en een vergrootglas nodig hebben (id., 18). Hij wijst dus op een manier van zien, die op
zoek gaat naar betekenissen achter de tekst en die tussen de regels wil lezen
of kijken. Een methode die voor de mystagogische wijze van leren en lezen
van groot belang zal blijken te zijn. Theologisch lezen met het woord ‘zien’ als
kernbegrip, zien we ook bij Kumlehn (2007), die op grond van de verteltheorie van Ricoeur tot dit kernbegrip komt. Zij duidt het echter vooral catechetisch en ziet het waarnemen en vooral het ‘zien’ als een didactische sleutel
om met de catechisanten het Johannesevangelie te lezen. Ook Schneiders
(1983) wijst op het belang van de keuze voor zien of niet zien als hoofdaccent
in het Johannesevangelie.
Problemen voor het lezen met een catechetische blik bij het lezen vanuit de
sociale context.
 Het lezen vanuit een sociologische tegenstelling kan een duidelijk gevolg
hebben voor het lezen in onze tijd, doordat de sociale context van de werkelijke hoorder mee wordt genomen in deze benadering. Maar het Johannesevangelie gebruiken om de Rooms-katholieke kerk van onze dagen te
bekritiseren, kleurt wel erg deze leeswijze van Nieuwenhuis.
Mogelijkheden voor het lezen met een catechetische blik bij het kernwoord
zien.
 De manier van lezen met een spade en een vergrootglas is een goede metafoor voor het zoeken naar wat verborgen is in het evangelie. Een methode die bij de mystagogische catechese van groot belang is.
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II A 1.4c Moody Smith
Een andere exegeet die de context van de werkelijke schrijver en vooral die
van de impliciete lezer belangrijk vindt, is D. Moody Smith. Naast zijn commentaar op het Johannesevangelie (1999) heeft Moody Smith (1995) ook een
theologie van het vierde evangelie geschreven. Volgens hem heeft de schrijver van het evangelie twee doelen:
a) vertellen over Jezus
b) de opbouw van de christelijke gemeente (In dit laatste doel herkennen we
een zekere didactische opzet).
Ontstaanscontext
De context, de wereld, waarin het evangelie is ontstaan speelt bij Moody
Smith een grote rol. Volgens hem is kennis van het Jodendom en het vroege
christendom dé manier om meer te weten te komen over Johannes. Daarin
verschilt hij van Bultmann, die de context van het vroege christendom belangrijk vindt, maar de Joodse context niet benadrukt en meer het accent legt
op de Grieks-Romeinse ‘umwelt’. Moody Smith wijst bijvoorbeeld wel op de
parallel tussen Genesis 1 en Johannes 1, maar ziet in het eerste hoofdstuk
ook overeenkomsten met de gnostische geschriften van de Mandeërs waar
ook begrippen als woord, licht en waarheid voorkomen. Moody Smith ziet
deze groep (die ook verband zou kunnen houden met Johannes de Doper)
echter niet als vroege christenen maar als een Joodse sekte. Hij geeft op verschillende manieren aan dat er opvallend veel andere, ook niet-Joodse invloeden in het taalgebruik van Johannes te herkennen zijn. Zoveel dat je zou
vermoeden dat de schrijver in zijn theologisch taalgebruik zoveel mogelijk lezers wil interesseren voor zijn verhaal. Toch is de inhoud van het evangelie
van een heel eigen Joodse en christelijke betekenis.
Context van het Tweede Testament
Moody Smith is van mening dat we veel over die context te weten kunnen
komen uit het hele Tweede Testament. Hij wijst op de verwantschap in het
woordgebruik met de brieven van Johannes en het boek Openbaring, maar
denkt toch dat het evangelie later is ontstaan dan de brieven. Misschien zijn
ze uit een Johanneïsche school, maar hij ziet de schrijver van het vierde evangelie als op zichzelf staand. In tegenstelling tot Tomson ziet hij wel parallellen
met het theologisch denken van Paulus. Het zou als het evangelie zo laat is
ontstaan, ook vreemd zijn dat Johannes Paulus niet gekend zou hebben. Dat
zij elkaar beïnvloed hebben, is echter automatisch als zekerheid aan te nemen. Paulus en Johannes schrijven beiden dat de mens niet zonder God kan
leven en het reddend optreden van Jezus nodig heeft (Moody Smith 1995,
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81). Ook zien ze allebei een belangrijke, maar toch ook weer andere rol voor
de Geest (id., 79). Daarom veronderstelt Moody Smith dat er een theologie
van de vroege kerk was, waarin veel overeenkomsten maar ook verschillen –
zoals het gebruik van de uitleg van het begrip genade – zijn te vinden. In vergelijking met de brief aan de Hebreeën ziet hij een overeenkomst met de preexistentie van Jezus (Johannes 1:1-3) en het feit dat beide schrijvers Jezus benoemen als de Messias van Israël. In de vergelijking met de synoptici ziet hij
grotere verschillen. Zo is Jezus’ optreden niet een optreden in Galilea alleen,
maar reist Jezus voortdurend op en neer (id., 19 en 63). Ook de datum van
de kruisiging en de beschrijving van de rechtspraak met Herodes en Pilatus
zijn totaal verschillend in het vierde evangelie. Er zijn wel overeenkomsten
wat betreft de gebeurtenissen, maar er zijn grote verschillen in de wijze van
vertellen. Moody Smith wijst bijvoorbeeld op het jongetje dat de vijf broden
brengt (Johannes 6:1-15) en vergelijkt dat met de verhalen van de wonderbaarlijke spijziging bij Marcus en Matteüs, waar dat jongetje niet voorkomt.
Zijn conclusie is dat Johannes wel beïnvloed is door zijn Joodse, christelijke
en andere voorgangers, maar dat het gebrek aan exacte parallellen en modellen voor zijn theologisch denken en christologische opvattingen hem tot
een zeer origineel denker maakt (id., 74).
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Theologische structuur
In zijn theologische benadering van het vierde evangelie noemt Moody Smith
vier thema’s of preposities: als eerste God; als tweede de Schriften; als derde
Jezus en als vierde verkondiging, kerk en Geest. Kort samengevat zegt Moody
Smith hier over:
God en de Schriften: God leer je kennen uit de Schrift en Jezus uit het evangelie.
Jezus: Uit het evangelie wordt duidelijk dat Jezus een mens is, (1:14) een inwoner van Nazareth, de zoon van Jozef (1:45) en een Jood (4:9.22). Verder
zegt Moody Smith dat het evangelie begint met een geloofsbelijdenis, die
van Johannes de Doper. Jezus is het lam van God, de zoon van God, de
Geest rust op hem en hij doopt met de heilige Geest (Johannes 1:29-34).
De opstandingsverhalen zijn bij Johannes het minst lichamelijk; er wordt
niet aangeraakt en Jezus wordt niet herkend.
Verkondiging, kerk en Geest: de boodschap van de eerste gemeente werd niet
alleen gedefinieerd doordat zij zich moest afzetten tegen het Judaïsme,
maar vooral door het geloof dat de Geest van Jezus doorwerkt in de gemeente. Die levende Geest en het feit dat de gemeente afhankelijk is van
die Geest, zijn het kenmerk van de Johanneïsche christologie (Moody
Smith, 79).
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Deze opsomming van theologische begrippen geeft aan dat ook Moody
Smith niet één kernwoord voor het hele evangelie gebruikt als hij het theologisch wil lezen.
Structuur
Andere aspecten van het werk van Moody Smith zouden ook bij het structureel en literair lezen ondergebracht kunnen worden omdat hij – in het spoor
van Bultmann – een duidelijke tweedeling maakt in het evangelie: de openbaring van de heerlijkheid van Jezus aan de wereld en de openbaring van de
heerlijkheid van Jezus aan de gemeente (id., 80). Moody Smith begint met
Johannes 1:14 waar staat – als geloofsbelijdenis – dat we de heerlijkheid van
het Woord dat bij ons is komen wonen, hebben gezien. Het Woord, zoals Johannes dat beschrijft, dat als een licht in de wereld is gekomen, het Woord
dat die wereld niet heeft gegrepen en begrepen. Deze zin uit de proloog van
het vierde evangelie brengt Moody Smith tot het beschrijven van die wereld.
Die wereld is wel vol van duisternis (Johannes 1:4, 5), maar het is ook de door
God geschapen wereld, waarin het licht schijnt. Moody Smith noemt een zestal manieren waarop Jezus zich openbaart in die wereld:
1. de Messias van Israël. Johannes is de enige die dit Hebreeuwse woord
noemt. De synoptici gebruiken het Griekse Christos of Jezus Christus. Er
wordt niet geheimzinnig gedaan over de titel zoals bij de synoptici. Johannes is de enige die Pilatus boven het kruis laat zetten: ‘Koning van Israël’
en niet ‘Koning der Joden’. In meerdere opzichten klinkt ook bij Johannes
het Davidische koningschap mee.
2. de rol van Jezus, zijn afkomst en hoe men tot geloof komt. Jezus komt van
God, dat vertelt niet alleen Johannes 1, maar Jezus zegt het ook zelf in Johannes 3:13-15, 5:19-47, 6:36, 46 en 57, 8:18 en 54. De mensen kunnen
op tweeërlei manieren tot geloven komen (Johannes 1:12 en 13): a) het
licht aannemen en b) uit God geboren zijn. Moody Smith omschrijft het
licht aannemen als de oude traditie in een nieuw licht zien.
3. het zenden van de Zoon. Het gnostische beeld van God die neerdaalt op
aarde zou in hoofdstuk 1 gelezen kunnen worden. Het is jammer dat
Moody Smith niet aangeeft dat zowel Dodd als Bultmann tegen dat beeld
zijn van Jezus die neerdaalt en opstijgt. Het beeld van ‘de Zoon van God’
zoals Bekker dat uitwerkt, komt bij Moody Smith niet aan de orde.
4. het karakter en de theologische betekenis van Jezus’ boodschap. Moody
Smith wijst erop dat het evangelie na Pasen is geschreven en dat de opstanding alle verhalen kleurt. Kernbegrippen in de boodschap van Jezus
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zijn voor Moody Smith: de leerlingen, het koningschap, de tekenen, de
woorden, de dood als verheerlijking en de opstanding.
5. de andere titels voor Jezus. Rabbi, profeet en Elia, zoon van God en Mensenzoon worden door Moody Smith achter elkaar genoemd. Bekker legt
het, mijns inziens, duidelijker en overtuigender uit (zie paragraaf II B 2.1).
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De openbaring van Jezus’ heerlijkheid aan de gemeenschap laat Moody
Smith net als Chennattu en Tomson in hoofdstuk 13 beginnen. Deze gemeenschap of gemeente is volgens hem in de meest letterlijke zin een conditio sine
qua non voor de theologie van Johannes. Die gemeente krijgt te horen over
zeven onderwerpen, die ook heel goed catechetische onderwerpen zouden
kunnen zijn:
1) de geest als trooster en leraar;
2) de eenheid en de gemeenschap;
3) liefde als het gebod van Jezus;
4) het leven als gave en opgave;
5) het gebed;
6) de gemeente als gemeenschap met Jezus;
7) de sacramenten.
Moody Smith ziet in deze Johanneïsche theologie veel overeenkomsten met
Paulus. Het is opvallend dat Moody Smith zoveel Joodse begrippen noemt bij
de openbaring aan de wereld. Dat moet dan wel een Joodse wereld zijn en
niet een Griekse. Daarin verschilt zijn visie duidelijk van die van Tomson.
Problemen met het lezen met een catechetische blik bij het lezen vanuit de
context van de impliciete lezer
 Moody Smith staat minder kritisch tegen over de gnostiek dan Dodd en
Bultmann.
 Van drie ‘titels’ van Jezus, Zoon van God, Messias van Israël en Mensenzoon, die Johannes gebruikt, werkt Moody Smith alleen de Messias van
Israël uit. De Zoon wordt wel genoemd maar alleen vanuit de zending van
de Zoon en niet vanuit het contrast met het Griekse beeld van de keizer
als godenzoon (een beeld dat je vanuit de Griekse context toch zou kunnen verwachten).
Mogelijkheden voor het lezen met een catechetische blik bij het lezen vanuit
de context van de impliciete lezer
 Deze contextuele theologische benadering helpt op verschillende manieren om het catechetisch spoor te ontdekken in het vierde evangelie. Het
jongetje dat de Tora aanreikt (Johannes 6:1-15) past in de Joodse traditie
van kinderen die meetellen in de Joodse vieringen. Het jongetje vraagt
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niet, zoals in de Pesach traditie, maar draagt vijf broden aan, waarbij het
getal vijf verwijst naar de Tora.
Ook de geloofsbelijdenis van Johannes de Doper, zo aan het begin van het
evangelie, zou catechetische consequenties kunnen hebben.
Het gebruik van de taal van zijn tijd om zoveel mogelijk lezers (of hoorders)
te interesseren en toch een eigen invulling aan de boodschap te geven, is
een duidelijk catechetisch probleem. Ook vandaag de dag gaat het in de
verkondiging over het aansluiten bij de leefwereld van de hoorder.
De discussie wie de ware leraar in Israël is, Nikodemus of Jezus of de
Geest, wijst ook voor de catechese een nieuwe weg.
De twee doelen waarmee het evangelie volgens Moody Smith geschreven
is, namelijk het vertellen over Jezus en de opbouw van de gemeente, kunnen ook goed catechetische doelen zijn. De gemeente als conditio sine
qua non voor het evangelie veronderstelt een doelgroep die ondersteund
en gebouwd moest worden.
De vier theologische aspecten God, de Schriften, Jezus en de verkondiging
en de Geest kunnen ook als hoofdstukken van een catechetisch curriculum gebruikt worden.

II A 2 Lezen vanuit het Eerste Testament
(bijbelse vooronderstelling)
Zoals in hoofdstuk I en de paragraaf hiervoor beschreven, bestond er ten tijde
van het ontstaan van het Tweede Testament een traditie van het lezen en
denken vanuit het Eerste Testament. Jezus en zijn leerlingen waren thuis in
de Tora en de profeten en de geschriften en leefden volgens de religieuze
traditie van het Jodendom van die dagen (zie paragraaf III B 1 en III B 2). Het
herlezen van het Johannesevangelie kan dus ook vanuit deze traditie gebeuren.
II A 2.1 Het Evangelie als midrasj (Van ’t Riet)
De term ‘het evangelie als midrasj’ komt onder andere voor in het boek van
Van ’t Riet en Barnard: Lucas de Jood (1984). Een voorbeeld van hun leeswijze
is terug te zien in figuur 3 in hoofdstuk I, waarbij de zogenaamde ‘oudtestamentische bril’ van de evangelisten in een plaatje wordt weergegeven. Ook
Sahlin (zie volgende paragraaf) spreekt over de midrasj van Johannes bij de
Exodusverhalen. Midrasj is volgens Tomson (1997) de vertrouwelijke uitleg
en toepassing van de Tora binnen de Joodse traditie. Het woord komt van
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darasj dat vragen of zoeken betekent, en midrasj betekent dus zoiets als uiteenzetting of bestudering. De uitdrukking midrasj ha-Tora komt voor in Qumran (1QS 8:15), en de term bet midrasj (leerhuis) komt voor in de Hebreeuwse
tekst van Ben Sira (Grieks 51:23). De term bestond dus al twee eeuwen voor
de jaartelling (Tomson 1997, 63). Lezen vanuit dit midrasj-perspectief zou dus
inhouden dat er bij de schrijver van het vierde evangelie een vertrouwdheid
met het Eerste Testament bestaat die de manier van vertellen kleurt. Dat is
een wijze van lezen die verschillende schrijvers – Elderenbosch, Sahlin, Chennattu – ook hanteren. Daarom zal ik ze eveneens in deze paragraaf behandelen.
Van ‘t Riet zet ons wel op een bepaald spoor met het gebruik van deze term,
maar werkt deze zienswijze nergens uit voor het Johannesevangelie. Hij gebruikt het vooral voor de verschillende manieren van kijken van Matteüs en
Lucas.
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Problemen bij het lezen met een catechetische blik bij het lezen van het
evangelie als midrasj
 Van ’t Riet en Barnard zetten ons op een boeiend spoor, maar werken dat
niet uit voor het Johannesevangelie, dus is het voor dit onderzoek niet te
gebruiken.
Mogelijkheden voor het lezen met een catechetische blik bij het lezen van
het evangelie als midrasj
 Het lezen vanuit het midrasj-perspectief geeft op een natuurlijke wijze aan,
dat het Eerste Testament een belangrijke rol speelt in het evangelie naar
Johannes en er zijn andere exegeten die deze wijze van lezen gebruiken,
zoals P. A. Elderenbosch die ik hierna zal bespreken. Het is tevens een illustratie van het (her)lezen door een speciale bril (zie figuur 2).
II A 2.2 De rabbi die onderwijst (Elderenbosch)
In zijn boek Het onderricht van de Messias (1976) gebruikt Elderenbosch niet
de term ‘het evangelie als midrasj’, maar zijn hele uitleg is erop gericht om te
laten zien hoe Jezus een Joodse schriftgeleerde is, die op een nieuwe manier
de Tora uitlegt. Elderenbosch herkent dat vooral in de tekenen, het liturgisch
gebruik en het taalgebruik van het vierde evangelie.
Tekenen
Elderenbosch kiest er voor om het evangelie in te delen rond twaalf tekenen
(het getal van Israël, terwijl de schrijver van het vierde evangelie er zeven als
tekenen noemt). Elderenbosch deelt die twaalf tekens in, in vier maal drie
onderling samenhangende onderdelen (Elderenbosch 1976, 26).
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Het herstel van het volk (1:35-52), van de kennis van de Tora (2:1-12) en de
tempel (2:13-25)
Het gesprek met de Israëliet (3), met de Samaritaanse vrouw (4:1-42) en
met de heidenen (4:43-54)
De vervulling van de sabbat (5), het paasfeest (6) en het Loofhuttenfeest (7)
De overwinning op de zonde (8), de ziekte (9 en 10) en de dood (11).
Dit is een didactisch sterke indeling. Als je het evangelie op deze wijze leest,
lijkt het alsof de redacteuren van het vierde evangelie gebruik hebben gemaakt van een duidelijk didactisch concept, waarbij de indeling in twaalf tekenen of gebeurtenissen goed zou passen. Hoe mooi didactisch dit model
ook is, ik zou dit twaalftal toch geen tekenen willen noemen, omdat de evangelist dat zelf ook niet doet.
Liturgisch gebruik
Elderenbosch schrijft tevens dat het evangelie een verzameling preken is.
Deze zienswijze zou aansluiten bij de eerste catechese die ook bestond uit
preken (zie paragraaf III B 4). Hij laat ook het liturgische gebruik van de synagogale lezingen de basis zijn voor bepaalde manieren van vertellen. Als voorbeeld neemt hij Johannes 6. Als paaslezing heeft dit hoofdstuk volgens Elderenbosch zijn wortels in het Eerste Testament, want één van de profetenlezingen in de paastijd is 2 Koningen 4:42-44 waar Elisa honderd man een overvloedige maaltijd geeft van twintig gerstebroodjes.18 In Numeri 11 – dat volgens Elderenbosch ook in de paastijd thuis hoort – lezen we dat Mozes het
volk te eten geeft. In het tweede jaar van de paascyclus wordt dan – volgens
Elderenbosch – Exodus 16 gelezen (het verhaal van het manna). Dat Jezus
daarna over het water gaat (Johannes 6:16-21) past volgens Elderenbosch
ook bij de Joodse paastijd waar in het ene jaar gelezen werd over de vloed
(Genesis 6-8) en het volgende jaar over de doortocht door de Rietzee. Het
noemen van het onderricht in de synagoge in Johannes 6:59 brengt Elderenbosch tot het besluit dat er op die sabbat gelezen moet zijn uit Psalm 78:24
‘Brood uit de hemel gaf hij hun te eten.’
De vraag is dan welk rooster was er ten tijde van Johannes in gebruik? Elderenbosch doet het voorkomen alsof dat een tweejarig synagogaal leesrooster
is. In zijn serie Hoor Israël (1970) gaat hij echter uit van een driejarig leesrooster dat hij baseert op La lecture de la bible dans la Synagoge van C. Perrot
18 Dit is weer een van de beweringen van Elderenbosch waarvoor hij geen bewijs geeft, juist omdat we helemaal niet weten uit welk leesrooster er tijdens het ontstaan van het Johannesevangelie werd gelezen.
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(1973). Dit vertellen van de evangelist aan de hand van het leesrooster is iets
dat bij het liturgisch lezen van Guilding, Goulder en Monshouwer in paragraaf
II C 1, II C 2 en II C 3 aan de orde zal komen.
Modellen uit het Eerste Testament
Voor Elderenbosch is Jozef ook een model waarnaar Johannes Jezus modelleert. Met name in het Hogepriesterlijk gebed (Elderenbosch 1976, 137). Hij
geeft dat weer in het volgende schema:
Genesis 48
2 Zie, uw zoon Jozef komt tot u
5 Uw zonen zijn van mij, Efraïm en
Manasse zijn van mij
9 Zij zijn mijn zonen die God mij heeft gegeven
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Johannes 17
11 Ik kom tot U
9 Zij zijn van U en al wat van mij is, is van
U en wat van U is, is van mij.
6 aan de mensen die U mij hebt gegeven,
zij waren van U en U hebt hen aan mij gegeven.

Volgens Elderenbosch is dit gebed een oud doopgebed uit de christelijke traditie waarbij de hele gemeente zou moeten antwoorden met vers 3: ‘En dit
is het komende leven, dat zij u kennen en Jezus de Messias die Gij gezonden
hebt’. Het is een sterk liturgisch aspect maar Elderenbosch geeft, zoals vaak
in zijn boek, nergens een bewijsplaats voor deze stelling. Naast de figuur van
Jozef zijn in Jezus nog andere figuren uit het Eerste Testament te herkennen.
De figuur van Isaäk die vrijwillig meegaat en zelf het hout moet dragen, lijkt
op Jezus die vrijwillig meegaat en zijn eigen kruis draagt. Evenals de figuur
van koning David die de beek Kidron overgaat om te sterven, ook Jezus gaat
immers die beek over, en net als Koning David is Jezus begraven in een boomgaard. Elderenbosch wijst ons zo op figuren uit het Eerste Testament die misschien meeklonken voor de eerste hoorders, maar voor de hoorders van vandaag niet of nauwelijks meer.
Taalgebruik
Elderenbosch wijst op de profetische uitspraken en gelijkenissen die Jezus
uitspreekt. Hij noemt het uitspraken in ‘masjal-vorm’ als Jezus spreekt in
raadsels en gelijkenissen en ‘pesjer-uitspraken’ als Jezus aanwijzingen geeft
aan zijn leerlingen of de discussie aangaat met de Farizeeën.
Problemen bij het lezen met een catechetische blik bij de methode van Elderenbosch
 Elderenbosch gaat zo uit van de Joodse wortels van het evangelie dat hij
er meer in wil lezen dan de evangelist zelf, zoals we ontdekten bij de twaalf
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tekenen die Elderenbosch ziet en de zeven tekenen die de evangelist beschrijft.
 Elderenbosch beweert veel wat niet met vindplaatsen wordt bewezen, zoals het lezen van Johannes 17 als doopgebed. Dat maakt zijn uitleg nogal
speculatief.
Mogelijkheden voor het lezen met een catechetische blik bij de methode
van Elderenbosch
 Als je, zoals Van ’t Riet en Barnard beschrijven, het evangelie wilt lezen als
midrasj, biedt de leeswijze van Elderenbosch voldoende aanknopingspunten.
 Duidelijk laat Elderenbosch zien dat je het Tweede Testament pas ten volle
kunt begrijpen als je het Eerste Testament kent. Dit heeft ook gevolgen
voor de catechese, die zou dan met het ontdekken van het Eerste Testament moeten beginnen.
II A 2.3 Jezus als tweede Mozes (Sahlin)
Een andere wijze van lezen vanuit het Eerste Testament vinden we bij Sahlin.
Hij schrijft in Zur Typologie des Johannesevangeliums (1950) dat voor de
schrijver van het vierde evangelie Mozes het beeld is waarnaar Jezus wordt
gemodelleerd. Hij treedt daarmee allereerst in het spoor van Jeremias, die
stelt dat het beeld van de Christus als de tweede Mozes ten grondslag ligt aan
het hele Tweede Testament, in de evangeliën en ook in de brieven (1 Korintiers 10:1). Het ander spoor is dat van Westcott die zegt dat zonder de acceptatie van het Eerste Testament als goddelijk bron, het evangelie van Johannes
een lachertje wordt (Sahlin 1950, 5). Hoewel Johannes niet de enige is die
Jezus als de tweede Mozes ziet, is het ook uit didactisch oogpunt boeiend dit
beeld van Sahlin te volgen. Er zijn meer exegeten die deze parallel uitwerken,
maar ik heb voor deze Finse theoloog gekozen omdat hij reeds in 1950 dit
spoor bewandelde.19
Parallellen met het Eerste Testament
Bij het Joodse paasfeest wordt gelezen uit Deuteronomium 26:8 waar staat:
‘Toen leidde ons de HERE uit Egypte met een sterke hand, een uitgestrekte
arm en grote verschrikking, door tekenen en wonderen’ (NBG 51). De tekenen die bij Johannes zo’n belangrijke rol spelen, zijn volgens Sahlin een verwijzing naar het Exodusmodel, dat steeds terugkeert in het vierde evangelie
(id., 10). Sahlin noemt echter niet de parallel met de tien tekenen die Mozes
19 Latere exegeten zijn o.a. M.E. Boismard, W. Meeks en N. Glason.
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als bevrijding doet (de tien plagen), een parallel die Moody Smith wel aanhaalt als het gaat over de tekenen in het Johannesevangelie. De bruiloftsverhalen in het begin bij Johannes 2 (de bruiloft in Kana) en in Johannes 3:29 vv
(de discussie met de leerlingen van Johannes de Doper) wijzen op het verbond van God met zijn volk dat ook als een huwelijkssluiting wordt gezien
(Hosea 2:14-16). Johannes 4 wordt gezien als parallel met Exodus 15:27 waar
het volk zich legert bij Elim (12 bronnen en 70 palmbomen). Het verklaart ook
waarom Jezus moe is en bij het water gaat zitten, zoals Israël zich aan het
water legerde (id., 16). Net als Elderenbosch ziet Sahlin in Johannes 6 een
overeenkomst met Exodus 16 maar hij wijst ook op de twaalf toonbroden in
de tempel (Exodus 25:30 en Leviticus 24:5-9) als het gaat over de twaalf korven die overbleven. In het Loofhuttenfeest van hoofdstuk 7 en Jezus’ roep
over het water hoort Sahlin Exodus 17 meeklinken. Johannes 7:37 is volgens
hem een midrasj bij Exodus 17 waar Mozes water uit de rots slaat. Het feit
dat de Joden Jezus willen doden, herkent Sahlin in Exodus 17:4 waar Mozes
zegt: ‘Nog een ogenblik en zij gaan mij stenigen’! In Jezus’ houding tegenover
de vrouw die echtbreuk heeft gepleegd (Johannes 8), herkent Sahlin Mozes
die in Exodus 32 aan de Eeuwige verzoening vraagt voor de wandaden van
het volk. Het beeld van de herder in Johannes 10 is volgens Sahlin geschreven
tegen de achtergrond van de vraag van Mozes in Numeri 27: 16: ‘stel over de
vergadering een man, die voor hun aangezicht uitgaat en die voor hun aangezicht ingaat, en die hen doet uittrekken en hen weer terugbrengt, opdat de
vergadering des HEREN niet zij als schapen die geen herder hebben’ (NBG51).
Dan blijkt dat Jozua (Jezus) de ware opvolger is. Daarom gaat Jezus als de
nieuwe Jozua ook door de Jordaan. Als achtergrond van Johannes 11 ziet hij
psalm 116 (‘Ik zal niet sterven ik zal leven...’). Na de zalving van Jezus in hoofdstuk 12 wordt deze tweede Mozes, die een tweede Jozua was, de Messias.
Hij is als zodanig door Maria herkend in 11:27 en nu zalft zij hem. Voor de
voetwassing vindt Sahlin de basis in Exodus 40:30 waar Mozes en Aaron zich
wassen voor ze de Tabernakel in gaan. In de afscheidswoorden van Jezus
hoort Sahlin niet zoals Chennattu (zie volgende paragraaf) de afscheidswoorden van Jozua 24, maar meer de afscheidswoorden van Mozes in Deuteronomium 31-33. Hij wijst op Psalm 80:9-20 als achtergrond voor de ware wijnstok. In het hogepriesterlijk gebed hoort hij het gebed van Salomo (1 Koningen 8), ook wijst hij op de parallellen in het lijdensverhaal met het Paaslam
en noemt de vele psalmen die doorklinken in het verhaal van de Passie.
Felsch − die ik bij de liturgische leeswijze zal bespreken (paragraaf II C 6) en
die ik even ter sprake bracht bij Tomson (in paragraaf II B 1. 3b) − kijkt ook
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vanuit de rabbijnse traditie naar het vierde evangelie en heeft veel zaken die
Sahlin maar even aanstipt verder uitgewerkt.
Y. Bekker die bij de literaire leeswijze wordt besproken (paragraaf II B 2.1),
geeft aan dat Mozes en Johannes de Doper voorlopers zijn van Jezus. Mozes
is de getuige van Jezus vóór zijn komst (Johannes 1:12) en Johannes de Doper
is de getuige van vóór en ná de komst van Jezus.
Problemen met het lezen met een catechetische blik bij de leeswijze waarbij
Jezus de tweede Mozes is.
 Er zijn zeker vraagtekens te zetten bij de associaties die Sahlin maakt. Bij
sommige schriftgedeelten klinkt er veel meer mee dan alleen het Exodusmotief of Mozes als bevrijder en begeleider. Dat zien we duidelijker en
gedetailleerder uitgewerkt bij Elderenbosch, Felsch en anderen.
Mogelijkheden voor het lezen met een catechetische blik bij de leeswijze
waarbij Jezus de tweede Mozes is.
 Als je op de manier van Sahlin het evangelie leest, lijkt het alsof Jezus met
zijn leerlingen Exodus ‘naspeelt’ en is de beschrijving van Johannes een
soort bibliodrama avant la lettre. Dat sluit ook aan bij de exegeten als Griffith-Jones en Felsch die zeggen dat het vierde evangelie zo geschreven is
opdat de lezers iets konden ervaren en meebeleven.
II A 2.4 De Schrift en het werk en de woorden van Jezus (Borgen)
P. Borgen zoekt op een meer systematisch theologische manier naar de verbondenheid met Jezus en de Vader die hem heeft gezonden en met wie hij
een eenheid vormt (Thatcher 2007, 40). Borgen vindt bewijs voor die verbondenheid volgens de Schriften in Johannes 5 en 6. Ten eerste zegt Jezus in 5:36
dat zijn werken getuigen dat de Vader hem heeft gezonden. Borgen ziet in
Jezus meer dan een tweede Mozes en wijst daarbij ook op de ‘Ik ben’ woorden waarin de nauwe samenwerking van God en Jezus doorklinkt. Als tweede
wijst Borgen op Johannes 5:37 waar staat: ‘En de Vader die mij gezonden
heeft, hij heeft over mij getuigd.’ Dat getuigenis is terug te vinden in de
Schrift. Borgen (id., 41) denkt daarbij aan Gods woord op de Sinaï waar ook
staat – net als in 5:37b en de volgende verzen – dat de mensen het niet gehoord en gezien hebben (Deuteronomium 8:19c). Borgen zoek de betekenis
van dit ‘getuigen’ in Johannes 6:27-29 in het woord σφραγίζω (sphragízō) dat
‘iets van een zegel voorzien’ betekent. Borgen is van mening dat het getuigenis van de Vader over Jezus zoiets is als het geven van een zegel van echtheid.
Johannes wijst zijn toehoorders erop dat de Schriften van Jezus getuigen, terwijl degenen die ze bestuderen het eeuwige leven erin zoeken (Johannes
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5:39-40). Dat ziet Borgen dan ook gebeuren in Johannes 6:31 waar staat: ‘Er
staat geschreven: brood uit de hemel gaf hij hun te eten’. Hij ziet hier uitgewerkt wat in het slot van hoofdstuk 5 is aangekondigd. Ook het laatste deel
van het zesde hoofdstuk heeft volgens Borgen verband met het slot van
hoofdstuk 5. Als de omstanders gereageerd hebben met: ‘Hoe kan deze ons
zijn vlees te eten geven?’ zegt Petrus dat Jezus ‘Woorden’ van eeuwigheidsleven heeft (Johannes 6:68). Borgen ziet hier dus diepe verbanden tussen
hoofdstuk 5 en 6 hoewel er geografisch een breuk zit (id., 44). Hij wijst erop
dat er in het gedeelte over het brood des levens zoveel verwijzingen staan
naar het Eerste Testament dat het wel een les lijkt in het opnieuw begrijpen
van het woord ‘eten’. Hij ziet niet alleen overeenkomsten met het Eerste Testament maar ook met Philo die het begrip brood ook allegorisch wil lezen (id.,
47). Iets soortgelijks zijn we bij Dodd ook tegenkomen. Borgen zegt niet dat
Jezus op Mozes lijkt, maar dat Jezus met Mozes (de Tora) zijn opponenten van
repliek dient. Toch ziet Borgen wel overeenkomsten tussen Jezus en Mozes
maar dan in de literaire benadering vanuit de vraag: wie wordt gestuurd en
aan wie is de boodschap gericht? Hij ziet parallellen in de manier waarop Jezus en Mozes van Godswege gestuurd worden en wijst daarvoor op Exodus
14:31: ‘het volk geloofde JHWH en zijn dienaar Mozes’
en op Numeri 21:5: ‘het volk stond op tegen JHWH en Mozes’. De gezondene
kan volgens Borgen dus gelijk gesteld worden aan de zender en dat gebeurt
al in het Eerste Testament. De lezers/hoorders moeten leren lezen/horen op
een ‘hemels’ niveau want de Joden die Jezus niet willen zien als door de hemel gezonden, brengen hem op grond van ‘de Schriften’ ter dood.
Opbouw van het evangelie
Borgen gaat niet uit van de theorie van de twee edities die we in de historiserende manier van lezen tegenkwamen. Hij wijst op het grote verschil van
het Johannesevangelie met de synoptici en op de overeenkomsten met Paulus (zoals Moody Smith ook doet). Net als Johannes legt Paulus verband tussen het manna en de maaltijd van de HEER (1 Korintiërs 10:3-4, 16-17, 21 en
11:27-29). Borgens hypothese is dat er een pre-synoptische en pre-Johanneïsche bron van woorden van Jezus heeft bestaan en dat de evangelist (of de
eerste redacteur) daar op geheel eigen wijze zijn evangelie op heeft gebouwd
en dat later heeft aangevuld met de teksten van de synoptici die hij van rondreizende Christenen hoorde.
Het forensische (juridische) aspect
Een ander aspect waar Borgen op wijst, is het forensische aspect. Hij analyseert juridisch Jezus overtredingen vanuit de Tora (id., 56).
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Volgens het ‘misdaadrapport’ was Jezus:
• een schenner van de Sabbat, en van de wet en dus een ‘zondaar’ (5:1-18;
9:14-16, 24)
• een godslasteraar (5:17-18; 8:58 en 10:24-38)
• een dwaalleraar die de mensen op een verkeerde weg zette (7:12, 45-49)
• een vijand van het Joodse volk (11:47-53)
Volgens het verslag van de ‘rechtszaak’ was Jezus:
• veroordeeld als een misdadiger en een boosdoener en veroordeeld tot een
der zwaarste straffen (18:1-19:16a)
• beschuldigd als een dwaalleraar die de mensen op een verkeerde weg zette
(18:19-24)
• beschuldigd als een godslasteraar (19:7)
Volgens het verslag van de terechtstelling en begrafenis was Jezus:
• terechtgesteld aan een kruis als een misdadiger en begraven.
Ook hierin portretteert Johannes Jezus tegenover de Schriften, want ook de
‘Joden’ gebruiken de Schriften om Jezus te bestrijden. Zo wordt nog duidelijker wat de boodschap is van de evangelist. Hij claimt dat deze in het openbaar
gekruisigde crimineel de hemelse Zoon van God de Vader is. Volgens Borgen
wil hij daarmee laten zien dat er een groot verschil is tussen het hemelse plan
en de aardse uitwerking. Daarmee klinken de verzen van Johannes 20:31 nog
schrijnender: ‘deze tekens zijn opgeschreven opdat jullie geloven dat Jezus de
gezalfde is, de zoon van God, en opdat jullie, gelovende, leven hebt in zijn
Naam.’ Zo’n misdaadrapport ziet Borgen ook bij Philo’s ‘Tegen Flaccus’, Josephus’ Oorlog (7.437-53, over Catullus), 2 Makkabeeën 4:7-9:29 (over Antiochus), en Handelingen 12:1-24 (over Herodus Agrippa). Het zou volgens hem
verklaren waarom het Johannesevangelie geen geboorteverhaal heeft, want
al deze ‘misdaadrapporten’ beginnen bij het volwassenleven van de hoofdpersoon.
Problemen met het lezen met een catechetische blik bij de leeswijze vanuit
de leeswijze van Borger.
 De ontstaanshypothese van Borgen helpt ons niet veel verder. Het verband met Paulus wel.
 De tegenstelling tussen hemelse en letterlijke interpretatie van de Schriften en de woorden van Jezus, is een nogal eenzijdige uitleg. Brood uit de
hemel is in het Eerste Testament heel letterlijk brood (manna) waarvan je
in leven blijft en is niet alleen overdrachtelijk bedoeld.
 Het juridisch lezen van het Johannesevangelie vertoont overeenkomst
met de communicatief/ narratieve leeswijze van Van Tilborg (1988) maar
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Borgen wijst niet op het catechetisch aspect van de rechtspraak zoals Van
Tilborg doet bij de bespreking van de blindgeborene (zie paragraaf II B 1.
2).
Mogelijkheden voor het lezen met een catechetische blik bij de leeswijze
van Borger.
 Het gebruik van de Schriften als bewijs voor het van God gezonden zijn
en als grond voor de terechtstelling wijst nog meer op het verband met
het Eerste Testament.
 De parallellen met Paulus avondmaalstheologie en zijn beelden rondom
de maaltijd van de HEER geven mogelijkheden voor de avondmaalscatechese.
II A 2.5 Discipelschap en verbond (Chennattu)
De Indiase theologe Chennattu (2001) bekijkt het Johannesevangelie niet
vanuit het hele Eerste Testament maar vanuit één aspect daarvan, namelijk
de verbondsgedachte.
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Verbond
Chennattu wijst in Johannine Discipleship as a Covenant Relationship (2001)
op het belang van de rol van het verbond van God met Mozes in de Tora als
leitmotiv voor het vierde evangelie. Ze herkent het vooral in hoofdstuk 13 tot
17, waarin zij een parallel ziet met de verbondsvernieuwing van Jozua en het
volk Israël in Jozua 24. Ze wijst daarbij op het belang van de rol van de deelnemers aan dit verbond: de leerlingen. Hoewel het woord verbond niet voorkomt in het Johannesevangelie ziet zij duidelijke parallellen met de woorden
van Jozua. Ook zij ziet het evangelie – net als Moody Smith – als een zaak van
gemeenteopbouw. De Johanneïsche gemeenschap richt zich op twee zaken
om door de crisis van haar eigen identiteit te komen nu ze niet door de Joodse
gemeenschap werd erkend.
1. De gemeente verdedigt haar geloof in God door een sterke focus op Christus;
2. De gemeente definieert haar identiteit door het leerling-zijn te zien als een
hernieuwd verbond met God en met elkaar (Chennattu 2001, 206).
Volgens Chennattu is het verbondsmotief in het Eerste Testament eveneens
extra benadrukt toen de sociale en religieuze identiteit van het volk Israël
bedreigd werd tijdens de ballingschap. Chennattu ziet het verbond als de
band tussen God en het volk en ziet daarin de parallel van de band tussen
Jezus en de gemeente. Bij het verbond hoorden rituelen zoals een offer, een
maaltijd en een verschijning van God. De woorden van de verbondssluiting
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in Leviticus 26:11-12 herkent zij in Johannes 1. Volgens haar is de proloog een
typische Joodse manier van vertellen; de coulissen voor het verhaal, de
thema’s en de problemen worden er geschetst. Culpepper wijst hier ook op
in zijn Anatomy of the Fourth Gospel (1983) en ook Licht gebruikt in Storytelling in the Bible (1978) dezelfde benadering.
Leerling-zijn
Vanuit het gemeenteopbouw-motief is het leerling-zijn (discipelschap) voor
Chennattu een belangrijk aspect. Zij wijst op drie gedeelten in het Johannesevangelie waar het gaat over het leerling-zijn:
 allereerst de roeping van de leerlingen in Johannes 1:35-51,
 dan de instructie voor het discipelschap in Johannes 13-17
 en als derde de laatste opdracht voor de leerlingen in Johannes 20 en 21.
Het leerling-zijn bij Johannes is niet anders dan bij de synoptici waar zelfs nog
duidelijker de rol van de leerlingen wordt beschreven, maar doordat Chennattu het verbindt met de gemeenteopbouw en de vernieuwing van het verbond krijgt het een andere lading.
De overeenkomst met Jozua 24 werkt ze als volgt uit:
Jozua 24

Johannes 13:1-17:26

Jozua en het volk bijeen in de tegen- Jezus en de leerlingen bijeen voor een afscheidswoordigheid van God in Sichem (24:1) maaltijd (13)
De proclamatie van Gods verkiezing en De belofte van Gods inwoning, tegenwoordigde begeleiding van het volk (24:2-13)
heid en begeleiding (14)
De oproep tot gehoorzaamheid en de De roep om in Jezus en God te verblijven en de
roep om een keuze (24:14-15)
geboden te onderhouden (15:1-17)
Jozua’s waarschuwing voor de conse- Jezus’ waarschuwing voor de consequenties van
quenties van de beslissing (24:16-20)
het leerling-zijn (15:18-16:24)
Het antwoord van het volk om JHWH te De geloofsbelijdenis van de leerlingen (16:25-33)
dienen (24:21-24)
Een viering van de verbondssluiting Gebed dat het verbond met de leerlingen beze(24:25-28)
gelt (17)

Ze wijst op het belang van het woord ‘verblijven’ μένω (menō) dat niet alleen
bij iemand zijn of wonen betekent maar ook in iemand zijn of wonen. Op
eenzelfde manier ziet Lee in Flesh and glory (2002) het begrip verblijven
(menein) als een uitleg van het beeld van de wijnstok. Zoals de ranken met
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elkaar verbonden zijn, zo is Jezus met de gemeente verbonden door zijn inwoning. Boendermaker en Monshouwer (1993) zien verblijven (menein) ook
als catechetisch kernwoord (zie paragraaf II C 4 over liturgisch lezen)
Problemen met het lezen met een catechetische blik bij de leeswijze vanuit
het verbond.
 Johannes noemt het woord verbond niet in zijn evangelie. Het getuigt van
grote creativiteit om de verbondsgedachte tot thema van het tweede deel
van het Johannesevangelie te maken, zoals Chennattu doet. Zij gaat daarbij uit van de Johanneïsche gemeenschap en ziet die gemeente voornamelijk als een verbondsgemeenschap.
 Chennattu wijst niet op het feit dat de discipelen bij Johannes in tegenstelling tot de synoptici een bonte verzameling van volgelingen vormden,
waaronder ook enkele vrouwen en dat ‘de twaalf’ slecht twee keer worden genoemd in het hele evangelie.
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Mogelijkheden voor het lezen met een catechetische blik bij de leeswijze
vanuit het verbond.
 Chennattu wijst op de keuzes die de leerlingen moeten maken, niet alleen
in de roepingsverhalen, maar ook in hoofdstuk 13 -17. Dat is uit catechetisch oogpunt een belangrijk aspect.
 Chennattu wijst ook op het feit dat na hoofdstuk 11 (met uitzondering van
het ‘rabboeni’ van Maria van Magdala) Jezus geen rabbi meer wordt genoemd maar HEER. Dat zou kunnen duiden op een ontwikkelingsproces bij
de hoorders (of leerlingen). Er is een geloof belijdende keuze gemaakt
door de leerlingen, of de leraar (de evangelist) vindt dat de leerlingen in
een ander leerstadium zijn beland.

II B Lezen vanuit de tekst (literaire vooronderstelling)
Een methode die meer gericht is op de tekst en wat die tekst als geheel voor
de werkelijke lezer (de lezer van nu) te zeggen heeft is de literaire leeswijze.
Daarin zijn twee aspecten te onderscheiden. De narratieve leeswijze, die zich
bezighoudt met de wijze waarop in de (bijbel)tekst het verhaal verteld wordt,
en de structurele leeswijze die zich bezighoudt met de opbouw en structuur
van die verhalen. In hoofdstuk I heb ik genoemd dat ik wil beginnen met het
lezen van de tekst en daarom is deze leeswijze, met het accent op de tekst als
geheel, van belang voor het onderzoek.

Hoofdstuk II exegetische invalshoek

II B 1 Narratieve leeswijze
Er zijn verschillende manieren om stil te staan bij de wijze van vertellen van
het vierde evangelie. Ik wil twee van deze narratieve exegeten nader beschouwen: A. Culpepper (1983) en S. van Tilborg (1988).
II B 1.1 Culpepper
A. Culpepper schrijft in 1983 zijn studie Anatomy of the fourth gospel en
noemt zijn benadering narratieve kritiek, om die te onderscheiden van de
literaire kritiek20. Het liefst zou Culpepper een eigen methode van literair lezen voor de evangeliën of voor de Schrift in het geheel ontwikkelen, die los
staat van de bestaande literaire methodes (Culpepper 1983, 9). Culpepper
wil de analytisch-historiserende benadering niet vervangen, maar hij wil nu
vanuit een ander perspectief naar de tekst als geheel kijken en hij vertelt ook
waarom: ‘dissection and stratification have no place in the study of the gospel
and may confuse one’s view of the tekst’ (id., 5). De literair narratieve benadering van Culpepper lijkt veel op de verteltheorie van Ricoeur (zie hoofdstuk
IA 2.2).
De verteller
Aan het gebruikte schema met de werkelijke schrijver en de impliciete schrijver (figuur 1) voegt hij nog de rol van de verteller toe. Als men uitgaat van
een ‘school van Johannes’ kan het invoegen van een verteller wel tot de mogelijkheden behoren. De school of de redacteuren hebben dan een verteller
bedacht die het verhaal van Jezus vertelt als een getuige (Johannes 18:15;
Johannes 19:35 en Johannes 21:24). Deze verteller valt volgens Culpepper
niet samen met de leerling die Jezus liefhad. Culpepper gaat in zijn benadering zeer gedetailleerd in op de rol van de verteller tegenover de rol van Jezus.
Als je echter wil uitgaan van de tekst als geheel is dit onderscheid bijna onmogelijk, want de verteller legt immers Jezus woorden in de mond (id., 42).
Culpepper noemt de verschillende manieren van vertellen:
1. de expositie ofwel het schilderen van het decor;
2. de focalisatie ofwel de vraag wat wil de verteller in beeld brengen of
waar staat de camera in dit verhaal;
3. de vertelde tijd of hoeveel tijd de verteller nodig heeft om een handeling te beschrijven;
4. het plot.
20 Zoals eerder omschreven zou het woord kritiek beter vervangen kunnen worden door leeswijze.
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Culpepper vraagt zich af of het evangelie wel een plot kan hebben en formuleert uiteindelijk als plot van het Johannesevangelie de eenheid tussen Jezus
en zijn vader. In de literaire methode van K. Egan Teaching as storytelling
(1989) en ook die van M. Bal De theorie van vertellen en verhalen (1990),
spreekt men niet van plot maar van binaire opposities die spanning in een
verhaal aangeven. Het zou boeiend zijn deze binaire opposities voor het Johannesevangelie aan te geven. Die zullen meer blijken te zijn dan geloof en
ongeloof, ook zien en niet zien, horen en niet horen, verborgen zijn en zoeken, zijn binaire opposities die veelvuldig voorkomen in het vierde evangelie.
Veel aspecten van het vertellen die Culpepper beschrijft, komen uit de Joodse
manier van vertellen.
Culpepper wijst in zijn boek op M. Sternberg die de Joodse manier van vertellen beschrijft, maar ook Rabbijn Licht vertelt in zijn Storytelling in the Bible
(1978) over deze wijze van vertellen, waarbij in enkele zinnen voorafgaand
aan het verhaal de coulissen worden neergezet en waarbij het lijkt alsof de
clou van het verhaal soms al wordt weggegeven.
Een voorbeeld daarvan komen we tegen in Genesis 18, waar JHWH Abraham bezoekt
en het verhaal begint met: ‘JHWH bezocht Abraham’, terwijl het verder over drie mannen gaat en we de aanwezigheid van JHWH slechts kunnen vermoeden.
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Culpepper wijst erop dat de verteller het evangelie vertelt vanuit een retrospectief. Niet alleen Jezus weet alles al, maar ook de verteller weet het, want
het is al Pasen geweest. Vanuit dit retrospectief wordt er gespeeld met de
tijden (een aspect dat ook Ricoeur benadrukt). Net als Bekker (zie volgende
paragraaf) wijst Culpepper op het verschil tussen de tijd die een gebeurtenis
duurt en de tijd die de verteller nodig heeft om het verhaal te vertellen. De
tijd dat Jezus er niet was, de tijd van Abraham, Mozes, en Jesaja noemt hij
analepsis (flashback) en de tijd die nog moet komen, die nog niet in het verhaal gebeurd kan zijn, noemt hij prolepsis (flashforward). Culpepper ziet de
proloog als expositie waarin het plot ‘geloof versus ongeloof’ wordt aangegeven. Na het eerste ‘glorieuze’ optreden in het tweede hoofdstuk wordt tot
aan hoofdstuk 11 de spanning tussen geloof en ongeloof – vooral het toenemend ongeloof van de omstanders – steeds meer uitgewerkt. Hij ziet hoofdstuk 12 als een tussenhoofdstuk en in 13-16 is er dan de instructie voor de
(overgebleven) geloofsleerlingen.
Karakters
Verder zijn voor een verteller de karakters in het verhaal van belang. Ieder
karakter heeft een rol om te laten zien wat de kracht is van het evangelie (id.,
145). Culpepper werkt de individuele karakters niet zo gedetailleerd uit als S.
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Schneiders (zie feministische leeswijze paragraaf II B 3.1b). De karakteristieken van de discipelen die Culpepper opnoemt zijn:
1. dat ze tot geloof komen door de tekenen;
2. dat er een wil is om te volgen (de crisis in dit volgen wordt beschreven in
Johannes 6 als de menigte niet meer met hem wil ‘wandelen’);
3. het werk dat de leerlingen doen (id., 115-121).
Culpepper wijst ook op de ‘verborgen discipelen’ die in het evangelie genoemd worden zoals Jozef van Arimathea, Nikodemus en eigenlijk ook Pilatus. Catechetisch zijn de zeven antwoorden die hij geeft op het leerling-zijn
van belang (id., 146). Culpepper geeft aan dat de omstanders reageren door
Jezus af te wijzen (Johannes 1), of hem in het geheim te aanvaarden (Nikodemus enz.). Er zijn leerlingen die geloven door de tekenen van Jezus en er zijn
er die geloven door de woorden van Jezus (zonder de tekenen). Er is bij de
leerlingen een commitment ondanks het onbegrip. Er zijn leerlingen die zullen gaan getuigen (Johannes 13-16) en voorbereid worden op het gevolg van
het leerling-zijn, en er zijn leerlingen die Jezus verraden en verloochenen.
Deze tegenstellingen die Culpepper beschrijft, zijn tevens als binaire opposities te lezen.
De Joden
De ‘Joden’ zijn ook speciale karakters in het evangelie. Culpepper kiest voor
de vijf visies op de Ἰουδαῖοι (Ioudaioi) van S. Pacaro, die ‘de Joden’ de benaming voor de menigte noemt (1), maar ook de benaming voor de tegenstanders (2). Bovendien komt de term voor als het gaat om de tegenstelling tussen Joden en heidenen (3), of als het gaat om de Joodse gemeente tegenover
de volgelingen van Jezus (4), soms gaat het simpel weg om de inwoners van
Judea (5). Culpepper voegt daar nog de indeling van U. C. von Wahlde aan
toe die spreekt over een tweedeling: de Joden als een politieke, religieuze en
culturele groepering en als de inwoners van Judea en/of Jeruzalem (id., 125).
Impliciet commentaar en impliciete lezer
Er is in het evangelie een impliciet commentaar op het verhaal zelf, dat zich
uit in misverstanden en ironische opmerkingen (zie daarvoor ook paragraaf II
B 3.1b, en paragraaf V B 2.1). De impliciete lezer zoekt Culpepper in de tekst
van het evangelie en niet in de geschiedenis zoals Ashton doet. Hij blijft bij
de tekst en wijst daarbij ook op de groepen hoorders waarover in het evangelie verteld wordt:
- de gasten van de bruiloft in Kana (die waarschijnlijk niets gemerkt hebben
behalve dan dat er goede wijn was);
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de mensen die genezen worden (die verbaasd, dankbaar en verwonderd
zijn);
- de menigte die te eten krijgt aan de oever van het meer (en Jezus ziet als
een profeet);
- de omstanders bij het graf van Lazarus (die in Jezus geloven of hem verraden aan de Farizeeën).
De hoorders van nu reageren volgens Culpepper net zoals de veronderstelde
hoorders. Tevens zijn de namen van de plaatsen van belang. Culpepper vraagt
zich af of de lezers/hoorders van nu deze namen wel ‘theologisch’ kunnen
plaatsen in plaats van ze historiserend te lezen. De impliciete lezers/hoorders
kenden alleen Grieks en veel Joodse begrippen zoals rabbi en Messias moesten worden uitgelegd. Culpepper neemt aan dat de vermelding van de tijd in
het vierde evangelie slaat op de Romeinse tijdsindeling en niet op de Joodse
(id., 219).
-
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Vijf doelgroepen
Culpepper citeert uit de exegetische geschiedenis van de laatste eeuw vijf
doelen en groepen waarvoor het Johannesevangelie geschreven kan zijn.
- Als een missionair geschrift voor de Joden in de diaspora;
- Als steun voor de christenen die in een scherpe dialoog waren met de synagoge;
- Als een antidocetisch geschrift;
- Als een geschrift voor de zending onder de Samaritanen;
- Als een geschrift dat zijn context overstijgt en een universeel beroep doet
op christenen van alle culturen.
Culpepper wijst nergens op de catechumenen als doelgroep.
II B 1.2 Van Tilborg
De methode van belichten van het evangelie zoals Van Tilborg ons die laat
zien, zou je misschien communicatief-narratief kunnen noemen. Volgens Van
Tilborg communiceert de tekst met de lezer. Lezers verbinden zich aan een
tekst en reageren daarop (Van Tilborg 1988, 5).21
Die communicatie vindt plaats op drie niveaus.
1. Het communicatie-niveau van het vertelde verhaal. De lezers gaan een wereld binnen die ze nog niet kennen.

21 In de leeswijze van Van Tilborg is de manier van lezen van W. Iser (1926-2007) te herkennen die
de ‘Reader Response’ leeswijze wordt genoemd. Omdat Van Tilborg echter zoveel nadruk legt
op het verhaal heb ik hem hier ondergebracht.
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2. De zinnen die de personen binnen een verteld verhaal uitspreken hebben
een bijzonder status, ze gaan over de hoofden van de personages in het
vertelde verhaal heen naar de impliciete lezer of toehoorder.
3. De schrijver levert al vertellend commentaar op zijn vertelde tekst.
Het Johannesevangelie neemt volgens Van Tilborg op elk communicatie-niveau een eigen positie in. Het eerste communicatie-niveau herkennen we in
het verhaal dat verteld wordt over Jezus die op reis is in het Palestijnse land
van Judea naar Samaria en Galilea en weer terug. In deze reis zit een dramatische spanning van een boodschap, die eerst gehoord wordt door leerlingen
en vrienden − zoals bij de doop van Johannes en de bruiloft in Kana − en die
vervolgens niet aangenomen wordt in Jeruzalem – tempelreiniging − maar
wel in Galilea. Daar komt het echter eveneens tot een crisis en een afwijzing
als de omstanders het woord over het Brood van het leven ‘harde woorden’
vinden. Vanaf dat moment – als er nog maar twaalf leerlingen zijn die hem
willen volgen – is er steeds de dreiging dat men Jezus wil doden, stenigen of
vermoorden. Jezus verbergt zich steeds en trekt uiteindelijk bij het derde
paasfeest op naar Jeruzalem met alle gevolgen vandien. Voor zijn ‘verheffing’
leert hij zijn leerlingen nog hoe zonder hem te leven. Hierin is een verschil te
vinden met Schneiders (1999) zij ziet het evangelie als een quasi-biografisch
verhaal en niet als een dramatische vertelling zoals Van Tilborg doet (zie paragraaf II B3.1b).
Het tweede communicatie-niveau herkennen we bijvoorbeeld in de proloog,
waar de lezer plotseling bij het verhaal wordt betrokken door de introductie
van een ‘wij-groep’ als de evangelist vertelt: ‘het Woord heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid gezien’. De toehoorders worden daarin
direct aangesproken. Het is eveneens herkenbaar in de ‘Griekenscène’ in
hoofdstuk 12 als ook de toehoorders uit de diaspora ‘over’ het verhaal heen
worden aangesproken (zie ook hoofdstuk VI).
Het derde communicatie-niveau is bij Johannes wel zeer royaal aanwezig in
het evangelie. In 400 commentaarzinnen (Van Belle 1985, 63-104) geeft de
auteur een toelichting op de gebeurtenissen in het verhaal. Volgens mij kunnen die commentaarzinnen niet alleen een toelichting voor de lezers en hoorders zijn, maar kunnen ze ook een didactische aanwijzing bevatten (zie V B.
2.2).
Deze benaderingswijze van Van Tilborg illustreert voor mij wat Griffith Jones
bedoelt met ‘transformatie door de tekst’ (Griffith Jones, 2008).
Van Tilborg wijst erop dat alle juridische gebeurtenissen in Johannes 5 en 9
bij de lamme en de blinde man te lezen zijn als een soort gelijkenis voor de
jonge gemeente. Ze zullen worden geconfronteerd met de vragen van hun
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sociale omgeving: ‘Wie ben jij, hoe ben je genezen (wat is er met je gebeurd)
en wie is Jezus?’ Je ouders nemen niet meer de verantwoordelijkheid voor je
en de Joodse geestelijken ondervragen je en zetten je buiten de synagoge
(Van Tilborg 1988, 107 vv). De ‘goede’ afloop van beide verhalen is ook een
bemoediging voor deze jonge gemeente. Deze narratieve manier van kijken
naar de communicatie in en boven het verhaal uit, bevat een catechetisch
aspect.
Een ander catechetisch aspect laat Van Tilborg ons zien in de wijze waarop de
redevoeringen van Jezus (vooral bij de gesprekken aan tafel in hoofdstuk 1317) zijn opgebouwd. Hij toont aan hoe Jezus in deze redevoeringen niet alleen
de leerlingen maar ook de lezer/hoorder wil aanspreken. Eerst wijst Jezus op
het unieke van zichzelf, daarna komt de opdracht voor de leerlingen dit te
herhalen en tot slot is de boodschap voor de lezers/hoorders dat ook zij die
actie kunnen herhalen en dan toekomst hebben (id., 155). Het wordt al duidelijk bij de voetwassing; Jezus verricht de dienende taak van een slaaf en als
hij gaat zitten, roept hij de leerlingen op ook deze houding over te nemen
(Johannes 13:14, 15). De redevoering bij het beeld van de wijnstok uit Johannes werkt op dezelfde manier. Jezus vertelt van zijn unieke functie als wijnstok, wijst op de verbondenheid met de Vader als de landman en roept
daarna de leerlingen op met hem verbonden te blijven μένω (menō), in hem
te blijven, zodat ze kunnen groeien maar ook gesnoeid worden (Johannes
15:7). Na Pasen blijft dit patroon te herkennen in Johannes 20:21 waar Jezus
de leerlingen zendt zoals de Vader hem gezonden heeft.
Problemen met het lezen met een catechetische blik bij de narratieve leeswijze.
 De communicatieve narratieve leeswijze veronderstelt wel veel commitment bij de lezer. Zijn lezers van bijbelverhalen werkelijk in staat de communicatie met de tekst aan te gaan en kan de tekst zonder eerdere kennis
van de lezer/hoorder wel communiceren met de onbevangen lezer? Dit is
behalve een probleem ook een uitdaging voor de catechese.
 Het feit dat Culpepper aan de Romeinse tijdsindeling voorkeur geeft boven de Joodse tijdsindeling schept soms wat verwarring bij het lezen met
een accent op het Eerste Testament.
Mogelijkheden voor het lezen met een catechetische blik bij de narratieve
leeswijze.
 Het op zoek gaan naar de veronderstelde (impliciete) lezer in de tekst die
voor ons ligt, biedt zeer veel mogelijkheden voor de catechetische manier
van lezen.
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 Ook de beschrijving van de karakters die de verteller gebruikt, en de discussies die deze karakters voeren, leveren mogelijkheden voor een catechetische manier van lezen. Ze zullen in hoofdstuk V en VII uitgebreider
aan de orde komen.
 De karakters die Culpepper de ‘kleine’ symbolische figuren noemt, zijn
voor de catechese niet klein maar van groot belang als identificatiemodel,
zoals Nikodemus, Johannes de Doper, de Samaritaanse vrouw, de moeder
van Jezus, de lamme man, de blinde man, de Romeinse officier, de broeders van Jezus, Maria, Marta en Lazarus, Pilatus en Maria van Magdala.
 Het communicatief/narratief lezen biedt een methodische suggestie voor
de catechese en dwingt de catecheet op zoek te gaan naar werkvormen
waarbij het lezen met een eerste naïviteit gestimuleerd wordt.
 De opbouw van de evangelist om boven het verhaal uit ook de lezers/hoorders aan te spreken, biedt veel catechetische mogelijkheden.

II B 2 Structurele leeswijze
De structurele leeswijze wordt nog wel eens bekritiseerd als te arbitrair. Zoveel hoofden, zoveel zinnen wordt er dan gezegd. Dit is in sommige opzichten
ook zo. In de eerder genoemde leeswijzen hebben we ook altijd een zekere
structurele wijze van lezen kunnen laten zien. Zo zien Tomson, Chennattu en
Moody Smith een breuk tussen hoofdstuk 12 en 13. Een indeling die Bultmann ook hanteert als hij het evangelie indeelt in twee openbaringen (die
aan de wereld en die aan de gemeente) en ook Dodd en Brown verdelen het
evangelie in drie of vier delen. Dodd gebruikt een indeling in drieën: de proloog, het boek van de tekens en het boek van de passie en Brown gebruikt
een indeling in vieren: de proloog, het boek van de tekens (Johannes 1-12),
het boek van de glorie (Johannes 13-20) en de epiloog (Johannes 21). De indeling in twaalf tekenen − zoals Elderenbosch dat doet − zou je ook een structurele indeling kunnen noemen. De manier waarop Maria de Groot het evangelie leest met een explicatieve structuur is eveneens een structurele manier
van lezen. Het liturgisch lezen aan de hand van de feesten is in zekere mate
ook structureel lezen, omdat dan de (Joodse) feesten de structuur bepalen.
De structuur is in alle genoemde leeswijzen een hulpmiddel om een verband
aan te brengen, maar is nooit het uitgangspunt. Dat de structuur ook catechetische en didactische consequenties kan hebben, komt in hoofdstuk V, VI
en VII aan de orde. Deze structuur wordt in hoofdstuk VI verder toegelicht
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II B 2.1 Bekker
Bij Bekker in Zoon van God, Messias, Mensenzoon (1997) is de structuur wel
het uitgangspunt in zijn manier van lezen. Hij ontdekt twee structuren: het
lezen in drieën en de concentrische manier van lezen. Zijn literaire structuuranalyse laat ons op een nogal wiskundige manier naar de tekst van het evangelie te kijken.
Indeling in drieën
Niet alleen deelt Bekker het evangelie in drieën, hij vindt ook in veel teksten
een drieledige indeling. De indeling in drieën is niet een indeling rond de drie
paasfeesten, zoals Guilding, Goulder, Van Goudoever, Moody Smith en
Boendermaker en Monshouwer doen, maar rond de drie verplichte opgangen naar Jeruzalem, die beschreven worden in Exodus 23:14; Exodus 34:1824; Leviticus 23; Deuteronomium 16:1-17. Die opgangen of rondgangen zijn
dan in het evangelie van Johannes terug te vinden als de opgang op Pesach,
op Sjavoeot (het ongenoemde feest) en op Soekkot (die laatste rondgang gaat
via Chanoeka naar het paasfeest van kruis en opstanding).
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Het niet genoemde…
Dat het ongenoemde feest Pinksteren (Sjavoeot) zou zijn, is nogal speculatief
en wordt niet door iedere bijbelwetenschapper onderschreven, maar zou,
gelezen vanuit de Joodse achtergrond en gelezen vanuit het Eerste Testament, goed tot de mogelijkheden kunnen behoren. Het is dan echter fascinerend waarom de evangelist de naam van het feest niet noemt en enkel
spreekt over een feest der Joden. Bekker gebruikt Deuteronomium 16 (waar
de verplichtingen tot opgaan worden beschreven) als bewijs en vraagt zich
ook af waarom de evangelist dit feest niet bij naam noemt (id., 124). Zijn antwoord is dat er meer zaken in het evangelie zijn die ongenoemd blijven. Het
evangelie kent behalve het niet genoemde feest nog twee niet genoemde
namen; die van de moeder en die van de geliefde leerling. Namen die we –
uit de traditie en andere evangeliën – wel kunnen weten maar die de verteller
niet noemt. Bekker vindt het opvallend dat in iedere rondgang één niet genoemde naam voorkomt: De naamloze moeder als het gaat om het zoonschap, het naamloze feest als het gaat om de messianiteit en de leerling van
wie Jezus hield als het gaat om de Mensenzoon. Ook legt hij het ongenoemde
feest uit door erop te wijzen dat bij Johannes Pasen en Pinksteren bijna samenvallen. Jezus geeft de geest aan het kruis (19:30) en blaast op de avond
van de opstandingsdag op zijn leerlingen (20:22). Het Pinksterfeest moet volgens hem bij Johannes in het licht van Pasen begrepen worden.
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Het derde argument om het niet genoemde feest het Pinksterfeest te laten
zijn, vindt Bekker in het feit dat het vierde evangelie het getuigenis is aangaande het Woord dat de Naam uitlegt. Dat verwijst volgens hem naar het
Joodse Wekenfeest (Sjavoeot; pinksterfeest) waar de gave van de Tora op de
Sinaï wordt herdacht. ‘De Logos is niet alleen de Tora maar vervult die ook.’
(id., 127). Juist in deze tweede ronde of opgang zijn er veel discussies over de
Tora.
Het verhaal in Johannes 4 over de Samaritaanse vrouw en de velden die wit
zijn om te oogsten, verwijst volgens Bekker naar het boek Ruth, dat met Sjavoeot in de synagoge gelezen wordt. Ook de andere ‘spelers’ in dit tweede
gedeelte hebben geen naam, geen van de leerlingen wordt met name genoemd, de Jood in 3:25 heeft geen naam, naamloos zijn ook de Samaritaanse
vrouw, de Galilese hoveling en zijn zoon en de man die al achtendertig jaar
verlamd is. De enige namen die wel klinken in deze tweede ronde zijn die van
Jezus en Johannes de Doper en de namen Jakob, Jozef en Mozes uit de Tora.
Structurele opbouw
Kort samengevat ziet de structuur van het evangelie er volgens Bekker als
volgt uit (id., 21):
Eerste ronde: Johannes 1:1 t/m 3:21
Jezus gaat voor het eerst vanuit Galilea op naar Jeruzalem, voor de viering
van het Joodse paasfeest (Johannes 2:13). Hoofdthema: Jezus is de zoon
van God, het ‘(paas)lam van God’ zoals Johannes de Doper hem noemt.
Tweede ronde: Johannes 3:22 t/m 5:47
Jezus gaat voor de tweede maal vanuit Galilea op naar Jeruzalem, voor de
viering van het Joodse pinksterfeest (het feest zonder naam in Johannes
5:1). Hoofdthema: Jezus is de Messias van Israël, trouw aan de Tora die
Israël van God gekregen heeft op de Sinaï.
Derde ronde: Johannes 6:1 t/m 21:25
Jezus gaat voor de derde en laatste maal vanuit Galilea op naar Jeruzalem,
voor de viering van het Loofhuttenfeest (Johannes 7:2, 10). Hoofdthema:
Jezus is de Mensenzoon, een mens van vlees en bloed die midden in het
gewone leven staat. In deze ronde vertelt Johannes in het verlengde van
het Loofhuttenfeest ook nog kort over het Chanoeka feest (vanaf Johannes
10:22) en uitvoerig over het laatste paasfeest (vanaf Johannes 11:54-55)
waardoor het evangelie met hetzelfde feest eindigt als waarmee het begonnen was: Pesach.
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Deze indeling geeft nog een drieslag aan:
A) uit God
B) via Israël
C) naar alle mensen.
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De indeling in drieën zoals hier genoemd, blijkt een zeer ongelijk verdeelde
indeling te zijn: 1e ronde: kort stuk; 2e ronde iets langer; 3e ronde heel lang
Volgens Bekker wijst dit op een gedisciplineerde verteltrant van de evangelist. Hij noemt het de climax van Johannes om het zo te vertellen; eerst kort,
dan iets langer en lang.
Je zou het vertellen met hink-stap-sprong kunnen noemen22. Volgens Bekker
is het op alle verhalen in het evangelie toe te passen. Het levert dan wel een
andere indeling op dan de perikopen die de gangbare vertalingen gebruiken.
Hij gebruikt het ook om te ‘bewijzen’ dat Johannes 21 een wezenlijk onderdeel van het evangelie is, en niet een latere toevoeging. De verschijningen
die in Johannes 20 beginnen worden voltooid in Johannes 21. Johannes vertelt van de verschijning
1. aan Maria van Magdala (hink),
2. aan de leerlingen met Thomas (stap),
3. en tot slot wordt uitgebreid de verschijning bij het meer van Tiberias
beschreven (sprong).
Bij het Nikodemusverhaal is het:
1. de mensen in Kafarnaum en het niet vertrouwen (hink),
2. een mens uit de Farizeeën van boven geboren (stap),
3. en hoe zal dit gebeuren in de verhoging enzovoort (sprong).
Ook in het aantal verzen dat de evangelist nodig heeft voor die vertellingen
is de indeling; kort, iets langer en nog langer, goed te herkennen.
De indeling in drieën leest Bekker in de proloog Johannes 1:1-18 en hij komt
op grond van die tekst tot de conclusie dat de geschiedenis van Jezus door de
evangelist wordt verteld onder drie gezichtspunten (id., 86). Als parallel daarbij ziet hij dat er in de proloog ook een drieledig gebeuren wordt verteld:
het Woord als het eeuwig Zijnde (1:1-3),
het Woord aangekondigd als het komende Licht (1:4-9),
het Woord is vlees geworden (1:10-18).
In de werkwoorden van de eerste verzen van de proloog ziet Bekker de omschrijving van de Godsnaam: ‘Die is en die was en die komt’ De evangelist
22 Deze benaming ‘hink-stap-sprong’ is niet van Bekker maar van mij en is ontstaan in het geven
van cursussen over Bekkers boek.
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begint zijn evangelie immers met ‘Het woord dat bij God is en van den beginne was bij God en het licht dat kwam in de wereld’.
Zowel in de structuur van de proloog als in de structuur van het hele evangelie komt God steeds dichter bij de mensen: Gods Zoon nadert via zijn komen
als Licht, als Messias tot Israël en tot alle mensen als vleesgeworden Woord
en Mensenzoon (id., 86).
Problemen met het lezen met een catechetische blik bij de structurele leeswijze van Bekker.
 Het bewijs dat het ongenoemde feest het Pinksterfeest is, zoals Bekker
beweert, past alleen als je uitgaat van de drie voorgeschreven opgangen.
Uit de overgeleverde tekst is het niet duidelijk af te leiden.
Mogelijkheden voor het lezen met een catechetische blik bij de structurele
leeswijze van Bekker.
 Iedereen die met groepen heeft gewerkt in onderwijsleersituaties weet
dat de stof door de leerlingen beter opgeslagen wordt door de herhaling.
Maar duidelijk is ook dat er dan bij die herhaling wel iets nieuws verteld
moet worden om de aandacht te blijven prikkelen. Hierin is niet alleen de
wet van Jost te herkennen maar ook een concentrische curriculumopbouw. Bij deze wijze van curriculumopbouw gaat men uit van een aantal
basisgegevens die ieder jaar aan de orde komen. Ze worden echter ieder
jaar uitgebreid met andere verhalen of nieuw ingevuld met andere lesstof,
we zien dit onder andere bij de godsdienstonderwijsmethode van H.
Hommes Wie waagt die leeft, geloofsopvoeding op de basisschool (1983)
en bij de opbouw van het vertellen van de verhalen bij de grote feesten
op de Vrije School. Daarom zou deze wijze van vertellen van Johannes, die
Bekker op het spoor is gekomen, een didactisch model kunnen zijn en consequenties kunnen hebben voor de catechese en het hele catechetisch
curriculum, naast de consequenties die het heeft voor de exegese.
 Het gaat dus om drie cirkels (drie rondgangen) en in de drie cirkels worden
de verhalen ook weer in drieën verteld. Dit concentrisch curriculum kan
passen in een opzet voor een driejarige catechese en die past weer op het
catechumenenmodel dat in de kerkorde van Hippolytus wordt beschreven
en voorkomt bij Tertullianus en Origenes, zoals P. Oskam dat beschrijft in
zijn onderzoek naar de doopborgen (1998) en zoals we het tegenkomen
bij de manier van leren bij Isocrates (zie paragraaf III B 3.1).
 Volgens Bekker gaat het in het evangelie naar Johannes, anders dan bij de
synoptici, om drie opgangen naar Jeruzalem of rondgangen (tournees) van
Jezus door het land. Dit beeld van de tournees is fascinerend omdat het
Hoofdstuk II exegetische invalshoek

77

78

reizen in het evangelie hierdoor verklaard wordt en tevens het veelvuldig
gebruik van het woord (rond) wandelen (peripateō). Het heen en weer
trekken van Jezus en zijn leerlingen is in de evangeliën en in dit evangelie
in het bijzonder, iets dat opvalt. Er is kennelijk een steeds herhaalde weg
te gaan. Het volk moet ook steeds opgaan naar Jeruzalem, op naar de
feesten, zoals is voorgeschreven in de Tora. Dit roept de methodische
vraag op of die weg en die beweging ook nog iets te zeggen hebben over
het leren en de manier van leren. Was dat leren al wandelend zoals bij de
Stoa en heeft het steeds onderwegzijn een betekenis?
 De indeling in drie opgangen waarbij Bekker wijst op de drie namen voor
Jezus bij Johannes geeft ook een didactische mogelijkheid. Men start vanuit de Griekse context Zoon van God (de titel voor de keizer). Als de catechisanten beter thuis raken in het Eerste Testament leren ze dat deze Zoon
van God ook de Messias van Israël is en ten slotte maken ze in het verhaal
van de Passie kennis met het beeld van de Mensenzoon, die deel heeft
aan het gewone leven en de gewone mensen deel laat hebben aan het
goddelijke.
 De structuur van de drie rondgangen en de drie namen voor Jezus, zoals
die in de dissertatie van Bekker wordt beschreven en de vertelstructuur
van Johannes in drie stappen, kort – iets langer – lang, zouden dus kunnen
wijzen op een didactische opzet.

II B 3 Lezen vanuit de lezers
Deze manier van lezen is ook een literaire manier van lezen, waarbij de tekst
als geheel gelezen wordt vanuit het perspectief van de werkelijke lezer. Hier
ligt het accent dus minder op de tekst en nauwelijks op de context, maar
vooral op de huidige, werkelijke lezer.
II B 3.1 Lezen vanuit het perspectief van vrouwen (feministische vooronderstelling)
Over het Johannesevangelie hebben onder andere M. de Groot (1988), S.
Schneiders (1999) en D. Lee (2002) geschreven vanuit een feministisch perspectief. Alle drie de schrijvers hebben een andere benadering, maar wijzen
erop dat het vierde evangelie het meest vrouwvriendelijke is. Het verste
daarin gaat S. Schneiders die vermoedt dat ‘de leerling die Jezus liefhad’
en/of de schrijver van het vierde evangelie een vrouw zou kunnen zijn
(Schneiders 1999, 246).
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II B 3.1a De Groot
De Groot geeft in haar dissertatie Messiaanse Iconen (1988) een aantal theologische kernwoorden aan. Ze wijst erop dat die motiefwoorden genoemd
worden in hoofdstuk 1-6 van het evangelie en uitgewerkt worden in de rest
van het evangelie.
De kernwoorden ‘leer’, ‘licht’, ‘leven’, ‘Christus’ en ‘Geest’ worden uitgewerkt
in de hoofdstukken 7-14 en de woorden ‘wijn’, ‘Geest’, ‘woord’, ‘lijden’, ‘opstanding’ en ‘brood en vis’ in de hoofdstukken 15-21.
Ze spreekt over een explicatieve structuur in het evangelie waardoor er al
lezend steeds meer verheldering en verduidelijking van de boodschap van de
evangelist ontstaat. Ze werkt deze explicatieve structuur uit met de volgende
onderwerpen: Johannes, vrouwen van naam, een man van naam, de Joden
en hun traditie en de ‘Ik ben’ woorden. Zij noemt dat de Christus-Iconen en
spreekt niet over symbolen maar over iconen. Zij zoekt naar mogelijkheden
om vanuit de bevrijdingstheologie – die volgens haar de feministische theologie is – te zoeken naar de bevrijdende teksten voor vrouwen in het vierde
evangelie. Ze ontdekt dat het evangelie naar Johannes het meest positieve
en bevrijdende beeld over en van vrouwen geeft van alle vier de evangeliën.
Weliswaar lijkt het thema ‘zoon van de vader’ zo te overheersen dat het vrouwen uitsluit, maar er zijn ook veel passages waarin vrouwen voorkomen of
passages die een beeldspraak bevatten van vrouwelijke signatuur.
Johannes 2:7-12 waar het gaat over de moeder van Jezus;
Johannes 3:4 en 29 waar de beeldspraak van de geboorte meeklinkt;
Johannes 4:7-42 over de Samaritaanse vrouw;
Johannes 6:42 waar het gaat over de moeder van Jezus;
Johannes 8:1-11 waar een vrouw op overspel is betrapt;
Ook de moeder van de blindgeborene telt mee in de vertelling van Johannes 9;
Marta en Maria hebben een belangrijke rol in Johannes 11 en 12;
In Johannes 16:21 wordt weer de beeldspraak van de geboorte gebruikt;
Vrouwen spelen een rol bij de kruisiging;
Jezus’ moeder en de zuster van zijn moeder, Maria van Klopas en Maria
van Magdala worden genoemd in Johannes 19:25-27;
De aandacht van Jezus voor zijn moeder en tot slot Maria van Magdala in
hoofdstuk 20 wijzen allemaal op de belangrijke rol van vrouwen.
De Groot wijst erop dat de Johanneïsche theologie een sekse gefixeerde interpretatie van Jezus onmogelijk maakt en dat het beeld van de Geest als
trooster naadloos past in de feministische theologie. Toch mag aan de onderdrukkende teksten in het Johannesevangelie niet voorbijgegaan worden.
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II B 3.1b Schneiders
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S. Schneiders schrijft in Written that you may believe (1999) een algemeen
overzicht voor het lezen van Johannes maar schrijft ook duidelijk vanuit haar
vrouwelijke identiteit. Daarom wil ik haar hier onderbrengen. Zij gaat ervan
uit dat er interdisciplinair gelezen zou moeten worden. Historische vragen en
methoden moeten worden geïntegreerd met tegenwoordige literaire, sociologische en theologische methoden (Schneiders 1999, 20).
Structuren
Schneiders begint bij het evangelie als tekst. Voor haar is het vierde evangelie
meer een quasi-biografie dan een narratief drama (id., 24). Na het benoemen
van de diverse structuren zegt ze dat deze verschillende structuren de lezer
helpen om de verschillende aspecten van het evangelie duidelijker in beeld
te krijgen. Naast structuren die ik in het begin van deze paragraaf noemde,
wijst zij nog op een mandala-achtige structuur gecentreerd rondom een
nieuwe exodus, waarbij Jezus als een tweede Mozes een nieuw Israël vormt.
Ook beschrijft ze de bruidssymboliek (zoals die in het Hooglied klinkt) en die
als structuur voor het evangelie kan worden gebruikt (id., 26). Net als Bekker
wijst ze op een cyclische herhaling van woorden en begrippen door het hele
evangelie. Ze spreekt zelfs van een wenteltrap die de lezer steeds hoger of
steeds dieper langs bekende punten brengt, waarbij er een steeds rijker en
duidelijker beeld ontstaat van de Ene in het centrum (id., 29).
Woorden en taal
Ook vraagt ze aandacht voor het gebruik van woorden met een dubbele betekenis, specifiek Johanneïsche woorden zoals verblijven μένω (menō) en
voor – wat Culpepper ook aangeeft – een manier van vertellen met misverstanden en ironie.
Karakters
Een groot verschil met de synoptici is dat Jezus zich in het vierde evangelie
meer richt tot bepaalde figuren dan tot de menigte. Collins noemt deze Johanneïsche personen ‘representatieve figuren’. Schneiders wil ze symbolische figuren noemen, want de evangelist ‘gebruikt’ deze figuren als symbool
voor een bepaalde groep of een bepaalde houding (id., 33). Door zich te identificeren met deze karakters leert de lezer geloven. Schneiders wijst erop dat
deze figuren vrouwen en mannen zijn die in scherp contrast met elkaar in het
verhaal worden voorgesteld. Van de vrouwen wordt een positiever beeld gegeven dan van de mannen (id., 93). Zo komt de Samaritaanse vrouw positiever over dan Nikodemus, Marta positiever dan de Joodse leiders, Maria van
Hoofdstuk II exegetische invalshoek

Betanië positiever dan Judas en Maria van Magdala positiever dan Simon Petrus.
Symboliek
Schneiders spreekt over symbolische figuren en geeft aan dat de symboliek
in het vierde evangelie geen element, maar een diepe dimensie van het evangelie als geheel is. Zij schrijft: ‘Non-symbolic interpretation of a symbolic text
is not literal, it is inadequate’ (id., 65).
Volgens Schneiders is symboliek de hermeneutische sleutel om het evangelie
te lezen, vooral omdat de evangelist dit zelf aangeeft in Johannes 20:30. Zij
kiest ervoor om het woord ‘teken’ bij Johannes als symbool te zien. Ze denkt
dat de keuze van de schrijver van het vierde evangelie voor σημεῖον (semeion) in plaats van symbolon te maken heeft met het feit dat semeion in de
Septuagint gebruikt wordt voor het Hebreeuwse woord teken ( אתot) dat te
maken heeft met de heilsdaden van de Eeuwige (Exodus 10:1-2; Numeri
26:10; Deuteronomium 34:11). Zij omschrijft vijf aspecten van het begrip als
ze zegt dat: een symbool (1) een waarneembare realiteit is, die als ze (2)
wordt weergegeven in het heden (3) een mens persoonlijk betrekt in (4) een
beleving van (5) een haar of hem overstijgend geheim dat haar of hem verandert (id., 67). Dit veranderen van de hoorder/lezer door de tekst zullen we
in paragraaf V A 2 ook tegenkomen bij Griffith-Jones. Schneiders noemt het
hele evangelie symbolisch en de Johanneïsche Jezus (het Woord dat vlees is
geworden) het grootste symbool van alles (id., 71).
Vrouwen in het vierde evangelie
Net als De Groot begint Schneiders met een opsomming van de plaatsen
waar vrouwen positief genoemd worden in het Johannesevangelie. Haar lijst
verschilt nauwelijks van die van De Groot. Alle vrouwen in het vierde evangelie komen – volgens Schneiders – op een positieve manier naar voren en hebben een persoonlijke relatie met Jezus. Geen van de vrouwen staat tegenover
Jezus of wantrouwt hem en geen van de vrouwen verraadt of verlaat hem.
Van mannen worden echter wel de negatieve eigenschappen geschilderd. Die
variëren van ijdel, hypocriet, nietswaardig, hardnekkig ongelovig, tot door en
door slecht. Toch worden de vrouwen niet eendimensionaal of stereotiep
neer gezet door de verteller. Wie die verteller ook is, het was iemand die een
opvallend genuanceerd beeld had van de vrouwelijke religieuze beleving (id.,
99). Schneiders wijst daarbij op Brown (1979) die suggereert dat vrouwen in
de gemeente van Johannes een prominente rol vervuld hebben. Schneider
beschrijft enkele belangrijke vrouwen uit het Johannesevangelie als karakters
die een voorbeeldfunctie voor de lezer kunnen hebben.
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De Samaritaanse vrouw
In hoofdstuk 4 van het evangelie komen we een onconventionele vrouw tegen, die een theologische discussie aangaat en durft te getuigen van Jezus
tegenover haar plaatsgenoten en de mannelijke leerlingen van Jezus in verlegenheid brengt. Zij is in het evangelie de eerste die ‘Ik ben’ te horen krijgt
(Ik ben het die met u spreekt, Johannes 4:26).
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Maria en Marta
Johannes 11 lijkt een samenvatting van het leven van de eerste gemeente.
Lazarus, de broeder (een term binnen de gemeente)23, een gelovige leerling
die Jezus liefhad (Johannes 11:5 en 36) is gestorven. Marta representeert
hier de gemeente die moet leven zonder de direct aanwezige Jezus. Zij
spreekt een volledige geloofsbelijdenis uit vóór het teken van de opstanding. Haar rol is vergelijkbaar met die van Petrus in het Matteüsevangelie en
is niet te verklaren als vrouwen geen belangrijke rol zouden hebben gespeeld in de eerste gemeente. Na de opwekking van Lazarus wordt Marta
‘diaken’ (dienend aan de tafel) en krijgt Maria een belangrijke rol; zij zit aan
Jezus’ voeten −zoals een leerling dat doet− en daar zalft zij Jezus. Volgens
Schneiders is het feit dat zij Jezus’ voeten afdroogt met haar haren een verwijzing naar de voetwassing van Jezus (id., 108).
Maria van Magdala
Maria van Magdala komt net als de leerling die Jezus liefhad pas in beeld bij
Jezus’ verheerlijking aan het kruis en bij de opstanding. Zij heeft een duidelijke getuigende rol in het opstandingsverhaal, zij gaat naar de leerlingen die
Jezus hier ‘zijn broeders’ noemt. Haar getuigenis is simpel: ‘Ik heb de HEER
gezien!’ (id., 110).
De moeder van Jezus
Hoewel we uit de synoptische evangeliën haar naam kennen, heeft Maria (de
moeder van Jezus) in het Johannesevangelie, net als de leerling die Jezus liefhad, geen naam. Schneiders werkt haar rol maar summier uit.
Een feministische doordenking van het auteurschap van het vierde evangelie.
Aan het eind van haar boek komt Schneiders tot de conclusie dat de leerling
die Jezus liefhad misschien een vrouw is geweest. Niet alleen de leerling die
Jezus liefhad, blijft ongenoemd, ook zijn er meerdere plaatsen waar ‘de andere discipel’ als discipel zonder naam voorkomt. Schneiders gaat ervan uit
23 Deze uitleg van Schneiders is wel erg vrij omdat er in de tekst staat dat het haar broeder is.
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dat deze ‘lege plaats’ bedoeld is als een code voor de impliciete lezer en niet
per se samenvalt met de leerling die Jezus liefhad. Dat deze leerling een
vrouw zou kunnen zijn, leest Schneiders in de belangrijke rol van vrouwen in
het vierde evangelie (zie boven) en in het feit dat deze leerling aan de tafel
aan Jezus’ borst lag. Bij het noemen van de namen van diegenen die onder
aan het kruis staan worden geen mannen genoemd. Als Jezus ‘vrouw, zie uw
zoon’ zegt dan kan dat ‘zoon’ – volgens Schneiders – net zo inclusief zijn als
de broeders aan wie Maria van Magdala moet getuigen. Schneiders wijst terug naar Johannes 1 waar staat dat wij allen kinderen van God genoemd zullen worden (id., 241). Maar ook de hele gemeenschap (groep), van Maria van
Klopas en Maria van Magdala, zou de leerling die Jezus liefhad kunnen zijn.
Opvallend is dat de leerling die Jezus liefhad niet genoemd wordt bij degenen
die het lichaam van het kruis dragen, dat zou alleen mannenwerk zijn en dus
een taak voor Jozef van Arimathea en Nikodemus.
Haar hypothese is: De leerling die Jezus liefhad, is noch een literair symbool
noch een historische figuur, maar een tekstueel paradigma dat wijst naar de
redacteuren van de Johanneïsche school. Hij/zij is een tekstuele presentatie
die belichaamd wordt door alle leerlingen in het evangelie (id., 246). Volgens
Schneiders is de schrijver van het vierde evangelie één enkele persoon van
de tweede generatie Johanneïsche Christenen en een zeer representatieve
figuur uit de Johanneïsche school. Haar/zijn identiteit is voortdurend verborgen, waarschijnlijk om het evangelie een plaats te geven in de kerk als geheel.
De Samaritaanse vrouw zou wat betreft haar theologisch gehalte en het samengaan van de Samaritaanse en Joodse traditie een goede mogelijkheid zijn
(id., 253). Toch wil Schneiders niet zoals Schüssler Fiorenza (1992) beweren
dat de schrijver van het evangelie een vrouw is, maar ze wijst erop dat het
wel heel goed mogelijk zou kunnen zijn.
II B 3.1c Lee
Lee zoekt in Flesh and Glory (2002) naar vrouwelijke symbolen of symbolen
die vrouwelijk te interpreteren zijn. Zij maakt een onderscheid tussen symbool en teken en tussen symbool en metafoor. Aan dit onderscheid is een
heel hoofdstuk te wijden. Ik zal er verder op terug komen in paragraaf IV C
1.1 over esthetisch en waarnemend leren en in paragraaf V B 1.1 waar het gaat
over tekenen, beelden en symbolen. Lee spreekt van iconen als beelden die
een bepaalde betekenis hebben gekregen, waarbij Christus de ultieme Icoon
is. Lee zegt dat symbolen niet anders zijn dan wat het Hebreeuws aangeeft:
( דברdabar) woorden die gedaan worden. Zij ziet vooral vrouwelijke symbolen zoals water en bloed als symbolen van geboorte. Als er dus uit Jezus’ zijde
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water en bloed vloeit (Johannes 19:34), is dat voor haar het beeld van het
nieuwe leven; de geboorte van het nieuwe bestaan. Ze onderscheidt de volgende symbolen:
Het symbool van Jezus’ vlees: -de vleeswording van het Woord (Johannes 1).
Het symbool van het levende water: dit symbool komt ze tegen in het verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4) en het Loofhuttenfeest
(Johannes 7).
De symbolen van liefde en vriendschap: Lee ziet dit vooral in het beeld van
de ware wijnstok, waarbij het verblijven μἐνειν (menein) een kernwoord is.
Het symbool van vaderschap: de bron van Leven. Hier wijst ze wel op brood
in Johannes 6 maar nergens op de titel Mensenzoon of Zoon van God waar
het toch duidelijk gaat om vaderschap.
Het symbool van moederschap: leven geven aan hen die geloven (waarbij
moeder staat voor geboorte en nieuw leven), het noemen van water en
bloed bij de kruisiging wordt door Lee ook gezien als een vrouwelijke metafoor, het teken van de geboorte, waarbij ook water en bloed vloeit. Verder
wijst ze op Johannes 16 en op de Geest als de trooster.
De symbolen van zonde en boosheid: de kinderen van de duisternis.
Het symbool van de zalving: de kostelijke overgave van jezelf.
Het symbool van Pasen: opstanding en leven.
Deze symbolen geven volgens Lee de theologische betekenis aan van de
boodschap en zijn niet ‘slechts’ decoratie bij het verhaal. Iets wat eveneens
een catechetische consequentie heeft omdat Lee aangeeft dat deze symbolen de lezer niet alleen cognitief, maar ook intuïtief bij het verhaal betrekken.
Ook hierin gaat het weer om het meebeleven en ervaren van het verhaal.
Problemen met het lezen met een catechetische blik vanuit de feministische
leeswijze.
 Het evangelie naar Johannes bevat een behoorlijk aantal zogenaamde
struikelteksten die vrouwonvriendelijk blijven.
 De Groot wijst in haar indeling van het evangelie naar Johannes nergens
op de feesten die toch zo'n belangrijk onderdeel vormen van het vierde
evangelie.
 Het vertalen van tekenen door symbolen, wat Schneider doet, helpt wel
voor het symbool-leren (paragraaf IV C 1.1) en ontzenuwt de NBV-vertaling die het consequent over ‘wondertekenen’ heeft. Het gaat echter voorbij aan het feit dat de evangelist zelf zeven tekenen noemt en in 20:30 op
die tekenen terugkomt.
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 Het bewijs van Schneider dat de discipel die Jezus liefhad een vrouw was,
door te wijzen op de vrouwen onder het kruis, komt mij zeer geforceerd
over. Maar het belang van de rol van vrouwen in dit evangelie werkt
Schneiders verder wel overtuigend uit.
 De term intuïtief die Lee hanteert is nogal ruim interpreteerbaar. Bedoelt
Lee hier de vrouwelijke intuïtie of bedoelt ze dat de tekst cognitief en affectief gelezen kan worden? De tegenstelling cognitief/affectief is een tegenstelling die bij de feministische theologie in de jaren zeventig van de
vorige eeuw wel meer werd gebruikt.
Mogelijkheden voor het lezen met een catechetische blik vanuit de feministische leeswijze.
 De feministische benaderingen hebben de lezer en hoorder van het evangelie op het oog en kunnen daarom behulpzaam zijn bij het catechetisch
lezen, dat de interactie tussen het verhaal van de mens en het verhaal van
de Schrift ten doel heeft. Bovendien kan de feministisch-theologische
leeswijze helpen om niet te eenzijdig met de tekst bezig te zijn, als je de
leefwereld en de Schrift met elkaar wilt correleren. Zeker het accent op
het ervaren van de verhalen in de Schrift maakt deze benadering catechetisch zeer zinvol.
 De literair−narratieve benadering van Schneiders geeft nog meer dan die
van Culpepper mogelijkheden voor de catechese. Haar visie op het symboolkarakter van het evangelie is, evenals de nadruk op de symbolen bij
Lee, te gebruiken bij het symbool-leren,
 Schneiders visie op de karakters in het evangelie als identificatiemodellen
voor de catechumenen en de benadering van het schriftlezen als mogelijkheid voor verandering bij de hoorders, geven veel suggesties voor een
catechese door ‘doen’ en een participerende liturgie. Tevens geven deze
karakters de mogelijkheid om de diverse intelligentieniveaus van de leerlingen aan te spreken (zie ook hoofdstuk VII).
II B 3.2 Lezen vanuit het dieptepsychologisch perspectief (psychoanalytische vooronderstelling)
In de voetsporen van Freud en vooral van Jung, legt deze leeswijze een sterk
accent op de werking van het onderbewuste in de bijbelteksten. Allereerst
speelt het onderbewuste mee bij de auteur, maar het speelt ook mee in de
reacties van de lezer. Vanuit dit onderbewuste wil men de Schrift herlezen.
Jung (1875-1961) wil laten zien dat een religieus bewustzijn geworteld is in
dat onbewuste. Hij wijst er op dat het grote mysterie niet op zichzelf staat,
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maar dat het voornamelijk geworteld is in de menselijke ziel. Jung ziet hoe
Jezus vooral bij Johannes suggestieve aanwijzingen geeft waaraan een oertypische ervaring ten grondslag ligt. Deze aanwijzingen hebben een suggestieve betekenis omdat ze symbolische waarheden verwoorden, die in de psychische structuur van de mens gegrondvest zijn (Jung 1975, ). Volgens Jung
zegt Jezus tot Nikodemus: ‘Je moet niet in termen van vlees denken, want
anders ben je vlees, maar je moet symbolisch denken, want dan ben je geest’.
Nikodemus zou in platvloerse alledaagsheid blijven steken, wanneer hij er
niet in zou slagen zich symbolisch boven zijn concretisme te verheffen.
Drewermann
De bekendste psychoanalytische exegeet in onze tijd is Drewermann. Hij liet
zich naast Jung ook inspireren door Kierkegaards gedachten over angst en
vrijheid (je zou Kierkegaard misschien een psychoanalytische exegeet avant
la lettre kunnen noemen). Drewermann verwijt de historische en ook de literaire leeswijzen dat ze alleen maar bezig zijn met de vraag: ‘welke werkelijkheden gaan er schuil achter de tekst?’ en dat ze niet het onbewuste en de
droom in ogenschouw nemen. Hij wil duidelijk maken hoe de dieptepsychologie een bijdrage kan leveren aan de uitleg van de Bijbel. De bijbelverhalen
bevatten de waarheid van de religieuze ervaring en vertellen wat de uiterlijke
wereld van de feiten innerlijk betekent. Voor hem zijn dromen van groot belang in een mensenleven. Met dromen legt hij ook Johannes 21:1-14 uit, waar
het gaat over de tweede verschijning (na de opstanding) van Jezus aan de
leerlingen (Drewermann 1993, 310).
De leerlingen hadden de hele nacht gevist zonder resultaat. Volgens Drewermann is
dat logisch want de nacht is het symbool van een leven dat donker en uitzichtloos is.
Dat ze vissen op het meer onderstreept dit, want water, meer, zee en vloed staan in de
Bijbel voor een leven zonder God. Dat Jezus hun adviseert het net aan de andere kant
uit te gooien, heeft volgens Drewermann te maken met het onbewuste dat in de linkerhersenhelft zetelt en het bewuste dat rechts zit. Daarom kunnen de leerlingen ook
pas overdag vangen, omdat je dan pas bewust leeft.

Dit voorbeeld geeft aan hoe iedere bijbeltekst door Drewermann psychoanalytisch geïnterpreteerd wordt. Niet alleen de lezer maar ook de schrijver
heeft dan – volgens deze leeswijze – een dieptepsychologische blik. De gekozen vorm van het verhaal bepaalt voor Drewermann de achtergrond voor een
uitleg. Het maakt verschil of er een mythe dan wel een wonderverhaal verteld wordt. Drewermann laat onder andere zien, wat de exegese met betrekking tot de wonderverhalen van de sjamanen kan leren. Voor hem is de
droom vooral van belang bij de uitleg van archetypische verhalen, zoals mythen en sprookjes. Verder gebruikt Drewermann voor het ontwikkelen van
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zijn inzichten de etnologie, de antropologie, de gedragswetenschap en de
godsdienstgeschiedenis.
Problemen bij het lezen met een catechetische blik bij de psychoanalytische
leeswijze.
 Deze leesmethode is wel behulpzaam voor het geven van catechese, maar
helpt niet om in de tekst van het vierde evangelie een catechetisch spoor
te ontdekken.
 Hermeneutisch helpt het invullen van kernbegrippen in de bijbeltekst met
psychoanalytische begrippen van onze tijd (zoals Jung en Drewermann dat
doen) niet erg om de tekst van toen beter te doorgronden, tenzij deze
begrippen deel uitmaken van een universele of gemeenschappelijke ervaringswereld.
 Bovendien laat Drewermann met zijn dieptepsychologische visie de
Schrift wel erg vaak buikspreken. Het ontzag voor de menselijke psyche is
bij hem groter dan het ontzag voor de bijbeltekst.
Mogelijkheden voor het lezen met een catechetische blik bij de psychoanalytische leeswijze.
 Voor het werken met bibliodrama in de catechese is het wel zinvol iets
van deze zienswijze te weten. Deze leeswijze kan in het pastoraat soms
zeer bruikbaar zijn. Ook Nico ter Linden maakt naast de exegetische benadering van de ‘Amsterdamse traditie’ (Breukelman) gebruik van de inzichten van Drewermann om een brug te slaan tussen de Bijbel en de
existentiële vragen van zijn lezers.
II C Lezen vanuit het liturgisch gebruik
(liturgische vooronderstelling)
Deze benadering is ook een structurele wijze van lezen, omdat de feesten
gebruikt worden als structuur om het evangelie te lezen en te doorgronden.
Toch behandel ik deze leeswijze apart omdat er in deze leeswijze meer dan
alleen de structuur aan bod komt. In deze benadering kunnen namelijk zowel
de theologische als de literaire observaties een plaats krijgen. Boendermaker
en Monshouwer (1993) zeggen dat liturgie leeft van de meerduidigheid en
dat de sleutel van het liturgisch (her)lezen op grote delen van het evangelie
blijkt te passen. De liturgische leeswijze is bovendien een methode die dicht
bij de tekst blijft en zich bezighoudt met wat er geschreven staat en de praktijk van hoe er gelezen wordt.
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II C 1 Guilding
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A. Guilding ziet de feesten in het evangelie naar Johannes als een sleutel voor
de opzet en het gebruik van dit evangelie. Zij was de eerste die in The Fourth
Gospel and Jewish Worship (1960) wees op een mogelijk verband tussen het
driejarige synagogale leesrooster en het vierde evangelie. Ze ontdekte dat
verband omdat het evangelie naar Johannes zoveel feesten beschrijft. In eerste instantie was dit idee veelbelovend, maar uit haar onderzoek wordt duidelijk dat het niet altijd vol te houden is om de Joodse liturgische praktijk
letterlijk op het Johannesevangelie te leggen. De sedarot van het synagogale
leesrooster bleken niet te passen op de perikopen van het evangelie. Guilding
vond een grote overeenstemming tussen het Johannesevangelie en dit synagogale leesrooster. Haar hypothese riep veel positieve en negatieve reacties
op en werd op de lange duur
in de academische wereld toch niet geaccepteerd. Brown (1966) komt in zijn
commentaar op het vierde evangelie vaak terug op de manier van kijken van
Guilding. Ook Elderenbosch heeft het over het driejarig synagogale leesrooster als basis voor het lezen van Johannes. Er is echter niet veel duidelijk over
de leesroosters uit de tijd van het ontstaan van het vierde evangelie. Het probleem is ook dat het driejarig synagogaal leesrooster pas in de vierde eeuw
op schrift is gesteld. Toch is het Guildings grote verdienste dat ze twee onderwerpen onder de aandacht heeft gebracht: namelijk het belang van de feesten in het Johannesevangelie en de thematische relatie tussen het eerste en
tweede deel van het evangelie, als een mogelijke correlatie met het voor- en
het najaar in de cyclus van Joodse feesten.

II C 2 Van Goudoever
Ook van Goudoever (1961) wijst op het belang van de feesten in de Schrift
en in het Johannesevangelie in het bijzonder, omdat Johannes zich niet aan
de chronologie van de synoptici houdt. De overtuiging dat Jezus het ware
paaslam is, was zo sterk dat de slachting van het lam na het zesde uur (Johannes 19:14) belangrijker was dan te vertellen over de viering van de Pesachmaaltijd. Van Goudoever ziet in de drie manieren van het beschrijven
van het paasfeest ook een aanwijzing voor wat er te vieren is bij Pasen.
 Het eerste paasfeest na de schoonmaak van de tempel, zoals ook het huis
schoongemaakt moet worden. (Een thema dat we ook bij Sahlin (1950)
tegenkwamen zie de vorige paragraaf).
 Het tweede paasfeest in Galilea omdat de voeding door de hemel zelf
moet meeklinken (Deuteronomium 8:3).
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 Het derde paasfeest waarop Jezus gekruisigd wordt, omdat Hij het ware
paaslam is.

II C 3 Goulder
Goulder heeft vlak voor zijn overlijden nog eens het geheel van de Joodse
traditie en het leesrooster, als leidraad voor het evangelie naar Matteüs uitgewerkt. In Matthew’s Gospel round the year (2002) beschrijft hij hoe iedere
zaterdagavond in de gemeente enkele verzen uit het evangelie werden gelezen (ongeveer 16) en dat het, op die manier gelezen, past bij de Joodse feesten. ‘Matthew wrote the Gospel to be read in church in short units of some
sixteen verses each Saturday night; the whole was designed to give readings
for a complete year.’ (Goulder 2002, 6).
Doop
Voor het evangelie naar Johannes heeft Goulder dit minder expliciet uitgewerkt voor de liturgie, maar meer voor de gemeenteopbouw in The Liturgical
Origin of St. John’s Gospel (1982). Hij legt daar vooral verbanden met de doop
als voorbereiding op het vieren van het paasfeest. Goulder wijst erop dat bij
de viering van het paasfeest in het Eerste Testament steeds als voorwaarde
staat geschreven dat de deelnemers besneden dienden te zijn. Er is dus een
zekere voorbereiding (catechese) nodig voordat het paasfeest door een ‘buitenstaander’ kan worden gevierd. Uit een discussie tussen rabbi Hillel en
rabbi Eleazar (Goulder 1982, 206) concludeert Goulder dat ook in de Joodse
gemeenschap van de eerste eeuw de doop in sommige gevallen in de plaats
van de besnijdenis kwam. Daarbij voert hij als argument aan dat veel proselieten vrouwen waren, die niet besneden konden worden maar alleen gedoopt. Hij ziet de doop dan ook als teken van het afwassen van het heidendom. Deze betekenis hebben volgens hem de eerste Joods/christelijke gemeenten overgenomen. Goulder is van mening dat pas door Paulus een diepere betekenis aan de doop is gegeven. Hij veronderstelt dat de doop als toelating tot de gemeente in de eerste Palestijnse gemeenten al bestond in de
jaren 30 en 40. Zijn stelling is dat de Joodse christenen doopten als voorbereiding op Pesach en dat in het octaaf daarvan het christelijke paasfeest werd
gevierd. Deze indeling zou passen op de beschrijving van de kruisiging en het
paasfeest in het evangelie naar Matteüs, maar past niet bij het evangelie naar
Johannes omdat daar een andere tijdsindeling wordt aangehouden.
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Tweedeling Johannes en de Quartodecimanen tegenover Petrus en de synoptici
Apollinarius schrijft dat bij Johannes het sterven van Jezus plaatsvindt op de
14e Nissan in de middag (het tijdstip van het slachten van het paaslam). Jezus
kan daarom nooit met zijn leerlingen de Pesachmaaltijd gevierd hebben. Hij
is immers zelf het paaslam dat geslacht wordt. De eerste christenen die het
christelijk paasfeest vierden op de 14e Nissan worden de Quartodecimanen
genoemd. Goulder is ervan overtuigd dat het evangelie naar Johannes voor
die gemeenten is geschreven (id., 213) en gaat ervan uit dat de volgelingen
van deze traditie zowel de sabbat als de zondag vierden. Hun leefwijze kenmerkte zich door: het houden van de sabbat, het vieren van het Joodse paasfeest en de voorbereiding en toelating tot dat paasfeest. De tegenwoordige
Syrisch orthodoxe kerk ziet ook in de voetwassing (Johannes 13) een aanwijzing voor de instelling van de doop voorafgaande aan het paasfeest, door Jezus zelf. In de opbouw van de gemeente zou Johannes 1-12 als catechetische
lezing voor de dopelingen worden gebruikt in de periode die leidt naar Pesach en Johannes 13-20 als catechetische lezing nà de 14e Nissan. Goulder
veronderstelt daarbij ook een tegenstelling in de eerste christelijke gemeenten tussen Quartodecimanen (de volgelingen van Johannes) en zij die stonden in de traditie van Petrus en de synoptici. Hij vindt daarvoor bewijs in de
manier waarop het vierde evangelie vertelt over de rol van de leerlingen bij
de gevangenneming en de opstanding (met name Johannes 21). Petrus en
‘de leerling die Jezus liefhad’ komen steeds samen voor. Maar Petrus maakt
zichzelf belachelijk bij de voetwassing en wordt getekend als een impulsieve
figuur bij het afhakken van het oor van de knecht van de hogepriester. Hij
wordt geschetst als een leerling die niets van Jezus’ boodschap begrepen
heeft. Petrus rent ook als eerste van de twee het graf binnen, maar gelooft
niet. Als de geliefde leerling Jezus herkent op de oever stort Petrus zich naakt
als Adam in het water en zijn ‘eerherstel’ vindt pas plaats nadat hij drie keer
heeft geantwoord op de vraag of hij Jezus liefheeft (id., 214). Goulder denkt
dat deze tegenstelling tussen Petrus en de andere leerlingen en met name de
leerling die Jezus liefhad, nog doorwerkte in de eerste gemeenten en dat
daarom de bede in Johannes 17 ‘dat zij allen één zijn’ is opgenomen.

II C 4 Boendermaker en Monshouwer
Feesten
In het boek dat Boendermaker samen met Monshouwer schreef, Johannes
de evangelist van de feesten (1993) wordt de structuur van het evangelie naar
Johannes bepaald door de feesten. Volgens de schrijvers noemt de evangelist
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de feesten ook steeds en als hij ze niet benoemt, blijken ze vaak – met de
associaties daarbij uit het Eerste Testament – te fungeren als de uitleg van de
tekst. Boendermaker en Monshouwer noemen dit vermelden van de feesten
de liturgische catechese. Ze willen de drie paasfeesten in navolging van Guilding als liturgische structuur van het evangelie zien en de Joodse liturgie in
huis en in de tempel als uitleg gebruiken voor het evangelie. Het gaat om
gemeenteopbouw met verhalen of catechese bij de feesten. Volgens
Boendermaker en Monshouwer is de Johanneïsche gemeente een synagoge
die bezig is de veranderingen na 70 (het wegvallen van de tempel en de offers) op te vangen via lezingen en gebeden (Boendermaker en Monshouwer
1993, 46). In tegenstelling tot Guilding, Goulder en Elderenbosch gaan
Boendermaker en Monshouwer uit van het éénjarige leesrooster. Maar ook
de geografische indeling van het evangelie geeft een structuur aan het liturgisch lezen. Het geografisch ijkpunt van hoofdstuk 12-20 is Jeruzalem en de
meetpunten voor de hoofdstukken 1-12 zijn Betanië en Efraïm. Dit zijn plaatsen die geografisch niet terug te vinden zijn, maar die een theologische betekenis hebben (zie ook Culpepper II B 1). Deze plekken liggen buiten Jeruzalem over de Jordaan in de woestijn hetgeen zou kunnen duiden op ballingschap en de (terug)weg naar het land van belofte. Jeruzalem klinkt wel mee
maar mag nog niet genoemd worden (id., 35). Na Johannes 13:29 worden de
feesten niet meer expliciet genoemd. Het woord feest komt 17 keer voor in
het evangelie: vijf keer Pesach (Johannes 2:23; 4:45 (2x); 5:1; 6:4) daarna
wordt in hoofdstuk 7 en 8 zeven keer Soekkot genoemd en dan weer vijf keer
Pesach (11:56; 12:12 en 20; 13:1 en 29)24. Bij alle synoptici tezamen komt het
woord feest maar zeven keer voor. Van alle feesten vinden Boendermaker en
Monshouwer het paasfeest het belangrijkste, maar ook het Loofhuttenfeest
heeft een grote catechetische waarde. Alle volken zullen komen (Zacharia
14:16), dus zijn er ook Grieken op het feest. Soekkot is het feest van de voorlezing, zowel volgens de Tora (Deuteronomium 31:10), als volgens de geschriften (Nehemia 8 waar de gehele wet wordt voorgelezen en uitgelegd).
Doop
Johannes de Doper spreekt in het vierde evangelie niet over het dopen met
de heilige Geest (in tegenstelling tot Marcus 1), maar alleen over de doop
met water (1:26-33). Boendermaker en Monshouwer zien hierin een bemoediging voor de doopleerlingen, namelijk dat de waterdoop niet ondergewaardeerd mag worden. Ook in de verwijzing naar ‘Midden onder u staat hij die

24 Opvallend is dat bij Chanoeka het woord feest niet wordt genoemd.
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gij niet kent’ zien zij een catechetisch motief (id., 51): de onzienlijke die verborgen onder ons woont, kan alleen gekend worden door doop en geloof (Johannes 3). Het vierde evangelie is het enige waarin vermeld wordt dat Jezus
zelf ook doopte. In verband met de doop wijzen Boendermaker en Monshouwer op het woord (ver)blijven μένω (menō). Zij zien een verband met de Mechilta waar in de uitvoerige uitleg van Exodus 12:1 staat: ‘Jozua diende Mozes
en de heilige Geest verbleef op hem’. De leerlingen van Johannes de Doper
vragen dan ook: ‘Waar verblijft ge?’ Verblijven is volgens Boendermaker en
Monshouwer in het evangelie verbonden aan omkeren en zien. Ook speelt
het water in hoofdstuk 7 tot 10 een belangrijke rol. In Johannes 7:38 komt
het voor in samenklank met moederschoot κοιλία (koilia). De verbinding met
vruchtwater en het vanboven geboren worden uit Johannes 3 klinkt dan bijna
als vanzelf mee. Dit eerste deel eindigt met Jezus die door het water gaat
(Johannes 10:40-42). Volgens Boendermaker is dat de verborgen doop van
Jezus die in het eerste hoofdstuk van het evangelie niet beschreven wordt.25
Met de naam Betanië klinkt volgens de schrijvers, het woordrijm met hoofdstuk 1:28 (Betanië waar Johannes doopte) en zij verbinden er de conclusie
aan dat Jezus een omweg maakt van de tempel naar het graf via de Jordaan.
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Eerste Testament
Boendermaker en Monshouwer wijzen ook op de vele verbindingen van de
Tora met het evangelie. In de proloog wordt Mozes reeds als de gever van de
Tora geschetst en Jezus als degene die Mozes uitlegt door genade en waarheid te doen. Steeds associëren Boendermaker en Monshouwer bijbelgedeelten uit het Eerste Testament met de verhalen van Johannes. Een voorbeeld daarvan is te lezen bij de beschrijving van het sterven van Jezus (19:34)
(id., 157):
‘Uit zijn zijde komt water en bloed. Hier komt alles bijeen wat de evangelist op het
Loofhuttenfeest reeds heeft uitgelegd en verkondigd. Jezus is paaslam en heiligdom
tegelijk. Zijn bloed stroomt van het altaar en is tegelijk de tempelbeek, die als levend
water uit de zijde van het heiligdom opwelt (vergelijk Ezechiël 47:1vv).’

Maar ook in het woordgebruik van de evangelist zien ze verbanden met het
Eerste Testament. Zo klinkt in het woord ‘verhoging’ dat Jezus gebruikt om
zijn dood aan te geven ook Numeri 21 mee waar de verhoging van de slang
bij Mozes gezondheid gaf aan het volk.

25 Maar ook hier wordt het ondergaan in het water niet beschreven, de plaats van dopen wel.
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‘Ik ben’ woorden
De ‘Ik ben’ woorden komen volgens Boendermaker en Monshouwer 21 maal
voor in het vierde evangelie. Je kunt het lezen als 7 maal 3 of 3 maal 7. Deze
uitspraken worden vooraf gegaan door tweemaal de uitspraak van Johannes
de Doper: ‘Ik ben niet’. Maar belangrijker vinden Boendermaker en
Monshouwer de indeling in acht voorbeelden of metaforen, waarbij acht
symbool staat voor de nieuwe schepping, zoals bij de besnijdenis op de achtste dag en de opstanding op de achtste dag (id., 82 en 83).
In het onderstaande schema is echter de uitspraak over het levende water
uit Johannes 4 en 7 niet opgenomen.
4:26

Ik ben de Sprekende

6:20

Ik ben het Brood (5 x) het getal van de Tora

8:12

Ik ben het Licht (7x) het getal van de schepping

10:7, 9

Ik ben de Deur

10:11, 14

Ik ben de goede Herder

11:25

Ik ben de Opstanding en het Leven

14:6

Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven

15:1, 5

Ik ben de Ware Wijnstok

De structuur waarmee Boendermaker en Monshouwer het evangelie lezen,
gaat wel uit van de feesten, maar de exegese lijkt sterk op de visie die in paragraaf II A.2 bij het lezen vanuit het Eerste Testament is beschreven. Dat is
niet verwonderlijk omdat de Joodse feesten (behalve Chanoeka) hun oorsprong hebben in het Eerste Testament.

II C 5 Monshouwer
Monshouwer die in zijn proefschrift schreef over het verband tussen het synagogale leesrooster en Marcus (1987) heeft dit verband ook onderzocht
voor alle evangelisten en dit onderzoek beschreven in ‘The Gospels and Jewish Worship’ dat in 2010 (postuum) is uitgegeven.
Synagogaal rooster
Monshouwer stelt dat, indien er een verband is met het synagogale leesrooster in het Johannesevangelie, dit verband te vinden moet zijn in de feesten
omdat die zo veel voorkomen in het vierde evangelie (zie boven). De cyclus
die Monshouwer in het Johannesevangelie ziet, is de cyclus van Pesach via
Soekkot naar Pesach. Hij wijst de driejarige roosters af en ziet een tweedeling
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in het Johannesevangelie – die hiervoor meerdere malen is beschreven – die
ook te combineren is met de Joodse feesten. Monshouwer wijst erop dat er
een parallel is tussen de feesten in het voorjaar en die in het najaar. Zo ziet
hij – in navolging van Guilding – een overeenkomst tussen het Paaslam en de
zondebok van Jom Kippoer (Monshouwer 2010, 280). Volgens Monshouwer
kan nooit het hele Johannesevangelie gelezen zijn naast het synagogale leesrooster. Hij veronderstelt dat het Marcusevangelie werd gelezen bij het rooster en dat het Johannesevangelie werd gebruikt bij de grote feesten zoals Pasen en Soekkot; feesten die acht dagen duurden (id., 281).
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Paaslam
Monshouwer wijst erop dat de term ‘het paaslam’ pas in het Johannesevangelie voorkomt, omdat er voor de verwoesting van de tempel vele paaslammeren werden geslacht in de tempel. Net als Van Goudoever en Goulder gaat
Monshouwer er vanuit dat de evangelist Jezus beschrijft als het ware Paaslam, onder andere door – geheel in lijn met Exodus 12:46 – Psalm 34:21 te
citeren in Johannes 19:33 (waar het gaat over het Paaslam waarvan de beenderen niet gebroken mogen worden). Eveneens wil hij Soekkot lezen als een
afgeleid paasfeest omdat veel symbolen bij Soekkot paassymbolen zijn (id.,
271).
Theologische geografie
Bij het laatste paasfeest gaat Jezus via Efraïm naar Jeruzalem. Dat betekent
volgens Monshouwer dat het noordelijke rijk van Israël – waar Efraïm voor
staat – er ook bij hoort. Bovendien is Efraïm het toegewezen land aan Jozua
naar wie deze ‘Joshua’ (Jezus) is genoemd. In Genesis 48 komen de namen
van Efraïm en Efrata (Bethlehem, de stad van David) samen voor. Ook associeert Monshouwer Lazarus en Jezus met Eleazar, de zoon van Aäron die hogepriester was ten tijde van Jozua. Hij ziet dan verband tussen Lazarus (Eleazar)
en Jezus (Joshua). Als Jezus de nieuwe Mozes is, is Lazarus de nieuwe hogepriester.
Monshouwers associaties zijn echter wel erg speculatief omdat die associaties niet onderbouwd worden met teksten uit de Schrift of met ontdekkingen
van andere exegeten. Vaak zijn het associaties op grond van de klank alleen.

II C 6 Felsch
D. Felsch is een van de exegeten die recent het verband van het evangelie van
Johannes en de Joodse feesten heeft uitgewerkt in Die Feste im Johannesevangelium (2011). Daarin stelt ze dat de feesten niet slechts een literair
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middel zijn, maar dat ook de christologische betekenis van de feesten van
belang is.
Ervaren van het heil
Zij ziet de feesten als ervaringen en belevenissen van het heil. Je kunt het als
catechisant of als gemeentelid meemaken. Zoals bij Rosj Hasjana de Sjofar
klinkt, zo is voor de gemeente te ervaren, dat door de stem van Jezus (het
Woord) te horen nieuw leven mogelijk is. Zoals bij Sjavoeot de gave van de
Tora op de Sinaï wordt herdacht, zo kan de gemeente ervaren dat Jezus het
door God gegeven Woord is. Zoals bij Soekkot, door het uitstorten van het
water en de lichtceremonie, de vierende gemeenschap in de tempel de verwachte heilstijd al kan beleven, zo kan de gemeente het licht en het levende
water ervaren dat Jezus voor hen is. Zoals op Chanoeka Gods aanwezigheid
in de tempel opnieuw wordt beleefd, zo wordt duidelijk dat God in Jezus tegenwoordig is in de gemeente. Zoals met Pesach het bloed van het lam bescherming en bijstand voor het volk betekent, zo is Jezus het paaslam dat de
gemeente leven schenkt en de bewarende bescherming toedeelt. Felsch is
van mening dat, zoals bij het vieren van de feesten van de Joodse feestkalender, in de tempel Gods heil in herinnering wordt gebracht en dat – voor de
vierende gemeente geactualiseerd – deze bevrijdende ervaringen door de
gemeente kunnen worden mee beleefd (Felsch 2011, 273).
Haar conclusies zijn Christocentrisch en bieden veel catechetische aanknopingspunten, omdat deze zijn samen te vatten in de uitleg van het woord ‘gedenken’: het verleden in het heden tegenwoordig stellen opdat er toekomst
is. Er moet voor de geloofsleerlingen iets te vieren, te ervaren en te beleven
zijn. Ook Griffith-Jones wijst op het catechetische aspect van het ervaren en
meebeleven van het verhaal van Jezus. Zijn visie zal in paragraaf V A 2 aan de
orde komen als het gaat om het catechetisch lezen.

II C 7 Het leesrooster van de vroege kerk (het klassieke leesrooster)
Een ander aspect, waar Schneiders ons op wijst, is dat vanouds in de vroege
kerk op de 3e, 4e en 5e zondag van de veertigdagentijd uit Johannes werd en
wordt gelezen. Het gaat om de verhalen van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4), de blindgeborene (Johannes 9) en de opwekking van Lazarus (Johannes 11). Ook in het nieuwe rooster met een driejarige lezing zijn deze lezingen
blijven staan, zelfs in het A-jaar dat geheel op het evangelie van Matteüs is
gebaseerd. Volgens Schneiders (Schneiders 2003, ix, en 149) zijn dit drie
hoofdteksten voor de voorbereiding van de catechumenen op hun doop in
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de paasnacht. Ze verwijst hiervoor naar het boek van Lukken (1973) over de
vroegchristelijke doopliturgie. Schneiders wijst er tevens op dat het verhaal
van de blindgeborene grote parallellen vertoont met het verhaal van de man
bij het badwater van Betesda (Johannes 5:1-12). Volgens haar gaat het daar,
net als in hoofdstuk 9, om de keuze om te zien of niet te zien. Ook Kumlehn
ziet Johannes 5 als een belangrijk catechetisch hoofdstuk. Dat zal ik bespreken in paragraaf V A 1.
De naam van de zondag na Pasen Quasi modo geniti (als pasgeboren kinderen) en de lezing uit 1 Petrus 2:2 kan wijzen op een (vervolg)catechese na
Pasen, zoals in het mystagogisch leren wordt verondersteld (zie paragraaf V B
3.3).
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Problemen bij het lezen met een catechetische blik vanuit de liturgische
leeswijze.
 De beschrijvingen van de leesroosters die we hebben, zijn pas uit de 4e
eeuw toen de rabbijnse lees- en leerwijze op schrift zijn gesteld. Het is
eveneens niet duidelijk of het leesrooster van de vroege kerk het curriculum voor de catechese was.
 Ook de proselietendoop wordt pas in de vierde eeuw als gebruik beschreven. Het is de vraag of het een gebruik was tijdens het ontstaan van het
vierde evangelie.
 Deze liturgische indeling van het evangelie levert een niet passend
schema op. Het aantal perikopen in het evangelie naar Johannes ‘past’
niet op de sedarot van het synagogale rooster.
 Het gebruik van de Quartodecimanen om Pasen op de 14e Nissan te vieren, krijgt bij Goulder en Van Goudoever wel heel veel aandacht. Dat zou
te verklaren zijn doordat er in de tijd van het ontstaan van hun boeken
(het midden van de vorige eeuw) veel teksten van deze Quartodecimanen
ontdekt zijn.
 Het lezen vanuit de feesten kan, zoals Boendermaker en Monshouwer het
noemen, liturgische catechese zijn. Helaas werken ze dit model in hun
boek didactisch niet uit. Ze geven geen curriculum voor die liturgische
catechese. Ze noemen wel dat Nikodemus, die in de paasnacht met vragen komt (Johannes 3), het voorbeeld is van een catechumeen en ze wijzen op Soekkot als catechetisch feest bij uitstek.
 Het is opvallend dat bij de opsomming van de ‘Ik ben’ woorden bij
Boendermaker en Monshouwer het levende water niet wordt genoemd,
maar het is wel consequent omdat deze combinatie niet letterlijk voorkomt in het vierde evangelie. Het verband tussen Jezus en het levende
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water wordt zowel in Johannes 4 als in Johannes 7 indirect gelegd. Jezus
geeft het levende water en is het niet.
 Het sterke accent op Pasen in het laatste boek van Monshouwer maakt
dat de andere feesten die Johannes beschrijft niet optimaal belicht worden. Felsch (2011) beschrijft alle in het evangelie genoemde feesten afzonderlijk en wijst op de eigenheid van die feesten door in de Misjna te
zoeken naar de beschrijving van deze feesten.
 De associaties met de teksten uit het Eerste Testament die Monshouwer
gebruikt, zijn soms wel erg speculatief en niet met bewijzen te staven.
 Hoewel Felsch veel Joodse bronnen heeft gebruikt om het verband met
de feesten aan te geven, is haar uitleg Christocentrisch. Dat lijkt misschien
met elkaar in tegenspraak, maar het is ook een uitdaging om Christus te
distilleren uit de Joodse bronnen.
Mogelijkheden voor het lezen met een catechetische blik vanuit de liturgische leeswijze.
 De Joodse feesten gebruiken als een kapstok voor het lezen van het vierde
evangelie kan catechetische consequenties hebben, omdat rond de uitleg
of het vieren van die feesten dan allerlei verhalen over Jezus verteld kunnen worden.
 De drie aspecten van het paasfeest die Van Goudoever noemt zouden ook
een didactische uitleg bij het vieren kunnen zijn. Het voorbereiden op het
meevieren van het paasfeest in de traditie van het Eerste Testament zou
dus ook kunnen wijzen op een bepaalde catechese op weg naar die doop.
 De indeling in een instructie tot Pasen (Johannes 1-12) en een instructie
na Pasen (Johannes 13-20) zou kunnen passen in de mystagogische traditie
waarin het ‘geheim’ van de eucharistie pas later werd toegelicht (disciplina
arcani). Deze mystagogische traditie wordt in de volgende hoofdstukken
verder uitgewerkt.
 De belijdenis dat Jezus het ware paaslam is, is volgens Van Goudoever een
kernbegrip en daarom zou het ook onder het theologisch lezen ondergebracht kunnen worden.
 Boendermaker en Monshouwer geven geen catechetisch curriculum, maar
schrijven wel in hun voorwoord dat het Johannesevangelie geschreven is
voor de dopelingen die moesten worden ingewijd en toegeleid naar het
messiaanse geheim tot op de bodem van de Schrift (het Eerste Testament).
Het gaat om een toeleiding naar de doop en een inwijding in de maaltijdgemeenschap na die doop. Hiermee beschrijven ze wel de doelstelling van
hun boek. Juist dat vinden van het geheim op de bodem van de Schrift, is
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een methode die we in de vorige paragrafen ook tegenkwamen. Dit geeft
aan dat de liturgische leeswijze inderdaad een methode is die de theologische en literaire methode insluit.
 Het accent op het water in Johannes 7-10 geeft mogelijkheden voor een
doopcatechese voor volwassenen. Boendermaker en Monshouwer geven
in hun uitleg veel aandacht aan de doop en de dopelingen. In de inwijding
in de maaltijdgemeenschap volgen ze Goulder die het ook heeft over een
catechese na de viering van het paasfeest het zou dus ook kunnen wijzen
op het inwijden in dat wat verborgen is. Op dit mystagogische aspect kom
ik in de volgende hoofdstukken terug.
 Het accent op de feesten geeft zeker als het op de manier van Felsch gelezen wordt een inzicht in de Joodse achtergrond en in de structuur van het
vierde evangelie. Catechetisch betekent het een verbinding met het samenkomen van de gemeente en een hernieuwde bezinning op wat gedenken is.
 Ook het aspect van het meebeleven van de verhalen in de liturgie is een
catechetische en liturgische uitdaging. Hoe vier je de eredienst zo, dat er
wat te beleven is? Duidelijk wordt in het geheel van de liturgische manier
van herlezen dat geloven/vertrouwen en vieren onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn.
II D Samenvatting en conclusie

Wat is er van de speurtocht langs deze exegeten te leren?
In de inleiding omschreef ik de zaken die mij waren opgevallen bij het (her)lezen van het Johannesevangelie en die de aanleiding waren tot dit onderzoek.
Dat waren: de vele herhalingen, de verscheidenheid aan beelden en symbolen, de vreemde vragen in het vierde evangelie en de tekst uit Johannes
20:30,31 die een (catechetische)doelstelling lijkt te formuleren. Ik was
nieuwsgierig of dit zaken zijn die ook anderen waren opgevallen en of die
andere exegeten mij nog argumenten zouden kunnen aanreiken om in het
evangelie naar Johannes een catechetisch of didactisch spoor te ontdekken.
Herhalingen
Over de herhalingen schrijven Bekker en Schneiders waarbij de laatste het
beschrijft als een wenteltrap waarvan Jezus de spil is en waar omheen de
vertellingen van het evangelie zich naar boven bewegen. Brown schrijft ook
over de herhalingen maar schrijft ze toe aan de diverse redacteuren en wijst
de didactische opzet daarvan af. Geen van allen wijst op het didactische effect van herhalingen in het leerproces van de eerste gemeente.
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Beelden en symbolen
Niet alleen de beelden die de evangelist zelf Jezus in de mond geeft zoals de
‘Ik-ben woorden’ maar ook de tekenen die illustreren wie Jezus is, zijn bij veel
exegeten terug te vinden. Dodd noemt het kernthema’s. Culpepper en Schneiders wijzen vooral op de symbolische en verwijzende waarde van deze
beelden. Drewermann wil de beelden in het vierde evangelie vanuit het onderbewuste verklaren, maar loopt het gevaar daarmee de Schrift uit het oog
te verliezen.
Vreemde vragen
De vreemde vragen die door sommige exegeten misverstanden worden genoemd kwam ik vooral tegen bij Ashton, Culpepper, Schneiders en Van Tilborg, waarbij de laatste opmerkt dat in deze misverstanden van de leerlingen,
de omstanders of de Schriftgeleerden de impliciete hoorders over het verhaal
heen worden aangesproken en daarmee ook de huidige lezers. Dit aanspreken van de toehoorders boven het eigenlijke verhaal uit is een catechetische
werkvorm (zie ook de kinderbijbel Dromen van vrede van Bouhuijs en Evenhuis , 1971).
Doelstelling?
Dat de verzen van Johannes 20:30 en 31 een opdracht of doelstelling in zich
kunnen dragen ben ik bij veel exegeten tegen gekomen. Schneiders geeft het
ook als titel mee aan haar studie over het vierde evangelie Written that you
may Believe (1999).

Nieuwe inzichten
Het herlezen door de bril van verschillende exegetische leeswijzen heeft mij
ook nieuwe catechetisch-didactische inzichten gegeven.
Lezen vanuit het Eerste Testament
Als theoloog was mij al gedurende mijn opleiding geleerd dat het Tweede
Testament niet los verkrijgbaar is, maar lezend in het spoor van Sahlin die
Jezus als een tweede Mozes ziet, klinkt het Eerste Testament op een heel
nieuwe manier mee in het vierde evangelie. De manier waarop Tomson de
Joodse historische achtergrond mee wil laten klinken, komt mij soms wat gekunsteld over, maar de leeswijze van Tomson geeft wel inzicht in de Joodse
manier van leren in de eerste eeuwen.
Van `t Riet en Barnard maken de speciale bril van het Eerste Testament inzichtelijk met een plaatje (zie figuur 2).
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Commentaarzinnen
Het valt op dat Johannes zoveel uitlegt in tussenzinnen bij zijn verhalen, alsof
zijn toehoorders geen Joden zijn. Dit soort tussenzinnen zijn voor ieder die
catechese geeft of verhalen vertelt herkenbaar als didactisch instrument.
Feesten
Boendermaker en Monshouwer spreken over ‘de evangelist van de feesten’,
maar het feit dat de feesten en de opgangen naar Jeruzalem ook de structuur
voor dit evangelie zouden kunnen zijn geeft een extra mogelijkheid voor liturgische catechese. Felsch wijst daarin ook naar de Joodse tradities van de
Misjna en Mechilta. Het vieren van de Joodse feesten en het meebeleven van
de verhalen is een aspect dat het liturgisch lezen ons aanreikt. Dit is vooral
een leeswijze die de methodiek van de catechese bloot legt, en niet alleen
wijst op de liturgie en het meevieren van de feesten als een methodiek voor
de catechese, maar ook op catechetische aspecten van de viering binnen de
gemeente.
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Structuur
Het structureel lezen van Bekker helpt om de diverse herhalingen in het Johannesevangelie te herkennen en te benoemen als een catechetisch curriculum en ook als zodanig te gebruiken in een mogelijke catechese naar Johannes. Niet alleen de structuralistische leeswijze zoals die van Bekker, maar ook
de wijze waarop de exegeten het evangelie naar Johannes indelen heeft catechetische consequenties. Zo geeft de indeling waarbij gewezen wordt op
Johannes 1-12 als verhalen voor de wereld en Johannes 13-(17)of 21 voor de
ingewijden (zij die al de intentie hebben aangegeven bij de gemeente te willen gaan behoren) ook aanleiding om te denken aan catechese.
Velen (onder andere Brown, Moody Smith, Bultmann, Chennattu, Goulder,
Boendermaker en Monshouwer) wijzen op die tweedeling. Deze indeling
maakt hoofdstuk 12 van het Johannesevangelie tot een hoofdstuk waarin een
cruciale wending plaatsvindt. Hoe belangrijk deze wending is voor de catechese zal ik in hoofdstuk VI aantonen.
School van Johannes
De diverse methoden van lezen geven aan dat er waarschijnlijk geen sprake
is van één auteur maar van een groep redacteuren ‘de school van Johannes’
(Brown, Moody Smith, Culpepper enz.). De vorm en het ontstaan van die
school worden in het volgende hoofdstuk beschreven, waar het gaat over het
leren in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Deze rondtrekkende scholen
geven op hun manier een inzicht in de manier van leren in het Johannesevangelie en een mogelijkheid voor een leerwijze in de catechese.
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Vrouwvriendelijkheid
De Groot, Schneiders, Lee, en Griffith Jones hebben gewezen op de vrouwvriendelijke wijze van schrijven van de evangelist. Dat is zeker voor geloofsleren in onze tijd van belang maar geeft geen nieuwe catechetische aspecten
aan, of het moet zijn in dat de beschrijving van karakters in het evangelie
identificatiemogelijkheden biedt voor vrouwen en mannen.
Karakters
De schrijver van het vierde evangelie voert een groot aantal karakters in van
mensen rondom Jezus. Deze verscheidenheid maakt het mogelijk dat de lezer
(ook die van nu) zich kan identificeren met deze ‘leerlingen’ van Jezus. Dat
past bij een onderwijsleersituatie.
De rol van Jezus als leraar
Van Tilborg wijst op het geduld van Jezus, die steeds bereid is voor zijn leerlingen opnieuw zijn boodschap uit te leggen. Bovendien geeft hij zijn leerlingen de opdracht zijn unieke daden na te doen en zo de opdracht van de
Vader te vervullen. Deze rol van de leraar (de catecheet) is ook uit didactisch
oogpunt van belang.
Diverse lagen in het evangelie
De taal van het vierde evangelie is een verwijzende taal. Door beelden en
symbolen wordt er verwezen naar een andere werkelijkheid. Hieruit kunnen
de lezers moed en inspiratie opdoen bij hun leven in de harde werkelijkheid
van elke dag. Griffith Jones wijst op de onthullende taal van de verhalen en
Oosterhuis noemt het de tweede taal van een verhaal. Voor het begrijpen
van deze tweede taal is catechese nodig.
Oefenmateriaal voor de eigen situatie
Borgen en Van Tilborg wijzen op de rechtspraken en verhoren die Jezus en
hen die door hem genezen (heel gemaakt) zijn, moeten ondergaan. Vooral
Van Tilborg ziet dit als een oefening in datgene wat er op de jonge gemeente
zal afkomen als zij de weg van Jezus willen gaan en uit de synagoge geworpen
zullen worden. De diverse rechtspraken en verhoren zijn − op die manier gelezen − een didactische werkvorm die fungeert als een oefening in het omgaan met het onbegrip van synagoge en overheid.
Water
De vele verhalen over water in het vierde evangelie wijzen volgens Monshouwer en Boendermaker, Bekker en Schneiders op het belang van de doop of
de doorgang door het water (exodus) voor de (eerste) lezers.
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De Geest als leraar
Vooral in het tweede deel van het Johannesevangelie (13-17) wordt beschreven hoe de Geest die Jezus zal zenden hun alles weer te binnen zal brengen.
Moody Smith wijst erop dat daarin ook een rol voor de Geest als leraar is
weggelegd.
Zien als kernwoord
Nieuwenhuis, Kumlehn en Schneiders wijzen op het belang van het woord
‘zien’ in het Johannesevangelie, een begrip dat voor de didactiek verstrekkende consequenties kan hebben omdat het aansluit bij het esthetisch en
waarnemend leren en het symbool-leren (zie daarvoor de paragrafen II C 1.1
en II C 1.2) en het leren met accent op speciale kernwoorden (zie paragraaf
V B 1.3).
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De taal van de doelgroep
Moody Smith wijst behalve op die tweedeling ook nog op het feit dat Johannes de taal van zijn tijd gebruikt in zijn manier van vertellen. Dit geeft de verbinding aan tussen het verhaal van de mensen en het verhaal van de Schrift,
een methode van correlerend leren die kennelijk ook door Johannes gebruikt
werd. Het is een methode die bruikbaar kan zijn in zowel catechese als pastoraat.

Conclusie
Wat hebben de verschillende manieren van herlezen van het Johannesevangelie opgeleverd voor het onderzoek?
Door het evangelie te herlezen vanuit de diverse leeswijzen wordt duidelijk
dat er veel catechetische aspecten in het vierde evangelie naar voren komen,
zoals het gebruik van kernwoorden, beelden en symbolen en het schilderen
van karakters in het verhaal waarmee ook de toehoorders worden aangesproken. Naast de herhalingen en vreemde vragen blijken er ook opvallend
veel commentaarzinnen voor te komen die heel goed aanwijzingen kunnen
zijn voor een catechetisch spoor. Jezus en de Geest worden als leraar geschetst die de leerlingen onderrichten door ze de woorden van God en Jezus
weer te binnen te brengen.
Al deze bovengenoemde aspecten doen vermoeden dat er naast de theologische, literaire en liturgische leeswijze tevens een catechetische leeswijze
van het vierde evangelie mogelijk is. Enkele exegeten zoals Kumlehn, GriffithJones, Culpepper, Chennattu en ook Ashton geven een aanzet in die richting.
Anderen zoals Boendermaker en Monshouwer noemen het evangelie zelfs
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catechese, maar niemand van hen werkt dit uit vanuit de didaktiek en de catechetiek. Deze studie is de eerste die de catechetiek direct betrekt bij het
lezen van het Johannesevangelie. In hoofdstuk V zal ik deze catechetische
leeswijze gedetailleerd uitwerken.
In de volgende hoofdstukken wordt allereerst onderzocht of er vanuit de ons
bekende manieren van leren toen (Hoofdstuk III) en nu (Hoofdstuk IV) eveneens een catechetisch spoor te ontdekken is in het vierde evangelie.
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HOOFDSTUK III HISTORISCHE ACHTERGROND
De vraag naar het catechetisch spoor in het evangelie naar Johannes is niet
alleen te beantwoorden via het lezen van de tekst, maar ook door de historische achtergrond van het evangelie te bekijken en op zoek te gaan naar de
wijze waarop er in de tijd van het ontstaan van het evangelie geleerd werd.
III A Op zoek naar de werkelijke schrijver
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Als we het schema van hoofdstuk I en II gebruiken, dringt zich de vraag op:
Wie is Johannes? Wie is de ‘werkelijke’ schrijver? Hoe was de leefwereld
waarin het vierde evangelie ontstond? Uit het vorige hoofdstuk mag duidelijk
geworden zijn dat ik liever niet terug wil naar de historiserende methode van
lezen. Toch is enige kennis omtrent de ontstaansgeschiedenis van het vierde
evangelie noodzakelijk. Op deze manier komen we iets te weten over de
schrijver en zijn catechetische doelstelling, zodat de impliciete schrijver (de
schrijver die wij ons voorstellen) meer gaat lijken op de werkelijke schrijver.
Culpepper schrijft (1983, 236) dat we voor het lezen van het Johannesevangelie niet meer terug kunnen naar de tijd voor de Verlichting en dat de geschiedenis (history) meetelt in het verhaal (story) van Johannes.

III A 1 Een beeld van de schrijver uit de kerkgeschiedenis
Van de schrijver zelf weten wij weinig. De eerste commentaren die we van dit
evangelie hebben, komen van de gnostici Ptolemeus en Heracleon. Aan het
einde van de tweede eeuw noemt Irenaeus de discipel die Jezus liefhad Johannes en volgens hem is deze Johannes dezelfde als de schrijver van het
evangelie. Hij zegt ook dat Johannes leefde in Efeze, zo’n vijftig jaar na het
oproer van de zilversmeden in het jaar 65 (Handelingen 19). Polycarpus (die
in het jaar 156 overleed) schijnt de jonge Johannes gekend te hebben en
Irenaeus heeft het van Polycarpus gehoord.
Sommige commentatoren denken dat de schrijver van het vierde evangelie
dezelfde is als Johannes de Ziener op Patmos. Onder hen zijn de klassieke
commentatoren zoals: Dodd, Brown, Bultmann en ook Nieuwenhuis. De studies van Culpepper (1983), Moody Smith (1995) en Griffith-Jones (2001) spreken echter over een school van Johannes en zien de schrijver van het boek
Openbaring en de brieven als een andere dan de schrijver van het evangelie.
Brown spreekt over een drietal redacteuren van de oorspronkelijke tekst. Alle
studies zijn het erover eens dat het evangelie zo’n 70 jaar na het begin van
onze jaartelling of mogelijk nog later is ontstaan. Moody Smith (1999) wijst
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erop dat er al wel teksten zijn in de apologieën van de kerkvaders die erg
lijken op gedeelten uit het vierde evangelie. Echter pas in het midden van de
tweede eeuw wordt er geciteerd uit het evangelie naar Johannes. GriffithJones vertelt daarover het volgende verhaal (Griffith-Jones 2001, 286):
Meestal is de bijbeltekst onze enige bron, maar via Irenaeus en Polycarpus is ons ook
buiten de Schrift om een verhaal bekend over Johannes. Irenaeus schrijft: ‘Sommigen
hebben hem (Polycarpus) horen zeggen dat Johannes, de leerling van Jezus, in Efeze
naar het badhuis ging. Hij verliet het badhuis echter zonder te baden, omdat hij daar
Cerinthus zag. Hij riep uit dat hij vreesde dat het badhuis zou instorten, omdat Cerinthus, de vijand van de waarheid, zich daar bevond’. Irenaeus vertelt ons nog meer
over die Cerinthus, namelijk dat hij geloofde dat Jezus als gewoon mens werd geboren
en dat de Gezalfde in hem daalde bij de doop.

Ook als het geen waar gebeurd verhaal is, is het een mooi spiegelverhaal om
duidelijk te maken hoe in de tweede eeuw tegen Johannes en zijn gebruik
van het begrip ‘waarheid’ werd aangekeken en hoe de eerste strijd tegen het
adoptianisme al was begonnen.

III A 2 Een beeld van de schrijver uit de Schrift
Uit de tekst zelf wordt ons niet veel duidelijk over de schrijver. Hij beschrijft
zichzelf als de discipel die getuigt (Johannes 21:24). Ook dan wordt het niet
duidelijk of het op hemzelf slaat of dat anderen het beschrijven als het getuigenis van de discipel die Jezus liefhad en een getuigenis dat waar is. Zoals
blijkt uit hoofdstuk II had de schrijver kennis van het Eerste Testament, van
de Joodse tradities en worden vooral de Joodse feesten meermalen genoemd. Net als voor de overige evangelisten zijn de tempel en het opgaan
naar Jeruzalem een belangrijke onderdelen van het religieuze leven. Uit de
tekst van het evangelie wordt niet letterlijk duidelijk dat de tempel er niet
meer is.26 Maar als de schrijver deze kennis over de verwoeste tempel veronderstelt bij de lezer, dan is het opvallend dat er in de wijze van vertellen zo’n
accent ligt op de tempel. Misschien is het spreken over de tempel in het evangelie wel een speciale boodschap.
In het vorige hoofdstuk kwamen we immers exegeten tegen zoals Felsch die
denken dat de evangelist Jezus laat zien als de vervanging van de tempel.

26 Misschien dat men in Johannes 11:48 de opmerkingen van de overpriesters en de Farizeeën,
dat de Romeinen de heilige plaats en het volk van de Farizeeën kunnen wegnemen, zo zou
kunnen uitleggen.
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J. Boendermaker en D. Monshouwer
Boendermaker en Monshouwer (1979) wijzen op het verborgen zijn van de
schrijver van het vierde evangelie. Ze geven aan dat de evangelist ook de gewoonte heeft om veel dingen niet te benoemen. Dat maakt het extra moeilijk
om via de tekst een beeld van de schrijver te krijgen. Dit kwam in de liturgische leeswijze van het vorige hoofdstuk naar voren (paragraaf II C 4). Zij schrijven:
‘Zoals bij de Pesachmaaltijd er een stukje matse verstopt moet worden voor de kinderen, zo verstopt de evangelist Johannes veel informatie in zijn evangelie. Veel zaken
in het evangelie naar Johannes worden niet verteld en namen worden niet genoemd.
Er is geen bruid en nauwelijks een bruidegom bij de bruiloft te Kana. De moeder van
Jezus, het middelste feest (Johannes 5) en de leerling van wie Jezus hield, hebben geen
naam. Eigenlijk is de schrijver van het evangelie ook verborgen. Hij is de andere leerling,
of de leerling die Jezus liefhad, of de ooggetuige. Dat hij Johannes heette, is pas in de
vroege kerkgeschiedenis op grond van de verwantschap met de brieven en het boek
Openbaring toegevoegd’.
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R. Griffith-Jones
Griffith-Jones (2001) noemt Johannes een mysticus en spreekt over de rol van
de evangelist als vroedvrouw bij de (weder)geboorte van de hoorders en lezers. De schrijver wil, volgens hem, bij de lezers naar de oppervlakte brengen
wat verborgen is. Zijn mystagogisch getinte uitleg wordt in paragraaf V A 2
beschreven.
A. Culpepper en S. Schneiders
Culpepper (1983) gaat er net als Schneiders (2003) vanuit dat er waarschijnlijk een school van Johannes is geweest en dat uit die school een verteller ons
het evangelie vertelt. Zij hebben het over: een verteller, iemand die waarschijnlijk uit de school van Johannes komt,
de discipel die getuigt,
de leerling die Jezus liefhad,
de discipel Johannes, de zoon van Zebedeüs,
en de eindredacteur van het vierde evangelie,
als vijf verschillende ‘personen’ die aan de wieg van het evangelie stonden.
In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat Schneiders in de wijze van vertellen
en in het gebruik van de karakters in het evangelie verhaal duidelijk een vrouwenhand herkent.
R. Chennattu
Chennattu (2006) denkt op grond van Johannes 1:35-42 dat de leerlingen van
Johannes de Doper, leerlingen van Jezus werden en hoewel de evangelist van
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de leerlingen van Johannes de Doper geen namen noemt, zouden Filippus en
de schrijver van het evangelie daartoe. Chennattu wijst daarvoor naar de met
nadruk genoemde rol kunnen behoren van Johannes de Doper in de proloog,
de leerlingen van Johannes de Doper die vragen: ‘Waar verblijft u’ en de ‘belijdenis’ die de Doper uitspreekt: ‘Zie het lam Gods’.
D. Felsch
Felsch (2011) wijst op de totale ontreddering in het land na de val van de
tempel. Zij meent dat de Farizese Joden de samenbindende centrale functie
van de tempel gingen vervangen door de Tora en de synagogale bijeenkomsten rondom die Tora. De christenen daarentegen (zeker die uit de school van
Johannes) zagen in Jezus het nieuwe samenbindende centrum (Felsch 2001,
276). Volgens haar is dat ook de diepere oorzaak van de spanning tussen de
Joden en de Jezus-volgelingen in het vierde evangelie. Want het is wel duidelijk dat de schrijver – anders dan de synoptici – weet heeft van een spanning
tussen Jezus en de Joden Ἰουδαῖοι (Ioudaioi). Niet alleen beschrijft hij de felle
discussies van Jezus met de Joden, hij schrijft ook als enige evangelist over
het uit de synagoge geworpen worden (in het Grieks: ἀποσυνάγωγος aposunagōgos, ‘weg uit de synagoge’, Johannes 9:22, 12:42 en 16:2). Dat zou volgens Brown en Moody Smith kunnen wijzen op een late datering (zie ook de
volgende paragraaf III A 3).
De school van Johannes
De term ‘school van Johannes’ wordt gebruikt door D.F. Strauss in Das Leben
Jesu (1835/36). Hij gaat ervan uit dat het vierde evangelie niet geschreven is
door Johannes, maar door iemand uit zijn directe omgeving. Culpepper is in
1975 op zoek gegaan naar de wijze waarop scholen in die tijd waren opgezet
en wat hun eigenschappen waren. Uit het vorige hoofdstuk wordt ons wel
het een en ander duidelijk over de rabbijnenscholen (ze worden uitgebreid
besproken in paragraaf III B 2.2), maar Culpepper zegt dat ons ook uit andere
dan de Joodse tradities zulke scholen bekend zijn. Hij beschrijft dat zo’n
‘school’ bestond uit een groep leerlingen, een gemeenschap die elkaar broeders noemde. Ze waren verzameld rondom een stichter die zij beschouwden
als een voorbeeld en een wijs of goed mens. Ze hechtten veel waarde aan het
onderwijs van hun stichter en hielden de tradities over hem in ere. De leden
van de ‘school’ zijn of waren allemaal leerlingen van de stichter. De activiteiten van de ‘school’ bestonden uit leren, studeren en schrijven. De meeste
scholen hielden gezamenlijke maaltijden, vaak om hun stichters te gedenken.
De scholen hadden regels voor toetreding, intreding en lidmaatschap en er
bestond een bepaalde rangorde binnen de gemeenschap. Meestal hielden
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deze scholen een zekere afstand tot het geheel van de maatschappij. De scholen ontwikkelden een organisatie die hen verzekerde van de eeuwigheid (Culpepper 1975, 258-259). Deze eigenschappen zijn volgens Culpepper te herkennen bij de bewoners van Massada in het begin van onze jaartelling en ook
bij de Griekse leraren van die tijd. Culpepper vraag zich af of de stichter van
de Johanneïsche school en gemeente de leerling was die Jezus liefhad of Johannes de oudere, de zoon van Zebedeüs. In zijn latere overzicht (in Thatcher
2002, 111) beschrijft hij dat niet al deze aspecten altijd bij één school terug
te vinden zouden zijn. Met name het feit dat de groepsleden schrijven, is niet
van alle scholen bekend. Ook waren er wel banden tussen verschillende scholen en werden er gezamenlijke maaltijden gehouden. Het verdere onderzoek
naar een school van Johannes in de tweede eeuw zou ook nog moeten gebeuren. Al met al blijft Culpepper erbij dat uitgaan van een school van Johannes de beste uitleg is voor het ontstaan van de Johanneïsche geschriften.

108

Conclusie
We kunnen uit de tekst dus geen werkelijke schrijver ontdekken, maar wel
komen de verschillende eigenschappen van die schrijver naar voren. Duidelijk
wordt dat het iemand is met een goede kennis van het Eerste Testament. Wat
opvalt is dat hij voor het citeren meestal psalmteksten gebruikt, zoals in Johannes 10:34 waar Jezus zegt ‘staat niet in uw wet νόμος (nomos) geschreven: ‘Ik heb gezegd, “Gij allen zijt goden’’.’ De tekst die dan wordt geciteerd,
komt uit psalm 82.
De schrijver is iemand met gevoel voor humor, want zoals Culpepper schrijft;
de impliciete auteur doet ons glimlachen (Culpepper 1983, 177) bij alle ironische opmerkingen die hij maakt. Culpepper geeft daar verschillende voorbeelden van en noemt nog niet eens de ironie van de blindgeborene die, als
de Farizeeërs en Schriftgeleerden blijven vragen hoe hij nu weer kan zien,
antwoordt: ‘Waarom wilt u het opnieuw horen? Wilt u soms ook leerlingen
van hem worden?’ (Johannes 9:27b). Volgens Schneiders en Griffith-Jones
heeft de schrijver een goed begrip van en inzicht in de religieuze beleving van
vrouwen. Volgens Nieuwenhuis heeft Johannes maar een kleine Griekse
woordenschat. Opvallend is echter wel dat hij het taalgebruik en de ‘modewoorden’ van het Grieks van zijn tijd kent en die gebruikt om zijn hoorders
aan te spreken. Uit de literaire en structurele wijze van lezen valt te ontdekken, dat de schrijver veel aandacht besteedt aan de opbouw van de tekst met
een plot, karakters, ensceneringen enz. (zie paragraaf II B 1). Van Tilborg
(1988) wijst erop dat de schrijver Jezus schildert als een leraar met veel geduld met zijn leerlingen. Hij is niet te beroerd om zijn boodschap steeds weer
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te herhalen en laat zich niet ontmoedigen door de misverstanden. Johannes
laat ons een leraar zien met veel begrip voor zijn leerlingen en hun twijfels.

III A 3 Een beeld van de schrijver uit de context
R. Bultmann
Bultmann legt het Johannes evangelie uit, vanuit de context van de jonge gemeente die leefde in een Griekse wereld en zo de Schrift gebruikte. Zijn leeswijze is in paragraaf II A 1. 3 a aan de orde gekomen.
J. Nieuwenhuis
In zijn boek ‘Johannes de Ziener’ gaat Nieuwenhuis (2004) uit van de geografische context, namelijk de tegenstelling tussen Jeruzalem en Galilea. Hij gaat
er tevens van uit dat deze tegenstelling een sociologische is. Het rijke Jeruzalem tegenover het arme Galilea en het machtige en het ‘de (religieuze) wet
uitmakende Jeruzalem’ tegenover het vrijgevochten Galilea. Deze tegenstelling gebruikt hij om de discussie met de Joden, Ἰουδαῖοι (Ioudaioi) vorm te
geven. Hij wil het evangelie niet antisemitisch lezen en leest de term Ioudaioi
als ‘Die Joden uit Jeruzalem’, te meer omdat in de synoptische evangeliën de
tegenstelling tussen Jezus en de Schriftgeleerden en hogepriesters eveneens
naar voren komt. Oussoren (2004) vertaalt het woord in de Naardense Bijbel
met Judeeërs. Dat zou een goed voorstel kunnen zijn, maar het is niet altijd
vol te houden. Zo staan de watervaten in Johannes 2 er volgens het reinigingsgebruik van de Joden en niet volgens het reinigingsgebruik van de
Judeeërs. Nieuwenhuis wijst er op dat de band met de tempel een belangrijker aspect van deze Ἰουδαῖοι (Ioudaioi) is dan hun geografische oorsprong.
De spanning in het evangelie is volgens hem niet antisemitisch, maar gericht
tegen het judaïsme in Jeruzalem dat hij omschrijft als: ‘de verwording van de
Tora-religie tot een hiërarchisch verkoop- en bewaarcentrum van de Eeuwige’
(Nieuwenhuis 2004, 27).
A. van Heusden
Van Heusden wijst in De wording van het Christendom (2006), net als Felsch
(2011), juist op de gelijke doelstellingen van de Joden en van de Johanneïsche
gemeente. Ze wilden allebei een herstel van heel Israël, het verbond van de
twaalf stammen. De schrijver van het vierde evangelie ontwikkelde een plan
rondom de gestalte van Jezus Messias, door hem ‘het licht der wereld’ genoemd. Voor het farizese Jodendom was, na de spanningen met Rome en de
verwoesting van de tempel, elk beroep op een ‘gezalfde’, een Messias, uit den

Hoofdstuk III historische achtergrond

109

boze, daarom moest de Johanneïsche gemeente het ontgelden. Uit die spanning en tegenstelling is volgens Van Heusden het vierde evangelie voortgekomen.
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D. Felsch
Ook hedendaagse Joodse lezers kijken verschillend aan tegen het Johannesevangelie. Felsch haalt M. Brunik aan (Felsch 2001, 31) die zegt dat het
vierde evangelie een antisemitisch karakter heeft en S. Ben-Chorin, die zegt
dat het vierde evangelie juist het meest Joodse evangelie is.
De scherpe tegenstelling tussen hun beider oordelen weerspiegelt een dualiteit die in het evangelie zelf te vinden is. Er is sprake van een scherpe discussie
met een uitspraak als: ‘jullie hebben de duivel als vader’ en dat kan volgens
haar omdat het een binnen-Joods gesprek betreft. Jezus en zijn leerlingen én
de schrijver van het evangelie zijn immers even Joods als hun tegenstanders.
En als je de tekst leest van het Achttiengebed van die dagen, waarin een extra
bede tegen de minim (ketters)27 wordt genoemd, is die spanning ook wel
voorstelbaar. Toch is het juist dit vierde evangelie dat zich beroept op de
Joodse traditie en gebruik maakt van Joodse beelden, symbolen en argumentaties. Felsch en Van Heusden denken dus dat de tekst van het evangelie de
discussie en de spanning tussen kerk en synagoge van het begin van de
tweede eeuw weergeeft.
P. Tomson
Tomson (1997) ziet een ontwikkeling in deze spanning die zijn weerslag heeft
in de laatste redactie van de schrijver(s) van het vierde evangelie waardoor
het vierde evangelie een antisemitische klank krijgt (zie ook paragraaf II A
1.3b).
D. Moody Smith
Moody Smith (1995) wijst op het gebruik van het woord Ἰουδαῖοι (Ioudaioi)
als aanduiding van een groep die staat tegenover Jezus. Hij is net als Nieuwenhuis geneigd hier een bepaalde groep Schriftgeleerden mee aan te duiden. Hij zegt dat je de term ‘de Joden’ meestal kunt vervangen door ‘de Farizeeërs’. Mijn vraag is dan: waarom noemt Johannes de Farizeeërs ook nog
apart? Moody Smith ziet de Joden echter niet als ‘die van Jeruzalem’, omdat
zij ook in de synagoge van Kafarnaüm met Jezus in discussie gaan. Hij wijst er
eveneens op dat het uit de synagoge geworpen worden, ἀποσυνάγωγος
(aposunagōgos) niet bij de synoptici voorkomt en dat zou kunnen duiden op
27 Men gaat er over het algemeen van uit dat met deze minim de Christenen worden bedoeld.
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een laat ontstaan van het vierde evangelie. Bij de christenen van na de verwoesting van de tempel, kwam het namelijk wel voor dat men uit de synagoge werd geworpen. Alleen in Matteüs 10:17: ‘zij zullen u geselen in hun (!)
synagogen’ is een tekst te vinden die ook moet zijn ontstaan in een stadium
waarin de breuk van kerk en synagoge al ongeveer compleet was. Moody
Smith wil de theologie van het vierde evangelie ontdekken door de tekst te
laten correleren met de leefwereld van die dagen en noemt daarom de invloed van het Hellenisme en het Jodendom van Qumran (stromingen die verderop ook nog gedetailleerd aan de orde komen vanwege hun manier van
leren). Moody Smith wijst regelmatig op de sterke parallellen met het Eerste
Testament. Hij leest het vierde evangelie dus duidelijk in een filosofische én
theologische context.
A. Culpepper
Culpepper (1983) gaat ervan uit dat de scheiding tussen Joden en Christenen
reeds heeft plaats gehad als het evangelie wordt geschreven. De gemeenschap voor wie de evangelist schrijft, heeft moeite met het vinden van de
eigen identiteit en stelt zich aan de ene kant exclusief op; je kunt slechts bij
de gemeenschap horen als je antwoordt op de openbaring van God door Jezus. Aan de andere kant wordt alle exclusiviteit opzij gezet als de verteller laat
zien dat iedereen erbij mag horen, zoals Samaritanen en Grieken, en dat Jezus
het licht is voor de hele wereld (Johannes 1). Deze spanning tussen inclusiviteit en exclusiviteit is de context waarin het evangelie is geschreven (Thatcher
red. 2002, 105-106). Deze context zou dan de beelden over de wijnstok, de
kudde (ook die niet van hier is) en het net dat niet scheurde verklaren.

Conclusie
Uit de context worden we dus eveneens weinig gewaar over de schrijver van
het vierde evangelie. Toch kan die context wel helpen bij het lezen en herlezen, omdat de context ons kan helpen bepaalde tekensystemen en taalcodes
te herkennen. Als je weet hebt van de spanningen in de tijd na de val van de
tempel en weet hoe in het Achttiengebed de christenen als ketters werden
benoemd, dan is de spanning tussen de Joden en Jezus zoals Johannes die
beschrijft beter te begrijpen. Zodoende kunnen we als lezer onze eigen semiotische encyclopedie vergroten.
III B Geloofsleren in de tijd van Johannes
Om te weten of het gevonden catechetisch spoor ook door de evangelist zelf
als catechese werd gezien, dienen we terug te gaan naar de vormen van geloofsleren en catechese in de tijd van Johannes. Het ligt voor de hand om dan
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te beginnen bij de rabbijnse traditie. Want zoals Dodd aangeeft, was de schrijver van het vierde evangelie zeer goed thuis in de Joodse traditie (Dodd 1953,
85). De methode van de rabbijnse traditie is: leren door vragen en door het
vragend bestuderen van de Schrift. Elias (2002) zegt, dat de eerste christenen
− die Joden waren− vanuit hun Hebreeuwse achtergrond het respect voor de
Schrift meenamen en dat leerden aan de niet-Joodse christenen die erbij
kwamen. Deze niet-Joden brachten weer de Griekse en Romeinse filosofische
manier van denken en schrijven mee om de religieuze waarheden te begrijpen en te duiden (Elias 2002, 2). Die opmerking lijkt nogal kort door de bocht,
maar is herkenbaar bij de eerste catecheten zoals Johannes Chrysostomus die
de Griekse normen en waarden met bijbelse teksten invulde.

III B 1 Leren in het Eerste Testament

112

Bijlsma geeft in zijn Kleine Catechetiek (1962) aan dat de oorsprong van onze
catechese bij het volk Israël ligt (Bijlsma 1962, 37). In het vorige hoofdstuk
werd duidelijk dat Chennattu uitgaat van het verbond van de Eeuwige met
zijn volk (Leviticus 26:12) als een leeswijze om het vierde evangelie te lezen
als een handleiding voor gemeenteopbouw. Ook W. Verboom ziet in Leren
Kennen (1989) het verbond als basis voor het bijbelse leren. ‘De verbondsgemeente is een leergemeenschap, waarvan de leden elkaar leren en door elkaar geleerd worden in een wederkerig en levenslang leerproces’ (Verboom
1989, 14). Dat dit leren een narratief proces is wordt duidelijk op grond van
de teksten als Exodus 13:14, Deuteronomium 6:6, 7 en 32:7, Jozua 4:21,
Spreuken 8:33, Psalm 78 enz. In deze teksten wordt duidelijk dat het vertellen
van de verhalen over de grote daden van de Eeuwige een opdracht is voor
het volk Israël. Uit deze instructies uit het Eerste Testament blijkt dat het niet
alleen gaat over het vertellen, maar ook over het vragen: ‘wanneer uw kinderen u vragen...’. In de Schrift blijkt duidelijk dat vragen een vorm van leren
is. Behalve in de genoemde teksten is die opdracht ook minder expliciet aanwezig in veel andere teksten van het Eerste Testament. Onderwijs in de Schrift
is het leren kennen en doen van Tora (Dingemans 1986, 160). Maar ook het
visuele element krijgt aandacht in het leren, zoals bij het vieren van de feesten met hun symbolen die om verhalen vragen. Verboom omschrijft de methode van het leren van de Schrift in vijf stappen.
- Het inprenten (Deuteronomium 6:7),
- Het verhaal,
- De dialoog in het leergesprek,
- Het visuele element (bijvoorbeeld de gerechten bij Pesach),
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Het actieve element zoals het zingen van de psalmen en uitspreken van
de gebeden.

Alle vijf door Verboom genoemde werkvormen zijn te herkennen in het
vierde evangelie. Het inprenten door herhaling herkennen we in het herhaald
noemen van de zending door de Vader en de verbondenheid van Jezus en de
Vader (Johannes 5:20-37; 6:44-65; 8:18; 10:29-30; 12:49; 14:10-28; 16:28 en
20:21). Johannes gebruikt niet alleen het narratieve aspect van leren, maar
ook de dialoog en het leergesprek met zijn vragende vorm. Vragen zijn in het
vierde evangelie een veel gebruikte vorm van leren. Niet alleen de vragen van
de toehoorders zoals in Johannes 6, 8, 10 en 12 over wie Jezus is en waar hij
vandaan komt, maar ook die van de leerlingen zoals bijvoorbeeld bij Nikodemus (Johannes 3), Filippus (Johannes 14) en Thomas (Johannes 20). Het visuele element
vinden we niet alleen terug in de ‘Ik ben’ woorden maar ook in het breken
van het brood en het vieren van de feesten. Daarin en in het opgaan naar
Jeruzalem is bovendien het actieve element te herkennen (zie ook paragraaf
V B 1.1 bij geloven en doen en paragraaf VII 4.3 bij leren door doen).
In de eerdere hoofdstukken komt naar voren hoe het Eerste Testament meeklinkt bij de schrijver van het vierde evangelie en wordt het duidelijk dat Mozes als figuur en als boek (de Tora) een uitgangspunt is voor de schrijver(s)
van het vierde evangelie, zowel in de discussie met de Joodse leiders, als in
het model voor het optreden van Jezus.

III B 2 Leren in de rabbijnse traditie
III B 2.1 Grieks-Romeinse context
Veel van wat er tot het midden van de vorige eeuw is geschreven over het
leren in de rabbijnse traditie en speciaal over de zogenaamde ‘rabbijnen
scholen’ is volgens C. Hezser (2010, 471) een ‘terug projecteren’ (retrojection)
van wat we nu weten op de tijd van toen. Van de rabbijnse traditie zijn pas in
de derde eeuw enkele zaken op schrift gesteld en de orale traditie heeft zeker
tot in de middeleeuwen een belangrijke zelfstandige rol gespeeld (Bakhos
2010, 484). Goldenberg (2004, 30) zegt dat er slechts twee geschreven bronnen uit die tijd zijn overgebleven die echter zeer van elkaar verschillen: Philo
van Alexandrië en de rollen van Qumran. Tomson (1997) wijst echter ook op
de geschriften van Flavius Josephus als bron voor de rabbijnse traditie en voor
de beschrijving van het Joodse leven ten tijde van Jezus. Maar Hezser beschrijft in The Oxford Handbook of Jewish Daily Life in Roman Plastine (465)
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nieuwere onderzoeken die aangeven dat het Joodse leren niet zo veel verschilde van de Grieks-Romeinse manier van leren en dat we in die GrieksRomeinse gemeenschap beter opzoek kunnen gaan naar een curriculum dan
bij de zeer schaarse schriftelijke bronnen uit de Joodse traditie. Er was in die
dagen wel onderwijs en ook openbaar onderwijs (dus niet aan huis) maar dat
was voornamelijk hoger onderwijs. Het primaire onderwijs was niet van overheidswege gestructureerd. Scholen waren hoofdzakelijk afhankelijk van initiatieven van de ouders en giften uit privébezit. Het Romeinse onderwijs was
gestoeld op de Griekse praktijk van leren (zie ook paragraaf III B 3). Het primaire onderwijs werd hoofdzakelijk thuis door de vader of een leraar gegeven
en was hoofdzakelijk bestemd voor de jongens (al konden meisjes ook les
krijgen van een huisleraar). Vondsten van schrijftabletten en oefenboeken
(onder andere bij de opgravingen van Pompeï) tonen hoe er geleerd werd.
Homerus werd gelezen en kleine passages daaruit gekopieerd. Schrijven was
vooral een vaardigheid voor hen die later beroepsmatig schrijver zouden worden. Veel onderwijs (ook het voortgezet onderwijs) was echter mondeling.
Bakhos noemt het onderzoek van Parry (1987)en Lord (2000) naar de Ilias en
Odyssee. Parry en Lord ontdekten dat door het metrum van de gedichten de
leerlingen grote gedeelten uit het hoofd konden opzeggen (Bakhos 2010,
492). Het hogere juridische en filosofische onderwijs werd geleerd door mee
te lopen in een soort van stage, zoals door het bijwonen van rechtspraken en
het meemaken van filosofische discussies ( zie paragraaf III B 3.1, 3.2 en 3.4).
III B 2.2 Joods leren in de tijd van de tweede tempel
III B 2.2a Leren vanuit de traditie
Uit het Eerste Testament werd al wel duidelijke dat het primaire onderwijs
thuis werd gegeven. Bijlsma (1972, 40-42) beschrijft dat er in de Joodse traditie twee plaatsen waren waar geleerd werd; thuis en in het leerhuis. Er waren ook twee soorten leerhuizen bet-ha-sjefer waar leerlingen leerden Tora
lezen en bet-ha-midrasj waar het niet louter om de tekst van de Tora ging
maar ook om de zin en de betekenis van de Tora. De synagoge zou dan ontstaan zijn als een leerhuis voor het volk. De stof (het curriculum) van het synagogale onderricht bestond uit 1) het Sjema Israël, 2) het sjemoné Esre
(hoofdgebed), 3) het lezen van de Tora en 4) het vieren van de feesten. Verboom zegt in Leren kennen dat het zwaartepunt van de catechese in Israël ligt
in het gezinsonderricht, maar wijst er tevens op dat er ook buiten het gezin
onderricht plaatsvond zoals bij de profeten en priesters (Nehemia 8:5-9) en
in de synagoge (Verboom 1989, 16).
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Anderen wijzen op Josephus die in Contra Apionem beschrijft dat alle Joden
bekend waren met de Tora (Hezser 2010, 469).
Elias vat in A History of Christian Education (2002, 6-9) het Joodse leren samen in drie aspecten:
 Het lezen en leren van de Tora, waarbij jongeren vragen en ouderen of ouders antwoorden (vergelijk Deuteronomium 6:20-21 en 32:46 Jozua 4:21;
Psalm 78:4, enz.).
 De tweede onderwijsbron voor de Joodse traditie zijn de geschriften van
de profeten. Volgens Elias begint in het kritisch omgaan van de profeten
met de werkelijkheid, gebaseerd op de Tora, al iets te ontstaan van de
mondelinge Tora, omdat de profeten creatief met de Tora omgaan. Ook het
beeld van het voorbijgaan van een oude en het komen van een nieuwe
wereld zou een nieuw educatief aspect zijn.
 Het derde deel van de Schrift dat de Joodse maar ook de christelijke opvoeding heeft beïnvloed, zijn de Geschriften (Chetoebiem). Volgens Elias
zijn de geschriften meer individueel ethisch van aard en zijn de verhalen
van de profeten meer gericht op de ethiek van de groep.
Deze indeling van Elias klinkt redelijk gekunsteld naar het model van TeNaCH,
maar als men het schriftgebruik van de rabbijnse traditie bekijkt vanuit het
hedendaagse Jodendom, dan komt het eerste aspect terug in de synagogedienst op de sabbat, waar de Tora wordt gelezen. Het tweede aspect, de
Nebi’im (de profetische boeken) vindt men reeds vroeg terug in de leerhuizen
die vaak door de week werden gehouden. Het derde aspect, de psalmen en
spreuken, is herkenbaar in de huiselijke viering en de feesten. De psalmen
worden gelezen en gezongen in de huiselijke kring en niet zoals in de christelijke traditie gezongen in de eredienst. In het vroege christendom werden de
geschriften, met name de psalmen en spreuken, uit het hoofd geleerd. Goldenberg zegt in Religieus Formation in Acient Judaism: ‘Wat wij religieuze opvoeding noemen, is in het rabbijnse Jodendom studie van de Tora. Het was
een levenslange taak en diende om de kloof te overbruggen tussen de mens
en het ideaal’ (Goldenberg 2004, 39).
Hezser noemt het een probleem dat al deze studies gebruik maken van Palestijnse en Babylonische bronnen van latere datum. Passages uit de Talmoed
worden gebruikt als historisch bewijs voor het Joodse onderwijs uit de tijd
van de tweede tempel. Nergens in de Schrift of bij Philo en Josephus wordt
gesproken over georganiseerd primair onderwijs voor kinderen (Hezser 2010,
470).
Er was dus wel een bet-ha-sjefer en een bet-ha-midrasj maar niet zo gestructureerd als Bijlsma en Tomson ons willen laten geloven. Er werd net als in de
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Grieks-Romeinse wereld geleerd aan de hand van een tekst (hier echter de
Tora en niet Homerus). Welvarende Joden hadden ook een huisleraar die aan
de jongens lesgaf. Er werd maar zelden aan meisjes onderwijs gegeven( id.,
473).
Het feit dat er leerlingen waren die een rabbi volgden en met hem rondtrokken en soms bij hem woonden en hem dienden, was ook niet anders dan het
hoger onderwijs in de Grieks-Romeinse wereld (zie ook paragraaf III A 2 waar
Culpepper deze scholen beschrijft).
De rabbijnse discipelen leerden door vragen en leerden zo hoe de rabbi
dacht. Het doel van de leerling was een replica te worden van zijn leraar (Wilken 2004, 40). Volgens Wilken was het doel van de Joodse opvoeding mensen
zo te vormen dat al hun woorden, daden, werken en studeren werden gezien
als een dienst aan God (id., 51).
III B 2.2b Leren van de geboden
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Naast het onderwijs thuis was er ook het onderricht in de geboden in de lijn
van de Farizese traditie. Tomson (1997) noemt om drie redenen specifiek de
Farizeeën.
 Hun traditie is de hoofdbron van het hedendaagse Jodendom.
 De rabbijnse literatuur uit de Farizese traditie is de grootse en meest veelzijdige verzameling geschriften.
 Deze literatuur is door zijn inhoudelijke overeenkomsten een onmisbare
bron voor de achtergrond van het Tweede Testament.
Josephus en Philo beschrijven drie stromingen in het Jodendom in de tijd van
Johannes: de Farizeeën, de Sadduceeën en de Essenen. De Essenen komen
terug bij de bespreking van Qumran en van de Sadduceeën die zo nauw verbonden waren met de tempelhiërarchie wordt na de verwoesting van de tempel niets meer vernomen. Hoewel de Farizese literatuur later is opgeschreven
(zie boven), identificeert zij zich nadrukkelijk met de leraren van vóór de verwoesting van de tempel, zoals Hillel, Gamaliël en Jochanan ben Zakkai. Opvallend is dat deze grote namen van vóór de verwoesting niet de titel rabbi
dragen. Sinds de 1e eeuw was rabbi de titel van officieel geordineerde Schriftgeleerden (Tomson 1997, 36). Dat betekent volgens hem dat de benaming
rabbi waarmee Jezus wordt aangesproken een eerbiedige aanspreektitel was
en geen institutionele. Voor Matteüs en Johannes zijn de Farizeeën duidelijk
de tegenpartij. Maar in Lucas en Handelingen is dit anders. De Farizeeën
waarschuwen Jezus (Lucas 13:31) en Paulus roemt zijn opleiding bij Gamaliël
(Handelingen 5:34; 22:3). Deze dubbelheid verklaart Tomson door te wijzen
op de naam van deze groepering; die komt van paroesjim, afgescheidenen.
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Hij denkt dat het een naam van buitenaf was (een soort scheldnaam) die later
als een geuzennaam is aangenomen – want Hillel zegt juist dat ze zich niet
moeten afscheiden. Hun overlevering is vooral een mondelinge overlevering.
In het interpreteren van de voorschriften van de Tora zijn er grote verschillen
en er zijn ook beschrijvingen van verbale en soms zelfs fysieke gevechten tussen de verschillende ‘scholen’ (yesivoth).
Bakhos wijst erop dat de mondelinge traditie in sommige gevallen belangrijker was dan de schriftelijke. Het heeft immers lang geduurd voor de ‘mondelinge Tora’ werd opgeschreven (Bakhos 2010, 487). Tevens wijst ze op de gecompliceerde onderwijssituatie voor de Joden van die dagen. In een land
waar het Grieks de officiële taal was voor de overheid, het Aramees de dagelijkse taal waarin de Joodse volk met elkaar sprak en het Hebreeuws de taal
voor de Tora en de tempel, was bijna alle onderwijs tweetalig. Josephus
schrijft ook dat hij met veel moeite Grieks heeft geleerd en het niet accentloos kon spreken.
Naast de mondelinge traditie en de discussies daarover wordt ook duidelijk
dat de Tora gedaan moet worden. I. Abram (1980) geeft in De Joodse traditie
als permanent leren met 25 vragen aan rabbi S. Safrai (die allen gaan over hoe
je Tora moet doen) een uitleg over de hedendaagse rabbijnse manier van leren. De traditie moet niet alleen geleerd, maar ook gedaan, geleefd worden.
Bovendien wordt er op de vragen niet altijd een sluitend antwoord gegeven.
In de Talmoed worden steeds de discussies en meningsverschillen vermeld,
maar niet altijd de conclusies. Soms worden er wel samenvattingen gegeven,
maar die zijn altijd bedoeld voor verdere studie en nooit als eindpunt. Het is
duidelijk dat die rabbijnse traditie een onmisbare drager van het leren door
doen is geweest en gebleven. Op grond van Deuteronomium 6 wordt ook
duidelijk dat die manier van leren niet alleen thuis of in de geloofsgemeenschap plaats vond, maar overal.
L. Evers, (de vroegere rector van de Maimonides-scholengemeenschap en de vader van
de huidige rabbijn van Amsterdam) zei in een gesprek met Joden en christenen: ‘jullie
lezen de Tora, wij leven de Tora‘. Hiermee gaf hij een voorbeeld van de manier van leren
die zegt dat de traditie niet alleen geleerd maar ook gedaan moet worden. Hij zei: ‘Wij
eten geen vlees en melkproducten bij elkaar, omdat er in de Schrift staat dat je een
bokje niet mag koken in de melk van zijn moeder. Wij doen dat zo omdat het in de
Schrift staat en jullie christenen weten dan ook meteen waar het staat in de Schrift.’28

28 Studie dag ‘Kerk en Israël’ in Amersfoort, mei 2001.
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De rabbijnse literatuur gebruikt een typische term voor de geboden van de
wet: Halacha. De Halacha omvat vijf aspecten (Tomson 1997, 69).
1 Allereerst het belang van de Schrift. Zoals te lezen is in de uitspraak: ‘wij
doen het omdat het geschreven staat’. Als je de geboden niet religieus
leest, zijn het slechts de zeden en gewoonten van het Joodse volk.
2 De Halacha bepaalt de Joodse identiteit.
3 In de mondelinge Tora ontdek je de flexibele interpretatie van de geboden.
4 De geboden bestrijken het hele leven.
5 Vooral de mondelinge Tora laat veel mogelijkheden open voor discussies en
interpretaties, discussies die we bij de evangeliën, maar zeker ook in het
Johannesevangelie tegenkomen. Bijvoorbeeld de discussie over de genezing op de sabbat in Johannes 7, waar teruggegrepen wordt op een rabbijnse discussie over het besnijden op de sabbat.
Ook Felsch (2011) werkt deze verbanden die het Johannesevangelie heeft
met de mondelinge Tora en de Misjna gedetailleerd uit. Net als Goldenberg
wijst zij op het belang van de Misjna, die volgens Goldenberg gemaakt is om
de leerlingen te leren denken als rabbi’s (Goldenberg 2004, 41).
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In het evangelie naar Johannes wordt Tora-onderwijs verondersteld. De
dwarsverbindingen met de Tora zijn legio en niet alleen goed te horen voor
de ‘oplettende lezertjes’. Er zijn duidelijke verwijzingen naar de wet en naar
Mozes, niet alleen in Johannes 1 maar ook in de hoofdstukken 3, 4, 6, 7 en 9.
De profeten Jesaja en Elia worden bij naam genoemd en de titel profeet voor
Jezus en de uitspraak ‘Hij is een profeet’ komen we in verschillende teksten
tegen in Johannes 4, 6 en 9. Ook het kennen van de psalmen ‘by heart’ komt
terug in de teksten van het evangelie. De verwijzing naar psalm 82 in Johannes 10:34 (‘Ik sprak wel, gij allen zijt goden’) wordt door de evangelist een
verwijzing naar de Tora νόμος (nomos) genoemd, maar bijna alle verwijzingen
naar het Eerste Testament komen bij Johannes uit de Psalmen.
Dat zou volgens theorie van Parry-Lord over het uit het hoofd leren van metrische teksten te verklaren zijn (Bakhos 2010, 493).
De term ‘Mensenzoon’, komt uit het boek Daniël (zie ook hoofdstuk V). Al
deze verwijzingen naar het Eerste Testament laten zien dat de schrijver van
het vierde evangelie gebruik maakte van de manier van leren die bestond uit
het kennen van de Tora – al dan niet in het Hebreeuws – en het belang van
de mondelinge traditie. De narratieve structuur van het evangelie veronderstelt, volgens Hezser en Bakhos, een mondelinge wijze van leren (Hezser
2010, 473).
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III B 2.3 Philo (20 voor tot 50 na onze jaartelling)
Philo, beschrijft dat er in zijn stad Alexandrië twee verschillende groepen Joden wonen. De ene groep nam de Schrift zeer letterlijk en was slechts geïnteresseerd in een nauwkeurig naleven van de Tora en de wetten, de andere
groep ging nog verder in het allegorisch lezen van de Schrift dan Philo zelf. Bij
deze laatste groep kon hij aansluiting vinden met zijn bewering dat je de Tora
niet letterlijk kunt naleven, maar dat je wel mag constateren dat deze wet van
Mozes zoveel beter is dan alle ‘andere’ wetten die bekend zijn (Goldenberg
2004, 32). Volgens Philo belichamen het Joodse leven en de Joodse traditie
een rijkdom aan allegorieën, die echter gedecodeerd moeten worden. Philo
zegt dat zoiets alleen kan met volledig Grieks onderwijs en Griekse opvoeding
(id., 30). Philo wilde door de allegorie de Joodse schriftuitleg combineren met
de filosofie. De allegorie van Genesis (zie voorbeeld) bij Philo is niet alleen
beïnvloed door de filosofie maar mede door de getallensymboliek van Pythagoras. Philo kende de Septuaginta (waarschijnlijk nog niet in zijn definitieve
vorm) en ziet de eerste vijf boeken van de Schrift ook als door Mozes geschreven. Hij leert zijn leerlingen over de schepping:
Mozes schrijft over de schepping in Genesis 2: 1 dat zo de schepping van hemel en
aarde voltooid werd en dat bedoelt hij zowel geestelijk als zintuiglijk. Mozes gaat nu
verder met de symbolische beschrijving van deze schepping; het geestelijke noemt hij
hemel en het zintuiglijke aarde. Dat God de aarde maakte in zes dagen moet ook niet
letterlijk genomen worden. Maar zes is zo’n mooi getal dat God het gebruikte als model voor de schepping. Het getal zes bevat twee maal drie en drie maal twee en het
getal twee is het eerste deelbare getal en drie is het beeld van een ondeelbaar geheel,
maar bovendien geeft het getal zes de bewegingsmogelijkheden van een levend organisme aan. Een levend organisme kan immers naar boven en beneden, naar voor
en naar achter en naar twee kanten opzij bewegen (Schepping 1, 3 en 4, vertaling
2008).

Philo ziet God als de grote architect en de Logos als de scheppende (goddelijke)kracht die de schepping verder uitvoerde. De term ‘logos’ als ‘woord’
heeft een dubbele dimensie bij Philo: als het Woord of de expressie van God
en ook als het gesproken woord in de menselijke taal. In beide gevallen dient
de Logos als gereedschap voor zijn bezitter om zijn doelstellingen te realiseren. Tevens fungeert hij als drager van innerlijke bedoelingen.
De Logos/Schepper is niet alleen maar de bron waaruit alles in de wereld is
voortgekomen, maar ook de bron van alles wat geschreven is. Als goddelijke
rede bevat de Logos de geheime principes van hoe de wereld in elkaar zit, die
niet onmiddellijk vatbaar zijn voor de mens (Schepping 17-24; Over de cheruHoofdstuk III historische achtergrond
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bijnen 125, 127). Philo’s Logos vormt de spil van zijn oudtestamentische exegese. Hoewel die exegese oorspronkelijk geïnspireerd is door Genesis, is die
ook aanzienlijk beïnvloed door filosofische principes, niet in de laatste plaats
door de Logos, het rede-principe uit de Griekse filosofie (zie ook paragraaf V
B 1.15).
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Of er invloeden van Philo in het vierde evangelie te herkennen zijn, is niet erg
duidelijk. De Logos uit de proloog is wel op de manier van Philo uitgelegd
door de kerkvaders maar latere exegeten wijzen toch op een minder ‘Griekse’
interpretatie. De overeenkomst tussen het vierde evangelie en Philo is zeker
te vinden in het gebruik van veel allegorieën, maar ook de rabbijnse traditie
gaat immers uit van allegorieën (zie Zwiep 2009, 65-74). De taalcodes in het
evangelie zullen op de Joodse manier ontcijferd moeten worden door de
Joodse manier van Tora-studie te gebruiken en door de Schrift als geheel te
blijven zien. Toch is de wijze waarop de Tora verborgen of openlijk ter sprake
komt een belangrijke basis voor het vierde evangelie en kenmerkend voor de
leerweg van Johannes, zoals Sahlin (1950) schrijft in zijn onderzoek naar het
evangelie naar Johannes als hij Mozes ziet als grote leidraad voor Johannes
om Jezus te portretteren. Volgens Sahlin is het hele leven van Jezus parallel
aan dat van Mozes. Felsch (2011) werkt de Joodse achtergrond van het evangelie heel gedetailleerd uit aan de hand van de feesten.
III B 2.4 Qumran
Sinds de vondst van de boekrollen in de omgeving van Qumran rond 1947,
zijn er diverse theorieën over de schrijvers van deze rollen ontstaan. Er is duidelijk vastgesteld dat de gemeenschap niet geïdentificeerd kan worden met
de Zeloten of de Joden-christenen, omdat zij noch in het chronologisch kader
noch in het uit de handschriften voortvloeiende profiel passen. De overeenkomsten tussen wat andere bronnen ons over de Essenen vermelden, en de
gegevens die de manuscripten van Qumran verstrekken, zijn van dien aard
dat een nauwe verwantschap van de gemeenschap met de Essenen niet ontkend kan worden. De Vaux en zijn team namen aan dat de rollen afkomstig
waren van een groep die als een monastieke sekte in de bergen leefde (dat is
begrijpelijk als je bedenkt dat Père R. de Vaux behoorde tot de orde der dominicanen).
Doordat deze groep, wel erg op de door Philo en Josephus beschreven Essenen leek die zich afscheidde van de overige Farizese groeperingen, heeft
men lange tijd gedacht dat het Essenen waren. Bovendien vertoonde de tot
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dan toe gevonden teksten allerlei leefregels die leken op de door Flavius Josephus beschreven Essenen (Zangenberg in De Jong (red.) 2013, 26)
Er bestaat ook een mogelijkheid dat een deel van de rollen daar begraven is
door mensen die vluchtten voor de naderende verwoesting van de tempel
(de plaats is immers een dagreis verwijderd van Jeruzalem). Eveneens wordt
gesuggereerd dat in de mergelgrotten vluchtelingen hebben gewoond, of dat
de nederzetting Qumran een karavaan-serail was (id., 2013, 31 en 32).
Toch is er nog een groot aantal rollen gevonden die leefregels en een leerweg
aangeven voor een groep gelovigen die staat in de Joodse traditie. (Tomson
1997, 32)
Daaruit wordt duidelijk dat de leerweg in deze groep is:
 een stapsgewijze inwijding in de groepsdiscipline,
 het accepteren van je plaats in de hiërarchische lijn,
 een rigoureuze controle van je gedrag,
 de deelname aan de nachtenlange Tora studies,
 het streng naleven van de reinigingswetten.
Deze manier van leren is gericht op volwassenen en niet op kinderen.
In Qumran en de Bijbel zegt M. Popović dat het grote belang van de Dode Zeerollen is dat ze een veelvormigheid van het Jodendom vóór 70 laten zien die
voor die tijd niet bekend was of zelfs voor mogelijk werd gehouden (Popović
in De Jong (red.) 2013, 55)
Slechts een klein deel van de rollen die na 1947 gevonden zijn (ca. 15%), bestaat uit deze sektarische manuscripten. Maar omdat ze horen bij de eerst
gevonden rollen zijn deze regels voor de gemeenschap lange tijd als algemeen geldend voor alle bewoners van Qumran gezien. Ze geven wel een duidelijk beeld van deze ‘sekte’. Men geloofde dat het leven een voortdurend
gevecht is met de Engel van de duisternis, die je van dit lichtend pad probeert
af te houden. Het hoogste doel is te behoren bij de kinderen van het Licht en
dat bereik je pas na een levenslang proces van discipline en perfectie.
In de Gemeenschapsregel wordt als het eigene van de groep omschreven: de
toelating voor de nieuwe leden en de bestraffing van overtreders. Deze rol is
in twaalf kopieën gevonden en was kennelijk van groot belang voor de groep.
In de Tempelrol wordt de Tora becommentarieerd. De eenheid door de Tora
was een belangrijk onderdeel van deze gemeenschap en in die tempelrol
vindt men dan ook commentaren op de Tora en vooral op de bijbelse priesterwetten.
Er is een rol met Dankpsalmen gevonden waarin het gevoel van zondigheid
en de totale afhankelijkheid van God naar voren komt.
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In de Oorlogsrol wordt de strijd tussen ‘het Licht’ en ‘de Duisternis’ beschreven. Het genre van de beschrijving is pèsjer of profetische duiding. In dit genre
teksten krijgen de woorden van de profeten steeds een eenduidige uitleg. Elderenbosch (1976) schrijft dat Jezus in het Johannesevangelie ook pèsjer uitspraken doet naast de masjal (gelijkenis).
Er is ook een halachische brief gevonden die bedoeld is als onderricht voor
de mensen die van buiten komen. Hieruit komt een dualistische sektarische
groep naar voren, die een zwart-wit beeld schetst van geloof en samenleving.
Tomson (1997, 34) is van mening dat dit invloeden zijn van de Iraanse religie
tijdens de periode van Perzische overheersing (539-330 voor het begin van
de jaartelling). Een standpunt dat we ook tegenkomen bij K. G. Kuhn (K. Stendahl (ed.), The Scrolls and the New Testament 1957, 98 en 185). De Essenen
die zo uitgebreid bij Josephus en Philo worden genoemd komen in het
Tweede Testament niet voor. Kennelijk waren zij voor de redacteuren van het
Tweede Testament niet zo belangrijk als de Farizeeën en de Sadduceeën. Wel
vinden we, vooral in het Johannesevangelie, begrippen afkomstig van deze
leefregelrollen zoals; ‘kinderen van het licht’ en ‘kinderen van de duisternis’.
We krijgen door deze geschriften een beter beeld van deze en anderen begrippen als: werken der wet, gerechtvaardigd worden voor God. In 1960 heeft
L. Morris geschreven over de parallellen tussen het Johannesevangelie en de
eerste gevonden rollen. Hij ziet grote overeenkomsten met het spreken over
de Geest (een goede en een kwade), de Messias (waarvan er ook twee zijn)
de predestinatie, de strijd van de eindtijd, de broederlijke liefde, het levende
water, de feesten, ceremoniële reiniging (zoals bij Johannes de Doper) en
eeuwig leven. Hij citeert Kuhn die zegt: ‘We succeed in reaching in these new
texts the native soil (Mutterboden) of the Gospel of St. John’ (in A. DupontSommer, The Jewish Sect of Qumran and the Essenes, London, 1954, p. 151).
In Qumran en de Bijbel wijst R. Buitenwerf ook op die overeenkomsten maar
dan met het Tweede Testament als geheel. Hij werkt het begrip Messias uit
vanuit de Messias-verwachtingen van die dagen. Hij wijst erop dat van deze
verwachting alleen gesproken wordt in het Tweede Testament en de Dode
Zee-rollen (de meest uitgebreide tekst is te vinden in 1Q28a II 11-22). In de
vondsten van de rollen is in 4Q246 een Aramese tekst gevonden over de Zoon
van God: ‘Zoon van God zal hij genoemd worden en men zal hem zoon van
de Allerhoogste noemen’ (Buitenwerf in De Jong (red.)2013, 148 en 149). Het
gaat hier dan om een nieuwe loot op de troon van David, een koning als zoon
van God. Buitenwerf wijst er ook op dat de verschillende interpretaties van
het Eerste Testament die in de Dode Zee rollen te vinden zijn, helpen om de
verschillen in ‘citaten’ van het Eerste Testament in het Tweede verklaren.
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De halachische brief zou aanwijzingen kunnen geven voor het leren in zo’n
sekte zoals Tomson ons laat zien (zie boven). Met Dodd (1953) en Klijn (1971)
constateer ik dat de overeenkomsten tussen het vierde evangelie en Qumran
toch meer liggen op het vlak van de vorm dan van de inhoud. Spannend is
het dan om te ontdekken waarom Johannes woorden en begrippen van de
‘Umwelt’ en van de Joodse traditie hanteert en ze toch steeds een andere
lading geeft. Het zal, zeker met het oog op de hedendaagse catechese, van
belang zijn om te ontdekken waarom de evangelist de taal van de ‘hoorder/ontvanger’ gebruikt en er zo’n andere uitleg aan geeft.

III B 3 Leren bij de Stoa
De stoïcijnse filosofie of Stoa (vernoemd naar een zuilengalerij in Athene) was
een Griekse filosofische stroming die in de derde eeuw voor onze jaartelling
door Zeno van Citium werd opgericht. Het hoogste en enige goed van de
mens en daarmee het einddoel van zijn bestaan, is in de opvatting van de
Stoa de deugd. De ethiek van de Stoa is evenals die van Aristoteles een
deugd-ethiek. De deugd bestaat in het handelen in overeenstemming met de
(individuele en universele) natuur, dat wil zeggen volgens de menselijke rede
en de universele Logos, de goddelijke wereldrede. Als een van de meest bekende en kenmerkende trekken van de Stoa geldt, dat zij het geluksideaal
van de apatheia – het vrij-zijn van emoties (pathê = passies; affecten; hartstochten) – voorstond (Groenendijk en de Ruyter 2009, 127). Volgens de door
de Stoa aangehangen leer van de oikeiôsis deelt de mens met andere levende
wezens een drang om te doen wat de natuur hem gebiedt. Deze leer impliceert dat de mens een redelijk wezen is dat van nature is aangelegd op het
goede: hij draagt de zaden van de deugd in zich (id., 129).
Het onderwijs binnen de Stoa is niet gericht op kinderen. Als er pedagogische
aanwijzingen worden gegeven, gelden ze leerlingen die op een leeftijd zijn
gekomen waarop de ratio zich kan gaan ontwikkelen en dus met de verwerving van de deugd een begin kan worden gemaakt.
Volgens Elias (2002, 4) heeft het stoïcisme veel invloed gehad op de nieuwtestamentische geschriften. Het formuleren van ethische en morele doelen
en het onder woorden brengen van de wetten van de natuur als beeld van
Gods goede schepping, was dan het leerdoel. Verboom zegt dat leren in het
Tweede Testament niet intellectualistisch is, maar veel meer stoelt op het
Joodse leren en het verwerven van praktische levenswijsheid (Verboom
1994, 11). Hij gaat hierbij uit van een tegenstelling tussen het Joodse en
Griekse leren die er volgens mij niet is. Waarschijnlijk waren de methoden
van leren veel meer verweven. Het is de vraag of het retorisch leren door
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problematiseren en vragen stellen en het leren – lopend in de wandelgangen
– niet ook een Joodse manier van leren is, van de rabbi met zijn leerlingen,
en niet alleen een specifieke manier van leren van de Stoa. Volgens Murre
(2009) wordt het woord wandelen περιπατέω (peripateō) in LXX gebruikt
voor het Hebreeuwse  הלחhalach (gaan, wandelen). Het woord is ook een kenmerkend woord voor de evangelisten en dus eveneens voor Johannes. Het
woord peripateō komt zeven keer voor in het vierde evangelie en heeft te
maken met het volgen van Jezus. Felsch (2011) wijst erop dat het centrum ligt
in hoofdstuk 5 als de verlamde man in Betesda (bij de zuilengang) zijn bed op
moet nemen en ‘wandelen’. In Johannes 6:66 wordt duidelijk dat de mensen
niet meer met Jezus wilden ‘wandelen’ (al vertaalt alleen de Statenvertaling
dit peripateō als wandelen). Hier wordt opnieuw de verwevenheid van de
ontstaanscontext (zoals de stoa en haar leer) met het evangelie duidelijk.
III B 3.1 Isocrates (436-338 voor onze jaartelling)
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Isocrates was een van de bekende redenaars uit de oudheid. Hij zette zich als
filosoof af tegen de dialectiek van Plato en de Sofisten en was tegen de hemelbestormende ideeën en het spelen met paradoxen. Hij verklaarde dat je
voor de juiste manier van leven geen nieuwe verrassende ideeën nodig hebt,
maar een gezond verstand en een op de traditie gestoelde wijsheid. Als pedagoog wees hij op het belang van de opleiding tot redenaar (Het opstel en
de spreekbeurt hebben hun oorsprong aan Isocrates te danken). Hij stichtte
een school waar zijn leerlingen een driejarige cursus volgden wat vergelijkbaar is met de eerste christelijke catechumenen (Elias 2002, 4).
J. Elias zegt wel dat het vroege christelijke onderwijs sterk beïnvloed is door
de Stoa. Men wilde de Griekse en Romeinse cultuur en hun opvoedkundige
idealen opnemen in het leerproces (id., 24). Toch is van de specifieke visie
van Isocrates is niet veel terug te vinden in het evangelie naar Johannes. In
het evangelie is het spel met paradoxen juist volop aanwezig en wordt de
traditie steeds in een nieuw daglicht geplaatst. In de narratieve deskundigheid van de evangelist zou misschien iets van de retorische kunst van Isocrates te herkennen zijn.
III B 3.2 Cicero (106-43 voor onze jaartelling)
De christelijke opvoeding is volgens Elias (2002, 5) ook schatplichtig aan Cicero die net als Quintilianus een handleiding voor de educatie schreef en een
curriculum voor de studenten opstelde. Cicero’s functie als advocaat schrijver
en groot redenaar klinkt door in zijn boeken. Zoals in De Oratore, (Over de
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Redenaar), een boek in dialoogvorm geschreven, naar het voorbeeld van Plato's dialogen. In het eerste deel wordt uitvoerig gesproken over de algemene
ontwikkeling die voor een redenaar onontbeerlijk is. De leerweg van Cicero
bevat het bespreken en intensief lezen van teksten over de geschiedenis en
de literatuur, het schrijven van modeltoespraken en het deelnemen aan
schijn-rechtspraken. Hij gaf geen hoge prioriteit aan filosofische contemplatie. In Partitiones Oratoriae dat hij schreef voor zijn zoon Marcus, wordt de
leervorm van vragen van de leerling en antwoorden van de leraar gebruikt.
Dit leren door lezen en door het ter discussie stellen van de geschiedenis past
bij de veronderstelde leerweg van de catechumenen bij Johannes. Alleen zijn
de rechtspraken in het Johannesevangelie geen schijn maar bittere werkelijkheid. Nieuwenhuis (2004, 470) en ook Borgen (2007, 56) zeggen dat het hele
evangelie van het begin tot het eind een juridisch kader hanteert van verhoor,
onderzoek, sommatie, proces-verbaal, dagvaarding, pleidooi, aanklacht en
ten slotte veroordeling. Het evangelie hanteert een juridisch kader met verhoren en getuigen om te zeggen wat het zeggen wil. Meer dan de andere
evangeliën is dit vierde evangelie polemisch van aard. Dat zien we bijvoorbeeld in het verhaal van de blindgeborene (Johannes 9). Dat verhaal heeft de
vorm van
een langgerekt kruisverhoor, waaraan ook de getuigen onderworpen worden.
Zo worden ook na
vrijwel iedere ‘teken-handeling’ van Jezus felle discussies gevoerd (Nieuwenhuis 2004, 21).
Ik denk echter dat het schrijven van modeltoespraken geen leerdoel is geweest, tenzij de ongenoemde schrijver niet één man is, maar een collectief
leerlingen uit de school van Johannes van Efeze, dat met name in de stijl van
de strofische en metrische teksten van het Eerste Testament de prozaboeken
van de wijsheidsliteratuur en de profeten schrijft. Daarbij zou dan Tenach het
model zijn voor de toespraken. Het bestuderen en bediscussiëren van historie
en de literatuur is bij Johannes echter ‘beperkt’ tot de Schrift.
III B 3.3 Seneca (± 4 voor tot 65 na onze jaartelling)
Lucius Annaeus Seneca werd omstreeks 4 voor onze jaartelling in Cordoba
geboren maar kwam al op jonge leeftijd naar Rome, alwaar hij een succesvolle maatschappelijke en politieke carrière doormaakte en de status van gezaghebbend filosoof verwierf (Groenendijk 2009,128). Niet alleen streefde hij
naar de deugd maar hij fulmineerde ook tegen de ondeugd zoals de zucht
naar weelde en luxe. Seneca heeft als een echte stoïcijn het ‘uitdrijven’ en ‘in
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de kiem smoren’ van emoties als bittere smart (naar aanleiding van het overlijden van dierbaren), en angst voor de dood en woede aan de orde gesteld.
In het curriculum toetste Seneca alle vakken waarin onderwezen werd aan
het verkrijgen van de deugd. Volgens hem brengen grammatica, geschiedenis
en meetkunde je niet dichter bij de deugd (id.,131).
‘De weg via voorschriften is lang en die via voorbeelden kort en doelgericht’
(Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla), luidt één van
Seneca’s bekendste uitspraken. En daarbij wijst hij op het belang van de ‘rolmodellen’ in de opvoeding. Voor hem was veel leren ‘leren door inspireren’.
Het is belangrijk voor de leerlingen om een ideaal te hebben. Opvoeders zullen zich bewust dienen te zijn van hun ‘voorbeeldige’ taak (id.,135).
In het Johannesevangelie lijkt het ook wel of de weg van de voorbeelden kort
is en die van de voorschriften lang. In het evangelie worden karakters van
leerlingen als rolmodellen gebruikt voor de lezers en toehoorders, maar minder als ideaalbeelden en meer om te spiegelen. In het evangelie worden de
emoties niet weggestopt. We zien Jezus’ boosheid bij de tempelreiniging en
de dood van Lazarus en zijn ontreddering bij de aankondiging van zijn lijden
(zie hoofdstuk VI over het schreeuwen van Jezus).
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III B 3.4 Quintilianus (ongeveer 35-90)
Quintilianus is een volgeling van Isocrates en Cicero. Hij werd ook wel de
tweede Cicero genoemd. Voor hem moest, net als voor Cicero, de opvoeding
intelligente en ethische personen opleveren die goed in het openbaar konden
spreken. Hij beschrijft de rol van de leraar en legt daarbij de nadruk op het
karakter van de leraar, want slechts een goed mens kan een goed spreker zijn.
In zijn Institutio Oratoria klinkt Cicero’s De Oratore door. Cicero en Quintilianus hebben net als Seneca een grote invloed gehad op de kerkvaders zoals
Augustinus (Elias 2002, 6).
Ik denk dat bij Johannes deze invloed minder is geweest. Het ideale mensbeeld in het evangelie is veel meer gerelateerd aan de Schrift en aan het volgen van Jezus, dan aan de studie tot redenaar. Er zijn in het vierde evangelie
soms wel retorische middelen te vinden om te overtuigen maar die komen
dan weer uit de Joodse manier van discussiëren met argumenten uit de
Schrift, zoals bij de discussies over het genezen op de sabbat (Johannes 5, 7
en 9) of de goddelijkheid van Jezus (Johannes 10).
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III B 4 Leren in de eerste eeuwen
(de vroegchristelijke catechese)
Naast de Joodse en Griekse invloeden (Wilken 2004, 48), ontstond er ook een
‘eigen’ manier van leren in de eerste christelijke gemeente. In de geschriften
van het Tweede Testament met name Handelingen en de brieven – vooral die
van Paulus – wordt beschreven dat er in de jonge kerk geleerd werd. Er zijn
veel toespraken van Petrus en ook van Paulus. Er zijn ook vormen van leren
door doen, zoals het feit dat men alles gezamenlijk bezat en er veel aandacht
was voor de weduwen en armen. Bovendien worden er vooral in de brieven
voorbeelden en aanwijzingen gegeven voor de praktijk van de gemeenteopbouw. Het leren van de eerste gemeenten was missionair en diaconaal en
omvatte het hele leven. Het Tweede Testament wijst ons wel op het belang
van het leren (zeker in de brieven) maar geeft geen didactische handleiding.
Over een concrete invulling van het geloofsleren in de eerste gemeenten is
ons niet veel bekend. Wel wordt duidelijk dat de eerste gemeenten plaatsen
waren waar werd geleerd aan (‘teach’) en geleerd van (‘learn’). Er wordt gesproken over leraren (Handelingen 13:1; 1 Korintiërs 12:28; Efeziërs 4:11) en
in Galaten 6:6 schrijft Paulus dat de leraren door de leerlingen onderhouden
dienen te worden, maar er bestaat geen beschrijving van een vastomlijnde
leerinhoud.
W. Harmless (1995) noemt wat ons is overgeleverd aan catechetische informatie uit die tijd een soort mozaïek. Van alle kerkvaders hebben we slechts
enkele stukjes – vaak preken – teruggevonden, zodat dit mozaïek niet altijd
duidelijk is te construeren. Na de vierde eeuw ontstaat er een kantelpunt in
de kerkgeschiedenis en de catechese. Toen het christendom in de vierde
eeuw staatsgodsdienst werd, ontstond er ook ten aanzien van de catechese
en de catechumenen een totaal andere houding (Harmless 1995, 7). Daarom
beperk ik mij tot de kerkvaders van vóór Augustinus om te zien of in hun methodes iets van de methode van Johannes is terug te vinden.
III B 4.1 Didache
Een van de oudste overgeleverde teksten is de Didache met als ondertitel: De
leer van de twaalf apostelen of De leer van de HEER door de twaalf apostelen,
voor de heidenen (Deze opschriften zijn waarschijnlijk niet oorspronkelijk en
zijn mogelijk later toegevoegd om het geschrift te verbinden met apostolische autoriteit). In oude bronnen zoals bij Clemens van Alexandrië en
Anasthasius wordt wel naar de Didache verwezen maar een complete versie
is pas in 1873 gevonden. Op grond van dit geschrift denkt men dat de Didache
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in 120 is ontstaan. In de Didache wordt het contrast tussen het christelijk leven aan de ene kant (de weg van het leven) en het niet-christelijk leven aan
de andere kant (de weg van de dood) beschreven. Er staan veel praktische
aanwijzingen in voor het vieren van de sacramenten van doop en avondmaal,
de rol van het gebed en het vasten. Tevens zijn er regels in opgenomen voor
de bisschoppen, de oudsten en de diakenen. De Didache wordt ook wel de
eerste catechismus genoemd. Het is grotendeels een handleiding voor het
christelijk leven en het is sterk gerelateerd aan de Bergrede van Jezus, zoals
die beschreven is in het evangelie naar Matteüs. Tomson (1997) schrijft dat
het geen brief is, maar een soort kerkorde geschreven in eenvoudig, vaak semitiserend Grieks. De grenzen met de oud-Joodse literatuur zijn nog vloeiend
en eigenlijk is het een voorbeeld van een Joods-christelijk halacha. De lengte
van de Didache bedraagt ongeveer een derde van die van het Marcus-evangelie. De Didache wordt onderverdeeld in zestien hoofdstukken en kan gesplitst worden in twee delen: 1-6 en 7-16.
Het eerste deel bevat ethisch en praktisch onderwijs ter voorbereiding op de
doop (dit is het catechetische gedeelte). Het onderwijs wordt gegeven in de
vorm van de in het Jodendom bekende ‘tweewegenleer’, die ook wordt aangetroffen in de brief van Barnabas en in de te Qumran gevonden Regel der
Gemeenschap (1QS 3.18 e.v.). In tegenstelling tot de versie in voornoemde
geschriften, bevat dit onderwijs over de ‘twee wegen’ in de Didache enkele
christelijke toevoegingen (in Didache 1.3b-6 en 6.1-2). Het tweede deel bevat
allerlei praktische richtlijnen voor de doop (id., 7), vasten en gebed (id., 8), de
viering van een maaltijd (id., 9-10;), de behandeling van apostelen, profeten
en leraren (id., 11-13), de samenkomst (id., 14) en het kiezen van opzieners
en diakenen (id., 15). Hoofdstuk 16 van de Didache is eschatologisch van aard
en roept op tot waakzaamheid en volharding totdat de HEER terugkomt. De
Didache getuigt van een christelijke gemeenschap die nog aanleunt tegen Jodendom en synagoge. Dit komt met name tot uiting in het ethisch onderwijs
(aansluitend bij de ‘twee wegen’ en de decaloog), de wijze van dopen, de
maaltijd en de daarbij opgezonden gebeden (N. Witkamp, Lucepedia digitale
theologische encyclopedie).29
Het traktaat van de twee wegen waarmee de Didache begint, is volgens
Tomson (1997) niet dualistisch en apocalyptisch zoals in Qumran en lijkt meer
op de woorden van Jezus en Jochanan ben Zakkai. Maar als je goed leest, is

29 Geraadpleegd januari 2015
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het ook niet specifiek christelijk. Waarschijnlijk is het een vroom Joods traktaat dat in de Didache is opgenomen. Het geeft daardoor ook een goed beeld
van het milieu van Jezus en zijn leerlingen. Ook de voorschriften voor de liturgie, zoals het dopen met levend, stromend water (Didache 7:1-3) lijken op
de Joodse reinigingsgebruiken. De voorschriften voor het eten van afgodenoffers doen sterk denken aan de brieven van Paulus. In de oproep om driemaal daags ‘het gebed des Heren’ te bidden, wordt ook gewezen op de huichelaars zoals beschreven in het evangelie van Matteüs (6:16). Het gebed van
de Farizeeën (het Achttiengebed) wordt wel afgewezen, maar de farizese gewoonten om drie keer per dag te bidden niet. Er wordt in de Didache verwezen naar het evangelie van de HEER, en gezien de overeenkomsten zou dat het
Matteüsevangelie of een vroege versie daarvan kunnen zijn. Uit de Didache
wordt duidelijk dat de leraren in de eerste christelijke gemeentes rondtrokken van gemeenschap naar gemeenschap, zoals rabbi’s dat deden, maar ook
zoals we het herkennen in het boek Handelingen en in de brieven. Duidelijk
wordt dat het onderwijs – in tegenstelling tot dat van de Grieks-Romeinse
cultuur van die dagen – voor iedereen was en zich niet beperkte tot een bepaalde groep of sociale klasse. Er werd les gegeven in kleine groepjes of aan
de gehele gemeenschap. Het leerdoel was de navolging van Jezus (imitatio
Christi). Dit onderwijs werd gegeven aan volwassenen.
Veel van wat we in de evangeliën en ook in het evangelie naar Johannes lezen,
lijkt op deze manier van onderricht geven. Ook Jezus trekt rond met een
kleine groep en hij spreekt en leert aan die groep en aan de menigte (zie ook
Culpeppers beschrijving van de ‘scholen’ aan het begin van dit hoofdstuk in
paragraaf III A 2). De bekendheid met de Joodse regels, geboden en gebruiken
wordt ook binnen het Johannesevangelie verondersteld. Het vierde evangelie
is minder ethisch dan de Didache en geeft geen kerkordelijke regels. Hoewel
er in de Didache veel aanwijzingen staan voor de vieringen en de rol van de
catechumenen daarin, zijn er geen methodische aanwijzingen voor de catechese of het geloofsonderricht te vinden.
III B 4.2 Hippolytus (+ 170 – + 235)
In zijn geschrift: Traditio Apostolica spreekt Hippolytus over een driejarige catechese (artikel 17). Men situeert deze kerkorde tussen 215 en 220 in Rome.
De vraag die opkomt is: waarom die drie jaar? De afkomst van Hippolytus (hij
kwam uit Antiochië) zou daarheen kunnen verwijzen.
Monshouwer (2010, 384) wijst erop dat in Antiochië het langst het driejarige
leesrooster van de Tora heeft bestaan. Op andere punten in zijn ‘kerkorde’
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wijst deze bisschop van Rome eveneens naar de Joodse wortels. Niet alleen
de begrippen sjabbat en Pesach wijzen daarheen, maar ook de inhoud van
wat er geleerd moet worden, namelijk de Schrift en het feit dat de catechumenen na hun doop in de paasnacht niet alleen brood en wijn, maar ook melk
en honing kregen als teken van hun komst in het beloofde land.
Dix (1992) zegt in zijn commentaar dat Hippolytus in deze kerkorde een ideaalbeeld schetste, maar dat men zich er waarschijnlijk niet aan heeft gehouden: ‘Het is niet uitgesloten dat Hippolytus een geïdealiseerd beeld geeft,
met name van de catechumenaatsgetuigen’. De driejarige catechese zou wel
eens zeer goed kunnen samenvallen met het driejarig synagogale leesrooster
en met het evangelie dat in drieën werd gelezen. Hippolytus geeft – in tegenstelling tot de Didache – wel duidelijke regels en aanwijzingen voor de catechumenen, voor de viering in de paasnacht en voor de catechumenaatsgetuigen die borg stonden voor deze catechumenen. Voor de driejarige catechese
levert hij echter geen curriculum. Wel zegt hij dat op het moment dat de leraar (die ook een leek kan zijn) klaar is met lesgeven, de catechumenen voor
zichzelf moeten bidden ver van de gelovigen. Ze mogen nog geen vredeskus
geven want hun kus is nog niet heilig, ze krijgen echter wel de zegen mee. Zo
nemen ze op afstand deel aan de viering van de gemeente.
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De drie jarige catechese – ideaal of niet – doet vermoeden dat die drieslag de
maatslag is van het schriftgebruik in de 3e eeuw, iets waar Monshouwer
(2010, 11) in zijn brief aan prof. Wachowski ook op wijst. Hippolytus, Tertullianus en Origenes schrijven alle drie over een gestructureerde weg naar de
doop, waarbij duidelijk wordt:
 dat de toelating verloopt in twee gemarkeerde fasen, waarvan de eerste
officieel enkele jaren duurt (bij Hippolytus en Origenes dus drie jaar) en
de tweede slechts enkele weken (de veertigdagentijd);
 dat er twee groepen (klassen) zijn; de catechumenen in de eigenlijke zin
en de gekozenen (eclectici);
 dat er voor beide groepen een strenge toelating is met een onderzoek
waarin de geschiktheid van de kandidaat wordt getoetst. Die toetsing
vond niet zozeer plaats op geloofsinhoud maar op de manier van leven:
‘Eren zij de weduwen, hebben ze de zieken bezocht, doen ze goede werken?’;
 dat de catechumenen een aparte stand vormden in de kerk, aanvankelijk
aan de rand van de kerk en later binnen de kerk.
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Was deze gestructureerde leerweg een noodzaak om structuur aan te brengen in het kosmopolitische samenraapsel van handelsmensen, handwerkslieden, bevrijde slaven en vrouwen? Of was die structuur gebaseerd op de
Schrift en met name op het lezen van de Schrift in een driejarig rooster?
Monshouwer (2010, 385) schrijft dat de overgang van het driejarig naar het
éénjarig rooster zeer langzaam is gegaan. Hij wijst ook op het feit dat de eerste christenen Joden waren, naar alle waarschijnlijkheid de sabbat hielden en
daarnaast bij elkaar kwamen op de eerste dag van de week voor een maaltijd.
Dat komt overeen met de talrijke aanwijzingen die Hippolytus in zijn kerkorde
geeft voor een maaltijd die niet de ‘maaltijd des Heren’ is.
Er is dus geen curriculum, maar wel zijn er duidelijke aanwijzingen dat de catechumenen de dienst tot en met de dienst van het woord meemaakten.
Deze verbondenheid met de liturgie zou ook op het driejarig rooster kunnen
wijzen. Dit – en de traditie van het Joodse leren – zou kunnen wijzen op een
leermodel voor drie jaar, zoals in de driedeling van het Johannesevangelie
(die Bekker ook aangeeft) is terug te vinden.
III B 4.3 Tertullianus (gestorven in 220)
Van Tertullianus weten we niet of hij een priester of een leek was, maar wel
dat hij werkte in Noord-Afrika. Uit zijn geschriften wordt duidelijk dat hij van
de catechumenen een totale breuk vroeg met hun vorige leven en met het
dagelijks leven waarvan ze deel uitmaakten. Ook het exorcisme – het uitdrijven van de Satan en zijn demonen – is volgens Tertullianus een dagelijkse
taak, omdat het hele leven een voortdurende strijd is met Satan en zijn demonen. Dit exorcisme, dat bij de andere kerkvaders ook een rol speelt in de
catechese, heeft bij Tertullianus wel een heel groot accent. Tertullianus is tegen het uiterlijke vertoon van de vrouwen (het verven van het haar, overdadige juwelen en sieraden en make-up). De toon van zijn preken is niet direct
sympathiek te noemen. In zijn geschriften over de doop en de schuldbelijdenis fulmineert hij tegen mensen die de doop uitstellen. Hij gebruikt de allegorie van de vis als beeld van de christenen.
‘Wij zijn kleine visjes en Jezus is de grote vis die ons behoedt bij het leven in het water’.
(Tertullianus: Over de doop)

III B 4.4 Origenes (185–254)
Origenes was op zijn 18e jaar leraar in een catechetenschool in Alexandrië.
Maar hij moest, na onenigheid met de bisschop aldaar, vluchten naar Caesarea in Palestina. De school van Origenes was net als de rabbijnenscholen een
groep leerlingen, verzameld rondom een ‘rabbi’ (Wilken 204, 52). Ook van
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Origenes is geen curriculum voor de catechese bekend. Wel kennen we een
verslag van zijn leerling Gregorius Thaumaturgus die vertelt dat de leerlingen
werden onderwezen in logica, natuurlijke filosofie, kosmologie en religieuze
wetenschappen. Zijn catechese is dus net als die van de rabbijnenscholen
educatie van (jong) volwassenen. Het leren van Origenes bestond uit het uitleggen van de Schrift in de werkelijkheid van alledag. Hij verwachtte van zijn
leerlingen een nieuw leven volgens de Tora (id., 53). Zijn leren was dus vooral
een leren door doen. De spirituele leider begeleidde zijn leerlingen op dit
nieuwe levenspad geïnspireerd door de liefde voor het Goddelijke Woord.
Origenes was zeer doordrongen van het belang van het Eerste Testament. Hij
was fel tegen Marcion die de God van het Eerste Testament als een andere
God zag dan die van het Tweede. Hij wilde het Eerste Testament ook meer
allegorisch lezen. Zijn catechumenen dienden ook de mystagogie van het Eerste Testament te ontdekken en hun leven daarnaar te richten. Zo leerde hij
naar aanleiding van Genesis 22 (De binding van Isaäk) in ‘preken over Genesis’
8, 7:
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‘Velen van jullie die deze woorden horen, zijn vaders in de kerk van God. Denken jullie
dat jullie in vergelijking met dit verhaal net zoveel standvastigheid en net zo’n sterke
wil zouden hebben. Als je je zoon moet verliezen (door de dood die bij het leven hoort
en ons allen overkomt), ook als het je enige zoon zou zijn of je geliefde zoon, breng je
dan Abraham te binnen als voorbeeld voor jezelf en stel je zijn grootmoedigheid voor
ogen’ (id., 58).

Origenes legt een grote nadruk op het algemeen priesterschap van de gelovigen (1 Petrus 2:5). Iedereen heeft zijn taken, zoals evangelieverkondiging,
vasten, bidden, martelaarschap, zondaren tot bekering brengen, barmhartigheid verlenen en het brengen van dankoffers aan God. Vanuit dit algemene
ambt – waaronder dus ook de catechese – volgen de bijzondere ambten.
III B 4.5 Johannes Chrysostomus (345 – 407)
Bisschop Johannes Chrysostomus schreef wel een curriculum voor de catechese en voor de godsdienstige opvoeding. Hij schreef voor een jonge weduwe over de religieuze opvoeding van de jonge kinderen. Hij begint in de
Schrift waar hij in 1 Timotheüs 5:9 en 10 de opdracht ziet voor de godsdienstige opvoeding aan kinderen. Hij noemt de psalmen en de wijsheidsliteratuur de ruggengraat voor de opvoeding van de jeugd. Volgens hem zijn de
eerste jaren van een kind cruciaal voor de opvoeding, want dan alleen kan
kinderen geleerd worden het goede lief te hebben en het kwade te haten.
Alles wat kinderen in deze periode leren, blijft hen bij als ze volwassen zijn
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geworden. Hij geeft ouders een handleiding voor het vertellen van bijbelverhalen. Ze moeten beginnen met het verhaal van Kaïn en Abel. Ze moeten dat
vertellen in voor kinderen begrijpelijke woorden en dus niet voorlezen uit de
Bijbel. Ze moeten het zo vaak vertellen dat de kinderen het uit het hoofd kennen. Daarna is het tijd voor het tweede verhaal en dat is het verhaal van Jakob
en Esau, zo leren kinderen nog een verhaal kennen uit de Schrift over twee
broers, maar nu gaat het ook over de vader die zegent. De ouders zijn niet
alleen de eerste leraren van een kind maar ook hun eerste voorbeelden van
christelijk leven (rolmodellen). Naast de ouders als rolmodel zijn er bijbelfiguren die als zodanig fungeren. Enkele rolmodellen uit de Schrift zijn: Abraham als beeld van geloof en vertrouwen, Susanna als beeld van nederigheid,
David als beeld van moed en Job als beeld van geduld (id., 55-56).
Op deze manier wordt het Griekse denken in normen en waarden gevuld met
bijbelse verhalen, als beeld en voorbeeld voor die normen en waarden. Wilken wijst er ook op dat door God het centrum van het morele leven te maken,
de christelijke denkers veel meer ruimte gaven aan gevoel en affectie dan de
klassieke Griekse denkers. Er ligt in het onderwijs van de kerkvaders een groot
accent op de liefde. Wilken wijst daarom op andere kerkvaders zoals Gregorius van Nyssa die ook met nadruk uitgaat van de liefde als hoofdaccent in het
kerkelijk onderricht. ‘Het is niet genoeg te weten wat we moeten doen, we
moeten er ook toe gedreven worden, die drijfveer is de liefde tot God’ zegt
Chrysostomus en Gregorius van Nyssa zegt: ‘Als de liefde wordt weggenomen,
hoe kunnen we dan verenigd worden met God?’ (id., 61).
Johannes Chrysostomus is de enige die een curriculum heeft voor de catechese, hij laat helder zien dat het onderricht sterk moreel geladen is, en doet
dat vanuit de Griekse filosofie. De normen en waarden in het Johannesevangelie zijn echter duidelijk meer geënt op de tien woorden dan op de Grieksfilosofische waarden.
III B 4.6 Cyrillus van Jeruzalem (gestorven in 368)
Cyrillus heeft een felle strijd gevoerd met de Arianen. Voor hem was de geloofsleer van groot belang. Hij hield gedurende de vasten en de paastijd van
348 (of 350) een serie catechesen. Het zijn geen lessen maar preken (of lessen
in de vorm van preken). Ze vormen de geloofsuitleg zoals deze werd gepresenteerd aan doopleerlingen die met Pasen zouden worden gedoopt. Ze zijn
niet alleen van historisch, maar ook van theologisch belang. Ze maken echter
niet duidelijk hoe er geleerd werd en beschrijven alleen de intentie waarmee
geleerd werd. Zo schrijft Cyrillus in zijn Procatechesis 6:
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‘Wanneer de dag van je huwelijk nabij was, zou je dan niet al het overige laten rusten
en geheel en al opgaan in de voorbereiding op het feest? Welnu, nu ga je jouw ziel
wijden aan de hemelse bruidegom, zou je dan de lichamelijke dingen niet verlaten, om
de geestelijke te winnen?’

III C Samenvatting en conclusie
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Uit de leervormen van het begin van onze jaartelling kunnen we er een aantal
benoemen dat ook in het vierde evangelie terug te vinden is. Deze leervormen wijzen ook het catechetisch gehalte van het vierde evangelie.
Leren door vragen
De leervorm die al in het Eerste Testament wordt beschreven, waarbij de kinderen hun ouders bevragen, is ook in het Johannesevangelie terug te vinden.
Anders dan bij de synoptici zijn het soms vreemde vragen die door de leerlingen en de omstanders gesteld worden. Op deze vreemde vragen kom ik in
paragraaf V B 2 uitgebreid terug, omdat ze ook voor de catechese van nu van
belang kunnen zijn.
Optrekken als groep met een leraar
De Stoa en de ‘rabbijnenscholen’ leren ons het belang van groepsvorming
rond een leraar. Ook in de tegenwoordige catechese ontdekken we dat leerlingen in een groep niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar leren.
De Joodse zienswijze dat er alleen van ‘leren’ gesproken kan worden in een
groepsproces waarbij de rol van leraar en leerling kan wisselen, gaat van dit
leren in een groep uit. Het Johannesevangelie gaat ook van deze groepen uit,
die groepen zijn steeds wisselend zoals de gasten bij de bruiloft in Kana, de
mensen die brood delen in Galilea, de omstanders bij de opwekking van Lazarus enzovoort. De individuen in die groepen krijgen met hun speciale karakter ook aandacht in het vierde evangelie.
Preken als leervorm
Uit dit vergelijken van de vroege catechesemethoden kan worden opgemaakt
dat de catechese bestond uit preken en voordrachten. De opvatting van Elderenbosch en anderen dat het evangelie naar Johannes een verzameling preken is, zou passen in deze vorm van catechetisch onderricht. Het zou dus kunnen bewijzen dat het evangelie een verzameling catechetische preken is, omdat het preken aanhoren een werkvorm was in de catechese van de eerste
eeuwen. Van alle genoemde catecheten hebben we alleen preken. Dat is volgens de overlevering ook de manier waarop er onderricht gegeven werd. Het
‘preek-model’ als leervorm is duidelijk terug te vinden in het vierde evangelie,
waar het lijkt alsof Johannes zijn antwoord op de vraag van de omstanders of
leerlingen bijna altijd begint met een beeld of een verhaal en eindigt met een
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preek. Een voorbeeld daarvan is het verhaal van Nikodemus (Johannes 3)
waar − bij de vraag naar het opnieuw (van boven) geboren worden − een
Schriftgeleerde in de (paas)nacht ten tonele wordt gevoerd,
maar het beeld wordt daarna geheel losgelaten en Johannes ‘verliest’ zich in
een preek over het uit water en geest geboren worden. Dit lijkt een catechetische opzet waarbij men begint met een beeld en/of een verhaal en daarna
de informatie geeft aan de leerlingen of toehoorders. Veel van die verhalen
zijn allegorisch van opzet, zoals het in die dagen gebruikelijk was (zie Philo’s
methode in paragraaf III B 2.3).
Driejarige catechese
De duur van deze avondmaals- en doopcatechese bedroeg veelal drie jaar
(lazen we bij Hippolytus en Origenes). Dat zou kunnen corresponderen met
het gebruik in de jonge kerk om het Johannesevangelie in drieën te lezen zoals Elderenbosch en Bekker dat veronderstellen (zie paragraaf II A 2.2 en II B
2.1). Het is echter nergens met bewijzen hard te maken. Het evangelie is zeker
niet voor zo’n driejarige catechese zo geconstrueerd.
Didactische werkvormen anders dan allegorieën en toespraken zijn ons niet
overgeleverd uit die tijd en naar een curriculum moeten we raden.
Inhoud
De inhoud van de catechese bevatte behalve verhalen over het leven van Jezus en de oproep om hem na te volgen, het onderwijs in de verhalen van het
Eerste Testament en regels voor het leven als christenen in de samenleving.
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HOOFDSTUK IV GODSDIENSTDIDACTISCHE INVALSHOEK
IV A Recente ontwikkelingen in de godsdienstpedagogiek
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In dit hoofdstuk worden − zoals ik in de inleiding beschreef − de hedendaagse
godsdienstpedagogische en didactische methodes gelegd naast het Johannesevangelie om ook vanuit deze discipline te onderzoeken of het evangelie
een catechetisch spoor bevat. Welke ontwikkelingen zijn er in de didactische
theorieën en methodes van de hedendaagse godsdienstpedagogiek?
In Journal of Religious Education 56 (1) geeft D. Pollefeyt een goed overzicht
van de ontwikkeling binnen het katholieke onderwijs van de laatste 60 jaar in
België (Pollefeyt 2008). Hij ziet dat tevens als een beeld voor heel West-Europa – maar zoals verderop zal blijken, geldt het voor Nederland niet in alle
gevallen. In een schema (zie bijlage 2) beschrijft Pollefeyt hoe de (school)catechese zich ontwikkelde tot een hermeneutisch communicatief model.
 Allereerst noemt hij de veranderingen in de dogmatische traditie. Waren
het in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw nog de kerkelijke (katholieke) doctrines die werden onderwezen, in de loop van de volgende
decades kwam er ruimte voor de correlatie van het verhaal van de Schrift
met het verhaal van de mensen. In andere onderwijsgroepen en scholen
van die tijd werd echter geprobeerd de religie zo objectief en neutraal mogelijk te brengen. Rond de eeuwwisseling ontstond een meer multireligieuze aanpak die eindigde in een keuzepakket van waarden – die soms
met elkaar in conflict kunnen zijn − waarbij de leerlingen een keuze moeten maken uit de waarden die hen het meest aanspreken.
 Als tweede wijst hij op de rol van de leraar die in de loop van de tijd veranderde. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw is de leraar nog
de getuige van de waarheid van de kerk, daarna wordt het lesgeven meer
ontdekkend. Pollefeyt noemt dat: ‘de klas als laboratorium’. De leraar
wordt in dat laboratorium de stimulator voor het onderzoek of de specialist als het om de vragen van de leerlingen gaat.
 Als derde merkt hij op dat niet alleen de lesstof en het onderwijs veranderde, ook de interactie tussen kerk en maatschappij maakte een ontwikkeling door. In 1950 had de kerk nog een duidelijke rol in de maatschappij.
Na de studentenprotesten in mei 1968 ontstond er een secularisatie in de
maatschappij en een pluralisatie binnen de kerkelijke gemeenschap die
zich heeft voortgezet tot in de postmoderne samenleving van deze tijd.
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Kuindersma en Miedema (2004) beschrijven die ontwikkeling in Protestants
Nederland. Net als Pollefeyt beschrijven zij de ontwikkeling in het godsdienstonderwijs op de scholen. Veel van die theorieën en methoden zijn ook te gebruiken voor de godsdienstpedagogische doordenking van de kerkelijke catechese. Ook Kuindersma en Miedema starten bij de jaren zestig van de vorige
eeuw. In Nederland was er niet of nauwelijks samenwerking tussen kerk en
school. De schoolverenigingen bepaalden de inhoud van het godsdienstonderwijs, dat zeer confessioneel was. Niet de opvoedingswerkelijkheid was het
uitgangspunt, zoals Kohnstamm en Langeveld (1945) stelden, maar de normen die uit de Bijbel en geloofsleer werden afgeleid zoals Waterink (1962)
dat voorschreef. Het ging om socialisatie van de kinderen in het christelijk
geloof (Kuindersma en Miedema 2004, 153). De inhoud van het onderwijs lag
in het verlengde van het kerkelijk onderwijs en hield in: de uitleg van de bijbelboeken en het christelijk geloof. Later werd dit op academische manier
aangevuld met informatie over de wereldgodsdiensten en er kwam een speciale vakleerkracht voor het godsdienstonderwijs. Uit Duitsland nam men in
de jaren zeventig een project over van Dessecker (Religionspädagogische Projektforschung, 1970) waarin gewerkt werd met voor de leerlingen relevante
thema’s in drie informatie velden.
B. De christelijke traditie met de Bijbel als uitgangspunt,
T. De nieuwe theologische inzichten,
W. De wereld met de diverse levens en wereldbeschouwingen.
Deze driedeling BTW is één van die werkwijzen die ook in diverse catechesemethodes gebruikt werd, zoals het materiaal van de Werkplaats Catechese
(1980-1999) ‘Stappen’ en ‘Motieven’, waar de verwerkingen met deze indeling werden gebruikt. De materiaalgids voor catechese (een catalogus voor
de catechese) werd eveneens op deze manier ingedeeld.
In de jaren tachtig kwam er volgens Kuindersma en Miedema een verandering in het theoretisch doordenken van de inhoud van het godsdienstonderwijs. De leerlingen en hun belangstelling kwamen meer in beeld en de theologie kreeg een meer inspirerende rol via Tillich (correlatietheologie) en Berkhof (relatie- of verbondstheologie). Er werd gewerkt met thema’s en binnen
die thema’s werden via vragen, opdrachten en expressieve werkvormen de
godsdienstige thema’s gecorreleerd met het leven van de leerlingen. Hiervan
werd in de kerkelijke catechese eveneens veel gebruik gemaakt. Materiaal
van het Hoger Katechetisch Instituut dat voor de Rooms-katholieke schoolcatechese werd gemaakt, werd ook in de kerkelijke catechese gebruikt (zie de
materiaalgids catechese 1998). Dit materiaal ging uit van de ervaringscatechese waarin de correlatiedidactiek een belangrijke methode was. Toch was
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er ook binnen de katholieke en protestantse traditie kritiek op deze ervaringscatechese vanwege het eenzijdig accent op de ervaring van de leerlingen.
Men was bang dat door het accent op de ervaring de openbaring (de Schrift
en traditie) buiten beeld zou komen te staan.30
Het boek van Bulckens (1994) dat uitgaat van het verhaal van de Emmaüsgangers die ook eerst mogen vertellen wat hen bezig houdt, is gebaseerd op
een artikel van Soeur Jeanne d’Arc en op het gedachtegoed van Schillebeeckx
(Mensen als verhaal van God, 1989). Bulckens staat kritisch tegenover het
ervaringsleren, zoals dat door het Hoger Katechetisch Instituut werd geformuleerd. Hij gebruikt voor zijn kritiek de verschillende modellen van Ritter
die een ideaaltypisch beeld geven van de verhouding tussen geloof en ervaring.
 Het antithetisch model ‘boodschap of ervaring’.
 Het disjuncte model ‘boodschap en ervaring’.
 Een relationele of conjuncte model ‘geloof in ervaring’
 Een geïntegreerd model ‘ervaring met de ervaring’.
Op deze manier probeert hij een opzet te maken voor het geloofsleren waarin
de ervaring meetelt (Bulckens 1994, 198 en 208). Bulckens’ ideaalmodel is
het theologisch interrelatie-beginsel, waarin er een relatie is tussen het verhaal van de Schrift en het verhaal van de mensen. Hij wijst een directe correlatie af want hij is van mening dat de leefwerelden daarvoor te ver uit elkaar
liggen. Toch is de opdracht voor de catechese en de prediking om een verband te leggen tussen het verhaal van de Schrift en het verhaal van de mensen.
IV B Leren van, voor en door ervaring
Keuze voor ervaren (Dewey)
Om de keuze voor het leren door de ervaring te verklaren, wil ik terug gaan
naar de filosoof en pedagoog Dewey (1895 tot 1952). Zijn denken is de basis
voor het pragmatisme, een filosofische stroming die de theorie en de praktijk
met elkaar in verband brengt en daarom tevens bruikbaar is voor de pedagogiek.
30 Een voorbeeld daarvan is mijn eigen doctoraal scriptie (1993) die ging over ‘Het verhaal van de
mensen en het verhaal van de Schrift’. Daar was toen nog een van de discussievragen: ‘Wat
komt eerst: het verhaal van de mensen of het verhaal van de Schrift?’ Het boek van Bulckens
(1994) dat uitgaat van het Emmäus-verhaal als didactisch model, gaf daar later een ‘Schriftuurlijk’ antwoord op. Jezus doet het zelf voor. Hij vraag eerst: ‘waarover waren jullie met elkaar in
gesprek?’ en dan pas gaat de Schrift open.
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Dat is ook niet verwonderlijk omdat Dewey naast filosoof ook pedagoog was
(Lanser 2000, 30).
Epistemologie
Dewey onderzoekt de manier waarop men kennis verwerft. Gebeurt dat verwerven cognitief (uitsluitend met het hoofd) of door ervaring (met het hele
bestaan)? Dewey stelde een andere theorie over de opbouw van kennis voor.
De oude Grieken leerden dat men kennis kan verwerven door afstand te nemen van een onderwerp en dat dan van die afstand te observeren en te beschrijven. Het denken werd dan geplaatst tussen diegene die observeert en
de wereld. De uitkomst van dit hele proces (afstand nemen, observeren en
denken over wat men waarneemt) werd ‘ware kennis’ genoemd. Dewey
vraagt zich niet af ‘hoe leren wij’ maar ‘hoe leren we kennen’ en ontwikkelde
van daaruit een epistemologie (kenleer) waarbij het startpunt ligt in de relatie
die mensen onderling hebben (intersubjectiviteit) en niet het subject-object
denken waarbij het gaat om één persoon en de lesstof. Dewey gaat ervan uit
dat datgene wat een mens ervaart in relatie met anderen en in relatie tot
anderen, kennis oplevert (Lanser 2000, 38). Dewey ziet de mens allereerst als
een handelend wezen, echter niet als een handelend wezen op zich, maar als
een die deel uitmaakt van zijn omgeving en de samenleving. Het zelfbewustzijn en het bewuste denken is tot stand gekomen in het gezamenlijk menselijk
handelen. Bij Dewey is de ontwikkeling van de mens, door zijn omgeving en
zijn relaties bepaald en niet al van te voren (onbewust) gegeven. Dewey
noemt dit leren van en in de samenleving participatie ‘the making of something in common’. Aanvankelijk gebruikte hij het begrip communicatie. Deze
participatie/communicatie is het kernconcept in Dewey’s filosofie (Biesta en
Miedema 1999, 15).
De visie van Dewey kan ook helpen om op een andere manier naar de discussie tussen openbaring en ervaring te kijken, juist omdat Dewey niet slechts
empirische situaties beschrijft, maar teruggaat naar de kenleer (epistemologie). Lanser schrijft: ‘Om iets met Dewey’s gedachtegoed aan te kunnen, zullen we hem daarin moeten volgen. Wie de vraag ‘hoe leren wij’ of eigenlijk
‘hoe leren wij geloven’ wil beantwoorden, zal moeten nadenken over de
vraag ‘hoe kennen wij?’ (Lanser 2000, 30). Zij ziet de interne relatie tussen
filosofie en pedagogiek van tegenwoordig als reden voor de herlevende belangstelling voor Dewey’s werk (id., 30).
Dewey zegt dat er geen kloof bestaat tussen natuur en geest, en ook niet
tussen denken en doen. Hij zegt dat het onderscheid dat men maakt tussen
deze aspecten van het menselijk leven geen feiten of gegevens zijn, maar
denkconstructies (Democracy and Education, 1916, 278 vv; Experience and
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Nature, 1929, 112 vv).31 Hij wil af van het Griekse dualistisch denken over de
mens en over de Griekse denkwijze over het verwerven van kennis. Hij ziet
de mens niet als een onbeschreven blad (opvoeding van buitenaf) waarbij de
cultuur allesbepalend is voor de opvoeding, maar ook niet als een vat vol gegevens (opvoeding van binnenuit), dat door de opvoeding ontwikkeld moet
worden. Dewey staat een zekere vorm van synthese voor waarin de eenzijdigheid van beide posities kan worden overwonnen (Biesta en Miedema, 21).
De meest centrale stelling van Dewey’s pedagogiek betreft zijn definitie van
de opvoeding als de coördinatie van individuele en sociale factoren. Deze coordinatie werkt hij uit aan de hand van het begrip ervaring. Ervaring wordt
door Dewey gedefinieerd als de ‘nauwe relatie tussen doen en ondergaan’
(Experience and Nature, 1929, xiv). Het is de mogelijkheid van levende organismen tot interactie met hun omgeving. Daarin verschilt Dewey’s definitie
van het eerder genoemde ervaringsleren, dat blijft steken in de subjectieve
beleving. Bij Dewey is het leren niet een mentaal proces maar een voortdurende interactie van mens en omgeving, waarbij een mens niet leert los van
zichzelf of los van de wereld, maar leert als een mens in context met een
volledige interactie met die context. Kennis ontstaat dus niet door observerend afstand nemen van iets, er over te filosoferen en die filosofie als een
systeem op te slaan of te vergelijken met andere systemen, maar door deel
te nemen aan de samenleving en in en van die samenleving te leren door te
participeren. Dit betekent dat kennis niet als een afbeelding van de werkelijkheid buiten de mens moet worden opgevat, maar als een transactie van de
mens met de omgeving.
Gevolgen voor de pedagogiek
Juist doordat Dewey oog had voor de praktijk, heeft hij veel voor de pedagogiek betekend. Biesta en Miedema (1999) schrijven in het overzicht van zijn
leven (dat zij opnemen voorafgaande aan de vertaling van Ervaring en opvoeding), dat de godsdienstpedagogiek in ons land tot ver na de jaren tachtig van
de vorige eeuw Dewey’s visie heeft afgewezen omdat Dewey het bovennatuurlijke afwees, maar dat de moderne theologische opvattingen van ervaringsgerichte- en procestheologische snit wel met zijn filosofie uit de voeten
kunnen (Biesta en Miedema 1999, 38). Ook in Amerika heeft Dewey niet altijd
de waardering gekregen die hem toekwam. Zijn manier van denken herkende

31 Daarin staat Dewey (ongewild) in de rij van hen die ook vanuit de bijbelse-theologie niet willen
spreken van het feit dat een mens een lichaam en ziel heeft, maar die formuleren dat een mens
een ziel is. Ook in deze denkwijze gaat het om een synthese.
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hij in Russische filosofen en pedagogen zoals Vygotski, maar die belangstelling voor Rusland werd in het Amerika van de vorige eeuw als communistisch en dus ‘verdacht’ aangemerkt. Aan de communicatie tussen mensen liggen volgens Dewey dezelfde principes ten grondslag als aan het leren. Er is
een voortdurende interactie tussen mens en omgeving en tussen mensen onderling. Deze interactie tussen subject en omgeving gaat steeds door. Het individu leeft in een context en een individu communiceert altijd met die context en daarin leert dat individu ook voortdurend. Dewey noemt het een
ongoing process of doing and undergoing. Hierbij wordt ook duidelijk dat het
leerproces nooit stopt, het is letterlijk éducation permanente, leven-lang-leren. Een mens leert niet zonder interactie met de omgeving. De begrippen
situatie en interactie kunnen niet van elkaar worden gescheiden (Ervaring en
opvoeding 1999, 72). Kenmerkend voor de pragmatische communicatietheorie is dat deze niet vertrekt vanuit het bestaan van geïsoleerde, zelfbewuste
subjecten, maar deze theorie denkt in termen van intersubjectiviteit.32 In het
leren gaat het niet om de overdracht van de door de cultuur aangereikte kennis en vaardigheden (traditie), maar om het deelnemen aan en reflecteren op
de cultuur waarin we leven (Biesta en Miedema 1999, 37). Dewey heeft het
over een constructief kennisbegrip, dat wil zeggen dat de kennis verkregen
wordt door bewuste deelname aan en een reflectie op de samenleving
waarin we leven.
Dewey noemt de predisposities van de individuele mens habits. Het principe
van een gewoonte (habit) omvat de vorming van houdingen, die zowel emotioneel als intellectueel van karakter zijn. Het bevat onze basale ontvankelijkheid en onze mogelijkheid van omgaan met en reageren op alle omstandigheden waar wij al levend mee in aanraking komen. Vanuit dit perspectief betekent het principe van de continuïteit van de ervaring dat elke ervaring zowel
iets opneemt van eerdere ervaringen, en op de een of andere manier de kwaliteit van latere ervaringen beïnvloedt. (Ervaring en opvoeding, 1999, 63).
Met de kentheorie van Dewey is er veel ruimte geschapen voor creativiteit.
Als mensen hun habits en sociale vaardigheden gebruiken in hun eigen
nieuwe situatie dan gaat daaraan een keuze vooraf. De leerkracht is hier mentor, specialist en stimulator tegelijkertijd, want er zijn voorafgaand aan de
handeling meerdere mogelijkheden waaruit gekozen moet worden. Dewey
merkt op dat individuele creativiteit in het onderwijs lang als bedreiging van
de bestaande orde is gezien en met het etiket ‘irrationeel’ is onderdrukt. Hij

32 Hier vinden we de kentheoretische onderbouwing voor wat Bulckens beschrijft als ‘interrelatie’.
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betoogt: ‘Waar geen vrijheid en keuzemogelijkheden zijn, in repressieve omstandigheden, is geen creativiteit. Daar ontstaat alleen meer van hetzelfde.’
In zijn latere werk, met name in Art as Experience (1934), werkt Dewey de
taal- en denkmogelijkheden van mensen uit in het begrip verbeelding. Doordat wij kunnen denken en kunnen omgaan met taal kunnen we veel van wat
niet direct aanwezig is toch ervaren. Bij het lezen van een roman kunnen we
ons de beschreven wereld voorstellen, zonder precies te weten wat de schrijver bij het schrijven bedoeld heeft, verbeelden wij met onze habits de wereld
van het boek. Deze menselijke mogelijkheid maakt ook het lezen van teksten
die komen uit een andere samenleving of een andere omgeving mogelijk
(Lanser 2000, 46). Het leren is bij Dewey het bewust omgaan met de ervaringen die een individu heeft in de samenleving. Al doende wordt er geleerd van
beelden, taal, gewoonten en gebruiken en van de reacties die de omgeving
geeft op het handelen van het individu. Lanser (2000, 48, 49) vat de kenmerken van leren bij Dewey als volgt samen:
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1. de mens is in een context opgenomen,
2. het leren is een doorgaand proces,
3. kennis is denken én handelen,
4. taal biedt de mogelijkheid tot denken,
5. als er geleerd wordt, is er altijd communicatie,
6. leren moet open zijn naar de toekomst.
Door het nauwkeurig lezen van het Johannesevangelie, rijst mijn vermoeden
dat het bijbels leren (en zeker in het vierde evangelie) ook veel meer een leren van en door ervaren was dan het puur cognitieve leren. Ik zal dat aan de
hand van recente godsdienstdidactische modellen onderzoeken.
IV C Hoe wordt er geleerd?
een keuze voor godsdienstdidactische modellen
Bij de keuze voor die modellen heb ik gekozen voor de benadering van Religionsdidaktik van Hilger, Leimgruber en Ziebertz (2007). De schrijvers in dit
boek gaan voortdurend uit van interactie tussen kennis en ervaring en er zijn
mogelijk aansluitingen te vinden bij het denken van Dewey. Zij verwijzen zelf
niet direct naar Dewey, maar de godsdienstpedagogiek in dit boek wordt op
een participerende en reflecterende manier aangeboden. De schrijvers benoemen hun vormen van leren ook allemaal als ervaringsgeoriënteerde methodes (Hilger e.a. 2007, 305). De pedagogiek van Dewey die het leren van,
voor en door ervaring beschrijft, heeft mij geholpen het ervarend leren te
benoemen en te beschrijven. De tweede reden dat ik voor dit boek koos, is
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het feit dat het op uitvoerige wijze de hedendaagse godsdienstpedagogiek en
-didactiek beschrijft. Wel is het boek geschreven voor het leren in de Roomskatholieke traditie, die voornamelijk aan de school en niet aan de kerk is gebonden, maar het boek is ook goed te gebruiken voor de protestantse catechese, die voor een deel nog wel direct aan de kerk en de geloofsgemeenschap is gebonden.
In hoofdstuk I formuleerde ik mijn definitie van catechese als volgt:
Catechese is het leerproces binnen de kerkelijke gemeente.
Dit kerkelijk leren vindt plaats vanuit de Schrift en is gericht op de ontwikkeling en
ontplooiing van de leerlingen, de inwijding in de tradities van de geloofsgemeenschap
en op de dienende en getuigende rol van die gemeenschap in de samenleving.
De catechese vindt plaats in een geloofsgemeenschap die een permanent lerende gemeenschap wil zijn.

Deze kerkelijke catechese vindt dus niet plaats in de school maar in de kerk
of huiskamer en wordt gegeven volgens moderne didactische principes. Als
gevolg van de veranderingen in de godsdienstpedagogiek laat ook de catechetiek een accentverschuiving in de manier van onderwijzen zien. Lag vroeger het accent meer op het onderwijzen, als activiteit van de leerkracht en op
de wijze waarop zij of hij de leerstof behoorde over te dragen, tegenwoordig
ligt het accent meer op het leren, als activiteit van de leerling zelf waarbij de
docent optreedt als begeleider, coach, instructeur of medeleerling. Dit heeft
ook gevolgen voor de methode van leren, want de context van de leerling en
de context van de leerstof wordt steeds meer betrokken bij het leerproces.
In deze didactische visie wordt de aansluiting bij het leren denken, zoals Dewey dat beschrijft als de ‘nauwe relatie tussen doen en ondergaan’ ook duidelijker omdat het gaat om datgene wat leerling en leraar en de groep samen
ervaren.
In hoofdstuk I staat een schema dat ik gebruik om dit onderzoek te beschrijven en ook zal gebruiken voor dit literatuuronderzoek.
De vorige hoofdstukken van deze studie gingen dus over het bovenste blok
(door Ricoeur de prefiguratie genoemd) en het zal in dit hoofdstuk gaan over
de interactie van het middelste met het onderste blok: de tekst en de huidige
lezers (configuratie en refiguratie). In hoofdstuk VII zal het gaan over de refiguratie.
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In het boek van Hilger, Leimgruber en Ziebertz (2007) worden 15 vormen van
leren beschreven. Sommigen zijn specifiek voor het godsdienstonderwijs op
de middelbare school, maar een deel ervan is zeer bruikbaar om er het evangelie naar Johannes mee te onderzoeken. Alle vormen van leren die hier worden genoemd zijn vormen waarbij de ervaringen van de leerlingen worden
gebruikt bij het leren en waarin de communicatie en de participatie van de
leerlingen, zoals Dewey die omschrijft, te herkennen is.
Hilger, Leimgruber en Ziebertz noemen in hun boek 15 vormen van leren die
ik niet allemaal zal bespreken. Ik breng in deze 15 modellen van leren een
zekere clustering aan op grond van het bovenstaande schema.
1. Het esthetisch/ waarnemend leren, het symbool-leren, het mystagogisch
leren en het bijbels leren starten met de tekst (blok II) en maken gebruik
van de ervaringen van de huidige lezer.
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2. Het biografisch leren, het genderbepaald leren, en het ethisch leren beginnen bij de huidige lezer (blok III) en kijken van daaruit naar de tekst.
3. Het correlerend leren gaat vooral uit van de spanning tussen de tekst en
de wereld van vandaag en probeert daar betekenissen in te vinden.
4. Het oecumenisch leren, het interreligieus leren en het leren vanuit de
heelheid van de schepping hebben zo sterk alleen betrekking op de leefwereld van de huidige lezers (blok III) dat ik ze in dit hoofdstuk buiten
beschouwing zal laten (zie paragraaf IV C 4).
5. Het ervaringsleren in projecten, het leren door doen en het zogenaamde
vrij werken zijn duidelijk een vorm van het leerling-gestuurd en probleemgestuurd leren dat misschien qua vorm dichter bij het bijbels leren ligt
dan we aanvankelijk zouden denken.
In de volgorde van deze clustering zal ik deze vormen van leren bespreken en
ze vergelijken met het leren in het Johannesevangelie.
IV C 1.1 Esthetisch leren / waarnemend leren
Deze manier van leren slaat op een leercultuur die de lichamelijkheid en het
zintuiglijke van de leerlingen wil gebruiken en aanspreken, en die het voorstellingsvermogen en de kracht tot verbeelden wil stimuleren. Dit aanspreken
van het lichamelijke en zintuiglijke is terug te vinden bij de kerkvaders die in
hun catechese de catechumenen gebedshoudingen aanleerden, zoals het
knielen en het bidden met open handen of met opgeheven handen. Volgens
Hilger (Hilger e.a. 2007, 305-488) krijgt het esthetische begrip ook nu weer
een plaats in de pedagogisch-didactische discussie, waarbij duidelijk moet
zijn dat het begrip esthetisch leren ruimer is dan alleen het gericht zijn op
kunst en muzische vorming. Samenvattend kun je zeggen: esthetisch leren
richt zich vanuit een post/laatmodern crisisbewustzijn op de bekwaamheid
tot waarnemen van de leerling en tot het nemen van verantwoordelijkheid
tegenover destructieve tendensen als materialisme, uitbuiting van de natuur,
tegen de cognitieve vernauwing van het onderwijs in, tegen de verplatting
van de werkelijkheid.
Drie aspecten
Er zijn drie aspecten aan het esthetisch leren te ontdekken.
a. De letterlijke esthetische ervaring waarbij alle zintuigen worden gebruikt.
Dit is een vorm van leren die bij baby’s gewoon is, maar die als leervorm
bij volwassenen weer opnieuw gestimuleerd en bewust gemaakt moet
worden. Niet alleen de ogen, maar ook de tastzin en de reuk zijn zintuigen
waarmee we kunnen waarnemen hoe wijzelf en de anderen om ons heen
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in het leven staan. Die waarnemingen moet men zich bewust worden, zodat ze kunnen worden gebruikt bij het ervaringsleren. Want waar het
waarnemen verkommert, wordt de ervaring armer. Dit sluit aan bij Dewey’s denken over de interactie van de lerende mens met de omgeving
(zie de vorige paragraaf).
b. De esthetische ervaring als creatief vermogen voor het leren van handelingsvaardigheden, zowel profaan als religieus. Het gaat niet alleen om het
imiteren van vaardigheden, maar ook om het vermogen om er op een eigen wijze een poëtische of muzische vorm aan te geven. Deze creativiteit
omschrijft Dewey als noodzakelijk voor de ontwikkeling van het individu.

146

c. De esthetische ervaring als mogelijkheid om te oordelen, dat wil zeggen:
door waar te nemen is er een mogelijkheid om het goede van het slechte
te kunnen onderscheiden.
Dit is een methode die Kumlehn (2007) hanteert als didactisch model voor
het Johannesevangelie. Ik noemde haar zienswijze in de inleiding en
hoofdstuk I. In hoofdstuk V zal ik op haar catechetische invalshoek terug
komen. Vanuit de vertel-theorie van Ricoeur komt zij tot het begrip ‘waarnemen’ en dan vooral het ‘zien’ als sleutel voor het catechetisch bezig zijn
met het Johannesevangelie. Zij wil door uit te gaan van het ‘zien en niet
zien’ met de catechisanten ontdekken wat waarheid is.
Het gaat er in het esthetisch leren om dat de leerlingen komen tot drie competenties: 1) ze kunnen waarnemen (receptief), 2) ze kunnen duiden (oordelend, communicatief), 3) ze kunnen vormgeven met aandacht (vormgevend,
productief).
Deze manier van leren met de zintuigen kan behulpzaam zijn bij het herlezen
van de Schrift met een nieuwe naïviteit, waarbij men de Schrift probeert te
lezen alsof het voor de eerste keer is. Deze methode kan ook helpen om de
gevoeligheid voor de tweede taal van het verhaal33 te ontwikkelen. De eigen
ervaringen kunnen worden ingebracht in het waarnemen van het bijbelverhaal. Het is een methode die wordt gebruikt bij bibliodrama en bij het schriftlezen met behulp van beelden. Een voorbeeld daarvan is te vinden in de toerustingsbrochure bij het boek Job (Bavinck en Schoenmaker 1996) waar het
boek Job ‘gelezen’ wordt met behulp van enkele schilderijen.

33 Deze term van Huub Oosterhuis wijst op de meervoudige betekenissen (o.a. die van het Eerste
Testament) die meeklinken in de tekst (zie ook hoofdstuk II).
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Het leren door waarnemen wordt uitgebreid besproken in de dissertatie van
G. de Vries Leren zien ... leren geloven (2009).
Zij noemt het esthetisch-religieus-leren om het te onderscheiden van het
ethisch leren in het kunstonderwijs en werkt vooral het principe van waarnemen als biologisch en fysiologisch proces gedetailleerd uit.
Verbeelden
Als er geen beelden zijn, kan de fantasie van de leerlingen ook geprikkeld
worden door het imaginaire leren: ‘Stel je voor dat...’. Hier gaat het om het
prikkelen van de verbeelding. Dewey zegt dat het beheersen van de taal
ruimte geeft om te denken en te verbeelden. Dit imaginaire waarnemen, het
verbeelden, kan helpen om het esthetisch leren aan te vullen en te versterken.
In enkele catechesemethoden wordt bijvoorbeeld het bijbelverhaal gelezen
met een beroep op andere zintuigen. Er wordt dan na het lezen gevraagd:
wat ruik je en wat proef je bij dit verhaal, welk gevoel roept dit verhaal op en
welke kleuren zie je. In de antwoorden van de leerlingen wordt duidelijk dat
er gevisualiseerd wordt en dat men het verhaal voor zich ziet en zichzelf een
plaats geeft in het gevisualiseerde beeld.
Een zeer goede wijze van vertellen, roept eveneens beelden op en is op die
manier een hulpmiddel voor het imaginaire waarnemen. In zijn methode Het
vertellen (1959) wijst W.G. van der Hulst erop dat een goed verteller altijd de
gebeurtenis voor zich moet zien tijdens het vertellen, zodat ook de hoorder
het verhaal ziet gebeuren. Als cursusleidsters van de Nederlandse Zondagsschool Vereniging leerden we onze cursisten zogenaamde dia’s te maken en
daarover te vertellen. Deze methode is te vergelijken met het maken van een
story board voor een film en kan, naast de boven beschreven werkvorm om
met meer zintuigen het verhaal te lezen, een goede werkvorm zijn voor de
exegese en het bijbellezen met groepen. Het meebeleven en ervaren van de
lesstof in de vorm van een verhaal, beschrijft K. Egan in zijn methode Teaching
as Storytelling. In deze Alternative Approach to Teaching and the Curriculum
(1989) wijst hij op de kracht van het verhaal. Hij gebruikt daarbij de literaire
methode van het werken met binaire opposities, die in hoofdstuk II bij de
narratieve leeswijze aan de orde kwam. Zijn stelling is dat in een krachtig verhaal de luisteraars het verhaal mee beleven. Zij ervaren in hun verbeelding
wat in de werkelijkheid niet altijd mogelijk is, maar door die ervaring verbeeldend mee te maken, worden ze wel wijzer. De wijze van lesgeven van Egan
komt als methode voor de catechese in hoofdstuk VII aan de orde.
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Esthetisch leren bij Johannes
Ik wil nagaan of het esthetisch leren, zoals dat hiervoor is beschreven, ook
herkenbaar is in de manier waarop de evangelist zijn evangelie schrijft. Johannes schrijft zijn evangelie met woorden en schildert geen beelden, dat
betekent echter niet dat zijn evangelie niet beeldend is. Er worden veel beelden gebruikt in het vierde evangelie en er wordt tevens een beroep gedaan
op het imaginaire waarnemen. Veel van die beelden hebben echter een verwijzend en dus een symbolisch karakter. Daarom zouden ze ook onder te
brengen zijn bij het symbool-leren dat in de volgende paragraaf wordt besproken. Zo heeft het beeld van een bruiloft als ‘principe’ van de tekenen van
Jezus meer een symbolische dan een esthetische waarde. Er is namelijk in de
manier van beschrijven van de evangelist bijzonder weinig te zien van die
bruiloft. De leerlingen die het zien, gaan geloven en verderop in het evangelie
beschrijft de evangelist dat ook voor de schare, de omstanders, het zien van
Jezus’ optreden een reden is om hem te gaan volgen. Het begrip ‘zien’ wordt
in het evangelie niet zonder meer positief gebruikt. Er blijkt een vorm van
zien te zijn die aan de oppervlakte blijft. De schare blijkt ziende blind (Johannes 12:40). Nieuwenhuizen (2004) geeft ook aan dat ‘zien’ een kernwoord is
in het Johannesevangelie (zoals beschreven in paragraaf II 1.4b). De vraag is
echter of dit zien en waarnemen in het evangelie ook altijd een lerend karakter heeft.
Leren van zien
Het leren van het zien komen we in het eerste hoofdstuk tegen bij het optreden van Johannes de Doper. Daar heeft het zien een lerend aspect. Johannes
ziet wat hem was opgedragen namelijk dat diegene op wie hij de geest ziet
neerdalen de Gezalfde is en daarvan getuigt hij ook: ‘Ik heb gezien en getuigd.’ (1:34). Daarna wijst Johannes ook op Jezus met de zin: ‘Zie het lam van
God.’ (1:35) en als de leerlingen van de Doper vragen waar Jezus verblijf
houdt, zegt Jezus zelf: ‘kom en zie!’ Over het verschillend gebruik van het
woord ‘zien’ in het vierde evangelie kom ik in het volgend hoofdstuk paragraaf V B 1.3 uitgebreid terug.
Chennattu (2006) noemt als voorbeelden van het leren door zien: Andreas en
Filippus die Natanaël oproepen om te komen en Jezus te zien (1:45) en de
Samaritaanse vrouw die haar dorpsgenoten oproept om te komen en te zien.
Chennattu herkent in het laten zien een vorm van getuigen. Het heeft dan
geen direct lerend karakter, maar is het gevolg van het leerling-zijn. Ook bij
de roeping van Natanaël is het zien een middel om te leren, waarbij ook het
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resultaat van het leerproces wordt genoemd: ‘je zult grotere dingen zien dan
deze.’ (1:50).
Dat Jezus zelf van het zien leert, zegt de evangelist in hoofdstuk 5, als Jezus
aan de leerlingen vertelt dat hij al deze dingen doet omdat hij het de Vader
heeft zien doen (5:19). Deze vorm van esthetisch leren wordt hierboven genoemd onder punt b: De esthetische ervaring als creatief vermogen voor het
leren van handelingsvaardigheden.
Zien en niet zien om te geloven
In Johannes 14 zegt Jezus tegen de leerlingen en met name tegen Filippus,
dat het zien van Hem, hen ook de Vader doet zien. Hiermee wordt het hele
evangelie, het hele verhaal over Jezus’ spreken en doen, gelezen als een verwijzing naar de Eeuwige zelf. Het zien van Thomas aan het slot van het evangelie is ook een duidelijk beeld van het leren door waarnemen, al wordt dat
ook meteen onder kritiek gesteld. Thomas gelooft omdat hij heeft gezien
(heeft waargenomen) maar Jezus zegt: ‘Zalig die geloven zonder dat ze gezien
hebben.’ (Johannes 20:29b) Deze manier van zien, herkennen we bij punt c:
De esthetische ervaring als sleutel om te leren wat goed en kwaad is. Daarbij
wordt duidelijk dat ‘esthetiek’ in eigenlijke zin de moeder is van de ethiek.
Waarnemen met alle zintuigen
Er is echter nog een vorm van leren met lijf en leden in het evangelie, namelijk
het esthetisch leren zoals in punt a genoemd wordt: de letterlijke esthetische
ervaring waarbij alle zintuigen worden gebruikt. Bibliodrama en het uitspelen
van een verhaal is zo’n vorm van leren met lijf en leden en alle zintuigen. In
hoofdstuk II kwamen we de uitleg van Sahlin tegen die suggereert dat je Jezus
kunt zien als de tweede Mozes. Als je met zijn ‘Mozes-bril’ op (zoals in paragraaf II A 2.3 gedetailleerd is beschreven) het evangelie leest, dan is een groot
deel van wat Jezus doet het ‘naspelen’ van de weg van Mozes. Trekkend door
het land speelt of imiteert Jezus met zijn leerlingen Exodus, niet als spel maar
met het hele bestaan. In ieder geval wordt door de evangelist de uittocht, de
vondst van het manna, het water uit de rots en de intocht verbeeld in het
evangelieverhaal. Bibliodrama wordt als werkvorm besproken in hoofdstuk
VII C 2.
IV C 1.2 Symbool-leren
Symballein betekent letterlijk samenvoegen, dus zaken bij elkaar brengen die
eerder geen samenhang vertoonden. Ricoeur verstaat onder een symbool
een woord/teken dat naast zijn woordelijke betekenis een tweede betekenis
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met zich meedraagt. De psychoanalyticus A. Lozenzer (2002) maakt een onderscheid tussen symbool, teken en cliché. Een verkeersbord is geen symbool
maar een teken, het moet snel herkend worden maar spreekt de mensen niet
emotioneel aan. Een cliché is een teken dat geen inhoud heeft: de klank biedt
iets vertrouwds maar de inhoud is verloren gegaan. Een cliché is een geformaliseerd symbool uit een vroegere ontwikkelingsfase, zegt Lozenzer. Daarin
neemt hij afstand van Freud, die alle symbolen als verstarde en versteende
emoties uit het verleden ziet. Jung ziet symbolen als meerduidig en vooral de
onbewuste duiding is dan belangrijk (Van den Berk 1997, 118).
S. McFague spreekt in Modellen voor God (1990) over metaforen en die metaforen kunnen soms versleten of verstard zijn, als een muntstuk waarvan de
beeltenis is afgesleten en waarvan je nog vaag aan de vorm de waarde kan
herkennen. Zij pleit voor herijking van onze metaforen en symbolen en bovenal voor een herijking van onze beelden van God (McFague 1990, 17).
Symbolen zijn dus niet alleen mogelijkheden om te reflecteren op de ervaringen die we dagelijks meemaken, maar hebben met name ook een verwijzend
aspect in zich, waarmee ze verwijzen naar een niet altijd direct waarneembare werkelijkheid.
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Verschil tussen symbool-leren en esthetisch leren
Voor het leren is het goed stil te staan bij symbolen als drager van waarden en
inspiratie. Daarin is het symbool-leren anders dan het esthetisch leren. Het
esthetisch leren maakt gebruikt van beelden om de lesstof gemakkelijker te
onthouden en om de ervaringen van de leerlingen via het zien te verdiepen.
Het symbool-leren heeft een verwijzend karakter en verwijst naar een niet
altijd direct waarneembare werkelijkheid. In de Schrift komen we deze manier van leren onder andere tegen bij Jozua 4 waar de stapel stenen oproept
tot vragen: ‘waarom staan die stenen daar?’ In de antwoorden wordt dan
verteld van een niet meer waarneembare werkelijkheid (de geschiedenis)
maar ook van de extra dimensie van het symbool als beeld van het volk Israël
dat door het water ging. Symbolen hebben dan wel een verwijzend karakter,
maar zijn ook gebonden aan de sociale interpretatie. Symbolen zijn multi-interpretabel, wat het soms moeilijk maakt om gebruik te maken van symbolen
in het leren. Het symbool heeft een eigen betekenis en niet alleen een verwijzende betekenis. Van den Berk zegt in zijn boek Mystagogiek (1997) dat
de ware symbolen uit de mens zelf moeten voort komen en dat alles wat wij
symbolen noemen tekenen zijn. Hij denkt dus meer in de lijn van Bucher (zie
hieronder), omdat hij zich vooral richt op de mystagogie zal ik zijn benadering
daar bespreken.
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Gadamer verklaart het verschil tussen symbool en allegorie door er op te wijzen dat allegorieën gekoppeld zijn aan het woord (logos) en symbolen niet
talig zijn (Gadamer 2014, 79).
Voor het leren omgaan met symbolen heeft J. Halbfas in zijn boek Das Dritte
Auge (1987) de term symbool-didactiek ingevoerd, waarbij het erom gaat
mensen een gevoeligheid bij te brengen om met drie ogen te kijken, of zoals
A. Kessler-van der Klauw het in de ondertitel van haar boek met spiegelverhalen Hoor eens even (1977) noemde: verhalen om met drie oren naar te luisteren. H. Kuindersma heeft in zijn dissertatie Godsdienstige communicatie
met kinderen door symbooltaal (1998) het denken van Halbfas, Baudler en
Biehl uitgewerkt voor onze Nederlandse situatie, waarbij hij zich beperkt tot
het symbool-leren op de basisschool. Hij heeft een voorkeur voor de visie van
Biehl omdat die de christelijke traditie ziet als een samenstel van symbolen
waarvan Jezus het grootste symbool is van allen (Kuindersma 1998, 113).
Ook Kumlehn (2007, 167-175) beschrijft de theorie van Biehl die uitgaat van
de drieslag Erfahrung – Ästhetik − Bildung. Wat Biehl ervaring noemt is vaak
de ervaring van elke dag, maar door de beelden erbij en door de reflectie
erop krijgt het een religieuze duiding. Hier zien we ook het principe van Dewey terug komen: door de reflectie op de ervaring wordt er geleerd.
Een voorbeeld daarvan vinden we terug in de beschrijving van iemand die met een dementerende mevrouw in een rolstoel naar het park was gereden om de eendjes te voeren. Uit een zak met brood nam de oude mevrouw een stuk en brak het in kleine stukjes
en gooide een stukje naar de eendjes nam zelf een stukje brood en bood het haar verzorgster aan. Zo zaten daar een poosje en deelden het brood. De verzorgster zei later:
‘Het was net avondmaal.’

Door de ervaring van breken en delen en het beeld van het gebroken brood
en de religieuze bagage (de context) van de verzorgster kon dit alledaagse
gebeuren zo benoemd worden.
Biehl wijst ook op het verwijzende karakter van de symbolen als hij ze ‘Vorspiele der Zukunft’ noemt.
Bucher heeft in Symboldidaktik (1988) eveneens kritiek op de methode van
Halbfas omdat hij van mening is dat je symbolen niet alleen moet aanleren
maar ook moet ervaren. Hij is tegen het aanleren van een bepaalde gevoeligheid en vindt dat symbolen direct voor zichzelf moeten spreken in de ervaring
van kinderen. Hij onderscheidt beschrijvende en aanbiedende symbolen,
waarbij de aanbiedende symbolen direct en duidelijk verwijzen naar de andere betekenis. Dit is vooral belangrijk in het omgaan met kinderen. Hij pleit
ervoor dat kinderen eigen symbolen bedenken.
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Spiegel wijst in Glaube wie er leibt und lebt (1984) op het belang van symbolen in het dagelijks leven, waar het lang niet altijd om religieuze duidingen
van een andere werkelijkheid gaat, maar om macht en geld (bijvoorbeeld de
Mercedesster en de logo’s van merken of winkelketens). Het zijn dus ook bij
hem verwijzende tekens.
Een voorbeeld van het benoemen van dit verwijzende karakter gaven de catechisanten
van mijn kindercatechese zelf: ‘We doen in de kerk altijd alsof ̕zei één van hen ‘als we
dopen zeg jij dat we riviertje spelen in de kerk en als het avondmaal is, noem jij de wijn
bloed. ̕34

In de catechese is het zinvol om het accent op dit verwijzende karakter van
symbolen te accentueren. Voor de catechisanten dient duidelijk te worden
naar welke werkelijkheid de symbolen verwijzen die in de godsdienst en de
liturgie worden gebruikt. Het ervaren van de symbolen zoals Bucher en Biehl
voorstellen, is een uitdaging voor de (liturgische) catechese. Voor het opzetten van de catechese is tevens het onderscheid tussen beschrijvende en aanbiedende symbolen belangrijk. Het bovenstaande voorbeeld van de kindercatechese is duidelijk een beschrijvend symbool. Het aansteken van een kaars
en het doorgeven van het licht aan elkaar (met of zonder gebedstekst) is een
aanbiedend symbool.
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Symbool-leren bij Johannes
Komt het symbool-leren ook in het vierde evangelie voor? In hoofdstuk II is
beschreven hoe Culpepper het gebruik van symbolen bij Johannes ziet, namelijk als een verwijzing naar het ‘hogere’. Hij citeert daarbij Macgregor
(1928) die zegt: ‘No understanding of the Gospel is possible without an appreciation of the part played by symbolism.’ (Culpepper 1983, 181). De evangelist gebruikt symbolen uit de (agrarische) leefwereld van de impliciete
hoorder, zoals water, brood, herder, wijnstok, graankorrel, licht en donker.
Geen van de synoptici gebruikt zoveel symbolen als Johannes. Nagenoeg al
deze symbolen vinden hun oorsprong in het Eerste Testament en ze wijzen
allemaal naar Jezus. Nieuwenhuis (2004) wijst erop dat het woord licht, dat
drieëntwintig keer in het Johannesevangelie voorkomt, negentien keer naar
Jezus verwijst. Zo is dat ook met de andere begrippen die de evangelist gebruikt. Dit symboolgebruik in het vierde evangelie heeft een correlerend aspect, maar het verwijzende karakter overheerst want de symbolen en beelden worden vooral gebruikt om een andere werkelijkheid, namelijk de goddelijke werkelijkheid te laten zien en die uit te leggen. Schneiders zegt dat
34 Kindercatechese in de protestantse gemeente van Vreeland, voorjaar 1993
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Jezus zelf het grootste symbool is omdat Hij met zijn hele bestaan verwijst
naar wie God is (Schneiders 1993, 68).
De ‘Ik ben’ woorden zijn een voorbeeld van dit symboolgebruik. Aan de ene
kant zijn het beelden die helpen om te leren wie Jezus is. Het lijken dan
plaatjes om het gemakkelijker te onthouden. Het symbolische karakter van
deze beelden is echter dat ze verwijzen naar een wereld die er nog niet is, of
die nog niet zichtbaar is. Het verwijzende karakter van de beelden, symbolen
en tekens is één van de belangrijke didactische aspecten in het evangelie naar
Johannes. De evangelist zelf zegt in hoofdstuk 20:30-31 dat de tekenen zijn
opgeschreven opdat de hoorders/lezers zullen geloven dat Jezus de Christus
is en dat ze leven zullen hebben in zijn naam. Het is boeiend om te kijken hoe
de evangelist door de vreemde vragen van de omstanders duidelijk wil maken
hoe moeilijk dit symbool-leren is. Vragen zoals die van Nikodemus die het opnieuw geboren worden letterlijk wil zien, en de vragen van de Schriftgeleerden die het niet begrijpen als Jezus zegt dat Hij het brood des levens is. Ik zal
daar in het volgende hoofdstuk bij de vreemde vragen in het evangelie (paragraaf V B 2.1) uitgebreid op terug komen.
Het symbool-leren komt dus voor in het Johannesevangelie. De beelden die
genoemd worden lijken een correlerend karakter te hebben, maar bij nadere
beschouwing is het verwijzende en heen-wijzende karakter van de door Johannes gebruikte beelden sterker dan het correlerende karakter.
IV C 1.3 Mystagogisch leren
Mystagogie komt uit de mysteriegodsdiensten (myein: inwijding en agein: leiden). De mystagoog was iemand die de myste begeleidde, en een myste was
een man of vrouw die ingewijd ging worden in de mysteries. Ten tijde van
Johannes waren er veel van deze mysteriegodsdiensten gericht op inwijding
in de heilige mysteries van de religie en zo legden de kerkvaders de mystagogie in de catechese ook uit. In de oude kerk werd het mystagogisch leren
vooral gebruikt na de doop in de paasnacht (zie ook de vorige hoofdstukken).
Het gaat hierbij om een didactiek gericht op inwijding en initiatie.
Niet alleen toen maar ook nu is de mystagogiek weer in de belangstelling.
Rahner, Van den Berk en Griffith-Jones wijzen allen op een nieuwe vorm van
mystagogisch leren; namelijk als de mogelijkheid om in jezelf op zoek te gaan
naar godservaringen. Mystagogie is dan een proces waarbij je je bewust
wordt van die godservaringen en daar vorm aan geeft. Schambeck (die dit
gedeelte in Religionsdidaktik schrijft) noemt zes mystagogische momenten in
het godsdienstonderwijs, die ook voor de catechese zouden kunnen gelden
(Hilger e.a. 2007, 375-378).
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Een cultuur van vragen en filosoferen ontwikkelen,
De wereld bekijken als plek om God te ontmoeten,
God leren herkennen in de zwakken en onderdrukten,
Menselijke basiservaringen en zinvragen zien als mogelijkheid om God
te ervaren,
5. Stilte ontdekken,
6. God ervaren in gebed en zwijgen.
In haar benadering is het mystagogisch leren dus duidelijk een vorm van ervaringsleren waarbij het ervaren van God benoemd wordt.
Het leren omgaan met stilte en gebed zien we vandaag de dag geïllustreerd
in de bezoeken van jongeren aan de gemeenschap in Taizé. Veel jongeren vertellen dat ze het stil zijn wel moesten leren, maar dat de muziek en stilte hen
ook de mogelijkheid geven om hun eigen godsbeleving in te vullen.
In het mystagogisch leren gaat het volgens Schambeck om drie aspecten (id.,
379).
 De ervaringen waarnemen, door de ervaringen en leefwereld van de
catechisanten op het spoor te komen en te ontdekken hoe zij hun ervaringen duiden die ze hebben met zichzelf, met anderen en met dat
wat de wereld voor hen betekent.
 De ervaringen duiden, door de catechisanten de mogelijkheid aan te
bieden om hun eigen levenservaringen en godservaringen in een kritische dialoog te brengen met de Joods/ christelijke traditie.
 De ervaring gestalte geven, door creatieve ervaringen met woord,
beeld, symbool en handelen in verband te brengen met geloven, zodat
mystagogisch leren een manier van ervaringsleren wordt.
De beschrijving van mystagogie zoals Schambeck die geeft, is meer een vorm
van correlerend leren (zie paragraaf IV D), waarbij de leefwereld van de hoorders/lezers via ervaringen in verband wordt gebracht met de tekst van de
Schrift.
Duidelijker beschrijft J. Douma (2002) de mystagogie in zijn artikel ‘De pastor
als mystagoog’. Hij ziet de weg naar de mystagogie als de weg vanuit het mysterie via de mystiek naar de mystagogie. Mysterie is een bijbels begrip, zegt
Douma. In navolging van Bonhoeffer wil hij het mysterie omschrijven als: het
oneindig nabij zijn van God (Douma 2002, 3). Het omgaan met het mysterie
noemt hij mystiek. Hij geeft verschillende omschrijvingen van mystiek en dat
zijn allemaal ervaringen:
mystiek als de ervaring van het geheim,
de ervaring van Gods nabijheid of,
de ervaring van het zoeken naar het geheim.
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Daarin sluit hij aan bij de indeling van Schambeck. Mystagogie ziet hij dan als
inleiding en inwijding in het geheimenis van Gods oneindige nabijheid. Daarbij gaat het niet om overdracht van kennis op cognitief niveau. In de mystagogie gaat het volgens Douma vooral om concrete hulp bij het gaan van de
spirituele weg (Douma 2002, 5). Hij ziet het als een pastorale taak van de
pastor en niet als een catechetische taak. Toch is het praktijkvoorbeeld dat
hij geeft van die begeleidende taak als pastor, een oefening in mediteren met
een groep jongvolwassenen.
Van den Berk spreekt in zijn boek Mystagogiek (1999) totaal anders over
mystagogie. Hij brengt de religieuze ervaringen van nu in verband met de
christelijke mystieke traditie. Het is jammer dat daardoor de Schrift buiten
beeld blijft, want zijn mystagogie is gebaseerd op de traditie en niet op de
Schrift. Zijn uitgangspunt is een schilderij uit de hermetische traditie over de
opgang van de ziel naar de hemelse sferen. Hij kiest daarvoor omdat hij, geheel in de lijn van Jung en Drewermann, ervan uit gaat dat er een ontwikkeling is in het geloof, waarbij de catecheet de leerling kan helpen (Van den Berk
1999, 35). Hij ziet mystagogie vooral als een inwijding en laat zich daarbij leiden door Jung en Rahner. Zijn opvoedkundige methode is leren van binnenuit, waarbij het opvoeden en leren vooral bestaat uit wakker maken van wat
in de leerling aanwezig is. Hij ziet de levensbeschouwelijke vorming niet als
het overdragen van kennis, maar als het ophalen, oproepen en opwekken van
wat in de mens aanwezig is. Van den Berk pleit er voor om technieken en
werkvormen te gebruiken die niet initiërend maar symboliserend zijn. Hij
zoekt naar een catechese waarin iets gedaan en ervaren dient te worden (id.,
60-61). Didactisch gezien is zijn leerwijze een combinatie van ervaringsleren
en symbooldidactiek. Volgens Van den Berk is het ontmythologiseren van
Bultmann de doodsteek geweest voor het mystagogisch denken in de kerk
(id., 80). De mysteries zoals de maagdelijke geboorte, de drie-eenheid, de
transsubstantiatie en dergelijke worden tot concepten en dogma’s waar niets
meer aan te ontdekken valt. Van den Berk vindt dat de boodschap van de kerk
niet ontmythologiseerd maar ontdogmatiseerd dient te worden. Zijn zienswijze en de kritiek daarop komt in het volgende hoofdstuk over het lezen met
een catechetische blik nog uitgebreider aan bod.
Mystagogisch leren bij Johannes
In het voorgaande worden twee aspecten van het mystagogische leren beschreven, die beiden voorkomen in het vierde evangelie. De manier van
mystagogisch leren zoals Schambeck die in Religionsdidaktik beschrijft, zoals
het waarnemen, duiden en gestalte geven aan de eigen ervaringen, komen
we bij Johannes tegen in het gebruik van beelden uit de leefwereld waaraan
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een religieuze dimensie wordt gegeven. Dat wordt het meest duidelijk bij de
‘ik ben’ woorden, waar brood, water, licht, herder en weg een tweede (religieuze) dimensie krijgen.
Het begeleiden zoals Douma (2002) dat ziet, als inwijden in de zoektocht naar
het geheim, komt in Johannes vooral naar voren in de vragen die de leerlingen stellen in hoofdstuk 16 en 17. Als Jezus spreekt over zijn heengaan en
het zien van de Vader, dan worden zij begeleid in het denken over het ‘bij God
zijn’ (zie ook paragraaf V B 3.1).
De manier van leren die Van den Berk voorstaat, zoals het inwijden in de mysteries en het benoemen van dat wat verborgen is, komt in het hele evangelie
veelvuldig voor. De schrijver van het evangelie is verborgen omdat hij geen
naam heeft en alleen omschreven wordt als de leerling die Jezus liefhad, ook
de moeder van Jezus heeft geen naam en in het zesde hoofdstuk komt een
feest voor zonder naam. In de bespreking van het structurele lezen van Bekker (1997) in paragraaf II B 2.1 zijn we deze verborgen manier van vertellen
van Johannes tegen gekomen en in het volgende hoofdstuk over het lezen
met een catechetische blik zullen we er opnieuw bij stilstaan. Want door de
verborgen schrijfwijze van de evangelist wordt wel duidelijk dat er iets ontdekt en gezocht moet worden en bovenal dat er iets uitgelegd moet worden.
Dit zoeken naar wat niet wordt genoemd, is eveneens een manier van ervaren. De vreugde van het ontdekken is vele malen groter als je het zelf ontdekt
hebt, dan wanneer de docent de oplossing direct aangeeft. Uit de vele vragen
in het evangelie wordt duidelijk dat wat er gebeurt bij het dopen en tijdens
de maaltijd niet in één keer helder is. Begeleiding en inwijding zijn daarbij een
voorwaarde en zo zou er een nieuwe manier van mystagogie geënt op het
vierde evangelie geformuleerd kunnen worden (zie paragraaf V C 4).
IV C 1.4 Bijbels leren
Het bijbels leren dat door Hilger, Leimgruber en Ziebertz wordt beschreven,
is in dit onderzoek in hoofdstuk II en III genoemd. Met de leeswijzen, zoals
die in hoofdstuk II beschreven zijn, wil men met de leerlingen de Schrift lezen.
Op deze manier kunnen de leerlingen ontdekken welke leeswijze voor hen de
tekst het meest verduidelijkt (Hilger e.a. 2007, 387) en welke methode van
lezen hun eigen geloof vorm kan geven. Het is dus vooral niet de bedoeling
dat ze de Schrift letterlijk nemen. Deze vorm van leren heeft heel oude papieren. Augustinus omschreef in 350 de catechese op deze manier:
De catechisanten moeten vooral leren luisteren naar de Schrift en ze moeten vooral
niet denken dat ze die verhalen letterlijk moeten nemen en zomaar kunnen begrijpen als zij ze horen. Want de Schrift heeft uitleg nodig om begrepen te worden en
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dat moet je de catechisanten leren door voorbeelden te zoeken in de werkelijkheid
van alle dag (Harmless 1995, 25).

De leerlingen leren vanuit hun eigen context en met een bepaalde vrijheid
omgaan met de bijbelteksten. Hier geldt ook weer dat door zelf de Bijbel te
lezen vanuit de eigen ervaring er nieuwe zaken te ontdekken zijn. Deze zienswijze is een mogelijkheid om aan te sluiten bij Deweys visie op ervaring en
opvoeding, waarbij de mens groeit en ontwikkelt door de reflectie op zijn eigen ervaring en de ervaringen en kennis van anderen. De inbreng van de eigen ervaring bij het bijbellezen is terug te vinden in het volgende praktijkvoorbeeld.
Op een bezinningsavond over de vormen van gemeentezijn ontspon zich de volgende discussie: Het ene groepslid vond het beeld van de gemeente als de kudde,
als schapen van de goede herder maar niets, want zij wilde geen kuddedier zijn. Een
ander groepslid - dat zelf schapen hield - zei: Het lijkt me juist heerlijk een schaap te
zijn. Eén keer per jaar mag je alles wat je in de weg zit weg laten halen bij het schapenscheren en dat kun je weer helemaal opnieuw beginnen.

Deze andere ervaring van de hoorder gaf een andere (nieuwe) interpretatie
van het bijbelse beeld voor de hele groep. Ook de Joodse wijze van lezen,
waarbij ieder schriftwoord op zeventig verschillende wijzen kan worden uitgelegd, kan de leerlingen motiveren om hun eigen interpretatie van de Bijbel
te maken. Dat er meerdere interpretaties mogelijk zijn, is ook een opstap naar
het interreligieus leren. Waarbij leerlingen zich niet afvragen: wat is de
waarde van de bijbeltekst op zich, maar wat is de waarde van de bijbeltekst
voor mij? (Hilger e.a. 2007, 395). De leraar kan met de verschillende methoden van schriftlezen (zoals in hoofdstuk II besproken), de leerling helpen de
teksten te onderzoeken, zodat ze de waarde van die tekst voor zichzelf kunnen ontdekken. Omdat al die methoden van schriftlezen in hoofdstuk II uitgebreid besproken zijn, stel ik ze hier niet weer opnieuw aan de orde.
Bijbels leren bij Johannes.
Alle verschillende theologische leeswijzen zijn in de vorige hoofdstukken getoetst aan het evangelie, dat zal ik hier niet nog eens overdoen. Duidelijk is
wel dat het bijbels leren, het leren vanuit het Eerste Testament en met methoden van het Eerste Testament, veel voorkomt in het vierde evangelie. Er
worden vragen gesteld over Mozes en Elia en er wordt kennis van het Eerste
Testament verondersteld in de manier waarop de discussies worden gevoerd.
IV C 2.1 Anamnetisch leren
Augustinus grijpt in zijn Confessiones terug op zijn herinneringen, en zegt
daarbij dat een mens zonder herinneringen zichzelf niet kan begrijpen. Hierbij
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gaat het om individuele herinneringen, maar in het religieuze leren is ook de
collectieve herinnering belangrijk. In het spoor van de Joodse traditie spreken
we niet van herinneren maar van gedenken.
Gedenken is het verleden in het heden tegenwoordig stellen opdat er toekomst is.35
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We treffen dat aan in het begin van de tien woorden: ‘Ik ben de Eeuwige, je
God die je uit Egypte, uit het slavenhuis heb geleid’. In deze tien woorden, als
het ware de catechese voor het hele volk, wordt steeds terug gegrepen op
die bevrijdingsgeschiedenis. Daarmee wordt het (narratieve) catechese zoals
M. den Dulk (1999) het noemt. De vraag van de jongste op de seideravond
‘waarom is deze avond anders dan alle andere avonden’ en het antwoord:
‘Wij waren slaven van de Farao in Egypte’, grijpen ook terug op het collectieve
verleden en wijzen op de viering van nu en spelen in op de toekomst die deze
bevrijding ontsluit. In de kerkelijke traditie speelt – vooral in de liturgie – dit
gedenken ook een belangrijke rol.
Dewey beschrijft een probleem in de opvoeding als hij zegt: ‘We staan voor
de opgave te laten zien hoe de kennis van het verleden omgezet kan worden
in een krachtig instrument om effectief met de toekomst om te gaan’. Hij wijst
kennis van het verleden als doel van de opvoeding af. De kennis van het verleden is een middel om tot een doel in de toekomst te komen (Ervaring en
opvoeding 1999, 51). Met die pedagogische visie van Dewey in het achterhoofd zou je kunnen zeggen dat het bijbels leren dat gebaseerd is op de ervaringen van het verleden (dus de ervaringen van de groep en het individu)
in het leerproces van nu zodanig worden gebruikt, dat er een toekomst mogelijk is. De vierende gemeente is de plaats bij uitstek waar dit anamnetisch
leren plaats vindt. Voor de geloofsoverdracht is daarom het vertellen een
prima instrument. In het verhaal worden de hoorders meegenomen in dit
collectieve geheugen. Voorbeelden hiervan zijn het reflecterend vertellen dat
we terug vinden in de Groeibijbel van P. van Midden (1999-2002) en in de
kinderbijbel Dromen van Vrede van G. Evenhuis en N. Bouhuijs (1971). Ook
N. ter Linden vertelt in zijn Het verhaal gaat (2003) over dit verleden dat werkelijkheid wordt in het heden, zodat er voor de lezer/hoorder mogelijkheden
zijn voor het eigen leven. Daarin raakt deze manier van leren ook aan het
biografisch leren dat in paragraaf IV C 2.2 besproken zal worden.

35 Zo leerde K. A. Deurloo ons tijdens de colleges oude testament.
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Anamnetisch leren bij Johannes
In het evangelie is het schema verleden – heden –toekomst, duidelijk terug
te vinden. De kennis en ervaringen van het verleden – kortom de kennis van
het Eerste Testament en tekenen van Jezus – worden in het heden tegenwoordig gesteld in verhalen, symbolen en metaforen opdat er een toekomst
is voor de gemeente. In het vertellen van de vierde evangelist telt het collectieve geheugen steeds mee. Bij Johannes is het een voortdurend luisteren
met oren die de hele Schrift kennen. Niet alleen de verhalen van Mozes, maar
ook die van de profeten en vooral Jesaja klinken, naast de psalmen, mee in
dit narratieve getuigenis.
In Johannes 6 is het Pesach in Galilea. Er is een jongen die vijf gerstebroden
aanreikt (de gerstebroden zijn het symbool van Pasen en de tarweoogst hoort
bij Pinksteren). In feite doet deze jongen wat een kind doet bij het Joodse
paasfeest, het ‘verleden’ (de Tora) wordt hier tegenwoordig gesteld opdat er
toekomst is en iedereen kan eten. Alleen vraagt deze jongen niet: ‘waarom is
deze avond anders dan andere avonden’ om de Tora in herinnering te brengen, maar hij geeft de Tora, als woord dat broodnodig is.
In Johannes 14 is de Heilige Geest – de Parakleet (de helper) die de Vader
zenden zal – degene die dit proces van te binnen brengen op gang zal brengen
en daar wordt dan van geleerd (Johannes 14:25). Het te binnen brengen begint in Johannes 2:17 daar staat dat zijn leerlingen de psalm gedenken over
de ijver voor Gods huis en in vers 22 staat dat de leerlingen zich na de opstanding van Jezus de woorden over de herbouw van de tempel herinneren en
dat ze van dit te binnen brengen gaan geloven. Het is boeiend om te bedenken wat dit te binnen brengen voor consequenties heeft voor de hedendaagse catechetische praktijk. Dat zullen we dan ook in het volgende hoofdstuk doen.
IV C 2.2 Biografisch leren
Het eigen verhaal van de mensen klinkt altijd mee in de manier van luisteren,
leven en leren. Het biografische perspectief is retrospectief. We zien deze
aandacht voor het eigen verhaal van de mensen binnen de hele praktische
theologie ook in het contextueel pastoraat. Het is het individuele ervaringsleren waarbij ieder mens zijn eigen ervaring inbrengt. De snelle veranderingen in de maatschappij maken echter dat je niet altijd meer je eigen ervaringen kunt gebruiken om de ervaringen van de anderen (de catechisanten) op
het spoor te komen.
Ook Ricoeur spreekt over het vertellen van het eigen levensverhaal. Hij zegt
dat wij verhalen over ons zelf aan anderen vertellen omdat onze levens de
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moeite van het vertellen waard zijn. Anderzijds houdt hij vol dat elk verhaal
dat we over onze eigenheid en uniciteit vertellen, onlosmakelijk verbonden
is met uitingen die afkomstig zijn uit onze omgeving. Deze verbondenheid van
het individu met zijn omgeving waren we bij Dewey eveneens op het spoor
gekomen. Biografisch leren is anders dan het anamnetisch leren omdat het
niet van het collectieve geheugen maar van de individuele herinnering en beleving uitgaat. Het is veel meer het leren van eigen ervaring dan het memoriseren van het collectieve geheugen. Ziebertz (Hilger e.a. 2007, 353) spreekt
ook over biografisch leren als transitorisch leren, dat wil zeggen: het leren dat
je helpt om overgangen te maken in het leven. We kennen het als drempelleren bij H. Luther in Religion und Altag (1992). Ploeger is door dit drempelleren van Luther geïnspireerd en werkt het voor de Nederlandse situatie uit
in Lessen over God (1997). Hij wijst op het belang van de aanwezigheid van
de kerk als catechetisch en pastoraal instituut bij het begeleiden van dit
drempel-leren. Overal in het alledaagse leven kunnen grenservaringen drempels worden. Ervaringen waarin intense vreugde beleefd kan worden, zoals
bij een geboorte of huwelijk; of in situaties waarin het schort aan liefde,
trouw en gerechtigheid, zoals bij afscheid of echtscheiding. Ploeger is van mening dat de metaforische taal van het geloof ons kan leren om de dingen anders te zien. Drempel-leren wil volgens Ploeger zeggen dat we jongeren en
volwassenen niet in slaap moeten sussen en valse troost bieden, maar hen
dienen te helpen om te zien dat er vele drempels van vreugde, leed en verlangen zijn in het leven van alledag. Wie deze drempels ervaart, blijft onrustig
en waakzaam met het oog op het messiaanse visioen en is gericht op transformerend handelen. Drempel-leren ontstaat als de ketting van de levensloop onderbroken wordt (Ploeger 1997, 35). Leren van je eigen levensweg is
dus een mogelijkheid van het biografisch leren. Het biografisch leren wordt
ook gebruikt in het contextueel pastoraat, dat gebaseerd is op de sociologische principes van Nagy. Daarbij gaat men uit van het belang van de biografische context voor de sociale groei en vorming van de persoon, zoals H.
Meulink-Korf en A. van Rhijn (2002) beschrijven in De onvermoede derde –
inleiding in het contextueel pastoraat.
Voor het godsdienstpedagogisch handelen zijn er lessen te trekken uit de
Schrift zelf, zoals we zien in Psalm 78. Daar moet geleerd worden en verteld
worden opdat de nieuwe generatie niet zal worden als de vaderen: een weerspannig en weerbarstig geslacht. Ook leren van het leven van anderen valt
onder het biografisch leren. Grote voorbeelden zoals Martin Luther King,
Moeder Theresa, maar ook bijbelse figuren kunnen door hun biografie een
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rolmodel zijn voor het leren en leven van het individu. Ook hier is sprake van
interrelatie en transactie, echter niet met een verhaal maar met een figuur.
Biografisch leren bij Johannes
Bij Johannes zien we geen expliciet onderscheid tussen de individuele biografie, de gemeenschappelijke traditie en het collectieve geheugen. Johannes
gaat uit van de gemeenschappelijke Joodse traditie, dus de collectieve biografie van het Joodse volk. Toch zijn er enkele voorbeelden te noemen waarbij ook de persoonlijke biografie meetelt: het duidelijkste is dat bij de Samaritaanse vrouw (Johannes 4), die zich erkend en herkend voelt doordat Jezus
weet heeft van haar levensloop. Iets soortgelijks zien we als Jezus tegen
Natanaël zegt: ‘Voor Filippus je riep, zag ik je onder de vijgenboom’ (Johannes
1:49) en dan voelt Natanaël zich aangesproken omdat zijn eigen geschiedenis
meetelt.
IV C 2.3 Genderbepaald leren (leren als man en vrouw)
Vanuit de maatschappelijke beweging die opkomt voor rechten van vrouwen
en mannen wordt in de (sociale)pedagogiek tegenwoordig ook de nadruk gelegd op het rollenpatroon in het leren. Genderspecifieke stereotypen en genderspecifiek gedrag hebben niet alleen betrekking op woordgebruik, didactische werkvormen en wijze van aanbieden van de lesstof, maar in het religieuze leren gaat het ook om het omgaan met de Schrift. De hoofdzakelijk
patriarchale bijbelverhalen hebben een duidelijke invloed op het religieuze
leren. Het bijbelse mensbeeld en het bijbelse Godsbeeld zijn niet vanzelfsprekend sekse-gelijk. Boaz is een vermogend man en Ruth is deugdzaam, wordt
er vertaald (NBG51), terwijl er in het Hebreeuws hetzelfde woord staat ַ֫חיִ ל
(hā.yil). Ook de seksuele spanning tussen het mannelijke en het vrouwelijke
komt in de Schrift vaak onverbloemd naar voren, bijvoorbeeld in Genesis 34
in het verhaal van Tamar. Dat openlijk benoemen is pas na de jaren zeventig
van de vorige eeuw een gangbare mogelijkheid geworden. De dominantie van
mannenverhalen in de Schrift heeft gemaakt dat leren van en over vrouwen
behoorlijk onderbelicht is gebleven. Genderbepaald leren hoort op grond van
het bijbelse en christelijke mensbeeld tot het oerthema van de godsdienstdidactiek, zeggen Regel en Ziebertz (Hilger e.a. 2007, 365). Zij geven vijf principes waarvan een docent uit zou moeten gaan:
1. Gelijkwaardigheid van man en vrouw,
2. Mannen en vrouwen en jongens en meisjes zien als subjecten, die leren
met hun ‘eigenaardigheid’,
3. Een kritische sensibiliteit voor de hermeneutiek van beide geslachten,
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4. Meerdimensionaal zijn in het spreken over gender,
5. Meerdimensionaal zijn in het uitgaan van genderspecifieke uitgangspunten.
Ze gaan ervan uit dat er bij de leerlingen zo transformatie kan ontstaan. Dit is
nodig omdat er bij adolescenten meestal redelijk stereotiepe man- vrouwbeelden bestaan of uitgedragen worden. Die transformatie moet passen bij
de psychologische ontwikkeling van tieners. Dit komt duidelijk tot uitdrukking
in het taalgebruik en de lichaamstaal.
Voor volwassenen worden deze man- en vrouwbeelden uitgewerkt in de toerustingsbrochure van het Centrum voor Educatie ‘Dochters en zonen van God’
(1991). Ook hierin wordt gewezen op het belang van taal en vertalen: druk
vrouwen niet weg door mannelijke voornaamwoorden, zorg voor inclusief en
geen exclusief taal gebruik, ook buiten de exegese en bijbelvertaling. De beelden die we in de Bijbel van God hebben, zijn niet altijd mannelijk. God is een
vader die ook kan moederen (zie Jesaja en Hosea). Juist in de liturgie is het
noodzakelijk inclusief taalgebruik consequent vol te houden en te spreken
over ‘God, die ons wil vergeven’ in plaats van ‘God, hij wil ons vergeven’ en
over ‘de Eeuwige’ of ‘de Levende’ in plaats van ‘de HEER’.
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Genderbepaald leren bij Johannes
In het Johannesevangelie komen deze stereotype man- en vrouwbeelden duidelijk aan bod en tegelijkertijd worden ze onder kritiek gesteld, zoals in het
verhaal van de Samaritaanse vrouw (Johannes 4) als de evangelist vertelt in
vers 27:
Op dat moment kwamen zijn leerlingen.
Die verbaasden zich erover,
dat hij met een vrouw sprak.
Toch zei niemand:
‘Wat wilt u van haar
of wat spreekt u met haar?’

Griffith-Jones wijst er in Transformation by a Text (2008) op dat het verhaal
van de Samaritaanse vrouw in feite een herhaling is van het verhaal van Nikodemus, maar nu wordt het verteld voor vrouwen, zodat beiden worden
aangesproken door Jezus. Griffith-Jones zegt ook dat je, als je iets wilt weten
over de houding die je moet aannemen tegenover Jezus, een voorbeeld moet
nemen aan de vrouwen in het Johannesevangelie. De Groot wijst er in Vrouw
zijn in het licht van het evangelie (1982) op dat de Johanneïsche theologie
een sekse gefixeerde interpretatie van Jezus onmogelijk maakt en dat het
beeld van de Geest als trooster naadloos past in de feministische theologie
(zie ook paragraaf II B 3.1a). De manier van leren bij Johannes is vooral in
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hoofdstuk 14-16 zeer ‘moederlijk’ en zorgend, terwijl het Godsbeeld dat daar
wordt gehanteerd toch duidelijk het beeld van de mannelijke Vader is. Maar
de intieme voorzichtige (of voorzienende) taal van het evangelie legt duidelijk
een ander accent op de gegeven instructies, beloftes en waarschuwingen.
Hier is de ‘vroedvrouwkunde’ uit de didactiek van Socrates die ook door Plato,
Augustinus, Jung en Karl Rahner als pedagogisch ideaal wordt gezien, duidelijk aanwezig. Maar dan niet om eruit te halen wat er al in zit, zoals Van Berk
en Drewermann voorstaan, maar meer om de van buitenaf geleerde en geleefde informatie (de Tora) en ervaringen (het optrekken met Jezus) tot een
deel van de leerlingen zelf te maken. Griffith-Jones geeft aan dat die ‘vroedvrouwkunde’ essentieel is voor het lezen van het Johannesevangelie. Door
het verhaal van het evangelie mee te beleven, ontstaat er bij de hoorder een
verandering in gedrag en geloven. Zijn benadering wordt in paragraaf V A 2
uitgebreider beschreven als de catechetische manier van lezen aan de orde
komt. Schneiders wijst op Maria van Magdala als catecheet bij uitstek. Zij
moet immers de paasboodschap gaan vertellen aan de ‘broeders en zusters’
(Schneiders 1993, 112 en 113).

IV C 2.4 Ethisch leren
Het ethisch leren houdt zich bezig met waarden en normen maar wel zo dat
leerlingen zich kunnen oriënteren en niet geïndoctrineerd worden. Het gaat
uiteindelijk om het aanleren van een ander gedrag en dat gaat niet zonder de
eigen ervaringen en de kennis die in het dagelijks leven is opgedaan. Juist in
het ethisch leren, komen veel vragen voor die ontstaan zijn in de praktijk van
elke dag. Ziebertz (Hilger e.a. 2007, 407) geeft vier modellen voor de ethische
vorming.
Waarde overdracht
Dit hoeft niet alleen cognitief te gebeuren door regels uit het hoofd te leren
maar het kan ook affectief beleefd worden, door leerlingen keuzes te laten
maken in spel of verbeelding. Op deze manier worden de waarden van de
leerlingen zelf en zijn het niet door de leraar ingeprente waarden.
Verduidelijking van de waarden
Dit is een reflectieve manier waarbij de leerlingen terugkijken op gemaakte
keuzes en zich bewust worden van de waarden en normen die deze keuzes
beïnvloed hebben.
Ontwikkeling van de waarden
Door na te denken over een dilemma leren de leerlingen hun gevoel voor
waarden en normen ontwikkelen. In de jaren negentig van de vorige eeuw
werd door het jeugdwerk van de Protestantse Kerk in Nederland de methode
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‘Dilemma land’ uitgegeven waarbij de jongeren naar aanleiding van enkele
gespeelde situaties in gesprek kwamen over waarden en normen. Het overdragen van de waarden maar ook de reflectie daarop kwamen in deze methoden duidelijk naar voren.
Communicatie over de waarden
Hierbij leren de leerlingen argumenteren en worden ze zich bewust van hun
eigen perspectief. Waarden dienen vanuit de catechese geoefend te worden
in de praktijk. Diverse catechesemethoden kennen dit uitgaan van waarden
en normen en het oefenen van keuzemomenten en werken met dilemma’s
en trilemma’s (zie onder andere Swing, een catechese bij de Groeibijbel en
enkele catechesemethoden bij de tien woorden zoals de methodes Spoorlijnen en Van horen zeggen).
Dit werken met dilemma’s komt voor in de rabbijnse discussies over de tien woorden.
In de Schrift is de opdracht gegeven dat er op de sabbat geen arbeid verricht mag worden, maar wat is dan arbeid? Zaaien, maaien en oogsten is duidelijk arbeid en dan rijst
de vraag: Is het waswater weggooien op de sabbat werken? De ene groep zegt nee, de
andere zegt ja want op de plek in de tuin waar het water terecht komt, groeit alles beter.
Dus ben je bezig met zaaien, maaien, oogsten en dat is arbeid.
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Iets van die pluraliteit in het omgaan met waarden en normen zal ook duidelijk moeten worden in de catechese. Ziebertz geeft aan dat het ethisch leren
interdisciplinair is (id., 406). In alle vakken gaat het om het maken van keuzes.
Het religieuze onderwijs kan echter voor het ethisch leren putten uit de
Schrift en vooral uit het handelen van Jezus, zodat de leerlingen leren vanuit
een principe, een ideaal leren kiezen en zodoende leren oordelen.
B. Roebben noemt in Scholen voor het leven (2011) de ruimte voor de onderlinge dialoog in de groep een belangrijke voorwaarde voor de meningsvorming, omdat de overvloed aan informatie die op (jonge)mensen afkomt, gefilterd en gestructureerd moet worden. De dialoog van de leerlingen met elkaar en de leraar, met leerstof en zichzelf moet in gang gezet worden
(Roebben 2011, 85). Hij ziet dat – net als de schrijvers van Religionsdidaktik –
het duidelijkst bij het interreligieus leren. Door het leerproces krijgen de leerlingen de kans om hun religieuze ‘herkomst’ te benoemen en voor zichzelf
een nieuwe ‘toekomst’ te leren ontdekken. Veel jongeren kennen hun eigen
‘roots’ niet meer. In de dialoog van het interreligieus leerproces leren ze van
binnenuit het standpunt van de ander kennen en zo hun positie te bepalen,
ze leren zelf een standpunt in te nemen en daarvoor te willen staan (id., 87).
Ook Chennattu wijst in Johaninne Discipleship as a Covenant Relationship
(2006) op de keuzes die de leerlingen van Jezus moeten maken zoals dat beschreven wordt in het evangelie (zie paragraaf II A 2.4). Die keuzes dienen dan
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ook weer als voorbeeld voor de hedendaagse leerlingen en de gemeente, die
voortdurend keuzes moeten maken.
Ethisch leren bij Johannes
In hoofdstuk II zagen we dat met name Tomson de discussie tussen Jezus en
de Joden sterk ethisch kleurt. Zelfs de gesprekken over de sabbat als feest
kleurt hij juridisch-ethisch in. Het evangelie van Johannes geeft daar, net als
de andere evangeliën, ook wel aanleiding toe. Er is een voortdurende discussie tussen Jezus, de Schriftgeleerden en de Farizeeërs over de interpretatie
van de Tora. Naast deze typisch Joodse manier van discussiëren is er nog een
tweede manier waarop het ethisch handelen naar voren komt. Dit vinden we
terug in de oproep van Jezus om de werken te doen, de Tora te doen en de
geboden te doen en in de vraag van de schare in 6:28 ‘Wat moeten wij doen
om de werken van God te werken?’ Het leren blijkt hier dus gericht te zijn op
het doen. Ook het handelend optreden van Jezus zoals bij de overspelige
vrouw (Johannes 8) en de blindgeborene (Johannes 9) laat een andere manier van het omgaan met de Tora zien. De tafelrede in de hoofdstukken 13 tot
16 geeft ook veel aanwijzingen voor het leven van de gemeente, met name
het gebod van de liefde in 15:19-17. In paragraaf II A 2.4 is dit uitgewerkt in
de visie van Chennattu (2006) die er een overeenkomst met de verbondssluiting in Jozua 24 in ziet.
Oppervlakkig lijken veel niet narratieve stukken uit het vierde evangelie een
sterke aanwijzende en onderwijzende toon te hebben. Jezus spreekt op de
manier waarop de rabbijnen hun leerlingen leerden, toch hebben veel uitspraken ook een pastoraal educatief of een profetisch karakter. Duidelijk
wordt echter wel dat het ethisch leren een groot onderdeel van het vierde
evangelie uitmaakt, en dat dit geen theoretisch maar praktisch georiënteerde
ethiek is, met de nadruk op de opbouw van de Johanneïsche gemeente en op
de rol die ze na Jezus opstanding hadden om zich staande te houden in de
discussie met de ‘Joden’. Van Tilborg ziet op die manier ook de juridische gedeelten uit het vierde evangelie als een didactische (vóór)oefening voor de
processen die de jonge gemeente nog ten deel zullen vallen (zie paragraaf II
B 1.2).

IV C 3 Correlerend leren
Correlatie gold in het midden van de jaren zestig van de vorige eeuw als de
methode voor de religieuze opvoeding. In de theologie heeft Paul Tillich
(1880-1965) dit begrip ingevoerd. Hij wilde de wereld en de Bijbel met elkaar
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in een zinvol verband brengen. De opgave voor de theologie is om de menselijke vragen en de inhoud van Schrift en traditie zo te bewerken dat er een
duidelijke wisselwerking ontstaat. Het is een leervorm waarbij de ervaring
van de lezers en de kennis over de tekst met elkaar in verband worden gebracht.
Een andere benadering van het correlerend leren is die van Edward Schillebeeckx (1989, 88). Hij noemt het ‘kritisch productieve correlatie’ waarbij er
van uit de Schrift kritisch gekeken wordt naar de maatschappij en waarbij de
ervaringen die men in de maatschappij opdoet ook weer kritische vragen stellen aan de Schrift. Op die manier ontstaat er een duidelijke wisselwerking.
Hilger is van mening dat correlatie niet aangeboden kan worden in de lesmethode maar dat het soms ontstaat en dat het heel moeilijk te sturen is. Hij
gaat ervan uit dat er geen gemeenschappelijke ervaringen zijn om op terug
te vallen en denkt dat het correleren een te individualistische zaak is om in
de catechese te kunnen gebruiken.
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Dat is herkenbaar in de correlerende vragen in de ‘oude’ kinderbijbel Om te beginnen van NZV uitgevers. Daar is de vraag aan de luisterende kinderen: ‘ben je wel
eens verhuisd?’ Deze vraag is bedoeld als inleiding op het verhaal van Abrahams
uittocht, maar als de kinderen nog nooit verhuisd zijn, en dus niet uit deze ervaring
kunnen putten, kan het verhaal eigenlijk niet op deze manier worden verteld.

Toch zijn de context en de leefwereld al vele eeuwen de plek waar de bijbelverhalen moeten landen. De kerkvaders gebruiken het ook in hun analogieën
in de prediking en catechese (zie paragraaf III B 4). De rabbijnse zegswijze: ‘De
wetenschap is voor het verleden, maar de Schrift is voor het heden’ veronderstelt een zekere vorm van correlatie van het bijbelverhaal en de leefwereld van de hoorder. Het Joodse leren is dan ook vaak correlerend leren.
Bulckens (1994) legt uit dat je misschien beter kunt spreken van interrelatie
dan van correlatie en volgt daarin Schillebeeckx, die aangeeft dat correlatie
te veel uitgaat van een harmoniemodel en dat bij interrelatie de spanning
tussen de bijbelverhalen en de werkelijkheid blijft bestaan.
Uiteindelijk komt Bulckens uit bij het hermeneutisch vierkant van Baudler dat
ook door Jonker (1992) wordt beschreven en in figuur 4 wordt getoond als
een vierkant met vier polen:
(A) de bijbeltekst
(B) die neerslag is van een toenmalige ervaring
(C) hedendaagse “tekst’’
(D) die neerslag is van een hedendaagse ervaring.
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Tussen die vier polen bestaat een wederzijdse wisselwerking (zie figuur 4),
die niet zonder spanning is. Dit schema is niet alleen belangrijk voor het lezen
maar ook voor het toepassen van de tekst in de praktijk van de catechese en
overdracht. Het zal bij de refiguratie in hoofdstuk VII gebruikt worden.

Figuur 4

Dit schema lijkt op het semiotisch schema, (figuur 1) dat in hoofdstuk I en aan
het begin van hoofdstuk II is opgenomen. Het schema van Baudler gaat echter
meer uit van de tekst en de context en de ervaringen van de impliciete lezer
en de werkelijke lezer. Het semiotisch schema gaat via de tekst op zoek naar
de werkelijke schrijver en de werkelijke lezer/hoorder en daar spelen de ervaringen niet mee. M. Peersman (2002) – net als Bulckens en Pollefeyt een
catecheet uit de school van Leuven – gaat ook uit van dit schema als hij wil
onderstrepen hoe de catechese, die van de Schrift wil uitgaan, steeds wordt
uitgedaagd door deze spanning. Bulckens wijst ook nog op de opvatting van
Ridez die de correlatie het hart van de catechetische activiteit noemt, dit in
tegenstelling tot Hilger (2007) die van mening is dat correlerend leren niet
door de docent te sturen is. Ridez geeft bovendien aan hoe veelkleurig, veelvormig, kritisch, dialectisch en constructief deze wederkerigheid tussen geloof en leven is (Bulckens 1994, 221).
Correlerend leren bij Johannes
We concludeerden dat veel Joods leren correlerend leren is. Bij Johannes
voert deze methode van leren echter niet de boventoon. De evangelist haalt
zijn voorbeelden weliswaar uit de leefwereld en de context van zijn hoorders,
maar gebruikt ze dan meer als symbolen. Zijn correlerende vorm is toch
vooral te vinden in het taalgebruik. Johannes correleert met de gnostiek, het
hellenisme, de Essenen uit Qumran en het Farizese Jodendom, in de vorm
van zijn woordkeuze en niet met de inhoud daarvan. Het is in het vierde evangelie slechts een schijnbare correlatie en men zou beter kunnen spreken van
leren in een speciale context. Het lijkt of het vierde evangelie de vorm van
abductief leren – die in hoofdstuk I paragraaf I B 2.1 aan de orde kwam –
gebruikt. Dit gebruik van bekende taal, woorden die als het ware in de mode
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zijn, om je doelgroep aan te spreken, heeft zeker gevolgen voor een catechese naar Johannes, en het daagt uit om de context van de huidige (actuele)
hoorder te gebruiken in het formuleren van de boodschap. Het leren dat de
vierde evangelist gebruikt, is dus geen vorm van correlerend leren. Misschien
moeten we in navolging van Schillebeeckx meer spreken van interrelatie dan
van correlatie in het Johannesevangelie, omdat er – zeker in de discussie met
de Schriftgeleerden – voortdurend een interrelatie is van Schrift, traditie en
leven, die niet zonder spanning is. In die interrelatie raakt deze vorm van leren aan het bijbels leren en het biografisch leren dat hiervoor werd besproken.36

IV C 4 Oecumenisch en interreligieus leren
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In de inleidende paragraaf schreef ik dat deze vorm van leren zo betrekking
heeft op de huidige lezer dat ik deze vorm niet zal bespreken. De indeling in
Religionsdidaktik gaat uit van de thema’s van het conciliair proces: Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping. De heelheid van de schepping is
in deze tijd van holistisch denken actueel maar in het evangelie van Johannes
komt het begrip schepping (kosmos) slechts heel beperkt voor, zeker als het
gaat over de heelheid van de schepping (zie de beschrijving van dit begrip
‘kosmos’ in paragraaf II A 1.4c) De eenheid van de ‘hele bewoonde wereld’
(oecumene) is onder andere in Johannes 10:16 terug te vinden, waar Jezus
zegt dat er nog andere schapen zijn die niet van deze kudde zijn, die er ook
bij horen en in het zo genoemde ‘hogepriesterlijk gebed’ in Johannes 17, waar
Jezus bidt dat zijn leerlingen allen één zijn. In het vierde evangelie is wel een
duidelijke tendens te bespeuren van een ideale eenheid in heel Israël zoals in
het samengaan van Joden en Samaritanen, maar dit begrip ‘eenheid’ is zo
totaal anders dan de manier waarop het oecumenisch leren wordt beschreven dat ik het niet als oecumenisch leren zou willen benoemen.
Het begrip interreligieus komt niet voor in de Schrift. Wel zou de discussie
tussen het Jodendom van het Eerste Testament en het Christendom van de
Johanneïsche gemeente als interreligieus bestempeld kunnen worden.

36 Jonker vat Schillebeeckx als volgt samen (1992, 88): ‘Interrelatie is dus een term die zowel de
verbinding als het verschil tussen de wereld van de tekst en de wereld van de deelnemers aangeeft, zowel de bevestiging als de kritiek van het bijbels getuigenis, dat mensen benaderen in
de verwachting dat God daarin een woord van troost en kritiek heeft gesproken en zal spreken.’
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IV C 5 Leerling-gestuurd leren
Ervaringsleren in projecten (projectonderwijs); Handelingsgeoriënteerd praktisch leren (leren door doen) en vrij werken.
Deze laatste drie vormen van leren die in Religionsdidaktik worden genoemd,
zijn samen te vatten onder het kopje leerling-gestuurd leren. De leerlingen
kiezen een project of komen met een vraag en gaan zelf aan het werk om
deze vraag te beantwoorden. Omdat bij het projectonderwijs de eigen ervaringen van de leerlingen worden ingebracht en er geleerd wordt van de ervaringen van de groep is ook dit duidelijk een voorbeeld van het leren waarin
ervaringen en reflectie samengaan zoals Dewey dat beschrijft. Ervaringen
zonder verband geven wel veel te beleven, maar stimuleren geen groei en
inzicht bij het individu. Het gaat om een opvoeding van, door en voor ervaring
en reflectie op die ervaring. Er dient dus een vorm van organisatie te zijn in
dit leerproces, die anders is dan de organisatie van het klassieke onderwijs.
De leerkracht heeft een begeleidende, faciliterende, inspirerende, controlerende en coördinerende rol. De term leerling-gestuurd onderwijs is enigszins
misleidend want de docent stuurt wel degelijk door aan te sluiten bij de ervaringen van de leerlingen en door de leerlingen te leren reflecteren op datgene wat ze ervaren en geleerd hebben.
Binnen het Hoger Beroeps Onderwijs wordt het projectonderwijs omschreven als: onderwijs waarbij het vertrekpunt van het leerproces niet de lerende
is, maar de probleemstelling. De leerlingen nemen het initiatief om het probleem aan te pakken. Deze manier van leren bestaat uit het toepassen van
de kennis en het inzicht van de leerlingen 1) en de toetsing van die kennis aan
de maatschappij 2). Bij deze vorm van toegepast leren zijn de docenten diegenen die de feedback verzorgen en de leerlingen sturen en stimuleren 3).
(Van Woerden, Bertels en Blom 1988, 1). In deze omschrijving van het projectonderwijs zijn de drie hoofdstukken uit Religionsdidaktik te herkennen.
Het projectgeoriënteerd leren is te herkennen in de eerste twee aspecten uit
deze definitie en het handelingsgeoriënteerd praktisch leren in het tweede
en derde aspect. In Religionsdidaktik betrekken de schrijvers bij de toetsing
aan de maatschappij opnieuw het ethisch leren. Dat is anders dan bij het
toetsen van de relevantie van de eigen kennis en het inzicht van de studenten
in het voorbeeld uit het HBO onderwijs. Het vrij werken zoals in Religionsdidaktik wordt beschreven omvat eigenlijk het hele projectonderwijs en is te
herkennen in de eigen verantwoordelijkheid van de studenten in de handleiding voor het Hoger Beroeps Onderwijs. Daar wordt het projectleren als volgt
omschreven:
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Het projectleren gaat uit van de vraag van de leerling (of de docent roept de vraag bij
de leerling op) en daarna gaat de leerling onder begeleiding van de leerkracht en in
samenwerking met andere leerlingen opzoek naar antwoorden. Deze ervaringen van
de leerlingen worden met de groep gedeeld en van feedback voorzien door de groep
en de docent.

H. Kuindersma herkent – zoals hij beschrijft in een artikel in Impuls over Verschuivingen in catecheseland (2005) – deze manier van leren in de keuzecatechese zoals in de methode Provider wordt gebruikt en noemt dit ‘het
nieuwe leren’. Hij noemt de startplaats voor dit nieuwe leren de werkplaats.
De leerplek moet een werkplaats zijn waar gezocht en geoefend kan worden
met goed gereedschap. Vanuit die werkplaats vindt de verbreding naar een
uitdagende en inspirerende leeromgeving plaats. Volgens Kuindersma is dat
niet alleen de kerkelijke gemeente maar ook de wereld waarin de jongeren
leven.
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‘Niet langs de weg van het klassieke leer- of werkplan, dat is afgeleid van de geordende kennis en opgeslagen in geschriften. In het nieuwe leren worden de inhouden
ontleend aan de concrete werkelijkheid waarin de betrokkenen leren. Die concrete
werkelijkheid wordt domein genoemd. In de kerkelijk educatie is dat domein het alledaagse leven van de gemeente. Daarin gaat het erom dat de lerende ervaringskennis
opdoet, zich actief en gemotiveerd leert bewegen met anderen en zichzelf leert verstaan’ (Kuindersma Impuls nr.119, juni 2005)

Het lijkt of Kuindersma denkt in de lijn van Dewey. Want in dit projectleren
zijn Dewey’s pedagogische principes, zoals hij die beschrijft in ‘Opvoeding en
ervaring’ (1999, 101-117), te herkennen. Dewey stelt dat je kunt leren in alle
situaties waar ervaringen worden opgedaan en dat de pedagogische opdracht van de leerkracht is om die situaties voor de ervaringen te scheppen
en om de opgedane ervaringen te reflecteren (Lanser 2000, 56). Dit samenwerkend leren vraagt van de begeleiding een coöperatieve stijl van leidinggeven. Dewey ziet geen verschil tussen de manier waar op gewone dagelijkse
kennis ontstaat en de methode van wetenschappelijk onderzoek. De wetenschappelijke theoretische benadering heeft te lange denklijnen, want het
denken (of verbeelden) over het probleem wordt getoetst aan het handelen.
Volgens Dewey zijn alle kennis en denkconstructies hypothetisch totdat het
voor onszelf tot kennis wordt omdat we het ervaren en we die ervaring kunnen toetsen en reflecteren (Lanser 2000, 52).
Volgens Dewey gaat het om de volgende drie opvoedkundige kenmerken.37

37 Indeling in drie kenmerken is van Lanser (2000, 53-56).

Hoofdstuk IV godsdienstdidactische invalshoek

1) Samenwerken
Leren is samenwerking tussen de leerkracht en de leerling en tussen de leerlingen onderling
(Ervaring en opvoeding, 100). Het lijkt op de Joodse manier van leren waarin
er pas echt geleerd wordt als de rol van de leraar en leerling kan wisselen.
2) Beginsituatie als veranderingscomponent
De beginsituatie dient niet opgevat te worden als een afgesloten pakketje
kennis, maar als bestaande ervaringen. Die ervaringen moeten de belofte en
de mogelijkheid in zich hebben van nieuwe problemen en uitdagingen door
de wijze van presenteren, en zodoende ruimte scheppen voor nieuwe ervaringen (id., 102). Dewey stelt dat dit voor de opvoeder twee uitdagingen
heeft: het probleem moet voortkomen uit de ervaringen die de leerlingen
hebben en het probleem moet zodanig zijn dat het een actieve zoektocht
naar informatie en het formuleren van nieuwe ideeën oproept (id., 107).38
3) Open naar de toekomst
Het leerproces is een continue spiraal die gericht is op groei en ontwikkeling.
Een stelling of hypothese mag nooit als ultieme waarheid gebracht worden,
zodat de mogelijkheid tot verdere exploratie wordt afgesloten. De begeleider
moet in het leeraanbod steeds rekening houden met het scheppen van mogelijkheden. De opvoeder dient een vooruitziende blik te hebben (id., 103).
Deze openheid naar de toekomst heeft ook gevolgen voor de formulering van
de doelstellingen in het onderwijs (zie daarover ook hoofdstuk VII). Want het
doel van het leren is niet een afgesloten geheel, maar het doel van het leren
is het doorgaand leren mogelijk te maken. Het projectleren is een uitwerking
van de Deweyaanse opvatting dat het leren uitgaat van samenwerking, oog
heeft voor de beginsituatie en openstaat naar de toekomst.
Projectonderwijs bij Johannes
Een rabbi die met zijn leerlingen door het land trekt, is op zichzelf al een project. De vraag is echter of het leren van Jezus zoals Johannes dat beschrijft
leerling-gestuurd leren of leren door ervaren is, waarbij Jezus aansluit bij de
ervaringen van de discipelen. Wel duidelijk is dat het leren is dat open is naar
de toekomst. Het evangelie wil overtuigen en dus de lezer sturen, maar in de
reactie op de vragen van de leerlingen en de omstanders lijkt toch ook een
door de leerling gestuurd (gevraagd) leren aanwezig te zijn in het evangelie.
Op het eerste gezicht lijken de uitspraken van Jezus die Johannes opschrijft

38 Kuindersma spreekt van een leersituatie die uitdagend en inspirerend moet zijn.
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meer te passen bij het klassieke frontale leren (de meester spreekt en de leerlingen luisteren). Bij nadere beschouwing blijkt echter dat de leerlingen in het
vierde evangelie door de ervaring en door het doen hun kennis kunnen toetsen. Als de leerlingen van Johannes de Doper aan Jezus vragen ‘waar houdt
ge verblijf?’ zegt Jezus ‘kom en ziet’. Hoe de leerlingen dat ervaren en wat ze
zien en leren vertelt de evangelist niet, maar het eigen onderzoek van de leerlingen zou je ‘vraag-gestuurd leren’ kunnen noemen en zou een didactische
aanwijzing kunnen zijn voor de eerste catechisanten in de Johanneïsche gemeente.
De opdracht van Jezus’ moeder in Johannes 2: ‘Alles wat hij u zegt, doe dat’
is, in een bredere context gezien, ook een project voor de eerste gemeente.
Een ander voorbeeld is te vinden in Johannes 6 waar Jezus aan Filippus vraagt
hoe deze vijfhonderd te voeden. Deze vraag zet de leerlingen aan tot actie en
ze vinden een jongen met vijf broden en twee vissen, ze ervaren dat het niet
genoeg is en zo beleven (ervaren) zij het breken en delen van Jezus op een
totaal andere wijze dan wanneer Jezus ‘slechts’ een teken had gedaan.
Ook de opdracht die Jezus geeft aan de Samaritaanse vrouw om haar man te
halen, brengt haar eigen leven en haar eigen ervaring in, tijdens de discussie
die ze hadden over de vraag waar God te vinden is en aanbeden moet worden. Jezus betrekt dus de ervaringen van de leerlingen in zijn onderwijs en
gaat in op hun vragen zoals bij Nikodemus, die zich afvraagt wat opnieuw (van
boven) geboren worden is, omdat je toch niet in de moederschoot terug kan.
Als de Grieken vragen om Jezus te zien (Johannes 12), krijgen ze het beeld
van de graankorrel, wat op zich geen antwoord is maar nog door henzelf als
beeld moet worden uitgewerkt en ervaren. Toch zit het projectleren niet alleen in het evangelie zelf maar vooral in de manier waarop de eerste gemeente ermee is omgegaan. Met de woorden en verhalen werden in de verbrede leeromgeving waarin de gemeente zich staande moest houden, de inzichten en de kennis, die het evangelie en de hele Schrift de gemeente gaf,
toegepast op de rol van die gemeente in de samenleving. Daarvan zien we
duidelijke voorbeelden in de brieven van de apostelen.
IV D Samenvatting en conclusie
In dit literatuuronderzoek wordt duidelijk dat veel van onze hedendaagse didactische modellen terug te vinden zijn in het vierde evangelie. De vormen
mogen dan soms verschillen omdat de context anders is, de principes van het
leren blijken zeer herkenbaar te zijn. Sommige leervormen zullen zeker ook
bij de andere evangelisten te herkennen zijn maar dat valt buiten dit onderzoek.
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Herkenning vanuit de didactische modellen
De schrijver van het vierde evangelie gebruikt veel beelden. Dat zou kunnen
wijzen op een grote aandacht voor het esthetisch leren. De meeste beelden
hebben echter een symbolisch, een heen-wijzend karakter. Toch gebruikt de
evangelist het leren door zien en waarnemen (het esthetisch leren) ook een
enkele keer direct als vorm van leren. Johannes de Doper gaat getuigen als
hij gezien heeft wat hem beloofd is, namelijk dat de Geest als een duif op
hem, die hij niet kende, zou neerdalen (Johannes 1:34). De leerlingen van Johannes de Doper worden opgeroepen om te komen en te zien. Jezus zegt dat
hij zelf van het zien geleerd heeft omdat hij het de Vader heeft zien doen
(Johannes 5:16). Ook Thomas leert van het zien (Johannes 20:29). In het
evangelie worden bovendien andere vormen van waarnemen of ervaringen
genoemd waarvan geleerd kan worden. Die ervaringen komen uit de leefwereld van de hoorders/lezers maar het zijn ook ervaringen uit de gezamenlijke
geschiedenis die in de Schrift en de Joodse traditie is gegeven. Dat deze gedeelde ervaringen verwijzen naar groter geheel en een grotere werkelijkheid
ontdekten we bij het symbool-leren. Eigenlijk wijst het hele evangelie naar
een (religieuze) werkelijkheid die niet samenvalt met onze werkelijkheid. Het
verwijzen naar die andere werkelijkheid is één van de belangrijkste didactische elementen in het evangelie.
Dit op zoek gaan naar een ‘andere werkelijkheid’ of ‘religieuze dimensie’ vinden we terug in het mystagogisch leren. Dat is naast het verwijzend leren ook
het leren waarbij dat wat verborgen is, gezocht moet worden. De evangelist
wil zijn hoorders/lezers leren om oog te krijgen voor Gods verborgen aanwezigheid. Ze doen dit met de kennis van de Schrift in hart en hoofd en worden
zo ingewijd in de sacramenten en tradities van de Johanneïsche gemeente.
Al in hoofdstuk III werd duidelijk dat de manier van leren uit de Schrift zoals
het leren van vragen, het vertellen van de grote daden van de Eeuwige en het
kennen van de Tora en de profeten door de vierde evangelist als bekend
wordt verondersteld. Zelf put de evangelist voor het bijbels leren uit de psalmen en uit de Joodse traditie en met name de feesten.
Dit teruggrijpen op de Joodse traditie is ook een vorm van anamnetisch en
biografisch leren. Waarbij het anamnetisch leren vooral bestaat uit het je te
binnen brengen in je eigen situatie – waar keuzes gemaakt moeten worden –
van de woorden van Jezus of de woorden van de Schrift. In het biografisch
leren wordt niet de collectieve herinnering maar juist de individuele herinnering meegenomen. Het biografisch leren, leren van je eigen ervaringen in je
eigen leven, komt in het evangelie aanzienlijk minder voor dan het leren van
de traditie.
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Hoewel het in het evangelie vaak gaat over de ‘zoon van de vader’ en de
‘Mensenzoon’ is de stijl van het evangelie niet expliciet mannelijk. Als je kijkt
vanuit het genderbepaald leren valt op dat deze manier van leren de bij Socrates genoemde manier van ‘vroedvrouwkunde’ is, waarbij het leren erop
gericht is om in de leerling nieuw inzicht geboren te laten worden.
Vanuit de kennis van de Tora als Weisung, aanwijzing of wegwijzer voor het
leven, krijgt ook het ethisch leren een grote plaats in het evangelie naar Johannes. Dit ethisch leren is echter wel gericht op de praktijk van de eerste
gemeente en de keuzes die de volgelingen van Jezus moesten maken.
Het bevat discussies met de Schriftgeleerden en Farizeeën over de interpretaties van de Tora, maar ook praktische aanwijzingen voor het leven als Jezusvolgelingen in deze wereld. Ook het handelend optreden van Jezus (zoals
bij de overspelige vrouw en de blindgeborene) opent nieuwe invalshoeken
om de Tora in het dagelijks leven toe te passen.
Het correlerend leren waarbij het verhaal van de Schrift in verband wordt gebracht met het verhaal van de mensen komt wel voor in het evangelie naar
Johannes en is meer te herkennen in de symbolen uit het alledaagse leven
die de evangelist in verband brengt met het spreken over Jezus, zoals in de ‘Ik
ben’ woorden. Het komt in het evangelie niet zo duidelijk voor als leervorm
op zich, maar veel meer in verband met het symbool-leren, het anamnetisch
leren en het mystagogisch leren. Zoals de evangelist zelf schrijft in hoofdstuk
20:30 : deze tekenen zijn opgeschreven opdat de hoorders zouden gaan geloven wie Jezus is.
Het leerling-gestuurd leren uit het projectonderwijs is net als het correlerend
leren minder expliciet in het evangelie aanwezig, tenzij je het hele evangelie
wil zien als een project. Een manier om dat te doen, is het evangelie te lezen
als het opgaan naar Jeruzalem in drie tournees zoals Bekker dat noemt (zie
paragraaf II B 2.1).
CONCLUSIE
Vanuit de verschillende vormen van leren kun je zeggen dat het symbool-leren en esthetisch leren veel voorkomen in het evangelie, dat het mystagogisch leren een speciale dimensie is die aanstuurt op de initiatie in de eerste
gemeente en het leren ontdekken van het ‘het Licht’ (Jezus en God) in de
verborgenheid en dat het anamnetisch en biografisch leren bijdragen aan de
vooraf genoemde leervormen. Het geheel is op projectmatige wijze opgezet
en laat de boodschap van de evangelist correleren met het dagelijks leven van
de hoorders. Het ethisch leren geeft aanwijzing voor de manier van leven van
de eerste gemeente en dus ook voor de catechisanten.
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Vanuit de hedendaagse didactische werkvormen en de aspecten van leren
kunnen we zeggen dat er, gezien door de didactische bril van vandaag de dag,
duidelijke sporen van catechese zijn te vinden in het evangelie naar Johannes.
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HOOFDSTUK V JOHANNES LEZEN VANUIT
DE CATECHETISCHE INVALSHOEK
In de vorige hoofdstukken is aangetoond dat er gelezen vanuit hedendaagse
godsdienstdidactische termen, een catechetisch spoor te vinden is in het
vierde evangelie. Nu wil ik nagaan wat het herlezen van het Johannesevangelie met een catechetische blik oplevert, niet alleen voor de catechese maar
ook voor de exegese.
V A Exegeten die lezen met een catechetische blik
In hoofdstuk I is duidelijk geworden dat er verschillende manieren van herlezen van het vierde evangelie zijn. Vervolgens is in hoofdstuk II het theologische, literaire en liturgische herlezen beschreven. Tevens werd daar duidelijk wat die leeswijzen voor het lezen met een catechetische blik aan problemen en mogelijkheden opleverden. Tijdens dat onderzoek ontstond de vraag:
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‘Is er naast de theologische, literaire en liturgische leeswijze ook nog een
catechetische leeswijze mogelijk’?
Enkele hedendaagse exegeten en godsdienstpedagogen zetten mij eveneens
op dat spoor. Ik zal hun wijze van lezen van het Johannesevangelie met een
catechetische blik eerst bespreken voordat ik mijn eigen ontdekkingen op dat
vlak beschrijf.

V A 1 Kumlehn
Bij mijn zoektocht naar schrijvers die over dit onderwerp hebben geschreven,
werd ik op het spoor gezet van het eerder genoemde boek van M. Kumlehn
Geöffnete Augen – gedeutete Zeichen (2007). Met behulp van de semiotiek,
de fenomenologie en de verteltheorie van Ricoeur legt Kumlehn uit, hoe er
zo naar het evangelie van Johannes gekeken kan worden dat er een nieuw
inzicht ontstaat in de perceptie en de didactiek van het Johannesevangelie.
Verteltheorie
Uitgaande van de verteltheorie van Ricoeur, beschrijft Kumlehn (2007) hoe
het Johannesevangelie narratief is opgebouwd. Zij ziet in deze verteltheorie
een parallel met de manier waarop Bultmann zich losmaakt van de historiserende exegese, omdat de modellen van Ricoeur de mogelijkheid openlaten
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voor verschillende analyses van de tekst en aandacht hebben voor de achtergrond waarin deze teksten zijn ontstaan. Zij haalt Culpepper (1983) aan die
zegt: ‘De meesterverteller Johannes vertelt ‘his story’ maar dat hoeft nog niet
altijd history te zijn.’ Kumlehn veronderstelt net als Brown, Moody Smith en
Culpepper een Johanneïsche school als eindredacteur van het evangelie. Ook
het aspect tijd, dat bij Ricoeur zo’n belangrijke rol speelt, herkent ze in de
manier waarop de schrijver van het vierde evangelie verleden tijd en tegenwoordige tijd gebruikt in zijn zinsbouw. Zij ziet dat als bewijs voor een fictieve
vertelling. Het noemen van de feesten beschouwt zij dan weer als historische
informatie (Kumlehn 2007, 298). Naar mijn mening kan dat echter net zo
goed fictie zijn, omdat Johannes de enige is die zijn evangelie vertelt rond de
feesten. Kumlehn wijst ook op de beeldende manier van vertellen van Johannes, waarin zij een didactische aanwijzing ziet (zie ook paragraaf IV C 1.1 bij
het esthetisch leren). Door het vertellen worden de hoorders meegenomen
in een ervaring, ze beleven de geschiedenis mee.
Drama of vertelling
Vanwege dat meebeleven van het verhaal vraagt Kumlehn zich af of het evangelie drama of vertelling is. Ze citeert daarbij het Johannes-Kommentar van
Schenke (1997, 398) die zegt dat het Johannesevangelie een drama in vijf bedrijven is.
 Het eerste bedrijf is de expositie (Johannes 1:19-3:21).
 Het tweede bedrijf herhaalt en verdiept wat in het eerste is gehoord (Johannes 3:22-5:47).
 In het derde bedrijf volgt de toespitsing op het conflict tussen geloven en
niet geloven (Johannes 6:1-10:39).
 In het vierde bedrijf bereikt het drama zijn keerpunt en voert de handeling
naar de dood van Jezus (Johannes 10:40-12:36).
 Het vijfde bedrijf bevat het afscheid, de catastrofe en de ‘oplossing’, en het
laatste hoofdstuk van het evangelie is de epiloog (id., 305).
Deze indeling heeft parallellen met de indeling in drieën van Bekker, die ik in
paragraaf II B 2.1 besprak en waarop ik in dit hoofdstuk ook nog terug zal
komen. Zeker in de eerste drie ‘bedrijven’ is een didactische opbouw te herkennen. Het keerpunt in Johannes 10:40 kwamen we in hoofdstuk II tegen bij
exegeten zoals Tomson, Moody Smith, Chennattu en Elderenbosch. Catechetisch gezien levert deze indeling niet zoveel didactische mogelijkheden op als
de indeling van Bekker, maar in de opbouw van deze indeling in vijven is ook
een curriculum te herkennen. Duidelijk wordt wel dat het evangelie een vertelling is die meebeleefd en meegemaakt moet worden. Kumlehn beantHoofdstuk V catechetische leeswijze
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woordt haar vraag naar drama of vertelling aan de hand van Ricoeurs verteltheorie, waarbij een vertelling een geordende structuur is, die in gelijke mate
drama, fictieve vertellingen en historische vertellingen bevat. Op deze manier
komt de drievoudige mimesis van de prefiguratie, de configuratie en de refiguratie, die Ricoeur als indeling heeft bedacht, tot zijn recht in de aandacht
voor de verteller (schrijver), de tekst (fabelcompositie)39 en de context van de
lezer (id., 254). De vertelling bevat dus het plot, de figurenopbouw en de
structuur van de impliciete schrijver en impliciete lezer zonder daarbij het
dramatische van de vertelling uit het oog te verliezen. Volgens Kumlehn is er
dus geen onderscheid tussen drama en vertelling omdat iedere goede vertelling een zekere vorm van drama in zich heeft.
‘Zien’ als structuur
De structuur van alle narratieve vormen is volgens Ricoeur:
1. een goede fabelcompositie,
2. op elkaar afgestemde handelingselementen,
3. motieven en omstandigheden die in een door de tijd gestructureerde
zinvolle samenhang bij elkaar zijn gebracht.
Deze drie elementen ziet Kumlehn als basis voor de hoofdstukken 1, 9, 11, 14
en 20 van het evangelie, die zich volgens haar op een wezenlijk aspect concentreren namelijk: het zien en niet zien in verband met geloven (id., 311). In
de volgende paragraaf kom ik terug op de verschillende Griekse woorden
voor zien die Johannes gebruikt. Kumlehn geeft aan dat de werkwoorden
zien, aanschouwen enzovoort aan het begin en einde van het evangelie bijzonder geconcentreerd voorkomen. Alle drie de aspecten van Ricoeurs verteltheorie ziet zij hier terugkomen. Ze wijst op de oproep van Johannes de
Doper: ‘Zie het lam Gods’ die zo sterk is dat zijn leerlingen Jezus gaan volgen
en vragen: ‘waar verblijft u?’ Ook Jezus antwoordt met zien: ‘Komt en ziet’.
Dat het zien ook terugkomt bij de roeping van de andere leerlingen (met
name Natanaël) is voor haar een bewijs dat het woord zien bij het leerlingzijn hoort (id., 315). Op die manier leest Kumlehn ook Johannes 20, waar Maria van Magdala ziet en niet ziet. Ook het zien van Petrus en de leerling die
Jezus liefhad, legt ze op deze manier uit (id., 317) . Ze constateert duidelijke
parallellen tussen Johannes 1:38 vv en hoofdstuk 20; tussen Natanaël en
Filippus, beiden leerlingen die eerst wantrouwen en dan zien en geloven.
Kumlehn noemt de tekenen, zoals Johannes die beschrijft, hulpmiddelen om
te zien, mede op grond van Johannes 20:30. De ‘Ik ben’ woorden zijn volgens
39 De term fabelcompositie heeft niets te maken met ons woord fabel maar met de semiotische
benaming van het geraamte van een vertelling (zie de term ‘fabula’ bij Eco in hoofdstuk I)
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haar ook beelden die gezien moeten worden. Het ‘zien-en-niet-zien’ thema
stijgt volgens Kumlehn uit boven alle theorieën en leeswijzen door het woord
van Jezus in Johannes 9:39 ‘Ik ben in de wereld gekomen om een oordeel te
vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden’
(NBG51).
Hoorders en lezers van toen en nu
Vanuit de verteltheorie van Ricoeur kan men zeggen dat de tekenen en wonderen in het Johannesevangelie fictief (‘alsof’) verteld worden. De evangelist
gebruikt daarbij historische beelden. Dat hoort in deze tekst bij de constructie
van de werkelijkheid en de daarbij horende vertelstrategie. Die manier van
vertellen zet de zichtbaarheid en werkelijkheid van de wonderen en tekenen
narratief in scène, om het voor de impliciete lezer inzichtelijk en voorstelbaar
te maken. Deze wijze van lezen van Ricoeur is volgens Kumlehn in het Johannesevangelie bedoeld voor de impliciete lezer. De werkelijke lezer zal in de
lijn van Ricoeur de intertekstuele aanwijzingen moeten gebruiken om de tekst
te kunnen verstaan.
Tijd
Het begrip tijd dat bij Ricoeur zo’n belangrijke rol speelt, herkent Kumlehn
ook in het Johannesevangelie waar – door de vele perfectumvormen – de
betrokkenheid van de lezers (de gemeente) wordt verondersteld. Ze wijst op
de vele verhalen die ook eschatologisch gelezen kunnen worden, zoals de ‘Ik
ben’ woorden en de afscheidsrede van Jezus (Johannes 13-17). Ook Culpepper besteedt in zijn literaire leeswijze veel aandacht aan de tijd, de flashbacks
en flashforwards die de evangelist gebruikt (zie paragraaf II B 1).
Narratieve identiteit
Ricoeur gebruikt het begrip narratieve identiteit. Dit begrip houdt in dat je als
verteller figuren construeert die je een narratieve identiteit toekent waardoor hun leven in een zekere samenhang verteld wordt. Om die samenhang
optimaal te maken, worden er de nodige aan de omgeving aangepaste elementen toegevoegd om zo een zinvolle fabelcompositie te krijgen. Volgens
Kumlehn zijn in het vierde evangelie alle figuren beschreven in relatie tot Jezus (id., 340). Op deze manier ontstaat ook van Jezus een literair portret. Op
de mogelijkheid dat ook Jezus een narratieve identiteit krijgt, die gemodelleerd is naar figuren uit het Eerste Testament (zoals Tomson, Elderenbosch en
Sahlin beschrijven), wijst Kumlehn echter niet. Wel geeft ze de mogelijkheid
aan, dat de tegenwoordige lezer in de lijn van Ricoeur ook zijn eigen levensgeschiedenis kan vertellen en daarbij de zins- en identiteitsconstructies kan
integreren. Culpepper en Schneiders spreken over ‘karakters’, figuren in het
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verhaal die de lezer helpen als identificatie object of om de boodschap van
de verteller beter te verstaan. Het blijft echter voor Kumlehn de vraag of de
huidige lezer de tekst van het Johannesevangelie zo kan lezen en zo kan omzetten, dat ondanks de vreemde elementen van de leefwereld en context van
de evangelist, het toch een verhaal van haar of hem zelf wordt.
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Catechese
In dit uitleggen voor de concrete, werkelijke lezer ziet Kumlehn een grote taak
voor de catechese. De catecheet zal de catechisanten moeten leren over het
ontstaan van het evangelie. Daarom is voor haar het uitleggen van die leefwereld van toen, een taak van de catechese. Het aandachtig lezen van een
heel bijbelverhaal is in de citaat-cultuur van tegenwoordig een nieuwe uitdaging (id., 345). Er is dus vorming nodig opdat het verhaal van de Schrift resoneert in het levensverhaal van de jongeren. Het is – om met Den Hulster te
spreken – een opdracht om het evangelie te herlezen vanuit de leerlingen en
hun ervaringen serieus te nemen. Dewey leert om aan te sluiten bij de ervaring van de leerlingen en hun verbeelding te stimuleren, zodat ze zich die wereld kunnen voorstellen en daaruit elementen meenemen om in hun eigen
leven te groeien en zich verder te ontwikkelen. Symbooldidactiek is daarbij
onmisbaar voor de catechese. Het fenomenologische waarnemingsleren en
de cultuurethische aanpak kunnen daarbij behulpzaam zijn, evenals het spel
en de ervaringscatechese, zegt Kumlehn. Ze wijst erop dat juist de semiotiek
kan helpen de didactiek van het Johannesevangelie te ontsluiten (id., 380).
De verschillende didactische modellen die uit haar speurtocht voortvloeien,
kwamen in het vorige hoofdstuk aan de orde. Uit het waarnemen, dat Kumlehn invult met ‘zien’, zijn nog wel andere catechetische thema’s te halen zonder Ricoeurs verteltheorie overboord te zetten. Het ervaren en meebeleven
van een verhaal geeft immers ook een nieuwe vorm van waarnemen weer. Ik
denk hierbij aan bibliodrama, dat Kumlehn niet noemt, hoewel ze wel wijst
op het spel als didactische methode.
Kumlehn geeft een gedegen overzicht van de systematisch-theologische benadering van het vierde evangelie van de laatste honderd jaar en wijst daarnaast ook op de hermeneutiek als leeswijze voor het Johannesevangelie.
Haar conclusie is dat waarnemen en vooral het zien kernbegrippen zijn in het
vierde evangelie. Hoewel ze aangeeft dat de tekst drama en vertelling is,
waarin de werkelijke lezer kan worden meegenomen, heeft ze het nergens
over de wijze waarop de leerlingen of de werkelijke lezers het evangelie kunnen ervaren. De catechese die uit haar benadering voortvloeit, is toch een
cognitieve catechese waarbij de catechisanten veel moeten leren over het
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ontstaan van het Johannesevangelie. De systematisch-theologische bril blijft
haar visie op onderwijs en catechese kleuren.

V A 2 Griffith-Jones
De tweede schrijver die het heeft over catechese in het vierde evangelie is
Griffith-Jones. Vooral in zijn artikel ‘Transformation by a Tekst’ (2008) wijst hij
op het catechetisch element.
Meemaken, ervaren
Volgens Griffith-Jones is het evangelie geschreven om de lezers of hoorders
een nieuw leven, een nieuwe gezondheid en een nieuw (in)zicht te geven. Hij
noemt het evangelie mystagogisch gereedschap en ziet het ‘opnieuw (van
boven) geboren worden’ (in Johannes 3) als een sleutelbegrip. Hij wijst op de
catechetische structuur, waarin dit proces van opnieuw geboren worden,
wordt beschreven (id., 105). Een proces dat wij als werkelijke lezers niet altijd
op het spoor kunnen komen. Voor Griffith-Jones is het evangelie een drama
waarin je de gevolgen van dit ‘van boven geboren worden’ kunt meemaken,
bijvoorbeeld wanneer de kreupele, de blinde en, als laatste, Lazarus worden
genezen. De hoorders leren zó luisteren dat ze deze genezingen zelf mee kunnen maken in hun verbeelding. Griffith-Jones wijst erop dat het evangelie
werd voorgedragen in de liturgie. Hoorders konden het meebeleven. De heilige plaatsen – Jeruzalem en de tempel – werden in de eerste christelijke gemeenten vervangen door een heilig persoon: Jezus (zie ook Felsch in paragraaf II C 6). Als de hoorders het paradijs van hoofdstuk 20 bereikten, waren
ze −in hun verbeelding− ook in het heilige der heiligen en was de reis door
het evangelie geworden tot een reis naar de hemel. Catechese als een reis
naar de hemel of naar ‘het veelbelovende land’ is een totaal nieuw mystagogisch aspect dat Griffith-Jones inbrengt. Ook in zijn boek over de vier evangeliën The four witnesses (2000) ziet Griffith-Jones de werkwijze van Johannes
als een proces. Hij spreekt daar over Johannes als vroedvrouw die het nieuwe
leven bij zijn hoorders geboren wil laten worden.
Twee catechetische aspecten
Griffith-Jones geeft twee gezichtspunten van het geloven in het Johannesevangelie:
1) na het eerste teken geloven/vertrouwen de leerlingen Jezus (Johannes
2:11).
2) na het tweede teken herinneren zij zich wat geschreven staat (Johannes
2:17).
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Het gaat dus om het zien en geloven en het zich herinneren en geloven. Dit
wijst op het esthetisch en anamnetisch leren uit het vorige hoofdstuk en gaat
om het leren door doen en het leren door memoriseren. Het geeft een dubbele focus aan, die ook van belang is voor de catechese; het geloven en de
kennis van de Schrift (id., 107). Het evangelie is bij het begin duidelijk geschreven als een getuigenis voor catechumenen die er nog niet bij hoorden (Johannes 1:14 en 3:11). Het ‘kom en zie’ (Johannes 1:35-39) roept de hoorders
op om het pad van de leerlingen te volgen. De voorbeelden die dan geschetst
worden – Nikodemus en de Samaritaanse vrouw – geven bovendien aan dat
‘volgen’ en ‘zien’ niet gemakkelijk is. De evangelist laat Nikodemus, de Samaritaanse vrouw en de leerlingen dan ook vragen stellen die de hoorders eveneens zouden stellen. Griffith-Jones noemt in dit verband het gnostische commentaar van Heracleon (160), die zegt dat de Samaritaanse vrouw beter luistert dan de leerlingen en Nikodemus en dat zij daarin een voorbeeld is voor
vrouwelijke lezers. Vrouwen durven dan met een tikje aantrekkingskracht en
intimiteit hun relatie met Jezus opbouwen. Hoewel deze opmerking van Heracleon op het eerste gezicht vrouwvriendelijk klinkt – zeker voor de 2e eeuw
− klinkt er ook een ‘seksistische’ ondertoon in door, alsof vrouwelijke relaties
alleen seksueel getint kunnen zijn.
Griffith-Jones wijst erop dat het tweede deel van het evangelie duidelijk geschreven is voor hen die ‘van boven geboren’ zijn. Dat sluit aan bij Chennattu
die zegt dat in dit tweede deel de term rabbi uit het evangelie verdwijnt. Griffith-Jones veronderstelt dat het evangelie gelezen werd (en zou moeten worden gelezen) onder begeleiding. Deze catechetische instructeurs kunnen dan
meer uitleggen over de tempel en zijn heerlijkheid dan Johannes vertelt. Ik
denk dat hetzelfde geldt voor de feesten en de Joodse achtergrond.
Mystiek
Griffith-Jones zoekt naar overeenkomsten met andere mystieke literatuur die
bedoeld is om de lezer te veranderen. Volgens Griffith-Jones gebeurt dat als
de lezer zijn verbeelding gebruikt tijdens het tot zich nemen van de tekst. Hij
wijst op het Corpus Hermeticum en bepaalde teksten uit Nag Hammadi die
bedoeld zijn als een Lese-Mysterium (Reitzenstein 1927, 52-64). Volgens Griffith-Jones is Johannes 1-11 verwant aan zo’n Lese-Mysterium. Johannes 1216 is dan de instructie en de werkelijke verlichting van de lezers vindt plaats
in hoofdstuk 17-20. In het lezen en horen over de passie, dood en opstanding
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krijgen de hoorders deel aan het nieuwe leven.40 Volgens Griffith-Jones beleefden de eerste christenen het lijdensverhaal als een nieuwe schepping. Als
Jezus zegt ‘het is volbracht’, zou daar Genesis 2:1-2 (‘en zo werd volbracht de
schepping van hemel en aarde’) in resoneren. Dat geeft ook het verband met
Johannes 20 aan waar de schepping van de tuin (Genesis 2:8) in te herkennen
is. De intimiteit die had geklonken bij de Samaritaanse vrouw en Maria van
Betanië klinkt nu ook bij Maria van Magdala. Als je iets wilt weten van je houding tegenover Jezus moet je een voorbeeld nemen aan de vrouwen in het
Johannesevangelie, zegt hij (id., 111). Volgens Griffith-Jones is de tuinscène
een beschrijving van het paradijs, als uitkomst en toekomst van het ‘opnieuw,
van boven’ geboren zijn. Hij noemt wat de evangelist doet niet ontmythologiseren, zoals Bultmann, maar re-mythologiseren.
Liturgie
Griffith-Jones denkt ook dat het evangelie voor de liturgie is geschreven. Het
is te lang om in zijn geheel gelezen te worden en daarom veronderstelt hij
wekelijkse lezingen, waarbij de lezers stap voor stap werden gebracht bij de
wedergeboorte en de ontdekking van zichzelf in het paradijs (id., 119). Hij
wijst daarbij op een soortgelijk gebruik bij The songs of the Sabbath Sacrifice,
waar deze liederen in dertien achtereenvolgende sabbatten aan de orde kwamen (Newsom, 1985 geciteerd door Griffith-Jones). De ontmoeting van Jezus
met zijn leerlingen na Pasen ziet hij als een model voor de liturgie (het volk
bijeen vergaderd, de vredegroet, het inblazen van de Geest en het zien van
Jezus’ wonden).
Wat levert de leeswijze van Griffith-Jones op bij het zoeken naar catechese
in het Johannesevangelie?
Griffith-Jones brengt op een nieuwe manier oude pedagogische waarden zoals de mystagogiek en de vroedvrouwkunde van Plato, naar voren. In de discussie met Van den Berk over de basis voor de mystagogiek (zie paragraaf IV
C 1.3) helpt de zienswijze van Griffith-Jones om de mystagogiek te enten op
de Schrift. Dat Griffith-Jones meer vragen oproept dan hij in het genoemde
artikel kan beantwoorden (id., 122), kan ik beamen, maar het is ook een uitdaging om het catechetisch aspect dat hij aanreikt verder te onderzoeken.
Zijn stelling dat catechese ‘slechts’ een mystieke inwijding zou zijn, kan enige
weerstand oproepen en doet het belang van catechese te kort. De leeswijze

40 Hierin is de klassieke Katholieke volgorde van de catechese te herkennen. 1. Evangelisatie, 2.
Catechumenaat, 3. Verlichting en 4. Mystagogie (W. Harmless 1995, 3)
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van Griffith-Jones opent echter wel mogelijkheden voor een meer ervaringsgerichte catechese en is een uitdaging voor een participerende liturgie,
waarin de Schrift te ervaren is. Hij geeft ook aan dat het verhaal van Johannes
op zich niet een verandering teweeg kan brengen, maar wel de manier
waarop het door de begeleiders wordt doorverteld.
V A 3 Chennattu
De Indiase theologe R. Chennattu schrijft haar boek Johannine Discipleship as
a Covenant Relationship (2006) niet met een catechetische blik maar met de
insteek van de gemeenteopbouw. Toch is er uit wat zij beschrijft over het leerling-zijn veel catechetische informatie op te doen.

184

Leerlingen
Zij wijst op het belang van het leerling-zijn. Zij spreekt van het discipelschap
als een motief. Ze onderzoekt wat de leerlingen moeten doen op grond van
het roepingsverhaal in Johannes 1:15-51, de gesprekken aan de maaltijd in
Johannes 13-17 en bij de laatste ontmoetingen van Jezus en zijn leerlingen in
hoofdstuk 20 en 21. Ze noemt daarbij drie kernwoorden: horen, volgen en
geloven, en wijst er op dat er een duidelijke link is tussen horen en geloven
in het vierde evangelie.
Leraar
Bij het leerling-zijn hoort ook een leraar. In het vierde evangelie wordt Jezus
zes keer meester genoemd, vanaf hoofdstuk 1 noemen zijn discipelen hem
rabbi. Volgens Chennattu is dat zo tot hoofdstuk 11 (dus het hele zogenoemde tekenboek). Na hoofdstuk 11 noemt niemand Jezus meer rabbi tot
het ‘Raboeni’ van Maria van Magdala. Na hoofdstuk 11 wordt Jezus aangesproken met heer κύριος (kurios). Chennattu ziet dat als een ontwikkeling in
het discipelschap (Chennattu 2006, 45). Het zou ook een catechetisch groeiproces kunnen zijn. Naarmate de leerlingen verder komen in hun geloof gaan
ze Jezus anders noemen en mogelijk ook ervaren.
Verblijven
Ook voor Chennattu is het verblijven (menein) een essentieel onderdeel voor
het leerling-zijn. In de context van Johannes de Doper wordt in Johannes 1
verwezen naar hem in wie de Geest verblijft (Johannes1:33), daarna vragen
de leerlingen: ‘Rabbi waar verblijf je?’ (Johannes 1:38). De leerlingen worden
uitgenodigd om te verblijven ‘in’ Jezus en zijn woord (4:40, 6:27, en 56, 8:3132). Volgens haar is verblijven een integraal onderdeel van het discipelschap,
het leerling-zijn. Ook zij werkt de metafoor van de wijnstok, geheel in het
Hoofdstuk V catechetische leeswijze

spoor van Lee, uit als het ultieme verblijven, waarbij ze ook het oudtestamentische beeld van de wijngaard in Jesaja 5 in verband brengt met deze metafoor.
Wat levert de leeswijze van Chennattu op bij het zoeken naar catechese in
het Johannesevangelie?
De zienswijze van Chennattu helpt de catecheet oog te krijgen voor de houding van de catechisant. De catechisanten moeten steeds keuzes maken en
worden daarvoor toegerust in hoofdstuk 13-17 van het vierde evangelie. Zoals Kumlehn verband legt tussen ‘zien’ en ‘geloven’, legt Chennattu verband
tussen ‘horen’ en ‘geloven’.
V B Catechetisch herlezen

V B 1 Catechetisch herlezen vanuit de kernwoorden
In hoofdstuk I omschreef ik de semiotiek als een methode waarbij wordt uitgegaan van de tekst die voor ons ligt. Er wordt gezocht naar de bedoelingen
van de auteur door de tekst te analyseren. Deze manier van lezen heb ik gebruikt op zoek naar kernwoorden en kernbegrippen in het evangelie. Op de
manier van de semiotiek ben ik in de tekst op zoek gegaan naar woorden die
regelmatig terugkeren. Maar ook via de exegese komen we kernwoorden en
kernbegrippen tegen. In hoofdstuk II schreef ik al dat de kernbegrippen bij
Dodd ook catechetische gelezen zouden kunnen worden. Dodd omschrijft ze
als Symbolisme, Eeuwig leven, Kennis van God, Waarheid, Geloof/Vertrouwen, Gemeenschap met God, Licht, Glorie en gerechtigheid, Geest, Messias,
Zoon des Mensen, Zoon van God en Logos. Een aantal van de door Dodd genoemde begrippen komen ook voor bij Dingemans, zoals eeuwigheid leven
(bij Dingemans eeuwigheidsleven genoemd), verheerlijking (doxa) en Woord
(logos). Ook andere exegeten hebben hun eigen kernwoorden ontdekt in het
vierde evangelie. Al deze woorden zal ik benoemen en hun catechetische en
didactische consequenties bespreken.
V B 1.1 Geloven (door doen)
Het woord ‘geloven’ πιστεύω (pisteúō) komt 98 keer in het evangelie voor;
tegenover 11 maal bij Matteüs, 14 maal bij Marcus en 9 maal bij Lucas. Het
woord heeft in het profane Grieks de betekenis van ‘vertrouwen’ en wordt
gebruikt bij het afsluiten van contracten (TBLNT, 565). In de tijd van de Stoa
werd het begrip gebruikt om het wezenlijke van de mens aan te geven. De
trouw van de mens aan zijn morele bestemming voert ook naar de trouw aan
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een ander (id., 566). LXX vertaalt hiermee het Hebreeuwse woord ‘ אֱמֶ תvertrouwen’ of  שמעיsje’ma ‘horen’ of ‘gehoorzaam zijn’ (Murre 2010, 633). De
betekenis in het Eerste Testament is dan vertrouwen en vooral Gods woord
vertrouwen, zie Jesaja 7:9 ‘als je niet vertrouwt, word je niet gebouwd’.
Bij Johannes is ‘geloven’ een werkwoord Guthrie wijst daarop als hij zegt dat
het woord ‘geloof’ als zelfstandig naamwoord niet voorkomt in het Johannes
evangelie (Guthrie 1976, 72).
Het veelvuldig gebruik van dit woord ‘geloven’ of ‘vertrouwen’ in het vierde
evangelie roept vanuit de catechese de vraag op: Als voor Johannes geloven
zo belangrijk is, is er dan ook in de tekst van het evangelie een aanwijzing te
vinden voor het geloofsleren bij Johannes? Is er dus in het evangelie een link
tussen geloven en leren? Wat bij het nalezen echter opvalt, is dat het woord
voor leren (didaskein) maar twee keer voorkomt in het evangelie. Διδάσκαλος
(Didaskolos) als leraar komt wel vaker voor. Echter niet zo vaak als bij de synoptici. De term leerling, discipel μαθητής komt wel vaker voor. Nergens echter komt het voor in combinatie met geloven. Een woord dat wel voorkomt is
het woord ‘doen’ ποιέω dat 110 keer voorkomt in het evangelie. Bijna altijd
wordt dit doen gebruikt als uitleg van geloven of leerling zijn.
Het doen van de werken (Johannes 6:28; 7:3; 8:41; 10:32 en 14:12)
Het doen van de tekenen en dingen (Johannes 2:21; 7:31; 9:16; 12:18;
12:37; 20:30 en 21:25)
Het doen van de waarheid (Johannes 3:21)
Het doen van de woorden (Johannes 2:5; 6:63 en 8:38)
Het doen van de wet (Johannes 5:17 en 7:19)
Het doen van de wil van de Eeuwige (Johannes 4:34; 6:38 en 7:17)
Het doen van de woorden en het doen van de wil van de Eeuwige wordt door
de evangelist zelf in verband gebracht met geloven (Johannes 5:46 en 47 ‘het
doen van de woorden van Mozes’). Het blijkt dus dat in het vierde evangelie
niet geloven en leren aan elkaar gekoppeld zijn, maar geloven en doen. Het
woord ‘doen’ komt voor het eerst voor als de moeder van Jezus zegt tegen de
dienaren (Johannes 2:5): ‘Alles wat hij u zegt, doe dat!’ Catechetisch gezien is
dat de sleutel; de woorden die gezegd worden doen. Dat brengt ons tot ervaren en meebeleven, dat meebeleven staat dan dichter bij het Hebreeuwse
( דברdabar) dan Griffith-Jones en anderen zoals Van den Berk beschrijven.
Het gebeurt meer op de manier van Dewey als doing and undergoing, dus in
de nauwe relatie van doen en ondergaan die Dewey ervaring noemt.
Een andere combinatie is het geloven ‘in’ εἰς (onder andere in Johannes
12:36;12:44 en 20:31). Dit gebruik van het voorzetsel is een tegenstelling met
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het gewone Grieks waarbij het woord πιστεύω (pisteúō) veel eerder ‘vertrouwen’ of ‘voor waar houden’ betekent en het voorzetsel ‘in’ niet gebruikt
wordt (TBLNT, 569). Dodd zegt dat de constructie met εἰς zo vaak voor komt
in het Johannesevangelie dat het wel een speciale Johanneïsche uitdrukking
moet zijn (Dodd 1953, 183). Dit veelvuldig gebruik bij Johannes roept op om
het begrip opnieuw te bekijken, om niet te blijven steken in de traditionele
(buiten bijbelse) visie van ‘geloven in’ zoals ‘Daar geloof ik niet meer in’ en
‘geloof jij nog in Sinterklaas’.41 Het ligt dichter bij het gewone spraakgebruik
dat we herkennen in liedjes zoals ‘Zij gelooft in mij’ (André Hazes) en ‘Ik geloof, ik geloof in jou en mij’ (Boudewijn de Groot).
TBLNT vermeldt dat een andere Johanneïsche combinatie met geloven is;
πιστεύω ὅτι dat, geloven dat, omdat, doordat of opdat kan betekenen (Johannes 20:31) (TBLNT, 571).
In het vierde evangelie komt geloven ook voor in combinatie met waarheid,
waarbij waarheid staat voor het door God gelegitimeerde. Zoals in Johannes
6:69 waar het gaat over geloven en erkennen en in Johannes 17:8 waar het
gaat over erkennen en geloven. Hierbij klinkt ook het ‘toevertrouwen aan’
door waarmee πιστεύω ook vertaald kan worden. Geloven heeft een verhalend getuigenis nodig (TBLNT 572). Dat verhalend getuigenis is in het evangelie volop aanwezig.
In de zoektocht naar de combinatie van geloven en leren stuitte ik op de Engelse vertaling (ESV) van het Johannesevangelie waar het woord γινώσκω
kennen of te weten komen vertaald wordt met ‘leren’. Dit ‘te weten komen’
– waarin het Hebreeuwse ( ידעjada) te herkennen is – komt 59 keer voor in
het vierde evangelie. Echter dit woord voor ‘leren’ of ‘kennis’ komt in het
vierde evangelie ook niet voor in combinatie met ‘geloven’ (zie ook paragraaf
V B 1.10 over de kennis Gods γνώσις). Volgens Murre speelt ‘zien’ wel een
grote rol bij ginōskō (Murre 2009, 184).
Dat er in het Johannesevangelie ook een duidelijke wisselwerking is tussen
geloven en zien, hadden Kumlehn en Nieuwenhuis al beschreven. We kwamen het ook tegen bij het esthetisch leren (paragraaf IV C2.4).
Omdat ‘geloven’ wel veelvuldig voorkomt in combinatie met tekenen, zal ik
er later bij het bespreken van de tekenen op terugkomen.

41 Zie paragraaf I B 2.3

Hoofdstuk V catechetische leeswijze

187

V B 1.2 Verblijven, inwonen
Dit woord dat gewoon ergens wonen of verblijfplaats hebben kan betekenen,
krijgt bij Johannes wel een dubbele, enigszins mystieke betekenis, met ‘inwonen’ en ‘verblijven in’. Naast ‘geloven’ (vertrouwen) πιστεύω (pisteúō) is ook
‘(ver)blijven’ μἐνειν (menein) een sleutelwoord in het vierde evangelie. Lee
(2006) ziet het verblijven ook heel mystiek als uitleg van het beeld van de
wijnstok (Lee 2006, 106). Dat wijst erop dat het evangelie van Johannes ook
een mystiek element in zich heeft zoals onder andere Griffith-Jones (2008)
aangeeft. Dit begrip inwoning kleurt sommige andere begrippen en kernwoorden, zoals geloven in, en de verbondenheid van de Zoon met de Vader.
Volgens Dodd is deze eenheid van Jezus met de vader een van de ‘leading
ideas’. Hij ziet het beschreven in Johannes 14:20 ‘Te dien dage zult gij weten,
dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.’ (NBG51). Door de band met
Jezus hebben de leerlingen/toehoorders, de mensen ook een band met God,
omdat de Vader in de Zoon woont en de Zoon in de Vader. Die inwoning heeft
ook te maken met leren kennen of kennen. Dodd geeft daarvoor de volgende
tabel (Dodd 1953, 187).
De Vader kent de Zoon (10:15)
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De Zoon is in de Vader (14:10-11, 20 en
17:21)
De Zoon kent de Vader (10:15)
De Vader is in de Zoon (14:10-11, 20 en
17:21, 23)
De Zoon kent de mensen (10:14)
De mensen zijn in de Zoon (14:20 en
17:21)
De mensen kennen de Zoon (10:14)
De zoon is in de mensen (14:20 en 17:23,
26)
De mensen kennen (zien) de Vader en de De mensen zijn in de Vader en de Zoon
Zoon (19:7-8)
(17:21)

Met deze tabel wil Dodd ons laten zien dat er een verband is tussen ‘kennis’
γνώσις (gnosis) en ‘inwoning’ of ‘verblijven’ μἐνειν (menein). Theissen wijst
ook op de eenheid, de nauwe verbondenheid van Jezus en de Vader als een
belangrijk thema voor het hele evangelie (Theissen 2001, 255). Dodd hoort
in de proloog (vers 14) bij de omschrijving van het Woord dat bij ons woonde,
de echo van  שְׁכֵןwaarvan de  שכִ ינָהde inwoning van JHWH is afgeleid, zodat er
volgens Dodd ook een verband is tussen ‘Logos’ en ‘inwoning’.
V B 1.3 Zien
In het gedeelte over Kumlehn (2007) in de vorige paragraaf en bij Culpepper
(1983), Schneiders (1999) en Nieuwenhuis (2004) in hoofdstuk II, en in het
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gedeelte over het ethisch leren (paragraaf IV C 2.4) wordt duidelijk hoe belangrijk het woord ‘zien’ en het ‘leren door zien’ is in het vierde evangelie.
Dat zal ik hier niet opnieuw uitwerken. Wel wil ik stilstaan bij de verschillende
Griekse woorden voor ‘zien’ die Johannes gebruikt. Volgens ThWNT (706),
TBLNT (Coenen 1983, 1131 vv) en Murre (2009, 166) is het begrijpelijk dat er
in het Grieks zoveel woorden zijn voor ‘zien’. Het hellenistisch denken gaat
namelijk uit van het oog – en dat wat voor ogen is – en het belang van het
zien.
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Figuur 5

Het Johannesevangelie kent de volgende woorden voor ‘zien’ (zie ook figuur
5): θεωρέω ‘zien’, ‘inzien’ of ‘aanschouwen’; ὁράω ‘zien’ in de algemene
vorm; βλέπω ‘zien wat voor ogen is’, direct zichtbaar zien als tegenstelling van
blind (niet zien); Iδε als oproep om te kijken; θεάομαι het ‘zien van de heerlijkheid’ van God; εἶδον ‘zien’, ‘ervaren’ of ‘meemaken’ (zie figuur 5).
ὁράω wordt volgens TBLNT gebruikt voor het ‘zien’ wat ‘de zoon’ bij ‘de vader
ziet’ (Johannes 3:11, 32; 6:46 en 8:38). θεάομαι wordt gebruikt in verband
met het ‘zien van de heerlijkheid’ δόξα van Jezus, zoals het ook gebruikt
wordt in Johannes 1:14: ‘wij hebben zijn heerlijkheid gezien’. Johannes de
Doper gebruikt het als hij zegt: ‘Ik zag de Geest als een duif op hem neerdalen’
(Johannes 1:32).
De schrijver van het vierde evangelie ‘speelt’ met deze verschillende betekenissen van zien. Dat wordt duidelijk in hoofdstuk 16: ‘Nog een korte tijd en ge
ziet θεωρέω Mij niet meer, en nogmaals een korte tijd en ge zult mij zien’
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ὁράω (NBG51). Wat de schrijver bedoelt met dit overschakelen van het ‘aanschouwen’ naar het gewone gebruik van ‘zien’ kunnen we slechts vermoeden, wel is duidelijk dat er een onderscheid is. Een zelfde spel met zien vinden
we in hoofdstuk 9. Daar gebruikt de evangelist het woord βλέπω42 dat ook
zien betekent, maar dan sterker, als het tegenovergestelde van blind zijn. (Het
woord blépō staat volgens Kumlehn ook voor inzien en doorzien.) Het komt
ook terug in ἀναβλέπω dat ‘het zicht ontvangen’, ‘ziende worden’ betekent
(Johannes 9:11). Het woord θεωρέω wordt in dat hoofdstuk gebruikt voor de
buren en verwanten die de blindgeboren man gezien of meegemaakt hadden. In de NBG51 wordt het vertaald met die hem gekend hebben. Als aan
het eind van hoofdstuk 9 in vers 35, Jezus aan de blindgeboren man vraagt of
hij de Mensenzoon gelooft, wordt in het antwoord (in vers 37) ‘Je hebt hem
niet alleen gezien maar die met je spreekt, is het’, weer het ‘gewone’ woord
voor ‘zien’, ὁράω (oraō), gebruikt. Ditzelfde woord voor ‘zien’ wordt ook gebruikt in verband met Thomas, in hoofdstuk 20, als het gaat om ‘hen die niet
zien en toch geloven’. In hoofdstuk 12 vragen de Grieken om Jezus te zien
εἶδον.43
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Bultmann (1953, 45) wijst op drie manieren van zien 1) het algemene zien
van zaken en gebeurtenissen, 2) het waarnemen van boven natuurlijke zaken
zoals Johannes de Doper die een duif ziet neerdalen en 3) het mystieke zien
‘das Sehen des Glaubens’ (Johannes 2:11) waar het gekoppeld is aan
φανερόω laten zien, duidelijk maken of openbaren.
Nieuwenhuis zegt dat Johannes speelt met zien-kijken (blepein) en zien-inzien -geloven (idein). Er wordt met name door het Judese Jodendom veel
waargenomen, maar niet echt gezien (Nieuwenhuis 2004, 253).
Samenvattend kunnen we zeggen dat het woord ‘zien ’op heel veel verschillende manieren voorkomt in het vierde evangelie. Met Nieuwenhuis en Kumlehn kunnen we zeggen dat het een kernwoord is en ook een catechetisch
kernwoord. Waarom de evangelist speelt met deze woorden wordt niet helemaal duidelijk. Wel duidelijk is dat het bij de jonge gemeente en bij geloven
gaat om geloven in wat je niet kunt zien ‘Niemand heeft ooit God gezien’ (Johannes 1:18a). ‘Zien’ krijgt in verband met de beelden en metaforen een extra betekenis. Hierbij wordt het zien ook gebruikt als verbeelding, om dat wat

42 Het woord blepō komt 15 keer voor bij Johannes waarvan negen keer in dit hoofdstuk .
43 Dit woord wordt door Johannes 28 keer gebruikt.
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je niet kun zien − namelijk de Vader − zichtbaar te maken in beelden en metaforen en in Jezus zelf (Johannes 1:18b). Het kwam in hoofdstuk IV bij het
esthetisch en symbool-leren aan de orde en ik zal er later in dit hoofdstuk bij
de beelden en symbolen (paragraaf VB 1.6) op terugkomen.
V B 1.4 Feesten
Meer dan in de andere evangeliën komen de Joodse feesten aan de orde. In
het tweede hoofdstuk kwamen we tegen dat deze feesten voor de exegese
een bepaalde structuur geven (zie hoofdstuk II B, structureel lezen, waarbij
Bekker leest vanuit de opgangen naar Jeruzalem met de feesten, en hoofdstuk II C, het lezen vanuit de liturgie). Ook voor de catechese kunnen de feesten een mogelijkheid bieden voor uitleg en informatie. Juist bij feesten zijn er
bepaalde voorschriften en rituelen die door het te doen en mee te maken,
geleerd en begrepen dienen te worden (denk aan de Haggada bij Pesach en
de voorschriften voor het vieren van de feesten in de Tora). Daaruit blijkt dat
het vieren van de feesten ook catechese nodig heeft. Boendermaker en
Monshouwer (1993) noemen dat liturgische catechese. Als Dewey spreekt
over symbolen, die door de leerling in een zinvol verband met elkaar worden
gebracht omdat ze in de groep worden gebruikt, duidt hij op het gebruik van
taal. Hetzelfde mechanisme kan echter gelden voor de liturgische symbolen.
Door deel te nemen aan die groep, door mee te vieren, ontstaat er kennis en
inzicht over de symbolen en metaforen van die feesten, want juist bij feesten
doe je eerst, en in het ‘ondergaan’ en de reflectie, zie je of begrijp je de betekenis.
V B 1.5 Tekenen (volgens Johannes)
Het woord ‘teken’ σημεῖον (semeion) is bij Johannes zo belangrijk dat er uitleggers zijn – zoals Bultmann – die denken dat er een speciale tekenbron
heeft bestaan waaruit Johannes putte. De schrijver van het vierde evangelie
formuleert in Johannes 20:30 en 31 een doelstelling als hij schrijft waarom de
tekenen van Jezus zijn opgeschreven, namelijk opdat de lezers leren geloven
wie Jezus is en al gelovende leven hebben in zijn naam.
De evangelist noemt zeven handelingen en wonderen van Jezus ‘tekenen’.44
a. Het eerste teken is de bruiloft in Kana (Johannes 2:11): ‘Dit is het begin
(principe) van de tekenen en zijn leerlingen geloofden in hem’. Hier wordt
44 De NBV kleurt de tekenen niet als aanwijzingen om te geloven, maar vertaalt het met wondertekenen. Het verwijzende karakter van de tekenen blijft dan buiten beeld.

Hoofdstuk V catechetische leeswijze

191

b.
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door de evangelist duidelijk het verband tussen het teken en geloven genoemd. Dit verband tussen tekenen en geloven geven ook Guthrie (1976)
en Moody Smith (1997) aan. Guthrie wijst er tevens op dat tekenen wel
gekoppeld zijn aan geloven als werkwoord, maar dat het zelfstandig naamwoord geloof niet voorkomt in het vierde evangelie (Guthrie 1976, 72). Hij
deelt de tekenen in twee groepen in: Als eerste de tekenen die wijzen op
Jezus als Messias en als tweede die waarbij Jezus als Zoon van God wordt
aangewezen (idem, 72). Maar niet alle tekenen hebben direct met geloven
te maken.
Het tweede teken is volgens de evangelist de tempelreiniging. Dit teken
vindt plaats in Jeruzalem en onmiddellijk is er een discussie over tekenen
met de vertegenwoordigers van de tempelhiërarchie (Johannes 2:18).
Hier lijkt geloven niet direct in verband te staan met tekenen, maar er
staat wel dat de leerlingen nà de opstanding gaan geloven omdat ze zich
de Schriften herinneren (Johannes 2:22).
Het derde teken is de genezing van de zoon van de hoofdman (Johannes
4:54). Vóór de constatering dat het een teken is, is door de evangelist beschreven dat de hoofdman en zijn hele gezin geloven.
Als vierde teken beschrijft Johannes de broodvermenigvuldiging (Johannes 6:14). Hier gaat de schare niet geloven, maar men noemt Jezus wel
‘de profeet’.
De vijfde keer dat een gebeurtenis een teken wordt genoemd, is bij het
verhaal van de blindgeborene (Johannes 9:16). Hier wordt het gedaan
door de Farizeeërs. Het is voor de tweede keer een teken in Jeruzalem,
ook hier klinkt geloven wel, net als bij het tweede teken, maar niet direct
in combinatie met het teken.
De opwekking van Lazarus (Johannes 12:18) wordt door de omstanders
een teken genoemd, dit is het zesde teken. Hier staat: men kwam niet tot
geloof (12:37).
De zevende vermelding van een teken is na de opstanding als Thomas een
teken wil zien voordat hij kan geloven dat Jezus is opgewekt (20:25).

Hoewel de evangelist in zijn ‘doelstelling’ (Johannes 20:30 en 31) de link legt
tussen tekenen en geloven, brengt hij het al vertellend op meer indirecte
wijze met elkaar in verband. Er moet soms naar het verband tussen het teken
en geloven gezocht worden. Guthrie (1967, 73) wijst erop dat niet alleen geloven, maar ook ‘leven hebben in zijn naam’ hoort bij het gevolg van het opschrijven van de tekenen. De evangelist zegt immers in zijn doelstelling: ‘deze
tekenen zijn opgeschreven opdat jullie geloven dat Jezus is: de gezalfde, de
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zoon van God en dat jullie gelovend, leven zult hebben in zijn naam.’ Alle zeven tekenen, vooral het 6e en het 7e, hebben te maken met leven, maar ook
met het ‘leven hebben in de Naam’ volgens de betekenis van het Eerste Testament. De tempelreiniging is daar een voorbeeld van. Jezus wordt kwaad
omdat in de tempel ‘de Naam’ niet verheerlijkt maar bezoedeld wordt.
Moody Smith noemt alle tekenen paastekenen. In die verwijzing naar Pasen
komt ‘het leven hebben’ ook naar voren. Schneiders (2003) wil ‘teken’ en
‘symbool’ laten samenvallen (zie ook paragraaf II B 3.1c) en komt daarmee
dicht bij het volgende kernbegrip dat ik ‘beelden en symbolen’ heb genoemd.
V B 1.6 Beelden en Symbolen
Het evangelie van Johannes kent metaforen, beelden, tekens en symbolen
die de andere evangelisten niet noemen. Dit doet de vraag rijzen of die beelden een didactische bedoeling kunnen hebben. Gebruikt de evangelist deze
beelden, tekenen en metaforen om aan zijn leerlingen duidelijk te maken wat
hij hun wil leren? Kumlehn en Griffith-Jones vinden dit beeldend vertellen
van de vierde evangelist belangrijk, evenals het dubbelzinnig (metaforisch)
taalgebruik van de evangelist. Schneiders zegt daarover dat het hele evangelie symbolisch is opgezet en Jezus zelf het grootste symbool is (Schneiders
2003, 71).
Dodd spreekt eveneens over symbolisme in het vierde evangelie, maar dan
bedoelt hij meer allegorieën zoals bij Philo (Dodd 1953, 133). Gadamer
spreekt over het verschil tussen een allegorie en een symbool en legt het als
volgt uit: ‘De allegorie hoort oorspronkelijk thuis in de sfeer van het spreken,
van de logos. Het symbool is niet beperkt tot de logos maar heeft zijn eigen
zintuigelijk bestaan en heeft ‘betekenis’’ (Gadamer 2014, 79, 80). Daarbij
wordt duidelijk dat je een allegorie kun aanhoren en een symbool kunt aanpakken (zie ook paragraaf IV C 1.2 over het symbool-leren)
Belangrijk is dat de beelden die de evangelist gebruikt vaak een antwoord zijn
op de vraag naar het zien. Zoals bij het verhaal van de ‘Grieken’ (Johannes
12:20-24) waar Jezus de vraag: ‘Mijnheer, wij zouden Jezus wel willen zien...’
beantwoordt met het beeld van de graankorrel45. Het kan een catechetische

45 De Willibrordvertaling vertaalt: ‘Wij zouden Jezus wel willen spreken...’. NBV en BGT hebben
‘ontmoeten’ dan wordt het hele tekenkarakter weg-vertaald en zegt het beeld van de graankorrel ook niets, want graankorrels spreken niet, die kun je alleen maar zien sterven en vruchtdragen.
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vraag zijn van niet-Joodse leerlingen en het antwoord dat ze krijgen, is een
beeld van een gestorven graankorrel die veel vrucht voortbrengt (zie de voorkant van dit boek). Het is dus catechetisch van belang wat er te zien is. Steeds
weer lijkt Johannes te zeggen: ‘Willen jullie Jezus zien? Dan weet ik daar een
beeld van’.
Theissen zegt in De godsdienst van de eerste Christenen dat de nieuwe taal
van religieuze tekens in het Johannesevangelie zichzelf organiseert vanuit de
christologie als nieuw centrum (Theissen 2001, 256). Hij ziet daarin een ontwikkeling ten opzichte van de synoptici omdat Johannes de verbondenheid
van Jezus met God tot onderwerp van zijn verkondiging maakt (id., 255).
Theissen spreekt daarbij over een gefaseerde hermeneutiek die vooral duidelijk wordt in de proloog. In de proloog lees je de ontwikkeling van het niet
begrijpen van God naar een volmaakt begrip dat plaatsvindt in twee fasen.
Eerst wordt door de Doper verteld dat Jezus het licht voor de wereld is (Johannes 1:6-8) en dan begint dat licht te stralen als hij Jezus ziet als het summum van genade en waarheid (Johannes1:15-18). Deze gefaseerde hermeneutiek van Theissen roept de vraag op of er niet ook een gefaseerde didactiek nodig is volgens het Johannesevangelie. Ik kom daar aan het eind van
deze paragraaf op terug.
Naast beelden kennen we ook metaforen. Metaforen zijn beelden met een
heen-wijzend of verwijzend karakter, die anders dan symbolen uitgaan van
de dubbele betekenis van woorden en begrippen. McFague (1975 en 1990)
werkt het begrip metafoor verder uit. Zij beschrijft een metafoor als volgt: ‘A
metaphor is a word used in an unfamiliar context to give us a new insight’
(McFague 1975, 57) en als het woord iets betekent wat we al weten of kennen,
noemt ze het een allegorie.
Beelden kunnen dus metaforen, tekens of symbolen zijn. Ter verduidelijking
heb ik een aantal begrippen uit onze taal op een rij gezet en gekeken hoe ze
in het vierde evangelie voorkomen:
beelden
Dit zijn foto’s, kunstwerken, tekeningen, televisiebeelden, kortom afbeeldingen. Ze komen in eigenlijke zin in het evangelie naar Johannes niet voor, omdat Johannes geen beelden maar woorden gebruikt.
verbeeldingen
Dit is de manier waarop, in de eigen gedachtewereld van mensen, woorden
beelden oproepen, zodat deze zaken worden die men zich kan voorstellen.
Johannes roept met de taal van het vierde evangelie veel beelden op en schildert op die manier met woorden.
Hoofdstuk V catechetische leeswijze

uitbeelden
Dit is met lijf en leden vorm geven aan de verbeelding. In het esthetisch leren
in het vorige hoofdstuk noemde ik de tournees van Jezus met zijn leerlingen
zo’n uitbeelding van de Exodus: de uittocht van Mozes met het volk.
metaforen
Dit zijn verrassende beelden die niet in de context horen maar door het gebruik een totaal nieuwe benadering van het onderwerp of het begrip geven,
zoals McFague het omschrijft. Ook Johannes doet dit. De metaforen die hij
gebruikt zijn voor de bijbellezer van nu misschien gesneden koek, maar waren
voor de hoorders van zijn dagen (zeker voor hen die de Schrift niet kenden)
behoorlijk nieuw.
symbolen
Deze tekenen hebben een verwijzend karakter en worden bijvoorbeeld duidelijk in de liturgische context; namelijk als een mogelijkheid om via het zienlijke te komen tot het onzienlijke, waarbij we niet in het zichtbare, voelbare
en proefbare moeten blijven steken.
Bij het symbool-leren in het vorige hoofdstuk bleek hoe belangrijk dit verwijzende karakter van de beelden is. Juist de ‘Ik ben’ woorden zouden als verbeeldingen, metaforen of symbolen gezien kunnen worden. Volgens Moody
Smith zijn de ‘Ik ben’ woorden vooral beelden van Jezus (Moody Smith,
2007). Hij ziet het ego eimi tien keer voorkomen in het evangelie, zeven keer
met een plaatje (een beeld): het brood van het leven; het licht van de wereld;
de deur van de schapen; de goede herder; de opstanding en het leven; de
weg, de waarheid en het leven; de ware wijnstok; en drie keer zonder beeld;
bij de Samaritaanse vrouw in Johannes 4: ‘Ik ben het die met u spreekt’; in
Johannes 6 bij het wandelen op het meer: ‘Vrees niet, ik ben het’; bij de gevangenneming in Johannes 18:5 waar Jezus vraagt: ‘wie zoekt u?’ en als ze
antwoorden dat ze Jezus van Nazareth zoeken, zegt hij: ‘Ik ben het!’ De beelden (brood, licht en water) komen ook voor in het Eerste Testament. De parallel met de openbaring van de Eeuwige aan Mozes is volgens Moody Smith
duidelijk (in hoofdstuk II worden de verschillende visies op de ‘Ik ben’ woorden uitgebreider genoemd).
Ik zou bij de ‘Ik ben’ woorden liever de methode van Theissen gebruiken, omdat in Johannes 16:27 de leerlingen zeggen dat Jezus nu niet meer in beelden
spreekt, maar hun vrijuit zegt waar het over gaat. Zoals in de uitleg van Jezus
verderop in dat zelfde hoofdstuk blijkt, hebben de beelden die de leerlingen
noemen eerst nog een verhullend en verwijzend karakter, en worden later
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duidelijk.46 Ook Jezus geeft in Johannes 16:25 aan dat hij nu nog in beelden
spreekt, maar dat er een tijd komt dat hij hun vrijuit over de Vader zal spreken. Zo wordt duidelijk dat die eerste fase van de beelden nodig is voor de
buitenstaanders en niet voor de ingewijden. De leerlingen krijgen aan de tafel
(in hoofdstuk 13-16) de betekenis uitgelegd (de tweede fase). Dit geeft aan
dat er ook een didactiek in twee fasen in het evangelie te vinden is, die onder
andere te lezen is in het beeldgebruik van de evangelist.
V B 1.7 Zoeken
In Johannes 1:38 vraagt Jezus aan de leerlingen van Johannes de Doper: ‘Wat
zoeken jullie?’ en aan het slot in Johannes 20:15 vraagt Jezus het aan Maria
van Magdala: ‘Vrouw waarom huil je? Wie zoek je?’ Verder maken de thema’s
als: ‘de glorie zoeken’, ‘zoeken om hem te doden’, ‘de wil zoeken van hem die
mij gezonden heeft’, ‘de waarheid zoeken’, duidelijk dat ‘zoeken’ ζητέω een
activiteit is die bij het leerling-zijn hoort. In Johannes 4:27 vertelt de evangelist dat de leerlingen niet durfden zeggen: ‘wat zoekt ge’ (Schneiders 2003,
142).
V B 1.8 Water
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Het is opvallend hoe vaak water voorkomt in dit evangelie. Boendermaker en
Monshouwer maken het tot een van de aspecten van hun liturgische catechese (zie hoofdstuk II). Bekker wijst erop dat het evangelie begint met het
doopwater en eindigt met het vissen op het meer. Het gaat in het evangelie
over het rivierwater, het doopwater, het vruchtwater, het water in de bron,
het waswater, het drinkwater, het viswater en het zeewater. Daarom moest
Johannes 21 nog toegevoegd; de ontmoeting aan het water. Het evangelie
moest wel met water eindigen (Bekker 1997, 158).
Er zijn twee grote verhalen in het evangelie waar ‘water’ een helende werking
heeft en waar diegene die door of naar het water ging, in Christus ging geloven. Dat is te lezen in de hoofdstukken 5 en 9 van het evangelie in de verhalen
van de lamme en de blinde. Culpepper en Schneiders geven aan dat er veel
overeenkomsten zijn tussen Johannes 5 (de genezing van de lamme) en Johannes 9 (de genezing van de blinde).
46 Deze hermeneutiek of didactiek in twee fasen is in een vertaling als de BGT niet terug te vinden.
Daar worden alle beelden van achteruit opgelost (Licht= Jezus; Logos = Gods zoon) en dan alvast
van te voren ingevuld, zodat er geen ontwikkeling en groei in het denken van de leerlingen
plaats vindt. Het catechetische element van verhullende beelden die gaande weg hun betekenis krijgen, wordt op zo’n manier totaal genegeerd.
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Het patroon dat de evangelist daar schetst, is nagenoeg identiek (Culpepper
1983, 139).
De doelgroep is dan ‘lammen’ en ‘blinden’ die genezen worden door Jezus en
waar het water een helende rol heeft (wat natuurlijk ook overdrachtelijk begrepen kan worden).
De lamme
1 Hun voorgeschiedenis wordt beschreven 38 jaar ziek
2 Jezus neemt het initiatief om hen te genezen
3 Water wast en geneest
Betzata
4 Jezus geneest op de sabbat
5 Jezus wordt beschuldigd van het onthei- door de Joden
ligen van de sabbat
6 De genezen mens wordt gevraagd wie door de Joden
hem genas
7 De man weet niet wie Jezus is
8 Jezus vindt hem en vraagt hem te geloven
9 Jezus spreekt over de relatie tussen
er is een verband
zonde en lijden
10 De reactie van de Joden
de man gaat naar de
Joden
11 Verklaring van Jezus over zijn zending en omdat de Vader
waarom hij het werk moet doen
werkt

De blinde
vanaf zijn geboorte

Siloam
door de Farizeeën
door de Farizeeën

Jezus ontkent het
verband
de Joden werpen
hem uit
Hij het werk doet
van hem die hem
gezonden heeft

Bij de blinde wordt het gedetailleerder beschreven dan bij de lamme man,
maar beiden stuiten na hun genezing op onbegrip bij de Joden of de Farizeeërs en hun keuze brengt zelfs een breuk met hun familie teweeg (Johannes
9). Deze beide verhalen wijzen op een doopcatechese, dus een catechese zoals ons door de ‘school van Johannes’ geleerd wordt, die bedoeld is voor diegenen die in de paasnacht gedoopt zullen worden.
V B 1.9 Eeuwig leven / Eeuwigheidsleven
Dingemans vertaalt dit met eeuwigheidsleven (Dingemans 1997, 27) omdat
hij het niet wil lezen als een leven dat eeuwig duurt, maar als een kwaliteit
van leven; leven met een eeuwigheidswaarde. Hij kijkt daarvoor net als Dodd
naar de Hebreeuwse betekenis zoals we die kennen uit het Eerste Testament
(Dodd 1953, 146). Dodd wijst erop dat het Joodse gebruik van  חיי עולםdrie dingen kan betekenen: a) leven in tegenstelling tot dood, b) het leven van deze
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‘eeuw’ in tegenstelling tot het leven van elke dag en c) het leven van de ‘komende eeuw’ in tegenstelling tot het leven van ‘deze eeuw’. Alle drie de gevallen refereren aan leven over het graf (hierin is ook de theologie van Paulus
in te herkennen). LVTL vertaalt het met: een lange tijd, eeuwigheid maar niet
in filosofische zin (688). Het gaat om de tijd van leven, een lange tijd zowel in
de toekomst als in het verleden, zoals in de (liturgische) uitroep ‘van eeuwigheid tot eeuwigheid’ (in psalmen en kronieken). Buber vertaalt het met ‘Weltzeit’ in zijn ‘verdeutschen’ van het Eerste Testament. In deze vertaling wordt
het woord ‘eeuwigheid’ dus niet buiten dit leven geplaatst.
In Taalwegen en dwaalwegen van Bouhuijs en Deurloo wordt ‘eeuwigheid’
als volgt beschreven: ‘er waren dagen toen ik er nog niet was en er komen
dagen dat ik er niet meer zal zijn. Bij deze dagen voor en na de onze spreekt
de Bijbel van eeuwigheid’ (Bouhuijs 1967, 22). God leeft van eeuwigheid tot
eeuwigheid. De Eeuwige is er vóór mij en ná mij. God wordt onze tijdgenoot
ook al is zijn tijd een volstrekt andere dan de onze. Eeuwigheidsleven is dan
deelgenoot worden van Gods tijd.
V B 1.10 Kennis van God / Gnosis
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Dit begrip ‘kennis’ kwamen we tegen bij het zoeken naar het woord voor leren in Johannes (V B 1.1). Gnosis γνῶσις is afgeleid van γινώσκω en betekent
‘kennen’ of ‘de kennis’. Bultmann wijst in een artikel in het TWNT op de
Griekse en Hebreeuwse betekenissen van het woord kennis (Bultmann,
TWNT band 1, 689 en 696-697). De Grieken beschrijven een proces van kennis analoog aan het zien, terwijl de Hebreeuwse betekenis van kennis ervaring is. Kennis gebeurt in de constante relatie van object en subject. Dodd laat
ons zien dat ook bij Johannes deze Hebreeuwse betekenis ten grondslag ligt
aan het kennen. Hij wijst er wel op dat Johannes de leer van het Eerste Testament verpakt in de Griekse vorm, ‘in its Greek dress’ (Dodd 1953, 156). Kennen en kennis voeren dus terug op ( ידעjada) zoals we dat kennen uit het Eerste Testament.
V B 1.11 Waarheid
In het Johannesevangelie komt het woord waarheid, ἀλήθεια veel vaker (55
keer) voor dan bij de synoptici (één keer). Bovendien gebruikt Johannes het
Hebreeuwse (Aramese) ( אָ מֵ ןἀμήν) amen, vele malen als aanvang van een
uitspraak van Jezus.
Volgens Dodd (1953, 175) ligt het Hebreeuwse begrippenpaar  כֶשֶ דen ְׁאֱמֶ ת
(chesed en émet) ten grondslag aan χάρις (charis) en ἀλήθεια (alētheia) zoals
we lezen in de proloog waar het gaat om genade en waarheid (Johannes 1:14
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en 17). In paragraaf II B 2.1 waren we deze parallel eveneens tegen gekomen
bij Bekker. Dodd wijst erop dat deze Hebreeuwse ondertoon bij Philo (die toch
het Eerste Testament kende) volledig op de achtergrond is geraakt, maar dat
je het begrip ‘waarheid’ bij Johannes niet kunt begrijpen zonder het begrip
 אֱמֶ תuit het Eerste Testament. In Johannes 3:21 wordt opgeroepen de waarheid te ‘doen’. Een zin die in het Grieks van die dagen onbegrijpelijk zou zijn.
Alleen de lezer die weet heeft vanְׁ ( עשה אֱמֶ תasa emet) waarheid doen, begrijpt deze oproep van Jezus tot het doen van de waarheid.
Op een pijnlijk sarcastische manier laat de schrijver van het vierde evangelie
dit misverstand tussen het Griekse het Hebreeuwse begrip ‘waarheid’ naar
voren komen in de discussie van Pilatus met Jezus (Johannes 18:28-19:16).
Pilatus vraagt naar ‘de waarheid’ terwijl ‘de Waarheid’ vóór hem staat. Een
tegenstelling die duidelijk hoort bij de tweede laag, of de tweede taal van het
evangelie en alleen te begrijpen is voor hen die ook het Eerste Testament
kennen. Het woord ‘betrouwbaarheid’ vinden we aan het slot (Johannes
21:24) over de betrouwbaarheid van het getuigenis van de verteller/schrijver.
Van Tilborg (1988, 165) zegt: ‘In de voorstelling van Johannes spreekt alleen
Jezus dé waarheid. Alle andere mensen leven in ‘trial and error’.’ Jezus blijft
tot het eind toe in gesprek met allen die de waarheid niet zo direct kunnen
geloven en onzeker zijn van zichzelf en van hun geloof.
V B 1.12 Licht en Glorie
Dodd noemt deze beide begrippen bij elkaar en wijst op het verband van leven en licht in het Hellenistische religieuze taalgebruik. Dodd herkent dit ook
in het vierde evangelie (Dodd 1953, 201). In alle ‘antieke’ godsdiensten is er
een verbinding tussen licht en de goden. Het ‘waarachtige licht’ zegt Johannes is in het Woord (de logos) en is onopgeeflijk verbonden met ‘leven’ (Johannes 1:3-4). Hierin is een parallel te zien met Genesis 1 waar het eerste
woord van de Eeuwige ‘licht’ is, waardoor er leven mogelijk is.
Dodd wijst ook op de tegenstelling tussen licht en duisternis, zoals we die ook
tegenkwamen in Qumran. Volgens Dodd betekent δόξα (doxa) in het ‘gewone’ Grieks mening of reputatie – en speciaal een goede reputatie − (id.,
206). Hij wil het ook zo lezen in Johannes 5:41 en 44; 7:18 en 12:43. Op vier
plaatsen ziet hij echter het verband met het Hebreeuwse ( כָבֹודkabod) Johannes 1:14, 11:40, 12:24. Zelf kies ik liever voor het laten meeklinken van de
Hebreeuwse betekenis bij alle vertalingen van het woord, bijvoorbeeld bij Johannes 12:43 waar staat ‘want ze hielden meer van de verheerlijking door
mensen, dan van de verheerlijking46 door God’. (zie ook het volgende hoofdstuk). Van Tilborg, Dingemans en Nieuwenhuis wijzen op de verheffing aan
Hoofdstuk V catechetische leeswijze

199

het kruis als verheerlijking (Van Tilborg 1988, 207; Dingemans 1997, 88-92 en
Nieuwenhuis 2004, 244).
V B 1.13 Geest
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Geest πνεῦμα (pneuma) betekent in het ‘gewone’ Grieks ’’wind’, of ‘adem van
levende wezens’. Dodd ziet verschillende verbanden met ψυχή (psyche) in het
Griekse denken van die dagen. In de Stoa wordt gesproken over een levend
en denkend gas afkomstig van de goden (Dodd 1953, 213). In de LXX wordt
πνεῦμα gebruikt als vertaling van het Hebreeuwse ְׁ( רּוחruach). Philo gebruikt
het begrip om te beschrijven hoe de profeten door deze geest werden geïnspireerd. Volgens Dodd komt het begrip zo ook voor in het vierde evangelie.
De Geest wordt onder andere in Johannes 14 de παράκλητος (paraklētos) genoemd. Meestal wordt dit woord door ‘Trooster’ vertaald, het begrip komt
echter uit de advocatuur en betekent ‘Pleitbezorger’, iemand die voor je opkomt, en kan beter met ‘Helper’ vertaald worden. De Geest is volgens Moody
Smith ook een leraar, hij brengt de leerlingen te binnen wat Jezus heeft gesproken en wat in de Schrift geschreven staat. De Geest als leraar is letterlijk
bezig met anamnetisch leren. Door het te binnen brengen ontstaat als het
ware een proces van verdieping en ontdekken de leerlingen de weg naar de
volle waarheid (Johannes 16:13).
V B 1.14 Zoon van God, Messias, Mensenzoon
Voor deze namen (titels) voor Jezus verwijs ik naar de paragrafen II B 2.1, naar
de structuralistische leeswijze van Bekker, en het gedeelte over Moody Smith
(II A 1.4c). Dodd wijst erop dat deze titels nergens in de evangeliën zo veelvuldig voorkomen als in het vierde (Dodd 1953, 228). Dodd ziet in de uitspraak van Jezus dat de Mensenzoon verheerlijkt moet worden een overeenkomst met Jesaja 52:13, waar de knecht van God verhoogd is en ten hoogste
verheven zal zijn (NBG51).
V B 1.15 Logos
Dingemans wijst erop dat het begrip ‘Logos’ in het Johannesevangelie na de
proloog verdwijnt en terugkomt als er gesproken wordt over de ‘doxa’, de
heerlijkheid van Jezus. Bij Dodd zagen we dit ook als hij ‘licht’ en ‘Logos’ met
elkaar in verband brengt (Dodd 1953, 203). Door Philo is het begrip ‘Logos’ in
een heel ander daglicht komen te staan en heeft het een goddelijke klank
gekregen (zie paragraaf III B 2.3). Dodd maakt een heel overzicht van de parallellen met Philo vooral voor de proloog, en zegt dat daar wel het HeHoofdstuk V catechetische leeswijze

breeuwse ( דברdabar) in doorklinkt, maar hij kiest er toch voor om het gebruik van ‘Logos’ in de proloog anders te waarderen dan in de rest van het
evangelie (Dodd 1953, 278). Ik denk dat de proloog meer bij het hele evangelie hoort en dat het slot van Johannes 12 ook verwijst naar Johannes 1:1.
Gadamer gaat in het derde deel van Waarheid en methode ook terug naar de
Griekse filosofie en beschrijft daar het begrip ‘Logos’ zoals dat voorkomt bij
Plato (2014, 386). Dit verduidelijkt wel waarom Philo van ‘Logos’ iets goddelijk wilde maken en hoe belangrijk dit woord was in de Umwelt van de schrijver van het vierde evangelie. Naast Het Woord (λόγος) waren er immers ook
woorden (ῥῆμα). Johannes speelt met die verschillen onder andere in Johannes 12:48, net zoals hij speelt met de verschillende betekenissen van ‘zien’.
Wat levert het semiotische en exegetisch zoeken naar kernwoorden op voor
de catechese?
 Allereerst valt op dat bij Johannes geen combinatie is te maken van geloven en leren, maar dat het veel eerder gaat om geloven en doen. Hierin is
ook een aansluiting te vinden met het doing and undergoing van Dewey.
Tevens zijn de woorden ‘geloven’ en ‘zien’ een veel voorkomende combinatie in het vierde evangelie.
 Als tweede valt op dat er tekenen beschreven worden in het vierde evangelie en dat die tekenen met geloven te maken hebben.
 Er zijn symbolen en beelden die gebruikt worden om de boodschap te verduidelijken of beelden die gebruikt worden om de boodschap gemakkelijker te onthouden. Dit sluit aan bij de in het vorige hoofdstuk genoemde
vormen van leren zoals esthetisch-leren en symbool-leren.
 Het grote accent op water in dit evangelie zou kunnen verwijzen naar de
doop.
 ‘Zien’ blijkt een sleutelwoord in het evangelie. Dat zien is niet altijd ‘zien
wat voor ogen is’ want de woorden ‘verblijven’ en ‘zoeken’ wijzen ook op
een ‘diepere’ laag en een andere dimensie in het Johannesevangelie die
slechts voor ingewijden te zien is.
 Het geheel van de verhalen van het vierde evangelie ontleent zijn structuur aan de Joodse feesten.
 De verheerlijking van Jezus begint aan het kruis waar de verhoging hoort
bij de glorie van Jezus.
 De Geest, de helper heeft ook een didactische rol na de opstanding van
Jezus. De Geest brengt te binnen wat Jezus heeft gezegd of waarvan de
schriften hebben geschreven. Deze vorm van leren noemen we anamnetisch leren (zie paragraaf IV C 2.1).
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V B 2 Catechetisch herlezen vanuit de leerlingen/luisteraars
V B 2.1 Vreemde vragen
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Er zit een vreemde dubbelheid in het evangelie naar Johannes. Aan de ene
kant is er duidelijk een mystieke onderstroom in de vertelling en klinkt de
tweede taal van het verhaal of de taal van het Eerste Testament mee. Aan de
andere kant zijn er opvallend veel passages waar de spelers in het verhaal
weigeren de overdrachtelijke betekenis van de uitspraken van Jezus te horen.
1. Nikodemus vraagt: ‘Wat is dat, opnieuw geboren worden, je kunt toch niet
terug in de buik van je moeder?’ (Johannes 3:4).
2. De vrouw aan de bron lijkt het beeld van Jezus als levend water niet overdrachtelijk te willen zien en zegt: ‘U heeft geen emmer, hoe kan u dan levend water geven?’ (Johannes 4:11), en later zegt ze: ‘Geef mij van dit water dan heb ik nooit meer dorst’ (Johannes 4:15).
3. De leerlingen reageren in datzelfde verhaal met: ‘Zou iemand hem te eten
gegeven hebben?’ als Jezus zegt dat de ontmoeting met de vrouw eten en
drinken voor hem was (Johannes 4:33).
4. De Farizeeërs en Schriftgeleerden zeggen: ‘Is dit niet de zoon van Jozef?
Hoe kan hij dan zeggen: Ik ben uit de hemel neergedaald?’ (Johannes
6:41).
5. En verderop: ‘Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven?’ als Jezus heeft
gezegd dat hij het levende brood is (Johannes 6:52).
6. Als Jezus zegt dat zij niet kunnen komen waar hij heen gaat, vragen de
omstanders zich af of Jezus niet naar de diaspora gaat om de Grieken te
onderwijzen (leren) (Johannes 7:35). Dit is trouwens een van de twee
plaatsen waar het woord leren voorkomt in het vierde evangelie.
7. In Johannes 8:35 geven de omstanders als reactie op dezelfde opmerking
van Jezus: ‘Hij zal toch geen zelfmoord gaan plegen?’
8. Aan het einde van dit hoofdstuk (Johannes 8:57) wordt de leeftijd van Jezus in verband gebracht met het zien van Abraham.
9. In Johannes 13:52 begrijpen de leerlingen niet dat Jezus’ woorden over
degene die hem zal overleveren op Judas slaan.
10.In Johannes 13:36b en 14:4 begrijpen de leerlingen Jezus’ opmerkingen
niet: ‘Waar ik heen ga, kun je nu niet komen’ en ‘Waar ik heen ga, weet je
de weg’ en moeten deze ook aan hen uitgelegd worden.
11.In Johannes 16:16-20 begrijpen de leerlingen niet dat Jezus zegt: ‘Nog een
korte tijd en je zult me niet meer zien en nogmaals een korte tijd en je zult
mij zien’.
12.In hoofdstuk 20 denkt Maria dat de opgestane Jezus de tuinman is.
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Het lijkt of de schrijver deze vragen bij zijn hoorders veronderstelt en ze op
didactische wijze vervlecht in het verhaal van het evangelie. Op veel plaatsen
in het evangelie zijn de vragen van de catechumenen als het ware terug te
horen, zoals bij de blinde man in hoofdstuk 9 die vraagt: ‘Wie is de Mensenzoon?’ en bij de ‘Grieken’ die Jezus willen zien en dan het verhaal van de
graankorrel te horen/te zien krijgen. Geen van de synoptici gebruikt een dergelijke manier van vragen. Wat opvalt, is dat de vragen van de leerlingen altijd
beantwoord worden en die van de omstanders niet altijd. Daarbij wordt tevens duidelijk dat Jezus het antwoord aan de leerlingen wel uitgebreid uitlegt
en aan de omstanders niet. In zijn uitleg aan de leerlingen bij vraag 10 legt
Jezus het verband met het heengaan en de helper (παράκλητος) die pas kan
komen als hij is heengegaan (Johannes 16:7). Tevens legt hij uit dat hij heengaat naar de Vader (Johannes 16:10). Bij de uitleg van vraag 11 valt op dat
deze uitspraak kennelijk zo belangrijk is, dat de verteller deze vraag vier keer
noemt in vier verzen. Als eerste de uitspraak van Jezus zelf, dan tweemaal de
leerlingen die het niet begrijpen en tot slot de vraag van Jezus of ze de uitspraak: ‘Nog een korte tijd en je zult me niet meer zien, en nogmaals een
korte tijd en je zult mij zien’ niet begrijpen. Ook hier wordt het antwoord door
Jezus uitgelegd en wordt er aan toegevoegd: ‘Dit heb ik in beelden tot jullie
gesproken, er komt een tijd dat ik niet meer in beelden tot jullie zal spreken,
maar je vrijuit over de Vader spreken zal’ (Johannes 16:25). Hierop spreken
de leerlingen uit dat ze het nu begrijpen en geloven (Johannes 16:29).
Griffith-Jones (2008) wijst er eveneens op dat de vragen die de ‘spelers’ in
het verhaal stellen in feite de vragen van de lezers/hoorders zijn (Griffith-Jones 2008, 110). Moody Smith zegt dat Johannes dat niet voor niets zo opschrijft, maar beiden werken het niet didactisch uit. Ik zal dat in het laatste
hoofdstuk wel proberen te doen.
Culpepper is de enige exegeet, die op grond van de literaire structuur deze
zaken uitgebreider benoemt (Schneiders spreekt wel kort over misverstanden, raadsels en ironie in de structuur van het evangelie). Culpepper analyseert deze ‘vreemde zinnen’ als misverstanden en als ironie en zegt dat deze
door de ‘verteller’ zo zijn opgeschreven opdat het de impliciete lezer zou aanspreken. Hij geeft dus aan dat de verteller deze zinnen bedoeld heeft voor de
hoorder/lezer, maar werkt dat niet didactisch uit. Hij noemt het bijvoorbeeld
misverstanden en geen vragen, omdat hij het literair en niet didactisch bekijkt. Culpepper zegt dat de verteller deze misverstanden nodig heeft om het
metaforische karakter van Jezus’ woorden uit te leggen (Culpepper 1983,
162). Hij ziet een sterke correlatie tussen de misverstanden en de diverse karakters die de verteller gebruikt. Deze karakters zijn ook van belang voor de
Hoofdstuk V catechetische leeswijze

203

catechese en zullen in het laatste hoofdstuk als catechetisch element uitgewerkt worden.
V B 2.2 Commentaarzinnen
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Johannes gebruikt meer nog dan Matteüs tussenvoegsels. Bij Matteüs zijn het
verwijzingen naar het Eerste Testament, maar bij Johannes zijn het, behalve
een enkele verwijzing naar de Psalmen en Jesaja, opmerkingen die ingevoegd
lijken te zijn als uitleg voor de hoorder; zoals Johannes 2:21 waar de evangelist Jezus’ opmerking over de tempel die in drie dagen zal worden opgebouwd, uitlegt met: ‘Hij sprak van de tempel van zijn lichaam’. Ook in 2:24,
als Jezus besluit niet naar Jeruzalem op te gaan bij het Loofhuttenfeest, staat
zo’n uitleggende opmerking over het feit dat Jezus zich niet aan de mensen
toevertrouwde omdat hij ‘de mens’ kende. Nog duidelijker is het in Johannes
6, waar Jezus aan Filippus vraagt waar ze broden moeten kopen. Dan zegt de
evangelist dat Jezus dit vraagt ‘om hem op de proef te stellen, omdat hij wist
wat hij zou doen …’ Ook in Johannes 6:64b legt de verteller, terzijde, uit dat
Jezus wist wie hem geloofden en wie niet en wie hem zou verraden. In Johannes 18:4 vertelt de evangelist dat Jezus alles wist wat hem overkomen zou.
Ook in de laatste hoofdstukken wordt terzijde verteld dat de leerlingen de
Schrift, waarin duidelijk wordt dat Jezus uit de doden zou opstaan (Johannes
20:7) nog niet kenden. In Johannes 21 zegt de schrijver dat Jezus het verhaal
zo aan Petrus vertelde, dat duidelijk werd ‘met welke dood hij God verheerlijken zou …’ (vers 19) en in vers 23 wordt het gerucht ontzenuwd dat de discipel die Jezus liefhad niet zou sterven. Er zijn ook veel opmerkingen die de
Joodse traditie uitleggen, zoals de verwijzingen naar de feesten, maar ook de
opmerking bij de bruiloft in Kana: ‘Nu stonden daar naar het reinigingsgebruik van de Joden zes watervaten …’ of de opmerking bij de Samaritaanse
vrouw: ‘Want Joden gaan niet om met Samaritanen ...’ Deze opmerkingen
waarvan er 400 voorkomen in het vierde evangelie (Van Belle 1985, 63-104)
zijn duidelijk niet enkel narratief maar ook explicatief van aard. Van Tilborg
noemt ze communicatief en zegt dat ze vaak uitstijgen boven het verhaal om
de toehoorders en lezers aan te spreken. Daardoor hebben ze naar mijn mening mogelijk ook een didactische bedoeling (zie paragraaf II B 1.2).
Wat levert onderzoek naar de vreemde vragen en de tussenopmerkingen
op voor de catechese?
Gelezen vanuit de impliciete lezer en de werkelijke lezer wordt duidelijk dat
de vreemde vragen en de didactische tussenopmerkingen een didactisch
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doel hebben. Dat maakt dit vierde evangelie nog meer dan de synoptische
evangeliën een didactisch evangelie.

V B 3 Catechetisch herlezen vanuit doop- en avondmaalscatechese
V B 3.1 Mystagogie
In het kerkelijk woordenboek staat bij mystagogie: ‘mystagogie = spiritueel
ontwikkelingsproces, specifiek vierde en laatste fase bij de doopcatechese
waarbij het belangrijk is om het cognitieve te overstijgen en de diepere betekenis van de sacramenten en het geloof te vatten.’ (Pastoralia van Nationale
raad voor de liturgie RKK). In de hellenistische mysteriëncultus was mystagogie die inwijding van een ‘myste’ in het mysterie (zie ook paragraaf IV C 1.3).
Als zodanig functioneerde het begrip ‘mystagogie’ in de gnostiek. In de vierde
eeuw zien we ‘mystagogie’ opduiken binnen de christelijke context, met
name in de mystagogische catechesen van Origenes en Cyrillus van Jeruzalem. In zijn Mystagogische catechesen legt Cyrillus aan de pasgedoopten de
spirituele betekenis van de sacramenten (mysteria) uit, die aan hen in de
paasnacht waren voltrokken. Cyrillus’ mystagogie is erop gericht, ‘dat jullie
kennen (eidète) de openbare rituele voltrekking (emfasis), die op de avond
van de doop aan jullie is gebeurd’ (Cyrillus van Jeruzalem, mystagogische catechese I, 1). De mystagogie vond dus plaats ná de voltrekking van de doop.
Het wordt duidelijk in het traditionele gebed van de catechumenen na de
maaltijd: ‘Dat wij met een zuivere geest ontvangen, wat wij met de mond
genuttigd hebben’ (Cyrillus van Jeruzalem Procatechese 6, 33). Je kunt mystagogie dus omschrijven als: het begeleiden (agein) van een inwijdeling (mystès) bij zijn initiatie in het geheim (mystèrion) van wat uitwendig voltrokken
werd.
Na het tweede Vaticaanse concilie gaat dit oude gebruik een belangrijke rol
spelen, vooral door het denken van Rahner (Van den Berk 1999, 83). Door
hem heeft het begrip ‘mystagogie’ aan betekenis gewonnen binnen de theologie en daarbuiten. Maar ook Bonhoeffer en Rosenstock Huessy hebben het
mystagogische aspect van de disciplina-arcani (het uitleggen van de geheimen aan de leerlingen) uitgewerkt in hun Arkandisziplin. Dit is de geheimhouding van de mysteries van het avondmaal (id., 83 en 84).47 In Widerstand
47 Een reactie op de geheimhouding van de mysteries van het avondmaal herken ik in een toespraak van kardinaal Simonis in juni 2006 over de televisie uitzendingen van de RKK, waarin hij
uitsprak dat je zoiets intiems als de eucharistie niet in de huiskamer kon brengen.
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und Ergebung wordt er twee keer over Arkandisziplin gesproken in de brief
van 30.4.44. 'Es gibt Stufen der Erkenntnis und Stufen der Bedeutsamkeit; das
heißt es muss eine Arkandisziplin wiederhergestellt werden, durch die Geheimnisse des Christlichen Glaubens von Profanierung (door de dominante
wereld van het nationaal socialisme) geschützt werden' (185). In Rosenstock
Huessy’s Angewandte Seelenkunde wordt ook gesproken over het arcanum.
Daarin gaat het meer over het pastoraat. Rosenstock Huessy heeft het over
de diepere laag in de mens en in de taal en wil in het pastoraat tussen die
twee diepere lagen een brug slaan (Rosenstock Huessey 2014, 56). Bij Bonhoeffer is het meer het afschermen van het christelijk geloof zoals dat ook in
de vroege catechese gebeurde.
Mystagogie onderscheidt zich van geloofsoverdracht in welke vorm dan ook.
In de mystagogie brengt men iemand geen inhoudelijke kennis bij, maar de
reeds aanwezige beleving wordt geïnterpreteerd, of liever: ‘wordt doorzichtig
gemaakt tot op de ervaring van het mysterie; het geheim dat God is’. Dat hield
in dat men over de rituelen van de sacramenten, en over de eucharistie in het
bijzonder, niet sprak. Van den Berk haalt Jeremias (1980) aan, die zegt dat het
feit dat het Johannesevangelie geen instellingswoorden heeft, wijst op deze
disciplina-arcani. Ook wijst Jeremias op het feit dat de toespraak van Jezus
aan de tafel, in datzelfde evangelie, alleen te begrijpen is voor ingewijden. In
de eerste gemeenten waren dat diegene die in de paasnacht gedoopt waren.
Het is zinvol deze mystagogie vanuit het Johannesevangelie op een nieuwe
manier te bekijken met het oog op de catechese. Van den Berk (1999) heeft
de mystagogiek voor deze tijd wel in beeld gebracht. Hij heeft dat gedaan –
geheel in het spoor van de Rooms-Katholieke traditie –gebaseerd op de mystieke traditie (het schilderij van de opgang van de ziel). Hij gaat hierbij uit van
de theorie van de archetypen van Jung, waarbij opvoeding en leren wordt tot
‘het tot ontwaken brengen’ van datgene wat er reeds in de mens aanwezig
is. Er wordt in de catechese slechts hulp verleend op de weg van de geestelijke volwassenwording. Het zou echter ook goed mogelijk zijn om deze visie
op catechese een schriftuurlijke fundering te geven. Catechese geënt op de
dieptepsychologie loopt het gevaar het contact met de Schrift te verliezen,
omdat het dieptepsychologische Vorverständnis zozeer de overhand heeft,
dat de bijbeltekst niet of nauwelijks meer gehoord of gelezen wordt. Het
evangelie heeft echter genoeg mystagogie in zich om de mystagogische catechese daarop te funderen. Met kernwoorden als ‘zoeken’ en ‘verborgen zijn’
(zie ook de komende paragrafen) zijn er ook werkvormen voor gegeven in het
evangelie zelf.
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Griffith-Jones doet zo’n poging om de mystagogie te funderen op de Schrift,
maar geeft geen andere didactische aanwijzingen dan dat de tekst zo gebracht moet worden dat de hoorders het kunnen meemaken. Dat meemaken
stelt geheel nieuwe eisen aan de liturgie en aan de catechese en daaraan zal
ik in het volgende hoofdstuk aandacht besteden. Door de verborgen schrijfwijze van de evangelist wordt wel duidelijk dat er iets ontdekt en gezocht
moet worden en bovenal dat er iets uitgelegd moet worden. Door de vele
vragen in het evangelie wordt duidelijk dat wat er gebeurt bij het dopen en
tijdens de maaltijd niet in één keer helder is. Het opnieuw geboren worden
en de symbolen van brood en wijn moeten herhaaldelijk uitgelegd worden,
zoals de vraag van Nikodemus over het opnieuw geboren worden. Ook de
vraag van de tegenstanders: ‘Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven?’ (Johannes 6) is op te vatten als een vraag van hen die aan de maaltijd gaan deelnemen en nu willen weten wat daar gebeurt. Deze beide begrippen (opnieuw
geboren worden en brood om te leven) komen duidelijk naar voren in de
paasnacht, als de catechumenen gedoopt worden en voor het eerst deelnemen aan de maaltijd. Het feit dat de evangelist geen instellingswoorden overlevert, zou ook kunnen duiden op deze mystagogische invalshoek: ‘want in
tegenwoordigheid van de heidenen leggen wij de geheimen van Vader, Zoon
en Heilige Geest niet uit’ (Cyrillus van Jerusalem, Procatechesis 6:28-29 geciteerd bij Van den Berk 1997, 88).
V B 3.2 Doop- en avondmaalscatechese
Bekker (2001) zegt dat Johannes de praktijk van het avondmaal veronderstelt
en dat je zijn hele evangelie avondmaalscatechese zou kunnen noemen. Opvallend is dat er wordt opgeroepen om de werken, de tekenen, de dingen van
de Vader en de Zoon te doen en dat de volgelingen dat ook kunnen (Johannes
14:12) doordat ze zich de woorden te binnen brengen die Jezus heeft gesproken. Woorden die ze bewaard hebben of woorden die de Geest hun weer
te binnen zal brengen. De Geest blijkt dan eveneens een leermeester te zijn.
De Grieken of vreemdelingen die vragen om Jezus te zien, verwoorden de
grote vraag van een gemeente die Jezus wil volgen, maar die de meester zelf
niet meer kan zien. In de roep van Marta en Maria: ‘Als u hier geweest was,
was onze broeder niet gestorven’ (Johannes 11) klinkt het verlangen door van
een gemeente die verder moet zonder een lijfelijk aanwezige ‘HEER’. Schneiders (1999) wijst hier op Marta, als representant van de gemeente die hier
haar geloofsbelijdenis uitspreekt.
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Dat het evangelie een leerweg zou zijn voor hen die bij de gemeente willen
gaan horen en bij de gemeente willen blijven, lijkt te kloppen met de catechetische praktijk die Oskamp beschrijft in zijn proefschrift (Oskamp 1988, 32
en 33). Na de doop in de paasnacht en de viering van de maaltijd werden er
nog enkele lessen gegeven om de nieuwe leden het mysterie van wat ze nu
gevierd hadden, uit te leggen (zie ook de beschrijving van de apostolische
traditie bij Hippolytus paragraaf III B 4.2). Vandaar dat de naam van de eerste
zondag na Pasen luidde: Quasi modo geniti (als pas geboren kinderen, 1 Petrus 2:2). Want de leerlingen waren als nieuwe leden van de gemeente nog
als pasgeboren kinderen die nog melk nodig hadden omdat ze de volledige
uitleg (het volwassen voedsel) nog niet konden verdragen.
Deze catechetische opbouw naar de doop toe zie je in de eerste hoofdstukken
van het evangelie. Na de uitleg van Johannes over de doop en de wijn (Johannes 1 en 2) en het reinigen van de eredienst (bij de tempelreiniging) komt de
vraag van de catechisanten: ‘wat gebeurt er nu met je als je in de paasnacht
gedoopt wordt?’ Zelfs een Farizeeër, een vooraanstaande onder de Joden zoals Nikodemus, begrijpt niet waar het om gaat. ‘Jij bent een leraar in Israël en
je weet niet van deze dingen?’ Hier wordt ook duidelijk dat Nikodemus alleen
dient als opstap voor het verhaal. Na de uitleg komt Nikodemus niet meer
terug in dit verhaal, echter nog wel op twee andere plaatsen in het evangelie.
Wat levert de focus op doop en avondmaal op voor de catechese?
Het Johannesevangelie blijkt op een heel andere avondmaalscatechese te
wijzen dan we in de protestantse traditie kenden. De catechisanten werden
daar toegeleid naar het vieren van het avondmaal na het doen van de openbare geloofsbelijdenis. Het feit dat sinds het einde van de vorige eeuw ook
kinderen mee mochten doen aan de maaltijd, heeft dat veranderd, maar er
is nog geen avondmaalscatechese voor volwassenen ontwikkeld.
Lezen met een catechetische blik levert een nieuwe visie op doop- en avondmaalscatechese op en misschien wel een nieuwe doop- en avondmaalstheologie. In het Johannesevangelie wordt ons duidelijk gemaakt dat er behoedzaam met het mysterie van het sacrament dient te worden om gegaan. Niet
alles behoeft uitgelegd te worden. Tevens leert het vierde evangelie dat er na
de viering van het avondmaal uitleg en reflectie nodig is zodat de ‘leerlingen’
gaan begrijpen wat er gevierd is.
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V C De catechetische blik als hulp bij de exegese
Als we de catechetische leeswijze als methode gebruiken naast de in hoofdstuk II genoemde manieren van lezen dan zal blijken dat het een zinvolle aanvulling kan zijn op het schriftlezen. Ik zal hiervan enkele voorbeelden geven,
maar er zijn er naar alle waarschijnlijkheid nog meer te vinden.

V C 1 Johannes lezen in drieën
De opbouw in drie tournees, zoals Bekker in zijn structurele benadering geeft,
is geen algemeen gangbare manier van lezen. De lezing in drieën is niet alleen
vanuit de opdracht uit het Eerste Testament om op te gaan naar Jeruzalem te
verklaren, zoals Bekker doet. Die driedeling herkennen we ook in het feit dat
de catechese in de vroege kerk werd gegeven in drie jaar. De manier van het
lezen in drieën en de opbouw van kort, langer en heel lang in de verhaalopbouw zou prima passen bij een concentrisch curriculum waarbij je, naarmate
je dichter bij de doop in de paasnacht kwam meer verhalen over Jezus
hoorde. In het begin konden er dan naast die verhalen ook nog verhalen uit
het Eerste Testament verteld worden. Dit concentrisch curriculum beschrijft
Schneiders ook, zij noemt het een wenteltrap waarbij Jezus de spil is en de
lezer al lezend en de hoorder al horend langs bekende punten steeds hoger
komen (Schneiders 2003, 29). Voor wie de methode van Bekker niet wil volgen, zijn de drie paasfeesten ook een mogelijke verwijzing naar de driejarige
catechese en misschien een verklaring waarom Johannes drie paasfeesten
heeft tegenover de andere evangelisten, die er maar één vermelden.
Dat er een ongelijkheid is bij de indeling in drieën zoals Bekker (1997) aangeeft, pleit ook voor deze vorm van catechese, waarbij het leven van Jezus
steeds meer aan de orde komt naarmate de catechese dichter bij het keuzeen initiatiemoment, de doop, komt. Ook de lezing van Griffith-Jones geeft een
indeling in drieën te zien die kan aansluiten bij een driejarige catechese. Zijn
mystagogische leeswijze ziet Johannes 1-11 als een ‘Lese-Mysterium’. Zo’n
‘Lese-Mysterium’ is volgens Reitzenstein in The Hellenistic Mystery-Religions
(1978) een tekst die onder didactische begeleiding diende te worden gelezen.
Johannes 12-16 is dan de instructie en Johannes 17-20 is het deel waar de
‘verlichting’ van de lezers plaatsvindt in het ‘meemaken’ van de passie en de
opstanding.
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V C 2 De proloog als ouverture
Het eerste hoofdstuk van Johannes dat vaak de proloog wordt genoemd, is
ook te lezen als de ouverture van het Johannesevangelie. Net als in een muzikale ouverture worden hier de belangrijkste thema’s uitgezet. Bekker (1997)
laat zien dat de drie namen voor Jezus in de proloog reeds genoemd worden.
Men zou zich kunnen voorstellen dat iedere catechese begon met de proloog
van Johannes 1 als een soort geloofsbelijdenis (zie Griffith-Jones), waarin alle
thema’s van het hele evangelie als in een ouverture steeds aan de orde komen en waarbij, door de ‘wij’ zinnen in de tekst, de toehoorders zich reeds
opgenomen weten in een groter geheel (Van Tilborg 1988, 17). Griffith-Jones
toont dit doorwerken van de proloog in het evangelie onder andere aan bij
de opwekking van Lazarus, waar Marta’s belijdenis (Johannes 11:27) een herhaling is van Johannes 1:14 en 1:41-49. Het zou een apart onderzoek vragen
om te onderzoeken welke gedeelten uit de proloog, of welke thema’s uit de
proloog terugkomen in de verhalen van het vierde evangelie. In de exegetische uitwerking van Johannes 12 in het volgende hoofdstuk zien we in ieder
geval dat het Licht dat de duisternis over wint en het feit dat de wereld het
Licht niet heeft herkend, in dat bijbelgedeelte terugkomt.
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V C 3 Liturgisch lezen
Bij de liturgische leeswijze zagen we in hoofdstuk II als probleem – vooral bij
de methode van Guilding – dat het aantal verzen of perikopen niet past in
een driejarig leesrooster en dat het te veel is voor een eenjarig leesrooster.
Dit probleem geldt alleen bij liturgisch gebruik. Als het evangelie bedoeld is
als catechese, is een wekelijkse indeling niet altijd noodzakelijk. Men zou ook
na de verhalen uit het Eerste Testament steeds een verhaal uit het evangelie
hebben kunnen vertellen. Bijvoorbeeld het verhaal over de roeping van
Natanaël na het verhaal van de Jakobsladder en het verhaal van Nikodemus
na de uittocht en doortocht in Exodus, waar ook in de nacht een maaltijd
wordt gehouden en waar aan de tafel vragen worden gesteld (zie daarvoor
ook de parallellen met het Eerste Testament die Sahlin, Elderenbosch,
Tomson en Felsch noemen). Griffith-Jones (2008, 119) wijst er eveneens op
dat het hele evangelie te groot is om in de liturgie te worden gelezen. Hij ziet
het daarom als model voor wekelijkse catechese, waarbij de leerlingen stap
voor stap werden gebracht bij het moment van opnieuw (van boven) geboren
worden.
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V C 4 Verborgenheden zoeken
Als je met het oog van de moderne geschiedschrijving de Schrift leest, valt op
hoeveel de bijbelschrijvers niet opschrijven en beschrijven. Dit komt voor bij
alle bijbelschrijvers in het Eerste en Tweede Testament, maar de schrijver van
het vierde evangelie spant toch wel de kroon. In hoofdstuk II hebben we bij
de bespreking van de structuralistische leeswijze van Bekker (1997) gezien
hoe Bekker dit ‘verborgen zijn’ gebruikt als bewijs om aan te geven dat het
niet genoemde feest het Pinksterfeest is. Maar al lezend wordt ook duidelijk
dat de hoorders/lezers van het vierde evangelie op zoek moeten gaan naar
dat wat de evangelist niet direct vertelt in het evangelie. Johannes de Doper
neemt daar in het eerste hoofdstuk een voorschot op als hij Jezus als ‘verborgen onder ons’ aanwijst: ‘Midden onder u staat hij die gij niet kent.’ Veel andere gebeurtenissen worden niet of indirect benoemd, zodat het lijkt alsof de
verteller de betekenis verbergt in zijn verhaal of zijn verhalen vertelt met een
dubbele bodem. Er moet dus achterdochtig en zoekend gelezen worden in de
Schrift en dat is ook een catechetische manier van lezen. De naam van de
vierde evangelist, ‘de leerling die Jezus lief had’, is ook verborgen, want het
zou op alle leerlingen die Jezus liefhebben kunnen slaan en daarmee is het
ook een catechetische benaming. Schneiders werkt dit nog verder uit als een
symbool voor de impliciete (vrouwelijke) lezer (zie paragraaf II B 3.1b). Een
andere catechetische benaming komen we tegen bij de evangelist Lucas die
zijn hoorder/lezer Theofilus (Godelief) noemt.

V C 5 Historiserende methode
Het duidelijkst verheldert de catechetische blik de problemen van de historiserende benadering. Zo geven diverse exegeten aan dat er ernstige geografische problemen zijn met hoofdstuk 5 en 6 van het vierde evangelie. Als je
echter een andere indeling van het evangelie aanneemt, waarbij het meer
gaat om het curriculum dan om de chronologische volgorde, dan is zo’n hiaat
in de vertelling goed mogelijk, omdat er niet chronologisch, maar thematisch
of concentrisch verteld wordt.
In hoofdstuk 11:2 wordt Maria (de zus van Marta en Lazarus) reeds genoemd
als ‘zij die Jezus’ voeten zalfde (insmeerde)’ terwijl het verhaal over de voetwassing nog moet komen in Johannes 12. Binnen de historiserende methode
wordt duidelijk dat er iets niet klopt in de volgorde van de verhalen. Tenzij je
er van uitgaat dat het een didactische manier van vertellen is, waarbij de
schrijver de verhalen als bekend veronderstelt maar ze in een catechetische
volgorde heeft gerangschikt. Maria is dan duidelijk een van de karakters
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waarmee de evangelist zijn boodschap doorgeeft en de hoorders de mogelijkheid biedt om zich met deze karakters te identificeren (zie over dit ‘labelen’ ook het volgende hoofdstuk over Johannes 12).
In de constructie van de verschillende lagen (Tomson), redacteuren (Brown)
of edities (Ashton) is er nauwelijks oog voor de boodschap van de tekst en de
vraag waarom de eindredacteur toch de vorige versie heeft laten staan.
Brown zegt zelfs dat deze herhalingen geen didactisch doel hebben (Brown
1998, xxiv). We weten immers dat herhaling essentieel is in het leerproces en
dat de vierde evangelist daar veelvuldig gebruik van maakt. Het zou dus heel
goed kunnen dat de herhalingen in het Johannesevangelie wel een didactisch
doel hebben.
Als de historiserende methode spreekt van een school van Johannes zou het
boeiend zijn om met een catechetische blik de doelstelling en methode van
deze school te ontdekken. Is het een methode die gebaseerd is op de doelstelling van hoofdstuk 20:31 of is het een instructie voor het gemeente-zijn?
In paragraaf III A 2 wordt de opzet van zo’n school beschreven zoals Culpepper dit heeft onderzocht.
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Hoe helpt de catechetische blik bij de exegese?
De catechetische leeswijze kan helpen om diverse moeilijkheden op te lossen
die bij de andere leeswijzen min of meer zichtbaar worden. Er blijkt dus als
aanvulling op de diverse leeswijzen ook een catechetische leeswijze mogelijk
te zijn die bestaande exegetische problemen kan oplossen.
V D Samenvatting en conclusie
De onderzoeksvraag was:
Welke bijdrage levert een catechetische blik bij de lezing van het evangelie
naar Johannes voor zowel de catechese als de exegese?
Nu op verschillende manieren het Johannesevangelie is gelezen kunnen we
concluderen:
o De tekst van het Johannesevangelie lijkt gericht op catechese en gemeenteopbouw. Op grond van mijn onderzoek denk ik te kunnen spreken van
een opzet die didactisch van aard is en gericht op de jonge gemeente. Omdat ik het didactisch handelen gericht op de vorming van de kerk in mijn
eerste hoofdstuk catechese noemde, zou je kunnen spreken van een catechetische opzet van het vierde evangelie. Dat blijkt duidelijk in de kernwoorden die de evangelist gebruikt; zoals geloven, doen, tekenen, zien,
beelden enz.
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o Omdat de schrijver van het Johannesevangelie zoveel Joodse feesten
noemt, is het mogelijk om, uitgaande van het vieren van de feesten, een
catechetisch curriculum op te bouwen, waartoe we een aanzet vinden bij
Boendermaker en Monshouwer en Bekker.
o De vreemde vragen en de commentaarzinnen (didactische tussenvoegsels)
die er in het evangelie te vinden zijn, zijn wel het meest karakteristiek voor
Johannes. Geen van de andere evangelisten kent een dergelijke manier van
vragen. Enkele exegeten zoals Ashton, Culpepper, Schneiders en GriffithJones geven aan dat de evangelist in die vragen de ‘impliciete hoorder’, dat
wil zeggen: de hoorder van toen, op het oog heeft en dat de ‘raadsels’ horen bij de initiatieprocedure. Geen van hen heeft echter de godsdienstpedagogische consequenties van deze vragen uitgewerkt, zoals in dit onderzoek gebeurt.
o Het grote accent op het water in de verhalen van het vierde evangelie zou
kunnen wijzen op een instructie voor de catechumenen die in de paasnacht gedoopt werden. Ook de indeling van het evangelie in drieën (drie
paasfeesten) zou kunnen wijzen op een driejarige catechese die aan de
doop vooraf ging.
o In het Johannesevangelie lijkt een groot gedeelte (Johannes 13-17) geschreven voor toerusting van de gelovigen en de opbouw van de jonge
kerk. Dat past in een mystagogische catechese waarin ná de doop in de
paasnacht aan de catechumenen werd uitgelegd wat de sacramenten van
doop en avondmaal – die ze meegemaakt hadden – betekenden.
o Het gefaseerd uitleggen van begrippen, tekenen en metaforen wijst ook op
een didactische invalshoek.
o Door de verborgen schrijfwijze van de vierde evangelist wordt eveneens
duidelijk dat er een diepere laag te ontdekken is in het verhaal over Jezus.
Dat vinden we vooral terug bij de verhalen over het avondmaal. Alle avondmaalselementen komen door het hele evangelie heen ter sprake; de wijn
in hoofdstuk 2, het brood in hoofdstuk 6:22-59 en de Pesachmaaltijd wordt
beschreven aan het meer van Tiberias (Johannes 6:1-15). Echter van een
‘laatste avondmaal’ en van de instellingswoorden is in het Johannesevangelie geen sprake. Toch is de inhoud van de verwijzingen naar Jezus als het
brood volop in het evangelie te vinden.
o Het leren van, voor en door ervaringen komt duidelijk voor in de hierboven
beschreven mystagogische catechese waar het ervaren aan het reflecteren
vooraf gaat. Maar het is ook herkenbaar in het accent op het doen van de
woorden, de tekenen en de geboden waartoe de evangelist oproept. Dit
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heeft zeker gevolgen voor de vorm waarin de catechese zou kunnen worden gegeven.
o Dat de schrijver van het vierde evangelie begrippen en woorden uit zijn
omgeving gebruikt, zoals ‘logos’ en ‘kinderen van het licht’, maar die heel
anders inkleurt, wijst op een correlerende vorm van leren. Dit correlerend
aspect zit echter niet in de beelden die de evangelist gebruikt, maar in de
vorm waarin hij de boodschap verpakt.
o Voor de exegese is het lezen met een catechetische blik een aanvulling op
de manieren van schriftlezen. Het kan de problemen die zich voordoen bij
de andere leeswijzen in een ander licht zetten. Het zou pleiten voor een
meer catechetische manier van lezen van de hele Schrift en een blijvende
zoektocht naar de didactische wijze van schrijven van de bijbelschrijvers.
o Voor de catecheet is het boeiend te ontdekken, wat deze conclusies opleveren voor de hedendaagse catechese. Dat onderzoek en de praktische uitwerking daarvan staat in hoofdstuk VII.
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HOOFDSTUK VI JOHANNES 12 ALS CRUCIALE WENDING
Werkvertaling met uitgebreid commentaar en didactische aanwijzingen.

VI 1 Inleiding
In hoofdstuk II B 2 constateerden we dat de structuur van het Johannesevangelie ook catechetische en didactische consequenties kan hebben. Uitgaande
van de conclusies uit de vorige hoofdstukken zie ik als een ideale structuur
om het vierde evangelie te lezen met een catechetische blik, de volgende:
JEZUS’ ONTMOETING MET DE WERELD

A. proloog en eerste keuzemoment (Johannes 1)
B. optreden in Jeruzalem en Galilea (Johannes 2-11)
CRUCIALE WENDING

C. omslag na de opwekking van Lazarus (Johannes 12)
ONTMOETING MET EN INSTRUCTIE VOOR DE LEERLINGEN

A”. gesprekken aan de tafel (Johannes 13-17)
B”. Passie (Johannes 17-19) en Pasen (Johannes 20 en 21)
Chennattu heeft ons gewezen op het eerste keuzemoment voor de leerlingen
in Johannes 1:15-51 (paragrafen II A 2.5 en V A 3). Nieuwenhuis en Van Tilborg wijzen ons op het optreden in Judea en Galilea waarbij Jezus lijkt te
vluchten naar Galilea omdat men in Judea zijn woorden niet wil horen (paragrafen II A 1.3b en II A 1.4b).
In navolging van Brown, Moody Smith, Tomson, Elderenbosch, Chennattu en
vele anderen lees ik Johannes 13-17 als een instructie voor de leerlingen
daarom heb ik het als A” aangegeven. Het is een verdieping van de kennis
over Jezus en de keuze die de leerlingen moeten maken, zoals we die al in
Johannes 1 tegen kwamen. B” is ook weer een optreden van Jezus dat alleen
door de leerlingen als verheerlijking wordt gezien en waaruit voor hen ook
weer een opdracht voortkomt (Johannes 20 en 21).
Zo kunnen we concluderen dat hoofdstuk 12 van het Johannesevangelie (met
enkele verzen uit hoofdstuk 11) qua inhoud en opbouw een sleutelhoofdstuk
blijkt te zijn voor catechese en gemeenteopbouw. Niet alleen is het goed te
gebruiken voor de catechese maar ook lijkt het wel of de evangelist het met
bepaalde didactische bedoelingen op deze manier heeft opgeschreven.
Hierin verschil ik van mening met Culpepper (1983, 225) die het een ‘tussenhoofdstuk’ noemt. Vanuit de exegetische leeswijzen in hoofdstuk II zagen we
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al dat veel exegeten bij de opwekking van Lazarus een ‘knip’ in het evangelie
zien en dan verder gaan met hoofdstuk 13. Op die manier blijft hoofdstuk 12
een beetje in het luchtledige hangen en wordt het catechetisch belang van
hoofdstuk 12 ondergesneeuwd. Hoofdstuk 12 is als het ware een tweede –
en dan een catechetische – ouverture. Na de opwekking van Lazarus wordt
er een soort samenvatting gegeven en volgt er een duidelijke didactische instructie voor het gemeenteleven. Van Tilborg (1988, 139) wijst erop dat er
exegeten zijn die Johannes als het ware twee boeken laten schrijven Johannes 1-11 en Johannes 13-20, die omdat ze achter elkaar staan als één boek
kunnen worden opgevat. Sommigen zien het twaalfde hoofdstuk als een tussenhoofdstuk waar de schrijver nog wat restverhalen in moet onderbrengen.
Van Tilborg ziet een dubbele opzet in dit hoofdstuk, het is het einde van de
eerste verhaallijn (want Lazarus komt nog op allerlei manieren voor in dit verhaal) en vanwege de zin: ‘het Pesach van de Joden was nabij’, is het de opmaat voor alles wat gebeurt tot hoofdstuk 20 toe. Hij ziet hoofdstuk 11 en 12
als een tweeluik (id., 123) omdat er veel dezelfde personen en plaatsen in
voorkomen zoals Maria, Marta en Lazarus en Betanië.

VI 2 Structuur van het hoofdstuk
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Dat cruciale twaalfde hoofdstuk is in te delen in vijf verschillende narratieve
onderdelen met twee tussenstukken. De indeling kan ook anders, maar vanwege de didactische en catechetische leeswijze kies ik ervoor de narratieve
perikopen als leidraad te hanteren om zo het hoofdstuk te structureren. Op
grond van deze ‘verhalen’ lijkt het zinvol te lezen vanaf vers 55 in het 11e
hoofdstuk (ook Bultmann begint daar). Een cesuur maken tussen de vraag
van de Grieken en het beeld van de graankorrel (wat de Canisius-vertaling
doet) verzwakt het beeld dat Jezus hun als antwoord geeft. Andere vertalingen maken een cesuur tussen het verhaal van de graankorrel en de aankondiging van Jezus’ lijden, maar dan laat je het verband tussen dit beeld en Jezus’ ontroering los. Johannes 12:37-50 zou in een keer gelezen kunnen worden als een proloog op hoofdstuk 13-17, maar uit catechetisch oog punt kies
ik er voor de reactie van de mensen − wel of niet geloven – los te koppelen
van Jezus’ getuigenis over zijn zending. De indeling wordt dan als volgt:
A. begint bij hoofdstuk 11:55 en gaat tot 12:8: de laatste opgang naar Jeruzalem en de zalving in Betanië (Bultmann laat het lopen van 11:55 naar
12:19).
X’. vers 9-11: het eerste tussenstuk over het gedrag van de Joden en overpriesters.
B. vers 12-16: de intocht in Jeruzalem.
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X”. vers 17-19: vervolg van X’, een tweede tussenstuk over het gedrag van de
menigte en de Farizeeërs (je zou er ook voor kunnen kiezen om deze commentaarzinnen bij B te trekken, omdat ze als een flashback daarop gelezen kunnen worden)
C. vers 20-36: de vraag om Jezus te mogen zien en Jezus’ reactie op de aankondiging van zijn lijden.
D. vers 37-43: Johannes legt uit wat geloven is.
E. vers 44-50: Jezus legt uit hoe hij door de Vader is gezonden.
Het zijn dus vijf verhalen met twee tussenstukken over de reacties van de
omgeving. Gelezen met een catechetische bril staat centraal:
C. de vraag om Jezus te zien
Daarvoor staan de zalving van Jezus en de intocht in Jeruzalem als meer narratieve gedeelten. Daarna volgt de uitleg van geloven en legt Jezus zijn verbondenheid met de Vader uit (dit is al een inleiding op het instructieve karakter van de volgende hoofdstukken).
Van Tilborg (id., 141) ziet een andere structuur, die meer een datumlijstje is:
 zes dagen voor Pasen: Betaniëmaaltijd (12:1- 11)
 vijf dagen voor Pasen: intocht in Jeruzalem (12:12-19)
 (vier dagen voor Pasen): Griekenscène (12:20-36)
 (drie dagen voor Pasen): monoloog van Jezus (12:44-50)
 twee dagen voor Pasen: (’s nachts) maaltijd gevangenneming, verhoor,
verloochening door Petrus (13:1-18:27)
 één dag voor Pasen: verhoor door Pilatus, verheffing en begrafenis
(18:29-19:41)
 PASEN: LEEG
 eerste dag na Pasen: verschijning aan Maria Magdalena en leerlingen
(20:1-23)
 acht dagen na de eerste dag: verschijning aan de twaalf (inclusief Tomas) (20:24-28)
Hij maakt daarbij een kleine leesreconstructie in het midden van het twaalfde
hoofdstuk om het tot een logisch geheel te maken. Ook voor Van Tilborg is
de Griekenscène (Johannes 12:20-36) een scène die narratief gezien niet zonder belang is voor het geheel van het verhaal en boven het verhaal uitstijgt
naar de toehoorders die in de diaspora leven (id., 146).

Hoofdstuk VI Johannes 12 als cruciale wending

217

VI 3 Het hoofdstuk vers voor vers
A. De laatste opgang naar Jeruzalem en de zalving in Betanië
11:55 Het Pesach van de Joden kwam nabij1
en velen trokken vanuit het [platte]land op naar Jeruzalem,
vóór Pesach, om zich te heiligen2.
56
Zij zochten Jezus; en zeiden, toen ze met elkaar in het heiligdom stonden:
‘Wat denken jullie, hij zal toch zeker niet naar het feest komen?’
57
De overpriesters en de Farizeeërs hadden inmiddels geboden:
dat als iemand wist waar hij was, hij dat zou melden, zodat ze hem konden grijpen.
12:1. Jezus kwam3 zes dagen voor Pesach naar Betanië4
waar Lazarus was, die Jezus uit de doden opgewekt had5.
1

De zin is een duidelijke parallel met Johannes 2:13.Van Tilborg (1988, 74) geeft aan dat
de benaming ‘Pesach van de Joden’ aangeeft dat voor de auteur dit al niet meer hèt paasfeest was. De opstanding van Jezus heeft het paasfeest voorgoed anders gekleurd. Het kan
echter ook gelezen worden als een van de expliciterende tussenvoegsels van Johannes.
Het gaat hier om het derde paasfeest in het evangelie.
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2 Ik

kies voor ‘heiligen’ hoewel ἁγνίζω (hagnizō) ook ‘reinigen’ kan betekenen, omdat heiligen meer inhoudt dan reinigen en ook op het hele leven betrekking heeft (zie o.a. Handelingen 21).
3

Jezus komt… hij is weggegaan uit Betanië (zie vorige verzen) hij komt uit de verborgenheid, uit Efraïm, uit de wildernis. Jezus komt… of hij zou komen was immers de vraag van
allen die opgaan naar Jeruzalem (Johannes 11:56). Hij ‘komt’ en ‘gaat niet op’ naar Jeruzalem zoals in Johannes 2:13; 5:1 en 7:10 (waar hij op
gaat in het verborgene).
4 Betanië:

bet-ani, huis van de anawiem (kleinen), een dorp op de oostelijke helling van de
olijfberg (Marcus 11:1), sommigen identificeren het met Ananja (Nehemia 11:32). De
plaats komt vaak voor in het Tweede Testament. Volgen Matteüs brengt Jezus hier de
nacht door na zijn glorieuze intocht (Matteüs 21:17). Het is volgens de synoptici de laatste
plaats op de pelgrimsroute van Jericho naar Jeruzalem (Marcus 11:1; Lucas 24:50–1), volgens (Johannes 11:18) ligt het vijftien stadiën (ca. drie kilometer) van Jeruzalem. Ook
wordt verteld dat Marta, Maria en Lazarus daar woonden (Johannes 11:1). Volgens Lucas
is het de plaats van de hemelvaart (Lucas 24:50-51). Monshouwer en Boendermaker zien
het als theologische en geen geografische plaats en horen er het woordrijm in met de
plaats waar Jezus doopte (zie paragraaf II C.4)
5 Deze

omschrijving van Lazarus komt nog twee keer voor in dit hoofdstuk (vers 9 en 17).
Dit ‘label’ voor Lazarus is bijzonder omdat het wel erg veel dubbele informatie geeft als je
het in chronologische volgorde leest. Waarom herhaalt de schrijver dit? Het zou kunnen
dat Johannes 12 als los hoofdstuk gefungeerd heeft, maar kan ook (als het evangelie in
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gedeelten per zondag werd gelezen) het begin zijn van een nieuwe perikoop in een nieuwe
week, waarbij het werd genoemd als het teruggrijpen op de vorige lezing.

2.

Zij maakten daar voor hem een maaltijd klaar; Marta diende6
en Lazarus was één van hen die met hem aanlagen7.

6

De rolverdeling is als bij Lucas. Marta dient en organiseert en Maria zit aan Jezus’ voeten.
In tegenstelling tot de beschrijving bij Lucas is zij geen luisterende leerling maar een handelende leerling; zij zalft zijn voeten (zie paragraaf V B 1.1). Maria is bij Johannes een ander
dan de Maria in de parallelle teksten bij Matteüs en Marcus daar heeft zij geen naam zij is
‘een vrouw’ en bij Lucas is zij een ‘zondares’. De klassieke uitleg is dat het hier niet zou
gaan om Maria van Betanië maar om Maria Magdalena. Johannes heeft Maria al eerder
genoemd in het begin van hoofdstuk 11:2 als Maria, die zijn voeten met olie zalfde. Zo
wordt ook zij van een label voorzien net als Judas en Lazarus.
7

Waarom is Lazarus met nadruk een van hen die aanlagen en aten? Vertelt de evangelist
dit om aan te geven dat hij echt was opgestaan? Lazarus doet niets, de vrouwen regelen
alles. Hij wordt met nadruk als gast genoemd. Het ‘zij’ van het begin van dit vers zou op
alle drie kunnen slaan, maar ik denk dat het op Marta slaat gezien haar gedrag in het vorige
hoofdstuk. Ook in dat gedeelte valt Lazarus op omdat hij niets zegt, maar alleen doet wat
Jezus hem toeschreeuwt.
3.

Maria nam een pond8 echte, kostbare nardusmirre
en smeerde de voeten van Jezus in9
en droogde zijn voeten10 met haar haren11.
Het huis werd gevuld met de geur van mirre12.

8

Er zijn vertalers die λίτρα ook hier vertalen met kruikje. Een ‘pond’ λίτρα (litra) komt
echter alleen hier voor en in Johannes 19:39, daar is het Nikodemus die honderd pond
mirre bij zich heeft om Jezus te balsemen. Matteüs en Marcus hebben: ἀλάβαστρον, een
fles of kruikje, dat is waarschijnlijk de reden voor NBV en anderen om het hier ook zo te
vertalen. Ik kies voor ‘pond’ om het eigene van Johannes te laten horen.
9

Is ἀλείφω (aleiphō) insmeren of zalven? Voor zalven kiezen Brown en Schneiders. Als
Jezus als gezalfde (koning/Messias) reeds gezalfd is, mogen nog wel zijn voeten gezalfd
worden. Brown wijst ook op de zalving tot koning of Messias die op de manier van de
voetwassing herhaald kan worden (Brown 1966, 443).
Maar Jezus zelf legt het uit als zijnde voor zijn graflegging (Johannes 12:7). De herhaling
van de woorden ‘pond’ en ‘nardus’ in 19:39 wijst ook op die graflegging. De olie wordt
uitgegoten of ingesmeerd. Het is geen rituele daad zoals bij een koning of priester, maar
een lichaamsverzorging zoals in psalm 23: ‘Gij zalft mijn hoofd met olie’. Daarom heb ik
ἀλείφω (aleiphō) vertaald met ‘insmeren’. Het woord kan ‘balsemen’ en ‘insmeren’ betekenen en daar speelt Johannes mee.
10 Waarom

‘voeten’? De synoptici hebben ‘hoofd’. In Johannes 11:32 valt Maria ook aan
Jezus’ voeten terwijl Marta een belijdenisgesprek met Jezus voert (11:21-27). Bultmann
zegt (1971, 414) dat het haar nederigheid aangeeft. Schneiders (1999, 108) denkt dat het
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verwijst naar de voetwassing in Johannes 13. Zij wijst erop dat Jezus zegt bij de voetwassing ‘Als je rein bent hoef je niet meer te baden alleen je voeten moeten nog gewassen
worden’.
11

Er zijn mensen die de losse haren van Maria uitleggen als teken dat zij een lichtekooi
zou zijn. Maar het is de vraag of alle vrouwen hun haren wel opgestoken hadden in die
tijd. Misschien is het een interpretatie achteraf of een uitleg die is ingegeven door Lucas
7:36-50 waar een zondares met haar tranen Jezus voeten droogt? Brown zegt eveneens
dat het verhaal bij Lucas de achtergrond is voor deze bewering (Brown 1966, 450). Nieuwenhuis ziet een parallel met het Hooglied (5:3) ‘Ik heb mijn voeten gewassen’. Hij ziet
Maria als de bruid (Nieuwenhuis 2004, 235).
12

Prediker zegt dat de goede naam van een mens is als nardusolie (Prediker 7:1). (Bekend
is uit de kunstgeschiedenis dat het bij de oosterse maaltijd hoorde om niet alleen lekker
te eten maar om het ook lekker te laten ruiken.) Bultmann spreekt met een verwijzing
naar Ignatius van de geur van kennis.

4.
5.

Judas Iskariot, één van zijn leerlingen, degene die hem zou overleveren13 zei:
‘Waarom is deze mirre niet verkocht voor 300 denarieën /een jaarloon
en aan de armen gegeven?’

13 Ik kies
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voor de vertaling van ‘overleveren’, bij de vertaling van παραδίδωμι (paradidōmi)
omdat παραδίδωμι letterlijk betekent ‘overgeven’ in andere handen en dat is zowel traditie (overlevering) als uitleveren. Judas wordt vaker in het evangelie zo genoemd (Johannes 6:71 en 12:9). Bij Johannes begint de defamatie van Judas (volgens Bultmann 1971,
416 en B. Aalbers 2001, 406 & 407) Bij de synoptici zijn degene die de opmerking maken
‘sommigen’ of ‘alle leerlingen’ en niet Judas.

6.

7.

8.

Hij zei dit niet omdat de armen hem aan het hart gingen, maar omdat
hij een dief was; want in het bezit van de beurs nam hij weg van wat
erin werd gedaan.
Jezus zei:
‘Laat haar toch, opdat zij dit bewaart14 voor de dag van mijn begrafenis.
Want de armen hebben jullie altijd bij je15, maar mij hebben jullie niet
altijd.’

14

Het woord bewaren roept verschillende associaties op, zoals ‘In haar hart bewaren’
wat we lezen bij Lucas als Maria de moeder van Jezus al deze woorden ‘bewaarde’ in
haar hart. Het woord τηρέω (tērĕō) dat Johannes hier gebruikt, betekent bewaken, gehoorzamen of onthouden, letterlijk en figuurlijk. Lucas gebruikt bij Maria de moeder van
Jezus in Lucas 2 het woord συντηρέω (syntērĕō). Elderenbosch wil het letterlijk lezen en
suggereert dat ze het bewaart tot de begrafenis. Hij denkt dat Maria de nardusolie gebruikt die ze voor haar eigen begrafenis heeft gespaard.
Het ‘met het oog op mijn begrafenis’ is waarschijnlijk zo bedoeld: Maria zalft Jezus nu al,
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want zij beseft (in tegenstelling tot de leerlingen) dat zijn dood en begrafenis dichtbij
zijn.
15

De verwijzing naar Deuteronomium is in dit hoofdstuk de eerste van de vele citaten uit
en verwijzingen naar het Eerste Testament en roept het beeld op van het sabbatsjaar. De
gebruikelijke uitleg is dat Jezus zichzelf veel belangrijker vindt dan de armen, en dat armoede bestrijden toch zinloos is. Deuteronomium 15:11 (waarheen dit gedeelte verwijst)
geeft een ander beeld. Ook al wordt het sabbatsjaar gevierd, de armen zullen er altijd zijn.
Toch is dat geen belemmering om het sabbatsjaar te houden. Zo kan het ook hier klinken.
De armen zullen er altijd zijn, maar dat weerhoudt je er niet van Jezus te eren.

DIDACTISCHE ASPECTEN IN DIT GEDEELTE
De herhaling van Johannes 2 klinkt mee. ‘Het Pesach van de Joden was nabij,
en Jezus trok op naar Jeruzalem’. Opvallend is het herhalen van de opmerking
dat Lazarus door Jezus uit de doden is opgewekt (alsof we dat na hoofdstuk
11 niet al wisten). Zoals Judas het label krijgt ‘die hem zou overleveren’ krijgt
Lazarus het label ‘die hij uit de doden opwekte’. Dat herhaalt zich in vers 9 en
17, alleen is bij dat laatste vers toegevoegd: ‘die hij uit het graf geroepen had’.
Maria is ‘zij die zijn voeten met olie insmeerde’ al in Johannes 11:2. Ook dit
labelen kan een duidelijke didactische notie hebben. Bakhos wijst op het onderzoek van Parry en Lord die zeggen dat juist in een mondelinge leertraditie
deze labels gebruikt worden om de personen waarover verteld wordt duidelijk te schetsen (Bakhos 2010, 492). Johannes veronderstelt de verhalen bekend bij zijn toehoorders maar vertelt het nu op de goede manier. Maria die
het label heeft: ‘zij die zijn voeten met olie insmeerde’, wordt nu in het volle
licht gezet. Gezien de handelingen in dit verhaal zou je je kunnen afvragen of
dit verhaal een correctie zou kunnen zijn op Lucas door Maria als handelende
leerling in te voeren en niet alleen als luisterende (dit kan eveneens een verwijzing zijn naar het leren door doen {zie paragraaf V B 1.1}).
De discussie van Jezus met Judas over ‘de armen’ waarbij wordt teruggegrepen op het Eerste Testament (Deuteronomium 15:11) en het sabbatsjaar, is
een mogelijkheid voor de catechese om het verband tussen het Eerste en
Tweede Testament aan te geven en opzoek te gaan naar de verbanden met
dat Eerste Testament die de schrijver als bekend veronderstelt. In deel B vertelt de schrijver van het evangelie immers heel expliciet dat gebeurde wat
‘geschreven’ was.
Het hoofdstuk begint met een maaltijd door Marta georganiseerd, en met
een leerling die een vrouw is (Maria van Betanië), die aan de voeten van Jezus
zit. Deze door Johannes gebruikte karakters kunnen identificatiemodellen zijn
voor de catechisanten. Bovendien worden de karakters Maria van Betanië en
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Judas tegenover elkaar gezet als modellen voor het leerling-zijn. Naar aanleiding van de ‘zalving’ door Maria ontstaat de discussie of je overdadig mag zijn
in je ‘eredienst’ (12:1-5), of dat je het geld aan de armen moet geven, zoals
klinkt in de opmerking van Judas (12:6-8). Dan volgt het antwoord van Jezus
dat de armen er nog altijd zijn en dat Jezus er niet altijd is. Catechetisch gezien
is het waarschijnlijk dat dit deel ook gaat over de eredienst. In dit eerste deel
van hoofdstuk 12 kun je dus ook lezen dat eredienst en aanbidding een plaats
mogen hebben en even royaal en overvloedig mogen zijn als de zorg voor de
armen (zie Deuteronomium 15). Voor de gemeenteopbouw liggen er in de
opmerking van Judas ook nog vragen over de verdeling van het geld in een
gemeente of kerkelijke gemeenschap (zie de catechetische schets in hoofdstuk VII).

X’. het eerste tussenstuk
9.

Een grote menigte uit de Joden16 wist17 dat hij daar was,
en kwam niet alleen vanwege Jezus, maar ook om Lazarus te zien,
die hij uit de doden opwekte.

16
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Hier weer de Joden, Ἰουδαῖοι (Ioudaioi), hier zijn het duidelijk de omstanders en heeft
het niets vijandigs. De vijandigheid komt pas in het tweede deel bij de overpriesters. De
Ἰουδαῖοι vertalen – zoals Nieuwenhuis doet – met ‘die uit Jeruzalem’ is dus ook niet vol te
houden. In het vorige hoofdstuk zijn het ook de Joden die Maria in haar huis troosten
(Johannes 11:31). Zie de paragrafen II A1.3d, II A 1.4b enz. over de ‘Joden’ bij Johannes.
De evangelist spreekt over een menigte. Dit woord komt in dit hoofdstuk vier keer voor.
17 Het

woord ‘kennen’ of ‘te weten komen’ γινώσκω (ginoskō) zou ook gebruikt kunnen
worden voor leren (zie paragraaf V B 2.1).

10.
11.

En de overpriesters maakten plannen om ook Lazarus te doden18,
omdat vanwege hèm velen uit de Joden in Jezus gingen geloven19.

18 Lazarus

doden terwijl in het vers daarvoor staat dat hij de uit de dood opgewekte is. Dit
klinkt behoorlijk scherp. Het geeft de vermelding van Lazarus die uit de doden was opgewekt in vers 1 en vers 9 nog meer nadruk.
19 In paragraaf V B 1.1 staat bij de kernwoorden dit πιστεύω (pisteuō) εἰς ‘geloven in’ verder

uitgewerkt. En wordt er gewezen op het verschil in betekenis van ‘geloven’ in het profane
Grieks en zoals het woord bij Johannes wordt gebruikt. Tevens wordt Dodd geciteerd die
zegt dat ‘geloven in’ typisch Johanneïsch is.

DIDACTISCHE ASPECTEN IN DIT GEDEELTE
De dreiging van de dood wordt duidelijk geschetst en geeft het opgaan naar
Jeruzalem in de komende verzen een andere lading. Ook hier wordt alvast
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een toespeling gemaakt op de tekenen – in dit geval de opwekking van Lazarus (het zesde teken) – waardoor de omstanders/toehoorders zijn gaan geloven (zie ook paragraaf V B 1.1). Dit wordt in deel X” herhaald. Het gaat dus
duidelijk over het volgen, en er wordt verteld dat je als opgestane volgeling
van Jezus (zoals Lazarus), je leven niet zeker bent. Aanvankelijk geldt dit alleen
voor Lazarus, maar impliciet geldt het ook voor alle (van boven) nieuw geboren leerlingen. Je mag opnieuw leven maar men zal proberen je te doden (Johannes 12:10 en 11). Heel naïef gaan de volgelingen vervolgens mee om zingend (met woorden van Psalm 118, Psalm 89) Jeruzalem in te trekken. Als het
straks gevaarlijk wordt, zijn ze niet meer zo ‘volgzaam’.

B. De intocht in Jeruzalem
12. Toen de volgende dag de grote menigte die naar het feest gekomen was,
hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam,
13. rukten die takken van de palmbomen20, gingen uit, hem tegemoet, en
schreeuwden:
‘Hosanna! Gezegend die komt in de naam van de Heer.
De koning van Israël’.
14. Jezus vond een ezeltje en ging erop zitten, zoals geschreven staat21:
15.
‘Vrees niet, dochter Sion:
Zie, jouw koning komt,
hij zit op een ezelsveulen.’
20

De takken van de palmbomen horen niet alleen bij het Loofhuttenfeest, maar ook bij
het wekenfeest als er met de ‘loelaf’ gezwaaid wordt. Volgens Boendermaker en
Monshouwer geeft dit de grootheid en belangrijkheid van het komende paasfeest aan
(Boendermaker 1993, 153). Bultmann wijst op de verbinding met Johannes 11:55 waar
een grote menigte opging naar Jeruzalem.
21 In dit deel komen opvallende veel citaten uit het Eerste

Testament voor. Als er geen psalmen geciteerd worden spreekt de evangelist over het geschreven staan van de woorden.
Niet alleen Jesaja 40:9 klinkt zo mee maar ook de inwijding van koning Salomo, 1 Koningen
1:33-40. Salomo de zoon van David wordt ook op een ezel gezet en wel die van de koning
zelf. De mensen roepen langs de weg. De zalving van Salomo is echter na de tocht op het
ezeltje. In tegenstelling tot de synoptici worden er bij Johannes geen mantels uitgedaan
en neergelegd. Psalm 118 wijst wel naar Pasen met vers 24: ‘Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt’. Toch is het gaan zitten op een ezel ook bij Salomo in 1 Koningen een pretentieus
gebaar, het lijkt wel een soort PR stunt van Salomo, die we ook herkennen in de intocht
van Simon de Makkabeeër (1 Makkabeeën 13:51). Nieuwenhuis spreekt van een messiaanse protest demonstratie (Nieuwenhuis 2003, 239).

16.

Dit begrepen22 zijn leerlingen eerst niet, maar toen Jezus was verheerlijkt, tóen bedachten23 zij dat dit over hem geschreven stond
en dat zij dit met hem gedaan hadden.
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22 Opnieuw

het woord ‘begrijpen’ of ‘kennen’ γινώσκω (ginoskō). De Statenvertaling vertaalt het met ‘dit verstonden’ zijn leerlingen eerst niet. Het woord ‘verstaan’ heeft tegenwoordig alleen nog een auditieve betekenis of betrekking op het taalgebruik. Ik denk vanwege deze commentaarzin dat Johannes bewust heel ‘gewoon’ over de intocht schrijft.
Bultmann zegt dat het zo summier is om dat Johannes het overgenomen heeft van de
synoptici of uit de Q-bron (Bultmann 1971, 417).
23

Hier staat μιμνῄσκομαι (mimnēskomai). Volgens Murre (530) gebruikt LXX dit voor ‘gedenken’ ( זכרzakar) daarom houd ik de vertaling ‘bedachten’ aan in plaats van ‘herinneren’. Het liefst zou ik het vertalen met en zij ‘gedachten’, maar dat is geen fraai Nederlands.

DIDACTISCHE ASPECTEN IN DIT GEDEELTE
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Tegen dit gedeelte kan op twee manieren worden aangekeken. De ‘koninklijke intocht’ op een ezel zoals bij Salomo en Simon de Makkabeeër. Het valt
dan op dat Jezus hier wel koninklijk wil zijn terwijl hij het eerder (Johannes 6)
heeft afgewezen. Opvallend is dat Jezus ‘komt’ en niet ‘opgaat’ zoals pelgrims
doen.
Een andere manier om naar dit verhaal te kijken is vanuit het perspectief van
de pelgrims. Het zingen van de hallelpsalmen en met name Psalm 118 bij de
intocht, is dan niet anders dan wat alle pelgrims die opgingen naar Jeruzalem
in beurtzang werd toegezongen. Deze visie gaat uit van vers 16, waar staat
dat de leerlingen dit eerst niet begrepen. Als het een groot spektakel was geweest, hadden ze het dan wel begrepen? Duidelijk wordt dat de Schriftgeleerden het waarschijnlijk wel door hadden (zie hun opmerking in vers 19).
De leerlingen begrijpen pas later, vertelt Johannes, wat er gebeurde. Dat is
het ware anamnetisch en semiotisch leren: vanuit een nieuwe ervaring duiden de leerlingen het teken van de intocht en herkennen in de beurtzang voor
alle pelgrims opeens de lofzang voor de nieuwe koning. Dan pas leren zij horen en zien met oren en ogen van mensen die de hele Schrift kennen en ontdekken hoe bijzonder het gaan zitten op een ezeltje is. Dat het bijzonder is
wordt pas achteraf begrepen. Als je het zo herleest, is de intocht – in tegenstelling tot de beschrijving bij de synoptici – helemaal niet zo’n groots gebeuren, er worden ook geen mantels neergelegd. Datzelfde komen we tegen bij
de bruiloft in Kana. Daar is het teken van water dat in wijn veranderde eveneens een gebeuren dat min of meer achteraf plaatsvindt, waarvan behalve
Maria, de discipelen en de dienaren niemand iets gemerkt heeft. Zo ook bij
de intocht in Jeruzalem, er waren wel veel mensen, maar dat kan gewoon
geweest zijn bij al die pelgrims die met Pasen naar Jeruzalem kwamen. Het
catechetisch leermoment is: als je gaat lezen in de Schrift, begrijp je ineens
wat er toen gebeurde. De evangelist vertelt ook − als het ware tussen neus
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en lippen door − ‘Jezus vond een ezeltje.’ In Johannes 2:14 ‘vond’ Jezus ook
de wisselaars en de duivenverkopers.

X” hoort bij X’ (het tweede tussenstuk)
17. De menigte die met hem was
toen hij Lazarus uit het graf had geroepen24
en hem uit de doden opgewekt, getuigde [ervan].
18. Daarom ging de menigte hem tegemoet,
omdat zij hoorden dat hij dít teken gedaan had.
19. De Farizeeërs zeiden tegen elkaar:
‘Zie je nou wel dat jullie níets bereiken.
Kijk, de hele wereld loopt hem achterna.25’
24

Hier ‘geroepen’ φωνέω (phōneō) een ander woord voor roepen dan in vers 13 en 44,
daar staat κραυγάζω (kraugazō) dat ik daar vertaald heb met schreeuwen om het verschil
te laten zien.
25 De parallel met Salomo zoals in 1 Koningen 1:41-53 over het nalopen van de hele wereld,

gaat nog even door. De Farizeeërs herkennen de teksten (gebeurtenissen) uit het Eerste
Testament wel, in tegenstelling tot de leerlingen.

DIDACTISCHE ASPECTEN IN DIT GEDEELTE
Dit tweede tussenstuk is ook een reflectie op de intocht, een flashback zoals
Culpepper beschrijft (zie paragraaf II B.1). De menigte die met hem was bij
het roepen van Lazarus uit het graf getuigde. De volgelingen gaan mee naar
Jeruzalem – ondanks de doodsdreiging – en getuigen. Dit hele gedeelte heeft
veelvuldig menigten, scharen en grote groepen Door dit getuigen hoort de
menigte van het teken, en worden de Farizeeërs ontmoedigd. Dit gedeelte
bevat een taakomschrijving en een bemoediging voor de eerste gemeente.
Getuigen is volgens Chennattu immers een van de taken van het leerling-zijn
(zie paragraaf II A 2.4). Kernwoorden in dit deel zijn: ‘roepen en horen’, ‘zien
en kijken’ en ‘getuigen’.

D. De Griekenscène en de ontroering van Jezus
20. Er waren enige Grieken26 onder degenen die opgingen op het feest om te
aanbidden.
21. Deze kwamen naar Filippus toe, die van Betsaïda in Galilea was,
en vroegen hem en zeiden:
‘Mijnheer, wij willen Jezus zien27.’
22. Filippus gaat naar Andreas en zegt het hem;
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Andreas en Filippus gaan naar Jezus en zeggen het hem.28
26

Naar mijn idee zijn de Grieken, Ἕλλην (hellēn) in dit verhaal, Grieks van taal en cultuur
maar op een of andere manier betrokken bij het Jodendom als proselieten of godvrezenden. Bultmann wijst erop (420) dat ze anders Ἑλληνιστής (Hēllēnistes), genoemd zouden
zijn, zo heten ze namelijk in Handelingen 6:1. Betekent het begrip ‘Grieken’ hier dat heel
Israël bij elkaar komt, zoals we lezen in het vervolg van 1 Koningen 1, of is het de vraag van
de catechumenen (vooral diegenen die in het Griekse denken groot geworden zijn) dat ze
Jezus wel zouden willen zien? Of is het de illustratie van vers 19, waar de (hele) wereld
Jezus na loopt? Bultmann zegt dat de hele Griekse wereld Jezus naloopt (Bultmann 1971,
423).
27

De Willibrordvertaling heeft ‘wij zouden Jezus wel willen spreken’ en de NBV en BGT
‘ontmoeten’. Daarbij is het hele ‘zien’ εἶδον (eidon) verdwenen. Het woord kan volgens
LBD soms begrijpen of ervaren betekenen, maar betekent voor 95% zien (zie figuur 5 in
hoofdstuk V). Nieuwenhuis wijst eveneens op het belang van dit woord ‘zien’ (Nieuwenhuis 2004, 243).
28

Is dit een missionair of catechetisch statement, dat de Grieken niet direct naar Jezus
gaan maar dat daar twee leerlingen bij nodig zijn, als een soort intermediair?
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23. Jezus antwoordt hun:
‘Het uur is gekomen29 dat de mensenzoon verheerlijkt wordt.
24. Voorwaar, voorwaar30 ik zeg jullie als de graankorrel niet in de aarde
valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij overvloedig
vrucht.
25. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven in deze wereld haat31,
die zal het bewaren voor het eeuwigheidsleven32.
29 In

Johannes 2:4; 7:6; 8:30 en 8:20 zegt Jezus dat zijn uur nog niet is gekomen, nu is het
uur wel aangebroken, net als in 13:1 en 17:1. Bultmann (1971, 429) zegt dat het uur dat is
gekomen het verleden en de toekomst aan elkaar verbindt.
30

Amen, amen ἀμὴν, ἀμὴν (amēn) kan ook vertaald worden met ‘vast en zeker’ of ‘wis en
waarachtig’, maar in voorwaar zit ook het ‘voor waar houden’ van de woorden van Jezus
en volgens paragraaf V B 1.11 is de waarheid een kernbegrip in het vierde evangelie.
31 Sommige

vertalingen zwakken dit ‘haten’ af door te vertalen ‘die hun leven niets waard
achten’. Het gaat niet om je leven haten, maar het haten in deze wereld κόσμος (kosmos).
Het roept de vraag op, gaat het om ‘haten in de wereld’ of ‘liefhebben in de wereld’. Hierin
klinkt de tegenstelling door: de overste van de wereld tegenover de glorie (doxa) bij God.
De volgende verzen verduidelijken dan waar het leven gezocht dient te worden. Ook hier
klinkt de dubbelheid van kosmos zoals we lazen bij Nieuwenhuis paragraaf II A 1.4b. Die
wijst naar Johannes 1: 10 waar het Woord in de wereld was en de wereld is erdoor geworden, maar de wereld heeft hem niet herkend (NB). De wereld is Gods goede schepping en
tegelijkertijd de plek waar het Woord niet werd erkend of herkend en waar de overste van
deze wereld heerst (zie ook vers 31).
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Nevrey (2007, 348) wijst op de verschillende manieren van haten in het Eerste en Tweede
Testament. In het Johannesevangelie komt haten μισέω (miseō) voor bij Johannes 3:20
waar het licht wordt gehaat en bij 7:7 en 15:18 en 15:24 waar de wereld haat en in 15:18
zullen ook de leerlingen Jezus haten. Wie Jezus haat, haat ook de Vader (15:23 en 31). Het
haten betekent hier een grens stellen, een keuze maken voor het goede (God en Jezus) en
tegen het kwade. In het Eerste Testament komen we het haten vooral in de psalmen tegen
zoals in psalm 26:5 ‘Ik haat het gezelschap van boosdoeners’. Ook hierin klinkt de keuze
door (id., 349).
32

De term eeuwigheidsleven neem ik over van Dingemans (1997, 27), hij kiest voor de
term eeuwigheidsleven om aan te geven dat het niet gaat om een tijdsaanduiding ‘een
leven dat eeuwig duurt’ maar om een kwaliteitsaanduiding: ‘een leven dat eeuwigheidswaarde heeft’.

26.

27.

28.

Als iemand mij dient, hij moet mij volgen!
en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.
Als iemand mij dient, zal de Vader hem eren.
‘Nu is mijn leven33 ontwricht en wat zal ik zeggen?
“Vader, red mij uit dit uur”?
Maar daarom ben ik gekomen, voor dít uur.
“Vader, verheerlijk uw naam”.’34
!
Toen kwam er een stem uit de hemel:
‘Ik heb hem verheerlijkt en zal hem opnieuw verheerlijken’35

33

in vers 25 wordt ψυχή (psyché) ook vertaald met leven. Het zou in navolging van de
psalm nu met ziel vertaald kunnen worden maar dat werkt het dualistisch denken over ziel
en lichaam in de hand. Etymologisch hangt het woord samen met blazen (TBNT 1112). In
het profane Grieks betekent het ‘zijn leven’ of het innerlijke leven, dat eveneens te herkennen is in het Hebreeuwse ( נפשnefesj) dat letterlijk te vertalen is met iemands bestaan
(zijn ‘hachje’). Het woord komt 10 keer voor bij Johannes. Daarbij gaat het in 10:12 en in
10:17 en 13:37 vv over je leven inzetten of riskeren voor een ander. Hier gaat het om het
bestaan van Jezus dat ontwricht wordt. Duidelijk staat Jezus’ leven op het spel.
34

Jezus citeert verschillende psalmen (de meeste citaten uit het Eerste Testament zijn bij
Johannes uit de psalmen) maar hij vervangt in alle gevallen JHWH door Vader. Dit wijst op
de verbondenheid van Jezus en de Vader zoals we ook aan het eind van dit hoofdstuk
tegenkomen. Ook het antwoord uit de hemel komt uit de psalmen.
35

Vier keer het woord ‘verheerlijken’ en een keer ‘eren’ τιμάω (timaō). δοξάζω (doxazō)
kan ook glorie verlenen betekenen. Verheerlijken is een goed Nederlands woord al heeft
het niet de lading van doxa en kabōd, misschien zou je moeten kiezen voor grootmaken?
In de moderne vertalingen van NBV en BGT wordt dit verheerlijken meteen hemels geïnterpreteerd met ‘tot majesteit brengen’(NBV) en ‘in de hemel naast God opgenomen worden’ (BGT). Zie ook paragraaf V B. 2 waar beschreven is hoe Dodd, Dingemans en Van
Tilborg doxa benoemen als een kernwoord bij Johannes.
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Bultmann (1971, 429) zegt dat het uur dat is gekomen het verleden en de toekomst aan
elkaar verbindt (in Johannes 2 was de ure nog niet gekomen). Hier worden opnieuw verleden en toekomst met elkaar in verband gebracht in de roep om verheerlijking van de
Naam.
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29. De menigte die daar stond en het hoorde, zei dat het donder was geweest,
anderen zeiden:
‘Een engel heeft met hem gesproken’.36
30. Jezus antwoordde:
‘Niet voor míj is die stem er geweest, maar voor jullie.
31.
Nu wordt deze wereld onder kritiek gesteld, nu zal de overste van deze
wereld37 naar buiten geworpen worden.
32.
En ik, wanneer ik van de aarde verhoogd word, zal ik allen naar mij
toetrekken.’
33. Dit zei hij en voorspelde daarmee wat voor dood hij op het punt stond te
sterven38.
34. De menigte antwoordde hem:
‘Wíj hebben uit de Tora gehoord: ‘De gezalfde blijft tot in eeuwigheid’.39
Hoe kun jij dan zeggen: ‘De mensenzoon moet verhoogd worden’?
Wie is die mensenzoon!’
35. Jezus zei tegen hen:
‘Nog korte tijd is het licht onder jullie.
Wandel in het licht, zolang jullie het hebben, opdat de duisternis jullie
niet grijpt; want degene die in de duisternis wandelt, weet niet, waar
hij heengaat.
36.
Zolang jullie het licht hebben, − geloof in het licht!
opdat jullie kinderen van het licht worden.40
Dit sprak Jezus, en hij ging weg en verborg41 zich voor hen.
36 Opnieuw komt het onbegrip van de

omstanders naar voren in dit ‘horen’ en ‘niet horen’.
De stem uit de hemel komt bij de synoptici voor bij de doop en bij de verheerlijking op de
berg. Bij de synoptici staat dit onbegrip van de omstanders niet vermeld.
37

De ‘overste van deze wereld’ is volgens Theissen (2001, 276) de keizer in Rome. Een
mening die zeker niet door iedere exegeet gedeeld wordt. Deze crisis κρίσις (krisis) is niet
zoals aan het eind van Matteüs het komende oordeel. Maar de wereld κόσμος (kosmos)
staat nu al onder kritiek (zie ook vers 25). In vers 46 en 47 wordt genoemd dat Jezus als
‘Licht’ in deze wereld gekomen is om de wereld te redden.
38 Bij Johannes is de verhoging aan het kruis ook de verheerlijking, niet alleen omdat Pasen

er onlosmakelijk aan vastzit, maar ook omdat de verbondenheid met God (de Vader)
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daarin geopenbaard wordt (Dingemans 1997, 88-92 Van Tilborg 1988, 207 en Nieuwenhuis 2004, 244). Ook hier vinden we de Mozes-parallel bij de verhoging en allen naar zich
toe trekken (zie paragraaf II A 2.3).
39

De vraag is op welke bijbeltekst de omstanders doelen. Nestle-Aland wijst naar Psalm
89:4, 110:4; Jesaja 9:7 en Ezechiël 37:25. Dodd wijst op de verbinding met Jesaja 52:13
(zie paragraaf V B 1.14)
40

Jezus verwijst hier naar Johannes 1:5 ‘De duisternis heeft het Licht niet in haar macht
gekregen. Dit is een duidelijk voorbeeld van hoe de proloog terug komt in de teksten van
het evangelie. Het verwijst ook naar Jezus’ uitspraken op het Loofhuttenfeest (Johannes
8:12) en bij de genezing van de blinde (Johannes 9:5): ‘Ik ben het Licht van de wereld.’
41

Jezus verbergt zich weer, zoals in Johannes 5 en Johannes 11:54 (zie ook paragraaf V B
3.1).

DIDACTISCHE ASPECTEN IN DIT GEDEELTE
Na de opgang naar Jeruzalem komt de ontmoeting met de Grieken, een groep
die als karakter ingevoerd wordt om de niet-Joodse leerlingen een identificatiemodel te geven (zie de karakters bij Culpepper en Schneider en paragraaf
II B 1.1). Duidelijk is dat het mensen zijn van niet-Joodse komaf maar die wel
in Jeruzalem Pesach gaan vieren en dus een zekere betrokkenheid hebben op
het Jodendom. Ook zij krijgen een geheel op de gemeenteopbouw gericht
antwoord. Bultmann (420) wijst er op dat de Grieken net als Nikodemus meteen weer uit het verhaal verdwijnen. Ze worden dus als ‘plaatje’ ingevoegd
om over het verhaal heen de Grieken te kunnen aanspreken (zie Van Tilborg
in paragraaf II B 1.2).
De vruchtdragende graankorrel wijst op Jezus’ dood maar zou ook naar de
gemeente kunnen wijzen, als we kijken naar het beeld dat Paulus (in 1 Korintiërs 11:29 en 12:12-27) geeft van de gemeente als lichaam van Christus (zie
ook Borgen {paragraaf II A 2.4} die wijst op het verband tussen Johannes en
Paulus).
In dit 12e hoofdstuk zit nog een aspect dat de andere evangelisten niet hebben, namelijk de reactie van Jezus zelf. Het beeld van de graankorrel roept
emoties op, ook bij Jezus zelf. Johannes is een van de weinige evangelisten
die Jezus’ gevoelens beschrijft. Als in een ‘monologue intérieur’ uit Jezus zijn
twijfel aan zijn opdracht en de kracht van zijn roeping: ‘Nu is mijn leven ontwricht en wat zal ik zeggen…?’ Daarna roept hij de Vader aan (Johannes 12:27
en 28a). Hier gebeurt bij Johannes, vóór de maaltijd, wat bij de synoptici pas
in Getsemané plaatsvindt.
De opdracht om het leven in deze wereld te haten heeft te maken met de
keuze voor Jezus en niet voor de wereld van elke dag. Het zien en niet zien,
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het horen en niet horen, maakt Johannes in dit hoofdstuk duidelijk met de
stem uit de hemel, die voor de omstanders slechts een donderslag bij heldere
hemel is (Johannes 12: 28b-30). De verdere ‘preek’ van Johannes met verwijzingen naar het Eerste Testament wijst op het zien en niet zien. Hier komen
alle woorden van de ouverture in Johannes 1 weer terug in de kinderen van
het licht, in het wandelen in het licht en in het verblind zijn dat al door Jesaja
was voorzegd. Jezus verbergt zich ook hier (Johannes 12:36b) zoals zo vaak in
het evangelie (zie ook paragraaf II en paragraaf V B 2.1 over het verborgen
zijn van Jezus).

E. Geloof en ongeloof
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37. Hoewel hij zoveel tekenen gedaan42 heeft voor hun ogen geloofden ze
niet in hem.
38 Zo ging in vervulling het woord van de profeet Jesaja waar hij zegt:
‘Heer, wie hecht geloof aan wat hij van ons hoort?
– de arm des Heren, – aan wie wordt hij openbaar?’.
39 Daarom kónden ze ook niet geloven, omdat Jesaja ook zegt:
40
‘verblind heeft hij hun ogen en verhard43 heeft hij hun hart,
zodat ze met de ogen niet zien en met het hart niet inzien44,
[zodat] ze zich [niet] omkeren en ik ze zou genezen’.
41 Dat zei Jesaja omdat hij zijn heerlijkheid zag, – hij sprak over hém.
42

Jezus doet de tekenen en toch geloven ze niet. Waarom schrijft Johannes dit? Is het een
illustratie van Johannes 1:10 en 11 of een tegenbeeld bij Johannes 20:30? Volgens Neyrey
(2007, 333) is dit laatste deel van het hoofdstuk een soort epiloog. Het vat de hele Johanneïsche visie op Jezus samen en loopt van 12:37 tot 12:50. Deze epiloog is ook werkelijk
een epiloog in de stijl van Aristoteles.
43

Het hard maken van het hart is een uitdrukking uit het Eerste Testament. Bij de Farao is
het verharden van het hart wel uit te leggen als reactie van de Eeuwige op de plannen van
de Farao. Bij Jesaja is het een problematischer uitdrukking, alsof de Eeuwige niet wil dat
de mensen God horen en begrijpen. Deze discussie wil ik niet uitwerken in deze vertaling.
De evangelist zou het ook als bemoediging voor zijn hoorder/lezers hebben kunnen opschrijven. ‘Nu geloven ze nog niet!’ lijken zijn leerlingen te zeggen, en de evangelist schrijft
als het ware ‘maar dat is niet nieuw, het was ook al zo ten tijde van de Farao en Jesaja’.
44

Er staat νοέω (noeō) en niet begrijpen, (begrijpen is immers γινώσκω (ginōskō)) noeō is
een woord dat ook verwant is aan zien, daarom kies ik voor inzien.

42

Tegelijk echter kwamen ook velen van de oversten en geloofden in hem,
maar vanwege de Farizeeërs beleden ze het niet, om niet uit de synagoge
geworpen te worden;45
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want ze hielden meer van de verheerlijking door mensen dan de verheerlijking46 van God.

45 Uit

de synagoge geworpen ἀποσυνάγωγος ( aposynagōgos) dit woord komt alleen bij
Johannes voor, vooral in de instructie voor de ingewijden zoals die te lezen is in de tafelgesprekken van hoofdstuk 13-16.
46 Als

je verheerlijking blijft vertalen en niet ‘eer’ vertaalt, is het verband met vers 28 en
41 ook duidelijker. In de vorige paragraaf wordt Dodd geciteerd die hier twee verschillende
woorden wil lezen.

DIDACTISCHE ASPECTEN IN DIT GEDEELTE
Spannend voor de beginnende geloofsleerlingen is de keuze voor de verheerlijking door de mensen of de verheerlijking door God (Johannes 12:43). De
ouverture komt weer terug in de uitleg van wie de Zoon des Mensen is, die
spreekt wat de Vader hem gezegd heeft. Het twaalfde hoofdstuk sluit dus af
met een uitleg over geloven en Jezus’ zending (Johannes 12:39-50), die dan
in de hoofdstukken 13-17 (zoals onder andere Bultmann en Chennattu zeggen) wordt uitgewerkt. Het geeft ook de mogelijkheid om stil te staan bij geloven of vertrouwen. Misschien moet je voor de catechisanten van vandaag
toch spreken over vertrouwen in of vertrouwen op.
Bij het verhogen en de dood als verhoging komt het kruis in beeld. Dingemans
wil het kruis bij Johannes niet als een offer zien, maar als een teken van verheerlijking. Deze interpretatie van Dingemans laat wel de vraag open waarom
juist bij Johannes de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen geen Pesachviering genoemd wordt, omdat Jezus als het ware Godslam op Pesach
stierf (zie de discussie met de Quadrodecimanen in hoofdstuk II). Dat zou toch
op een offer kunnen wijzen. Vanouds is omhoogheffen tweeledig. We zien
dat in Genesis 40:19 bij de uitleg van de dromen van de schenker en de bakker (Nieuwenhuis 2004, 245). Johannes gebruikt nergens het woord lijden
(paschein) voor de dood van Jezus. Voor Johannes is Jezus’ dood thuiskomen
en deel hebben aan de glorie van de Vader (7:33; 8:21; 13:36; 17:24). Dit
geeft het gesprek met de catechisanten over het lijden een extra dimensie.

F. Jezus gestuurd door de Vader
44

45

Maar Jezus schreeuwde47 het uit:
wie tot geloof komt
gelooft niet in mij
maar in hem die mij gestuurd48 heeft;
wie mij aanschouwt49
aanschouwt hem die mij gestuurd heeft;
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47 In

tegenstelling tot Matteüs 12:19 waar van de Messias staat dat hij niet zal schreeuwen
(in navolging van Jesaja 53), schreeuwt Jezus hier zijn boodschap uit. Dat doet Jezus ook
in Johannes 2:16 bij de tempelreiniging en in Johannes 7:17 bij het levende water (tijdens
het Loofhuttenfeest) en natuurlijk schreeuwt Jezus ‘met luider stem’ bij het roepen van
Lazarus uit het graf (11:42).
48

πέμπω (pempō) vertalen met gestuurd in plaats van gezonden neem ik graag van Oussoren over. Het komt driemaal in dit gedeelte voor. Het woord gestuurd geeft een doorgaande actie aan tegenover het eenmalige gezonden zijn. Neyrey ziet veel overeenkomsten tussen Johannes 3 en dit gedeelte (Neyrey 2007, 338)
49

aanschouwen θεωρέω (zie de verschillende manieren van het woord zien bij Johannes
in paragraaf V B 1.3).

46

47
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48

49

50

50

ik ben als licht tot de wereld gekomen
opdat ieder die mij gelooft
niet in de duisternis blijft;
ook als iemand mijn uitspraken hoort
en niet bewaart50
veroordeel ik hem niet;
want ik ben niet gekomen
om de wereld te veroordelen
maar om de wereld te redden;51
wie mij afwijst
en mijn uitspraken niet aanneemt
heeft er al één die oordeelt:
het woord52 dat ik heb gesproken,
dat zal hem oordelen ten laatsten dage,
omdat ik niet vanuit mijzelf heb gesproken,
nee, die mij gestuurd heeft, de Vader zelf,
heeft mij een gebod gegeven
wat ik moet zeggen en wat ik moet spreken,
en ik weet dat zijn gebod
eeuwigheidsleven is;
dus van wat ik uitspreek geldt:
zoals de Vader het mij gezegd heeft,
zó spreek ik het uit!53

φυλάσσω (phylassō) en niet τηρέω (tērĕō) als woord voor bewaren (zie vers 7).

51

Ethisch leren zal nooit meer veroordelend klinken. Het Woord oordeelt (vers 48). Het
lijkt alsof de logos uit het eerste hoofdstuk niet terugkomt in het evangelie, maar in dit
hoofdstuk klinkt ‘het Woord’ twee maal (38 en 48). Volgens Van Tilborg (1988, 193 en
Nieuwenhuis (2004, 253) is de wederkerige liefde de sleutel voor de ethiek in het Johannesevangelie en niet de liefde tot de naaste zoals bij de synoptici maar de liefde van God
voor de mens en de liefde van de mens voor God.
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52 Ik

heb λόγος vertaald met woord en ῥῆμα met uitspraken om het verschil duidelijk te
maken (zie paragraaf V B 1.15).
53

Jezus’ verbondenheid met de Vader klinkt door in de woorden die hij spreekt. Jezus is
sprekend zijn Vader.

DIDACTISCHE ASPECTEN IN DIT GEDEELTE
Jezus schreeuwt de kern van zijn getuigenis (zijn verbondenheid met de Vader) uit. Dat is nog eens een opvallende manier van getuigen. Bij die verbondenheid met de Vader wordt nu het accent gelegd op het Woord dat wordt
gedaan, het Woord dat oordeelt en door Jezus wordt uitgesproken. Maar het
licht dat schijnt in de duisternis is ook een afschaduwing van God die licht is.
Beide Griekse benamingen voor God als Licht en God als Woord of Logos klinken in dit gedeelte. Alsof het lied van de proloog nu ingekleurd wordt en de
catechumenen te horen krijgen wat dat Woord dat bij God was voor hen betekent. M. de Jonge wil dit lezen als een samenvatting en vertaalt vers 44 met:
‘Jezus had immers met nadruk gezegd…’ en dat wat er verder volgt als een
samenvatting, zoals ook Neyrey doet en diverse nieuwere vertalingen
(NBV,BGT en Willibrord). Hierbij valt het accent op het schreeuwen van Jezus
weg.
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VI 4 De kernwoorden
Hoe komen de in het vorige hoofdstuk genoemde kernwoorden hier
voor?
Van de in het vorige hoofdstuk genoemde vijftien kernwoorden komen er elf
direct aan de orde in dit hoofdstuk, drie indirect en één (water) niet.
1. Acht keer gaat het over geloven. En ook het typisch Johanneïsch begrip
geloven in komt in dit hoofdstuk voor. Er wordt ook uitgelegd hoe moeilijk
geloven is (vers 37-43).
2. Het woord verblijven komt niet voor maar wel wordt gewezen op de eenheid van God en Jezus, het zou kunnen zijn dat die inwoning, het verblijven (menein) ook maakt dat in het vierde evangelie zo vaak gesproken
wordt over ‘geloven in’.
3. Het woord zien komt ook in dit hoofdstuk in verschillende vormen voor:
θεωρέω in vers 19 en 45; εἶδον in vers 21, 40 en ἴδε in vers 19 (zie paragraaf V B 1.3).
4. Het gaat in dit verhaal over maar één feest. Pesach of het paasfeest van
de Joden.
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5. In dit hoofdstuk komt geen van de door Johannes genoemde zeven tekenen direct voor al wordt wel indirect naar het teken van de opwekking
van Lazarus gewezen door het ‘label’ dat Lazarus krijgt. In vers 18 wordt
verteld dat de menigte vanwege dit ‘teken’ was gekomen.
6. Hét beeld dat wordt gebruikt is het beeld van de graankorrel (vers 27).
Maar ook het symbool van de zalving wordt genoemd (vers 3) en het
beeld van de koning op een ezel (vers 14).
7. Zoeken komt voor in Johannes 11:54 en indirect in het niet herkennen van
de hemelse stem (vers 29) en het verbergen van Jezus (vers 36).
8. Het gaat in dit hoofdstuk niet over water.
9. Eeuwig leven / eeuwigheidsleven komt twee keer ter sprake
10. Kennis van God komt niet direct voor al wordt het woord γινώσκω
(ginōskō) wel gebruikt
11. In vers 24 komt de aanhef ‘voorwaar, voorwaar’ voor. Een uitspraak die
zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, verwijst naar waarheid als kernwoord bij Johannes.
12. Veertien keer gaat het over licht en het wandelen in het licht. Glorie of
verheerlijken komt zevenmaal voor in dit hoofdstuk, waarbij ook de verheffing aan het kruis als verheerlijking wordt gezien (vers 28, 41 en 43).
13. Geest komt niet voor in dit hoofdstuk maar indirect klinkt het mee in het
zich later herinneren. Dat de Geest de leerlingen helpt bij dit te binnen
brengen wordt pas in Johannes 14 verteld.
14. De titels voor Jezus als de gezalfde en de mensenzoon komen naar voren
in vers 3, 23 en 34
15. Logos (Woord) Jezus noemt zichzelf bijna het Woord als hij zegt dat hij het
Woord van God spreekt (vers 48) hoewel daar ook het woord ῥῆμα voorkomt.
Verder wordt er in dit hoofdstuk gespeeld met schreeuwen en roepen, horen
en volgen en heeft ook de menigte een belangrijke rol. Het begrip wereld
κόσμος (kosmos)wordt gebruikt in vers 25, 31, 46 en 47. De verschillende
kernwoorden en de daaraan verbonden woorden heb ik met kleuren proberen aan te geven. Neyrey (2007, 339) geeft aan dat ook veel van de Johanneïsche karakters in dit hoofdstuk voorkomen.
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Conclusie: Wij zouden Jezus willen zien
Structureel en niet letterlijk gezien, is dit de middelste tekst in het middelste
hoofdstuk en het middelste vers van het gedeelte C, dus misschien zou je
kunnen zeggen het midden van het Johannesevangelie.54 Misschien zou je het
12e hoofdstuk van het evangelie daarom ook een wending of draaipunt van
het evangelie kunnen noemen. Van Tilborg (1988, 139) zegt dat hoofdstuk 12
bepalend is voor de structurering van het hele boek van Johannes (zie ook
paragraaf II B 1.2).
‘Mijnheer, wij willen Jezus zien’ is – door Grieken gesteld – in wezen de vraag
van de jonge gemeente en de catechumenen en daarmee de vraag van menig
beginnende en gevorderde gelovige. ‘Wij willen Jezus zien …’ daar is Johannes 20:30 een antwoord op, maar het antwoord klinkt ook al in het eerste
verhaal van het evangelie over Johannes de Doper: ‘Midden onder u staat hij
die gij niet kent …’ en wordt herhaald in alle beelden bij de ‘Ik ben’ woorden.
Daarom is het de kernvraag in het Johannesevangelie. Daarmee is het 12e
hoofdstuk een catechetisch curriculum in het klein!
54 ‘Midden’ is niet getalsmatig bedoeld – de hoofdstukken ervoor hebben meer verzen dan

die erna – maar structureel.’
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HOOFDSTUK VII EEN CATECHESE NAAR JOHANNES
Uit de vorige hoofdstukken blijkt dat er op vele manieren is aan te tonen dat
het evangelie van Johannes catechetische sporen bevat. De vraag die daaruit
voortvloeit, is:
‘Welke aanwijzingen voor de hedendaagse catechese zijn er af te leiden uit de
gevonden kennis over het lezen met een catechetische blik?’
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Volgens het schema in figuur 3 (zie ook paragraaf I B 2.3 en IV C) zijn we nu
toe aan blok III: de refiguratie. Hier komen de werkelijke lezers (de lezers van
nu) in beeld en de vraag hoe zij vanuit hun leefwereld reageren op de boodschap van het evangelie. Aan de orde komen welke doelstelling de catecheet
van nu heeft en welke manier van vertolken zij of hij kan gebruiken om die
boodschap door te geven. Daarbij zal in de lijn van dit onderzoek ook de vraag
gesteld moeten worden welke modellen en methoden het evangelie zelf ons
Hoofdstuk VII Een catechese naar Johannes

aanreikt voor dat doorgeven van de boodschap. De rol van de catecheet zal
daarom dikwijls de blikrichting zijn van waaruit dit hoofdstuk wordt geschreven. In het eerste hoofdstuk gaf ik aan uit te willen gaan van de tekst van de
Schrift, dat wil ik voor de refiguratie ook doen.
VII A Catechese: Wat, met wie, waarom en hoe
Jonker (1992, 95) zegt dat de catecheet bij het maken van een catecheseles
uit kan gaan van de volgende stappen:
1. Het thema benoemen
2. De beginsituatie overwegen
a. van zichzelf
b. van de groep
3. De studie
4. De intentie
5. Het doel formuleren
6. De opzet in fasen bedenken 48
a. contact of opstapfase
b. inhoud of verdieping
c. verwerking
Het thema van dit hoofdstuk is de catechese naar Johannes en dat is in de
voorgaande hoofdstukken uitgebreid aan de orde gekomen. In dit hoofdstuk
zullen vooral de punten 2, 3, 4, 5 en 6 aan de orde komen. Bij punt 2 klinkt de
vraag van de catecheet: ‘Wat wil ik met wie bereiken?’ Dus wat is het doel
van mijn catechese (punt 5) en aan welke doelgroep ga ik die catechese geven
(punt 2), wat is mijn motivatie (punt 4) en hoe zal ik het gaan doen (punt 6).
Deze onderdelen worden stuk voor stuk besproken en de antwoorden zullen
worden gezocht in wat deze studie heeft opgeleverd. Uiteindelijk zullen ze
ook een vorm krijgen in een tweetal opzetten voor de catechese in paragraaf
IV C die de genoemde fases van punt 6 zal gebruiken.

VII A 1 De doelstelling (wat)
Het doel van de evangelist lazen we in Johannes 20:31
Maar deze (tekenen) zijn opgeschreven opdat jullie geloven dat Jezus is: de gezalfde,
de zoon van God en dat jullie gelovend, leven zult hebben in zijn Naam.

48

De tweede benaming is de benaming die we in het Landelijk Diensten Centrum gebruikten
voor het te maken catechesemateriaal.
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Kan deze doelstelling die de schrijver ons aanreikt ook nog de doelstelling zijn
van de catechese van nu? Kan in onze tijd het geloof van de catechisant (leerling) het doel zijn van de catechese? Is het geloof te toetsten en is de catechese ‘mislukt’ als de catechisanten niet gaan geloven? Deze vragen kunnen
naar aanleiding van deze studie opkomen bij de catecheet. In de vele publicaties zoals die van Dingemans, 1984; Jonker, 1992; Ploeger, 1993; Lanser,
2000 en De Vries, 2008, die gaan over geloofsleren, wordt duidelijk dat je individuen niet kun leren geloven. Bavinck wijst er in 1909 op dat geloof niet
opkomt vanuit het menselijk gevoel of door verstandelijk redeneren, maar
wordt opgeroepen door het geloofwaardig getuigenis van de Schrift. Zijn visie
komt wel dicht bij de intentie van de doelstelling van de evangelist. Toch blijft
er dan een vraag van de huidige catecheet: hoe kan je vandaag de dag geloofwaardig getuigen van de Schrift?
Ook hierbij kan de visie van Dewey ons helpen. Dewey begint zijn beschouwing over geloven niet bij het object van het geloof ‘God’ maar bij de ervaring
van mensen. In het geloof gaat het om de hele menselijkheid (Lanser 2000,
76). Wat mensen laten zien van geloof, wat catechisanten ervaren in de gemeenschap, bepaalt hun uiteindelijke keuze. Men kan als catecheet de leerlingen wel vertellen wat geloven kan inhouden door ze te laten ervaren wat
mensen beleven in en met de gemeenschap. Ook kan je ze duidelijk maken
vanuit welke intentie de catechese gegeven wordt, maar het geloven of vertrouwen is een keuze van de catechisant zelf. Gebaseerd op de doelstelling
van Johannes wordt de doelstelling dan: Catechese heeft tot doel de tekenen
van Jezus door te vertellen aan de leerlingen zodat het beeld van Jezus voor
de catechisanten duidelijker wordt en zij op grond van die verhalen, beelden,
tekens en symbolen hun keuze kunnen maken.
Van deze macro-doelstelling zullen er in de loop van het curriculum micro-doelstellingen worden geformuleerd. Het formuleren van een doel voor de catechese is niet alleen belangrijk voor het formuleren van de inhoud en het kiezen van een vorm, maar
het biedt de catecheet en de catechisant ook de mogelijkheid om het geleerde te evalueren. De evaluatie is in het lesgeven en in de catechese vaak een sluitpost in het
lesschema. De catecheet is al blij als de geplande stof aan de orde gekomen is. Het is
echter van groot belang dat naast de catecheet ook de catechisant kan aangeven wat
er geleerd is, of wat men heeft ervaren of beleefd in de afgelopen catechese. Het is
nuttig om in het lesschema voldoende tijd op te nemen om deze evaluatie een plek
te geven. Er zijn diverse vormen die gebruikt kunnen worden om de catechisanten te
laten vertellen wat ze hebben geleerd en hoe ze dat hebben ervaren. In de catechetische uitwerkingen in dit hoofdstuk worden er twee als voorbeeld genoemd.

Hoofdstuk VII een catechese naar Johannes

Wat opvalt in het evangelie naar Johannes is dat de evangelist zijn doel pas
aan het einde van zijn evangelie formuleert. Daardoor zijn er diverse exegeten die denken dat er meerdere versies hebben bestaan en dat de verschillende ‘einden’ van het vierde evangelie naast elkaar zijn opgenomen. De
doelstelling zou echter door de evangelist ook bewust aan het einde kunnen
zijn opgeschreven zodat ze fungeert als een evaluatie aan het slot van het
verhaal. Dat zou kunnen betekenen dat de evangelist inzicht geeft in zijn beweegredenen om dit evangelie op te schrijven. Daarbij kan het de leerlingen
(lezers) de mogelijkheid geven om bij zichzelf na te gaan of ze die intentie ook
gehoord en ervaren hebben in zijn verhaal.
Uit de doelstelling zoals hierboven geformuleerd, blijkt dat de verhalen van
Jezus van belang zijn in de catechese. Het bestuderen en herlezen van het
evangelie van Johannes heeft echter geleerd dat dit evangelie niet zonder het
Eerste Testament begrepen kan worden. Dus zal bestuderen van de hele
Schrift aan de doelstelling moeten worden toegevoegd.

VII A 2 De doelgroep (met wie)
In hoofdstuk III zagen we dat veel catechese in de eerste eeuwen gericht was
op het onderwijs aan volwassenen. Omdat het vierde evangelie nergens over
het leren aan kinderen spreekt, dit in tegenstelling tot het evangelie van Marcus, Matteüs en Lucas, wil ik mij in dit hoofdstuk concentreren op het leren
van en met volwassenen.
Volwasseneneducatie
Vanuit de visie op ervaring en opvoeding van Dewey leerden we de kentheoretische vraag: hoe kunnen wij kennen? Wat daaruit afgeleid wordt aan opvattingen over opvoeden en (geloofs)leren geldt in gelijke mate voor mensen
van alle leeftijden. Oud en jong leven immers in interactie met hun omgeving.
Klarus en Van de Dool (1989, 8) definiëren het volwassen leren als: ‘het ontwikkelen van een breed scala aan competenties zowel op het vlak van kunnen
en kennen als van voelen’. Bovendien wijzen zij erop dat mensen in hun ervaringen meer of minder verwerkte emotie en kennis meedragen. Zij analyseren deze bagage echter niet zoals Dewey dat doet. Zij gaan uit van de visie
van Paolo Freire over de praktijk van de volwasseneneducatie, waarbij zij constateren dat er bij de deelnemers een weerstand bestaat tegen het leren als
opslaan en reproduceren van kennis en weetjes. Dewey wijst erop dat deze
kennis niet beklijft, omdat er geen interactie is met de werkelijkheid en omdat het leerproces niet aansluit bij de beginsituatie van de lerende. In die beginsituatie zit de weerstand (opgebouwd in top-down leerinstituten). Een
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leerproces dat aansluit bij de beginsituatie zal de weerstanden en de opgebouwde kennis en levenservaring serieus moeten nemen. Freire spreekt in
Pedagogy of the Oppressed (1971) over ervaring en geïntrojecteerde onderdrukking. Deze mensen hebben nooit ontdekt dat de kennis bruikbaar is in de
praktijk en hun school was geen democratische organisatie maar een leerinstituut (Ervaring en opvoeding 1999, 55).
Het is dus belangrijk dat het leren met en aan volwassenen zodanig wordt
opgezet dat de kennis en ervaring van de deelnemers volop meetelt en dat
de groepsleden leren van elkaar.
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Volwasseneneducatie in de (Protestantse) Kerk
De oorspronkelijke catechese is onderwijs voor volwassenen, zagen we in de
vorige hoofdstukken. De volwassenen die bij de gemeente gingen horen, leerden wat die gemeente aan het hart ging, in de verhalen over Jezus, de uitleg
van de Schrift en in wat de gemeente wekelijks vierde: het avondmaal. Om
bij die gemeente te horen was er het ritueel van de doop. Van oorsprong is
alle catechese doopcatechese zeggen Verboom (Verboom 1989, 51) en Jonker (Impuls 62 en 63, 1999).
In onze tijd van de gelegenheidscatechese en leren bij drempelmomenten is
de catechese nog steeds terug te voeren op de doop (volgens een artikel in
Impuls 64, 1999).
 Er is doopcatechese voor ouders die hun kinderen willen laten dopen.
 Er is kindercatechese voor de gedoopte kinderen die aan het avondmaal
mogen deelnemen.
 Er is introductiecatechese voor brugklassers die het gevoel hebben op
hun nieuwe, vaak veel grotere school helemaal niemand meer te zijn.
Daarbij horen ze in de kerk: ‘Hier ben je gekend, hier heeft je naam ooit
geklonken met die van God. Je staat in het doopboek, of op de dooprol
geschreven’.
 De tienercatechese is uitgestelde doopcatechese, omdat toen de kinderen gedoopt werden hun ouders de verantwoordelijkheid namen en
eventueel catechese kregen. Deze vorm van catechese is bezig te verdwijnen uit de protestantse kerken in Nederland, of heeft de vorm van keuzecatechese gekregen.
 Als mensen belijdenis doen nemen ze hun doop voor eigen rekening. Het
is in feite een vorm van doopvernieuwing, al dan niet in de paasnacht.
Er is dus volwassenencatechese voor ouders die hun kind laten dopen en voor
(jong)volwassenen die hun doop voor eigen rekening nemen. Voor de rest is
veel van de catechese in de gemeente gericht op de jonge leden. Van den
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Berk wijst erop dat de huidige (Rooms- Katholieke) kerk nog werkt met resten
van inwijdingen die oorspronkelijk bedoeld waren voor volwassenen zoals
doop, toelating tot de eucharistie (eerste communie) en vormsel (Van den
Berk 1997, 84). In de protestantse kerken was het niet anders. Ook daar werd
er vanuit de kinderdoop toegewerkt naar de belijdenis of confirmatie.
Catechese naar Johannes zal dan een vorm van volwassenencatechese zijn
die net als in de tijd van Johannes gericht is op het gaan behoren bij de gemeente. Daarmee vallen andere vormen van leren in de gemeente zoals leerhuizen en cursussen Theologie van Gemeenteleden (TVG) en cursussen geloofsopvoeding over het algemeen buiten de doelgroep.

VII A 3 Behoren bij de gemeente van Christus (waarom)
Het is nu duidelijk wat het doel van de catechese was bij Johannes en wat
het doel kan zijn bij de catechese van nu. Ook hebben we verkend aan wie
er catechese werd en wordt gegeven. De volgende vraag is dan waarom
er catechese wordt gegeven. Ten tijde van Johannes maar ook nu nog, is
de catechese bedoeld voor hen die bij de gemeente willen gaan behoren.
Daarmee is de catechese ook een vorm van gemeenteopbouw. Volgens
exegeten zoals Chennattu, Culpepper, Griffith-Jones, Schneiders en
Moody Smith, die we in dit onderzoek zijn tegengekomen, zijn die jonge
kerk en allen die daarbij wilden gaan behoren ‘de impliciete lezers’ voor
wie de evangelist schreef. Als we de literaire leeswijze van Culpepper volgen en ons bezighouden met die veronderstelde (impliciete) lezer komen
er nog meer eigenschappen van deze hoorders naar voren (zie paragraaf
II B 1). Het is een gemeente die leeft in de spanning tussen inclusiviteit en
exclusiviteit, dus gericht op de eigen identiteit maar ook met een boodschap voor de maatschappij waarin ze leeft (Culpepper 1983, 225). De catecheet van nu heeft met diezelfde spanning te maken. De catechisanten
willen aan de ene kant meer weten over de Schrift maar zoeken ook vanuit
die Schrift naar antwoorden op de vragen van de maatschappij waarin ze
leven. Daarin verschilt de gemeente van nu nauwelijks van de eerste christelijke gemeenten. Ook de gemeente van vandaag – waar de catechisanten bij willen gaan horen – worstelt met het evenwicht tussen kerk en wereld. Ze is voortdurend op zoek hoe de boodschap van de kerk in de wereld
om haar heen vorm gegeven kan worden. De catecheet die (belijdenis) catechese geeft, heeft dus te maken met een inwijding in het leren uit de
Schrift, het vieren in de gemeenschap en het dienen in de diaconale en missionaire taken van de gemeente. Zo leren de catechisanten de woorden te
doen, mee te maken en te ervaren.
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VII A 4 De vorm (hoe)
Bij de doelstelling (het wat van de catechese) kwam aan de orde dat de Schrift
(het Eerste en Tweede Testament) de bron is van waaruit de verhalen over
God en Jezus verteld moeten worden. De eerste vorm waarin de catechese
gegeven kan worden, is dus het leren schriftlezen.
VII A 4.1 Schriftlezen
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Moody Smith zegt in zijn theologie van het Johannesevangelie: God leer je
kennen uit de Schriften en Jezus uit het evangelie (Moody Smith 1995, 74).
Daarom zijn de verhalen uit het Eerste en Tweede Testament de belangrijkste
inhoud van de catechese. Jonker (1992) schrijft dat de Bijbel bij de catechisanten laag scoort en dat de geloofsleerlingen niet graag werken met bijbelse
verhalen (Jonker 1992, 15). De Vries (2008, 37, 38) beschrijft hoe er uit een
zekere crisis in de catechese nu meer een accent wordt gelegd op de catechese aan jongvolwassenen in de kerkelijke gemeenten en dat die catechese
vaak de vorm heeft van het elkaar ontmoeten in kleinere gesprekgroepen. In
deze groep is er, zeker bij jongvolwassenen die van binnen en buiten de kerk
komen, een meer open houding ontstaan ten aanzien van de Schrift, die wel
getuigt van interesse in de Bijbel. Hoewel dit hele onderzoek heeft aangetoond, dat het noodzakelijk is van de Schrift uit te gaan, is het zelfs voor gemotiveerde en betrokken catechisanten niet gemakkelijk simpelweg de
Schrift te lezen. De vertaling of hertaling die de catecheet daarbij gebruikt, is
erg belangrijk en misschien zal de BGT (Bijbelvertaling in Gewone Taal) hierbij
een hulpmiddel kunnen zijn. In paragraaf VI A 2 kwamen we tegen dat de
kennis en ervaring van de deelnemers van belang is en dat groepsleden leren
van elkaar. Om al ervarend Bijbel te lezen is het lezen in rollen en het inleven
in de rol (die in de ik-vorm gelezen kan worden) een goede mogelijkheid. Tevens kan bibliodrama een mogelijkheid zijn om de tekst als nieuw te beleven.
In het boek ‘Verbindend vieren’ (2013) geeft Govaart een aantal duidelijke
suggesties om met drama te lezen (De Jong red., 2013, 135-150). Hij gaat ervan uit dat de bijbeltekst zoveel mogelijk gevolgd dient te worden en dat de
enscenering van het bijbelgedeelte in de (liturgische) ruimte van groot belang
kan zijn. Ook Jonker geeft in Aan het woord komen (1992) verschillende vormen aan om de Schrift te lezen of te horen.
Enkele voorbeelden zullen in de opzet voor een catechese in de volgende paragraaf aan de orde komen. Het ervaringsleren dat we in paragraaf IV B bespraken, zal bij het leren schriftlezen dus een belangrijke vorm van leren zijn.
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VII A 4.2 Correlerend leren
De tweede vorm die het evangelie van Johannes aandraagt, is het correlerend
leren. In de conclusie aan het einde van het vorige hoofdstuk wordt er op
gewezen hoe deze correlatie (het aansluiten bij de leefwereld van de hoorder) opvalt bij Johannes.
Correleren met de leefwereld van de hoorder
Deze studie begint met de ‘gelijkenis’ van de zaklantaarn als beeld van bijbelverhalen die een nieuw licht werpen op de werkelijkheid. Johannes geeft ons
daarvan ook voorbeelden. In de proloog zien we dat hij begrippen uit zijn tijd
vult met de Joodse traditie. Op die manier transformeert de schrijver de
Joodse traditie naar zijn tijd. Voor de refiguratie van de tekst is dus transformatie naar de tijd van nu nodig. Van de evangelist zelf leren we aan te sluiten
bij de leefwereld van de hoorder, de catechisant. Dat betekent dat de catecheet op de hoogte dient te zijn van die leefwereld. In hoofdstuk I en IV zagen
we dat deze correlatie van teksten van zo lang geleden met de tijd van nu een
behoorlijk waagstuk is. Dat proces van correlatie sluit transformatie in en
moet dus zorgvuldig en creatief ontwikkeld worden.
Sommige werkvormen kunnen helpen die correlatie te vergemakkelijken.
Naar aanleiding van een opname van een reclame-item (of een aantal reclame-items)
kan aan de groep gevraagd worden: Welke beelden zie je, wat is de doelgroep en wat
is de boodschap? Naar aanleiding van deze analyse kan ook bij het bijbelverhaal gevraagd worden: Welke beelden zie je, wat is de doelgroep en wat is de boodschap?49

De kernwoorden uit het Johannesevangelie die in hoofdstuk V aan de orde
kwamen, kunnen hierbij helpen. Door op een associatieve manier om te gaan
met deze woorden zoals beelden, tekenen, geloven, zoeken, licht en water,
kan er gemakkelijker een verband gelegd worden tussen de betekenis in onze
tijd en in de tijd van het ontstaan van het evangelie.
Via een stille-wand-discussie rondom het woord ‘teken’ kunnen de catechisanten hun
associaties opschrijven en naderhand elkaar over deze associaties bevragen. Met deze
‘beelden’ in hun hoofd kan daarna het bijbelverhaal worden gelezen. Een andere mogelijkheid is om negen woorden op te schrijven die je associeert met het woord geloven. Als iedereen er negen heeft opgeschreven moeten er zes worden geschrapt. De
drie overgebleven woorden worden in een groepje van drie besproken met de opdracht dat er maar drie woorden uit mogen komen. Het belangrijkste is hierbij het
groepsgesprek over de te maken keuzes en niet de uitkomst.
49 Deze correlerende werkvorm is ook onder te brengen bij het schriftlezen, omdat het immers
een vorm van lezen vanuit een bepaalde vraagstelling aangeeft.
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Bij het correlerend leren helpen de ‘vreemde vragen’ van de hoorders het
meest. In paragraaf V B 2.1 kwamen we ze al tegen. Vragen zoals: ‘je kunt
toch niet terug in je moeder om opnieuw geboren te worden’ en ‘hoe kan hij
zeggen dat hij het brood uit de hemel is? Hij kan ons toch niet zijn vlees te
eten geven?’ Deze vragen zijn nog steeds van deze tijd. Catechisanten van nu
herkennen zich in de ironie van deze vragen en worden door deze manier van
vertellen gedwongen om na te denken over het symbolisch en overdrachtelijk
taalgebruik in de Schrift. Naast de vreemde vragen komen er ook veel ‘gewone’ vragen voor, die catechisanten van deze tijd ook hebben, zoals de vraag
van de Grieken om Jezus te willen zien en de vraag van Thomas om Jezus en
zijn wonden te zien (zie het vorige hoofdstuk).
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Correleren met de beschreven karakters uit het evangelie.
De karakters die Johannes schetst, bieden mogelijkheden tot correlerend leren. Culpepper beschrijft dat de karakters in het Johannesevangelie geen persoonlijkheden worden omdat ze alleen in relatie tot Jezus beschreven zijn
(Culpepper 1983, 145). Omdat het voor de catechese echter gaat om de relatie van de catechisant tot Jezus heb je geen andere beschrijving nodig. Juist
de verscheidenheid aan personen, groepen en reacties biedt de mogelijkheid
voor de correlatie met deze tijd en met de reacties van de mensen van nu.
Er kunnen bijvoorbeeld kaarten worden gemaakt van deze karakters (liefst met een
min of meer symbolische afbeelding). De catechisanten kunnen een figuur kiezen die
hen het meest aanspreekt en uitleggen waarom ze deze keuze maakten. Na verloop
van een seizoen wordt die keuze nog een keer als mogelijkheid gegeven. Zijn er andere
figuren in beeld gekomen tijdens de catechese en het lezen van het Johannesevangelie en hoe komt dat?

Symbool-leren en esthetisch leren
In paragraaf IV C 1.1 en IV C 1.2 wordt deze vorm van leren beschreven. Schneiders (1999) noemt het hele evangelie symbolisch en Jezus het grootste
symbool van allen. Zij wil het begrip teken (dat de evangelist gebruikt) vervangen door het begrip symbool. Het zal moeilijk zijn aan de catechisanten
het verschil tussen teken, metafoor en symbool uit te leggen. Het belangrijkste dat overgebracht moet worden in de catechese, is het verwijzend karakter
van symbolen, beelden en tekenen. Het wijst naar een andere werkelijkheid.
Dat hoeft niet altijd een ‘hogere’ werkelijkheid te zijn, het kan ook een toekomstige situatie zijn, zoals de evangelist ons laat zien in hoofdstuk 16. In
hoofdstuk IV werd ook duidelijk dat de ‘Ik ben’ woorden bij Johannes wel een
correlerend karakter lijken te hebben, maar dat ze nog meer verwijzend en
daarom juist symbolisch bedoeld zijn. De correlatie van tekens van onze tijd,
zoals de ‘icons’ of tekens die gebruikt worden in de moderne media, met de
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tekens van de Schrift is niet eenvoudig. Ons hedendaags tekengebruik kan
echter wel helpen de catechisanten gevoelig te maken voor het begrip teken
(zie de hierboven beschreven werkvorm rondom de tekenen). Het symboolleren zal dus een onderdeel dienen te zijn van een catechese naar Johannes.
Veel van wat er tegenwoordig geleerd wordt, is visueel, dat betekent dat beelden in de catechese zeer belangrijk zijn. Jongvolwassenen in de gemeente zijn
lang niet allemaal hoog opgeleid en gewend met informatie via teksten om
te gaan. Voor hen zijn beelden en symbolen een voorwaarde voor de catechese en die beelden zijn ook een hulpmiddel voor de catecheet. In de zoektocht naar de beelden kan het vierde evangelie ons zeer behulpzaam zijn. In
de manier van vertellen van het evangelie wordt het duidelijk dat de hoorders
en lezers van Johannes ook beelden nodig hadden om de boodschap te begrijpen. In de manier van uitleggen van deze beelden en symbolen kan de
gefaseerde methode van Johannes helpen. Een begrip of teken wordt ten tonele gevoerd en al vertellend uitgelegd (zie paragraaf VB 1.6)
VII A 4.3 Leren door doen (participerende catechese)
Het leren afgeleid uit de Deweyaanse epistemologie is te omschrijven als doing and undergoing (zie paragraaf IV B). Het doen en ondergaan gaan altijd
samen. Er wordt gehandeld in reflectie op deze ervaringen. In paragraaf V B
1.1 werd duidelijk dat ‘doen’ ook een kernwoord is in het vierde evangelie.
Het gaat om het doen van de werken, het doen van de tekenen en dingen,
het doen van de waarheid, het doen van de woorden en het doen van de wil
van de Eeuwige. Dat betekent voor de catechese naar Johannes, dat het leren
door ervaren en de reflectie daarop een zeer belangrijke leervorm is. Catechese gebaseerd op de methode van Johannes helpt de catecheet en de catechisanten om niet te blijven steken in cognitieve vormen van kennisoverdracht.
Uit dezelfde school van het ‘pragmatisme’ waartoe Dewey behoorde komt
C.A.M. Hermans. In Participerend leren (2001) wijst hij op het participerend
leren, dat ontstond in het midden van de vorige eeuw als een reactie op het
cognitieve leren. De eigenschappen van het participerend leren zijn: ontwikkelingsgericht, sociaal, bemiddelend en betekenisvol leren (Hermans 2001,
283). Dit participerend leren ligt dicht bij het Joodse leren dat ook altijd een
sociaal gebeuren is. In het Joodse leren kun je nooit alleen leren. Beter gezegd
het alleen met de Schrift bezig zijn, heet in de Joodse traditie niet ‘leren’. Een
ander sociaal aspect in het Joodse leren is dat de rol van leraar en leerling
moet kunnen wisselen (zie ook paragraaf III B 2). Het grotere geheel van de
Hoofdstuk VII een catechese naar Johannes

245

gemeente waar de catechisanten bij gaan horen, bepaalt ook het sociale kader waarin geleerd wordt. Hermans noemt dit culturalisatie, waarbij de leerling deelnemer wordt aan de cultuur en leert het gereedschap van die cultuur
te gebruiken en te transformeren (id., 291). We zien dat in het kerkelijk leren
bijvoorbeeld bij het omgaan met symbolen en rituelen, waar de symbolen
een nieuwe betekenis krijgen door de betekenis die de gebruikers er aan geven.
Zo is er in de oude kerk in Vreeland een doopboog. Er werd besloten de kinderen, zoals
het oorspronkelijk bedoeld was, onder die boog te dopen. In de doopcatechese (aan
ouders en kinderen) was het materiaal van ‘Dopen is een spel met water’ van de stichting Docete gebruikt. In deze beelden bij een schilderij speelt de regenboog een belangrijke rol. De kinderen van de kindercatechese hadden van papier een regenboog
gemaakt die vanaf dat moment bij iedere doopdienst aan de doopboog werd opgehangen. Als de regenboog er hing, wist iedereen: er wordt vandaag gedoopt!
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Leren door vieren (liturgisch leren)
Omdat de gemeente die bij elkaar komt ook een vierende gemeente is, zal
veel participerende catechese ook liturgische catechese zijn. Daartoe biedt
de benadering via de feesten – die uitvoerig benoemd worden in het vierde
evangelie – de gelegenheid. Vanuit het ervaringsleren waar het individu leert
in interactie met de omgeving en de gemeenschap waartoe dat individu behoort, is die kerkelijke gemeente een belangrijke basisvoorwaarde voor het
ervarend en participerend leren in de catechese. In de zondagse eredienst
maar ook in vespervieringen of in de vieringen in het gezin zullen rituelen
geleerd en gepraktiseerd worden. In Allemaal Feestdagen (1983) geeft B.
Robbers uitleg over deze rituelen bij zon- en feestdagen en wijst zelfs op de
simpele rituelen zoals een kus als je weggaat of thuiskomt (Robbers 1983,
13). Een ander ‘gebruiksboek’ voor thuis en kerk Rituelen delen (1994) schrijft
in de inleiding dat de kracht van de rituelen ligt in het doen (Bakker, Boer en
Lanser 1994, 12). De beleving wordt mogelijk door de uitvoering. De schrijvers noemen als kenmerken van een ritueel dat het structuur aanbrengt, de
tijd ordent en overgangen markeert. Een ritueel is een symbolische, lijfelijke
handeling en kenmerkt zich door vorm en inhoud.
De doopvernieuwing in de paasnacht, waarbij de kerkgangers naar voren mogen komen om door aanraking met het doopwater hun doop te vernieuwen,
is zo’n vorm van leren in de liturgie door lijfelijk ervaren.
De liturgie kent naast de sacramenten van doop en avondmaal meer symbolen die al vierend ervaren en beleefd kunnen worden. Zo brandt er iedere
zondag een paaskaars als het beeld van Christus als licht der wereld (Johannes 1) en worden de groet en de zegen namens de Eeuwige zelf uitgesproken.
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Er is een kruis in, aan of op de kerk en er zijn symbolische afbeeldingen in
schilderijen, wandkleden of bloemschikkingen, die in de catechese allemaal
uitleg en reflectie behoeven.
Deelnemen aan de diaconale taak van de gemeente
De catechisanten kunnen nog op andere wijze dan in de eredienst participeren in de gemeente.
Het praktisch werkzaam zijn in de diaconale taak van de gemeente is eveneens een activiteit die kan helpen om al ervarend te leren. Aan activiteiten
als de zorg voor het voedselloket, de wereldwinkel, het rijden met ouderen,
het voorlezen aan kinderen en ouderen en de acties voor de kerk wereldwijd
kunnen de catechisanten mee doen. Het gaat daarbij niet alleen om het doen
maar ook om de motivatie waarom de activiteit gedaan wordt en de reflectie
op hetgeen gedaan en ervaren is.
Schriftlezen als ervarend en participerend leren
Gezien vanuit het participerend leren zoals Hermans dat beschrijft, is taal ook
gereedschap. Met de tekens van de taal communiceren we en maken we de
boodschap duidelijk (Hermans 2001, 306). In hoofdstuk I zagen we dat de taal
en het verhaal van de Bijbel niet direct toegankelijk zijn voor de lezers van nu.
Door allerlei ervarende vormen van bezig zijn met de tekst kunnen we proberen de catechisanten het verhaal te leren kennen door de boodschap te
ervaren.
Het met lijf en leden uitbeelden van de teksten kan werken als vorm van ervarend te leren als er na afloop voldoende tijd wordt genomen om te reflecteren. Het uitbeelden zien we onder andere terug bij bibliodrama. Deze vorm
van je inleven in een figuur van het bijbelverhaal en dat uitspelen in interactie
met de overige groepsleden is een vorm van leren met je hele bestaan. Het
is niet alleen het ‘uitspelen’ van het verhaal maar ook het reageren op elkaar
in de gekozen rol. Het dient daarom ook goed begeleid te worden. Omdat de
sociale interactie een extra dimensie is in het spelen van bibliodrama, kan de
catecheet er baat bij hebben dit uitspelen geleidelijk aan op te bouwen. Dit
kan door een groepslid als verteller aan te wijzen en de andere groepsleden
het vertelde in pantomime vorm uit te laten spelen. Een ander vorm is om de
catecheet als een interviewer de spelers in hun rol te laten bevragen zodat ze
alleen hun eigen reactie behoeven te vertellen. Als de groep hieraan gewend
is, kan het verhaal als bibliodrama worden uitgespeeld.
Het schriftlezen met drama zoals Govaart beschrijft in Verbindend vieren (de
Jong, red. 2013, 135-155), kan de catechisant eveneens de mogelijkheid geven het verhaal opnieuw te beleven. Dat kan heel eenvoudig door het verhaal
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in rollen te verdelen en vanuit die rollen te lezen. Dramatischer wordt het als
de ruimte ook gebruikt wordt. Zo kan in het verhaal uit Johannes 12 degene
die de rol heeft van een stem die uit de hemel klinkt, lezen vanaf een plek in
de kerk waar de spreker niet te zien en ook misschien niet helemaal goed te
horen is. Dat maakt de beschrijving van de evangelist, dat de omstanders de
stem niet hoorden maar dachten dat het onweer was, begrijpelijker.
Een andere manier om ‘in het verhaal’ te komen, is het maken van een draaiboek voor een film over het verhaal door de scènes in een ‘story-board’ op te
schrijven (Vertaal het verhaal 1997, 45). Dat kan helpen de focalisering en
enscenering van het verhaal te ontdekken. Door het ontdekken van de scènes
en de plot van het verhaal kunnen de catechisanten en de catecheet achter
de bedoeling van het verhaal komen.
Een voorbeeld van het ‘anders’ schriftlezen is ook uitgewerkt in een catechese schets in de volgende paragraaf.
VII A 4.4 Mystagogisch leren
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Zoeken naar wat verborgen is (avondmaalscatechese)
Zoeken is een van de kernwoorden in het evangelie van Johannes. Niet alleen
vraagt Jezus aan de leerlingen wat ze zoeken, maar ook Jezus herkomst (niemand kent de Vader, Johannes 14:7-9) en waar Jezus heen gaat: ‘waar ik heen
ga, kun je niet komen’ is verborgen. Johannes spreekt over een verborgen
God die wel als Vader van de ‘gezalfde’ gekend kan worden. Dat betekent dat
in de catechese niet alles uitgelegd en verklaard hoeft te worden. Juist bij de
sacramenten en met name bij het avondmaal, kan er veel in het ritueel verborgen zitten, wat alleen beleefd of ervaren wordt. De taak van de catecheet
is om op die verschillende manieren van beleven te wijzen, zodat de catechisanten zich al dan niet kunnen herkennen in deze beleving en beseffen dat
niet iedereen hetzelfde beleeft bij het avondmaal. Er zijn verscheidene accenten te leggen in de beleving van het avondmaal, waarvan er vier voorkomen
in het evangelie van Johannes.
 Zo is er de bruidsmystiek rondom het avondmaal, de gemeente is dan de
bruid en Christus de bruidegom. Gedeelten uit het Hooglied kunnen dan
meeklinken maar ook de bruiloft van Kana als beginsel van de tekenen van
Jezus. De teksten over de wijnstok en het verbonden zijn met elkaar passen ook in deze ‘intieme’ manier van de maaltijd beleven.
 Een tweede beleving is de diaconale beleving. Jezus leert ons de woorden
‘doen’ door ons te leren breken en delen. Een illustratie daarvan is de
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broodvermenigvuldiging aan het meer waar Jezus brood en vis breekt en
deelt (Johannes 6 eerste deel).
 Het avondmaal als het gedenken van Jezus als brood uit de hemel, komt
in het laatste gedeelte van dit zesde hoofdstuk aan de orde, waar Jezus
zegt: ‘Ik ben het brood des levens’ (Johannes 6: 35).
 Het avondmaal als feest van bevrijding zoals bij Pesach wordt gevierd, is
ook nog in dit zesde hoofdstuk te lezen, want de zee wordt overgestoken
zoals in Exodus (Johannes 6:16-25).50
Deze verschillende accenten op de avondmaalsbeleving geven niet alleen een
dogmatische maar ook een spirituele verscheidenheid aan. Door deze accenten te benoemen worden de catechisanten zich ervan bewust welk wijze van
avondmaal vieren hen het meeste aanspreekt. Hieruit blijkt ook dat de voorganger in de liturgische viering er zich goed bewust van dient te zijn welk accent het avondmaal of de eucharistie zal krijgen. Juist in de liturgie zal het
duidelijk worden dat er veel niet expliciet benoemd maar wel terdege gevierd
wordt.
Ook hier is de gefaseerde hermeneutiek of didactiek een belangrijk hulpmiddel voor de manier van leren. Pas in de bespreking volgt de uitleg. Er wordt
eerst gevierd (ervaren) en dan pas gereflecteerd.
Leven met een geheim
De dubbele opdracht voor de leerlingen, om te getuigen en toch de verborgenheid van het avondmaalsmysterie behouden, levert een speciale taak
voor de catecheet en de catechisanten in onze tijd. Zij zullen leren dat niet
alles benoemd of uitgelegd dient te worden, maar dat de woorden en de geboden, de tekenen en de liefde gedaan moeten worden (zie ook de participerende catechese in de vorige paragraaf).
Een van de liturgische vormen waarin dit omgaan met een geheim ook tot
uitdrukking kan komen, is het zingen. ‘Want zingend neem je woorden in je
mond die je anders niet in je hoofd zou halen!’ (citaat van J.W. Schulte-Nordholt).51 In een onderzoek naar ervaringen in de liturgie in ‘God hoe voelt dat?’
(Boeven red., 266) beschrijft Hendrix hoe de liturgie tot een intens beleefde
ervaring kan worden als er wordt uitgegaan van het geloofsverhaal van de
Schrift en de daarbij passende liederen.
50 De vijfde manier van vieren, die we onder andere kennen uit het klassiek avondmaalsformulier
als voorafschaduwing van de bruiloft van het lam, komt niet in het Johannesevangelie voor
maar wel in het boek Openbaring.
51 Tijdens een lezing in Leiderdorp in 1973 bij de introductie van het Liedboek van de Kerken.
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Het ongenoemde en het ongeziene
Het Johannesevangelie leert ons in de vraag van de Grieken die Jezus wel willen zien en in het verhaal van Thomas die eerst wilde zien en dan geloven,
dat geloven te maken heeft met dat wat we niet zien. Zien is bij uitstek een
woord dat letterlijk en figuurlijk gelezen kan worden en door Johannes ook
als zodanig gebruikt wordt in het vierde evangelie. Bij alles wat verborgen is
in het vierde evangelie is ook het beeld van God – in het evangelie meestal
Vader genoemd – een beeld van een verborgen God. Jezus en het Woord zijn
de enige mogelijkheden om deze God te leren kennen (Johannes 5:37; 6:46;
13:9) en de geest is de leraar die het de leerlingen zal uitleggen of weer te
binnen brengen (Johannes 13:16-17; 15:26-27).
Een vorm van omgaan met het ongeziene is het gebed. Zowel in het persoonlijke gebed als bij het bidden in een groep of in de liturgie is de gelovige of de
gemeente bezig met een interactie met het ongenoemde, het onzienlijke,
kortom met het geheim dat wij God noemen. Het heeft tot gevolg dat er ook
in de catechese wordt geleerd te bidden en dat er gebedservaringen kunnen
worden opgedaan. Uit een onderzoek in Nijmegen blijkt dat tachtig procent
van de jongeren, ‘gelovig’ en ‘ongelovig’, zegt wel eens te bidden. Ze richten
zich daarbij tot God of ‘iets hogers’ om zich zo sterker te voelen of beter te
kunnen omgaan met negatieve ervaringen (Prins 2006). In het evangelie geeft
Johannes voorbeelden van wat het bidden inhoud, niet alleen in het ‘hogepriesterlijk gebed’ (Johannes 17), maar ook in de afscheidsrede van Jezus in
Johannes 14-16. De leerlingen horen: Ik zal voor u bidden (14:16) en jullie
zullen in mijn naam bidden (15:16 en 16:26). Al deze aanwijzingen krijgen de
leerlingen als Jezus vertelt dat ze hem niet meer zullen zien. Dit omgaan met
wat niet zichtbaar is, wordt uitgewerkt in de tweede catechese schets in paragraaf VI C 2.
VII B Een catechese naar Johannes
Letterlijk
Als we de evangelist letterlijk volgen om een catechese naar Johannes samen
te stellen, zouden we uitkomen bij een driejarige doop– en avondmaalscatechese.
 Een catechese die in het eerste jaar begint met de verhalen uit het Eerste
Testament van uittocht en doortocht. Die verhalen worden in verband gebracht met het leven van Jezus.
 In het tweede jaar worden de karakters in het Johannesevangelie bekeken
in hun relatie tot Jezus en krijgen de catechisanten de mogelijkheid zich
aan een of meerdere figuren te spiegelen. In beide jaren wordt er in kleine
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en grote kring gevierd, met oude en nieuwe symbolen. In het derde jaar
komen ook de keuze en de gevolgen van die keuze aan de orde, zoals Johannes dat beschrijft in de gesprekken aan de maaltijd (Johannes 13-16).
 Tot slot wordt er in het derde jaar toegewerkt naar de doop of doopvernieuwing in de paasnacht en komt het passieverhaal aan de orde. Het zou
ideaal zijn als ieder catechese-uur zou kunnen beginnen met een stukje
uit Johannes 1 (zie paragraaf V C 2).
Inhoudelijk
Deze indeling in drie jaar zal vaak niet mogelijk zijn en daarom is een opzet
rond Johannes 12 in de veertigdagen tijd ook een goede mogelijkheid. Johannes 12 is het ‘middelste’ hoofdstuk van het vierde evangelie en zoals ik in het
vorige hoofdstuk beschreef ook het catechetisch middelpunt van het vierde
evangelie. Het hoofdstuk bevat een vijftal verhalen. Als er over deze vijf verhalen een catechese wordt geschreven, ontstaat er een aardig compleet curriculum omdat alle aspecten van het leerling-zijn daarin aan de orde komen.
MARTA ORGANISEERT EEN FEEST EN MARIA ZALFT JEZUS’ VOETEN (1-11)
Hierin wordt duidelijk wat het geloven en het vieren van het geloof je
waard is en ervaren de catechisanten hoe het is om een leerling aan de
voeten van Jezus te zijn.
DE INTOCHT IN JERUZALEM EN DE REACTIE VAN DE FARIZEEËRS (12-19)
Hierin wordt duidelijk hoe het Eerste Testament de manier van vertellen
over Jezus kleurt. Het verhaal wordt verteld vanuit de psalmen (118 en
89). De intocht wordt dan bijna een ‘gewoon’ verhaal van pelgrims die
zoals ieder jaar optrekken naar Jeruzalem.
DE VRAAG VAN DE GRIEKEN EN DE ONTROERING VAN JEZUS (20-36)
De catechisanten herkennen de vraag om Jezus te zien en verkennen het
beeld van de graankorrel dat wordt gegeven als beeld van sterven en opstaan. Hoe Jezus tegen zijn dood aankijkt wordt ook beschreven in dit gedeelte.
GELOOF EN ONGELOOF (37-42)
De catechisanten verkennen hierin de definitie van geloven.
JEZUS EN ZIJN VADER (44-50)
De vraag naar wie Jezus is en waar hij vandaan komt, wordt hier uitgewerkt vanuit het antwoord dat hij gestuurd wordt door de Vader.
Twee van deze verhalen (de eerste en de derde) zijn uitgewerkt als catecheseschets in de volgende paragraaf. Na deze vijf lessen zou kunnen worden
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afgesloten met liturgische catechese over de paasnacht en een reflecterende
catechese na de stille week en Pasen. In alle gevallen zal duidelijk worden dat
de catecheet die werkt met een catechese naar Johannes allereerst oog heeft
voor de Schrift en tegelijkertijd voor de catechisant en haar of zijn vragen. De
catecheet beseft dat het symbolisch en verborgen spreken over God en Jezus
niet automatisch door de catechisant wordt begrepen of opgepakt en er
daarom oefening en ervaring nodig is voor deze mystagogische doe-catechese.
VII C Voorbeelden van een catechese naar Johannes 12
De indeling van Jonker zoals hij die beschrijft in het tweede deel van Aan het
woord komen (1992, vanaf 186) wil ik hanteren bij het bespreken van de catechetische opzet.

VII C 1 Marta organiseert een feest en Maria zalft Jezus’ voeten
(Johannes 12:1-11)
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In deze bijeenkomsten willen we met de catechisanten stil staan bij de gemeente waar ze bij zullen gaan horen. Een gemeente met een liturgische en
een diaconale taak. Het is een gemeente die een eredienst met een maaltijd
organiseert (al is dat niet iedere zondag). We willen dat met de catechisanten
meemaken. Het bijbelgedeelte dat we zullen gaan behandelen, lijkt te gaan
over de ‘waarde’ van de eredienst. Binnen veel gemeenten is het bij de verdeling van de kerkelijke bijdrage altijd moeilijk een evenwichtige verdeling te
maken in de kosten voor de eredienst en voor de diaconale taken van de gemeente. Het lijkt alsof dit gedeelte van het evangelie naar Johannes daar
ook op wijst in de opmerking van Judas. Maar er zitten behalve de visie op
het gemeente zijn misschien nog wel meer aspecten in dit bijbelverhaal, want
het gaat ook over leerling-zijn en over het zitten aan de voeten van Jezus. Het
zitten aan Jezus’ voeten staat ver buiten de leefwereld van de catechisanten
en zal door het uit te spelen misschien een nieuw licht op het leerling-zijn
werpen. Als laatste gaat het ook nog over Jezus als de ‘gezalfde’ (een begrip
dat ook niet direct duidelijk is voor de catechisanten).
VII C 1.1 Notities bij het bijbelverhaal
o De maaltijd die georganiseerd wordt vindt plaats zes dagen voor Pesach. Het is in Betanië, een plaats die duidelijk meer een theologische
dan historische naam draagt. Betanië betekent het huis van de kleinen
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of armen ‘Bet-anie’. Die naam wordt niet voor niets door de evangelist
genoemd, gezien de verwijzing naar de armen die Judas en Jezus maken. Daarbij is de verwijzing naar Deuteronomium 15:11 ook van belang om de woorden van Jezus beter te begrijppen.
De rolverdeling van de vrouwen (de zusters van de opgewekte Lazarus)
is als bij Lucas. Marta dient en Maria zit aan Jezus voeten en zij zalft
alleen zijn voeten. Volgens sommige exegeten is er een verband met
de voetwassing (Johannes 13). Jezus zegt bij de voetwassing ‘Als je rein
bent, hoef je niet meer te baden alleen je voeten moeten nog gewassen worden’. Als Jezus als gezalfde reeds gezalfd is, mogen nog wel zijn
voeten gezalfd worden.
Jezus heet Messias dat ‘gezalfde’ betekent. In het Eerste Testament
worden koningen en priesters gezalfd. Is Maria hier soms bezig Jezus
namens God te zalven? Jezus zelf legt het echter uit als gebaar voor zijn
graflegging en gebruikt het woord ‘bewaren’ dat ook gebruikt wordt
voor het in je hart onthouden.
Er zijn mensen die in de losse haren van Maria een teken zien dat zij
een lichtekooi zou zijn. Maar het is de vraag of alle vrouwen hun haren
wel opgestoken hadden in die tijd. Misschien een interpretatie achteraf? Het is in ieder geval een intiem gebaar.
Dat de Farizeeërs Lazarus willen doden omdat door dit teken allen Jezus gaan geloven (Johannes 12:11), geeft veel parallellen aan met de
dreigende omstandigheden van de eerste gemeente en het wijst ook
naar een ander gedeelte van Johannes (20:31) waar staat dat de tekenen zijn opgeschreven opdat de hoorders zullen geloven.
Dit verhaal wijst op een aantal aspecten van het leerling-zijn:
o Ten eerste is dat aan de voeten van Jezus zitten,
o Als tweede klinkt dan de vraag: Wat hebben wij voor Jezus over,
o Als derde is er de zorg voor de armen die door Judas op de
agenda wordt gezet.
De laatste vraag past misschien het meest in de leefwereld van de catechisanten. De tweede vraag wordt ons niet zo vaak gesteld. We leven
dan wel in een geseculariseerde omgeving maar hoeven niet altijd keuzes te maken voor ons geloof.
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o Het organiseren van een maaltijd is in onze tijd wel wat anders dan ten
tijde van het ontstaan van het Johannesevangelie maar in beide gevallen komt er veel bij kijken. Van een maaltijd in die dagen weten we via
de oude schrijvers, de vele schilderijen, films en documentaires wel het
een en ander. Liggend op grote sofa’s aten ze in die tijdvlees en hapjes
en trossen druiven uit enorme schalen. Om de antieke wereld te kunnen begrijpen, moeten we ook de voedselcultuur uit die tijd bestuderen. Het ging niet alleen om verfijnde hapjes, zelfs de geur speelde in
de antieke cultuur een rol bij de maaltijd. Ook kunsthistorici vertellen
van de kostbare Nardus mirre die wel meer dan een jaarloon kostte.
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o Vanuit die Oosterse eetcultuur leren we dus dat het een uitzonderlijk
luxe maaltijd was die Marta (en haar familie) voor Jezus organiseerde.
VII C 1.2 Opzet
VII C 1.2a Opstapfase
Leerling-zijn
We kunnen het begrip leerling-zijn introduceren door te wijzen op de oude
benaming van catechisanten als geloofsleerlingen. We kunnen bij de groep
vragen of ze inderdaad iets willen leren en inventariseren waarom ze gekomen zijn en wat ze willen leren.
We vertellen dat in de tijd van Jezus het leerling-zijn anders was dan in onze
tijd.
Dan kan het zitten aan de voeten van een leraar worden uitgespeeld door te
beginnen in een kring met kussens en een stoel of krukje.
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De catechisanten gaan zitten, waarbij er ook een catechisant op de stoel gaat
zitten.
We bespreken de ervaring van deze enscenering aan de hand van de volgende vragen:
Wat roept deze houding op voor degene op de stoel(kruk)?
En wat voor degene op de grond?
Hoe voel je je op de stoel? Wat wil je gaan doen?
Wat voel je op de grond? Wat wil je gaan doen?
We leggen uit aan de groep hoe in de tijd van Jezus de leerlingen zaten aan
de voet van de leraar.
We vragen de catechisanten die op de vloer zitten hoe het is om op te kijken naar je leraar.
Tegen welke mensen van wie de catechisanten iets geleerd hebben in hun
leven, kijken ze op.
Wat hebben ze van die persoon geleerd?
Dan krijgt degene die de plek van de leraar had de gelegenheid om te vertellen hoe is het om als leraar of verteller je leerlingen zo dichtbij je te hebben.
VII C 1.2b Verdieping of informatie fase
De bijbeltekst
We gaan nu het bijbelgedeelte lezen.
Als inleiding vragen we aan de groep:
Als je voor de iemand tegen wie je opkijkt een maaltijd zou mogen organiseren wat moet er dan gebeuren?
Wat moet er op tafel staan en hoe wil je dat alles eruit ziet?
Wat voor versiering en wat voor muziek kies je?
We nemen de tijd om met de groepsleden een officiële planning te maken en
gebruiken daarvoor eventueel een flap-over.
De catecheet leest voor de groep de tekst van Johannes 12:1-11 (de catechisanten lezen nog niet mee). We praten door aan de hand van de vraag: ‘Herkennen de catechisanten de voorbereiding voor de maaltijd en de rol van leraar en leerling, die we net met elkaar verkend hebben?’
Daarna krijgen de catechisanten de tekst die ze mogen lezen met de zo genaamde Zweedse methode (Jonker 1992, 157). De groepsleden zetten een
uitroepteken bij een zin die hen aanspreekt en een vraagteken bij een gebruik
of een zin die vragen oproept’, een zigzag(bliksem) teken over een zin waar
ze kwaad van worden en een pijl naar rechts als de tekst ze wat doet.
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Een andere methode om tekst te lezen is door smiley’s te zetten.  Bij zinnen
waar je het mee eens bent,  als het negatieve reacties oproept of een  bij
een zin die niet duidelijk is.
Laten de catechisanten met elkaar proberen oplossingen te zoeken voor de
vragen die de tekst bij ze oproept. De catecheet kan ook nog de informatie
over de oosterse maaltijd geven of het plaatje laten zien.
VII C 1. 2c Verwerkingsfase
De verschillende aspecten van het gebeuren tijdens de maaltijd van Marta en
Maria kunnen worden uitgewerkt.
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I. Het mag wat kosten.
Uit de historische gegevens en uit het bijbelverhaal blijkt dat Nardus een
zeer duur kruid was. Met de groep bespreken we waarom Marta en Maria
zoveel overhebben voor Jezus. We vragen ons af: Wat mag het vieren van
‘de aanwezigheid van Jezus’ in onze tijd kosten?
Dan volgt het verhaal van K. Eijkman uit ‘Hoor eens even’ over de jongen
die een modelscheepje ziet op de vrijmarkt en nagenoeg al zijn speelgoed
verkoopt om het te kunnen kopen. We vragen:
Waarvoor hebben de groepsleden alles over?
Welke keuzes moeten de catechisanten in hun leven maken voor dat
wat ze waardevol vinden?
II. Liturgie of Diaconie
We geven de catechisanten een rol als kerkenraadsleden van gemeente Y.
Daar is een legaat binnen gekomen van 50.000 euro. Het orgel is aan een
revisie toe en dat kost 40.000 euro. De diaconie mag een pand ombouwen
tot opvanghuis voor jeugdige daklozen, dat kost ook 40.000 euro.
Hoe zal de verdeling van dit legaat gaan? De kerkrentmeesters en de organist vinden dat de gemeente niet kan vieren op zondag, als het orgel niet
bespeeld kan worden en de diaconie wil de dakloze jongeren niet in de kou
laten staan.
We spelen deze discussie na en laten de catechisanten een keuze maken
en die beargumenteren. Tot slot zoeken we naar parallellen in het bijbelverhaal.
III. De armen zijn er altijd
We lezen Deuteronomium 15:1-11 en vergelijk dat met de woorden van Jezus
en de woorden Judas. Wat wordt er met die opmerking ‘De armen zijn er
altijd, maar ik ben er niet altijd’ bedoeld? We staan met de catechisanten stil
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bij het jubeljaar en de vraag of we dat in onze gemeente ook zo zouden kunnen vormgeven?
IV. Zalven of voetwassing
We lezen met de catechisanten uit Johannes 13 over de voetwassing aan de
tafel en zoeken naar beelden uit het verhaal van Johannes 12 die hierop lijken, zoals de vrouw aan Jezus voeten en Jezus aan de voeten van de leerlingen.
We denken terug aan onze plaats op het kussen aan de voeten van de ‘leraar’
en vragen ons af of we Petrus (die helemaal gewassen wilde worden) nu beter
begrijpen.
VII C 1. 2d Evaluatie
We maken met de catechisanten een elfje over wat er aan de orde is geweest.
Een elfje is een gedichtje van elf woorden opgesteld volgens de volgende regels
Een woord
Twee woorden
Drie woorden
Vier woorden
Een woord
Bijvoorbeeld
Gezalfd
als Messias,
alleen zijn voeten.
Iedereen mag het ruiken.
Jezus
We nemen de tijd om elkaars gedichten te beluisteren en de kernwoorden
van deze gedichten te inventariseren op een flap-over.
VII C 1. 3 Doelstelling
De catechisanten hebben een nieuw beeld gekregen van het leerling-zijn.
De catechisanten kunnen de keuzes die met geloven te maken hebben onder
woorden brengen en leren hun eigen keuze te formuleren.
De catechisanten hebben ontdekt dat er dwarsverbanden in de Schrift zijn te
vinden, zowel tussen dit verhaal en het Eerste Testament (Deuteronomium
15) als met het verdere verhaal van Jezus in Johannes 13.
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VII C 1. 4 Didactische aantekening
De opzetfase van deze catechese begint vanuit de ervaring (het zitten aan de
voeten van de leraar). Als de groep nog nieuw is voor elkaar zal de introductie
over het leerling-zijn wat meer uitgewerkt moeten worden. Er kan dan ook
teruggekeken worden naar de eigen leertijd van de groepsleden. Welke vorm
van leren vonden ze leuk en welke niet. De catecheet kan dan het uitspelen
introduceren met de uitnodiging om het maar eens mee te maken. Misschien
zal de groep eerst wat giechelig reageren, maar als men serieus naar elkaars
ervaringen wil luisteren, is een rommelige start niet erg.
Volgens het vierkant van Baudler (zie paragraaf IV C 3) zijn we met deze werkvorm bezig om met D. de ervaring van nu achter B. de ervaring van toen te
komen, om zo opnieuw het bijbelverhaal te lezen.
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In de verwerkingsfase zijn de werkvormen I en II duidelijk vormen van correlerend leren. Er worden overeenkomsten gezocht tussen het bijbelverhaal en
het leven van de gemeente en de catechisanten, zoals bij het zoeken naar een
parallel in het organiseren van een feestmaaltijd en de maaltijd die Marta
organiseert. (Als de groep gewend is te lezen, zal de opzet van het organiseren
van een maaltijd bij werkvorm II niet uitgebreid aan de orde behoeven te komen).
Het verhaal van Karel Eykman over het scheepje is eveneens een correlerende manier van omgaan met de keuzes die de catechisanten moeten maken.
Het beeld van de zorg voor de armen correleert niet alleen met het jubeljaar
maar ook met de dubbele taak van het gemeente-zijn zoals Culpepper dat
noemt: ‘gericht op de eigen identiteit maar ook met een boodschap voor de
maatschappij waarin ze leeft.’ De discussie in de kerkenraad van de gemeente
Y is daar een voorbeeld van. Deze werkvorm is echter ook een vorm van
ethisch leren, want bij het kiezen, komen in de argumenten die voor deze
keuze worden gehanteerd, de normen en waarden naar voren. Door de situ-
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atie in een kerkenraad uit te spelen, zal duidelijk worden dat ook in de kerkelijke gemeente niet iedereen dezelfde keuzes maakt. Hier proberen we duidelijk een verband te leggen tussen D. de ervaring van nu en A. de bijbeltekst
De beide laatste werkvormen zijn meer geschikt voor een groep die wat meer
wil lezen en de associaties in de Schrift wil ontdekken. In werkvorm III zitten
ook mogelijkheden voor het ethisch leren. Deze werkwijze gaat uit van A. de
bijbeltekst die we met allerlei werkvormen willen maken tot C. een tekst van
nu voor een gemeente van nu. Werkvorm IV is ook geschikt om het accent te
leggen op de rol van de vrouw (genderbepaald leren). Deze werkvorm wijst
namelijk op een parallel tussen Maria en Jezus.
De evaluaties zullen heel verschillend zijn. Omdat er drie doelen waren zullen
er ook minimaal drie kernwoorden uit de elfjes te halen zijn. Het is tevens
afhankelijk van welke keuze de catecheet maakt in de aanbiedende werkvormen. Voor de evaluatie van de catecheet of het catecheseteam is het goed
om de doelstellingen erbij te hebben als we de elfjes horen en bekijken.

VII C 2 De vraag van de Grieken en de ontroering van Jezus (Johannes 12:20-36)
In deze (derde) bijeenkomst gaat het over het geloven in een God die je niet
kunt zien en over het ervaren van Jezus die niet meer bij ons is. Het is een van
belangrijkste eigenschappen van geloven, dat veel van wat we geloven niet
direct te zien is, maar aan anderen wel te merken. Het is als de wind die we
niet kunnen zien, maar wel voelen en zien omdat er dingen zoals bomen en
takken door in beweging worden gebracht (zie ook de beschrijving van geloven in paragraaf V B 1.1).
Het is alsof Jezus dit probleem voorvoelt en hij geeft zijn leerlingen en hoorders een beeld mee, namelijk dat van de graankorrel die in de aarde gaat en
moet sterven om veelvoudig vrucht te dragen. Dit beeld van Jezus geeft ook
een mogelijkheid om het sterven bespreekbaar te maken in een groep catechisanten.
VII C 2.1 Notities bij het bijbelverhaal
o Het verhaal begint na de intocht in Jeruzalem als Jezus tussen de pelgrims is, als de hele wereld hem na loopt, zoals de Farizeeërs zeggen.
Die hele wereld wordt dan ook meteen in beeld gebracht doordat er
Grieken komen en vragen ‘meester, wij willen Jezus zien’. Filippus zegt
het aan Andreas en samen zeggen ze het aan Jezus. Het lijkt wel alsof
Jezus niet direct met Grieken kan spreken en dat de leerlingen van Jezus
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daar tussen moeten zitten. We kunnen ons afvragen waarom de evangelist hier de Grieken (diaspora) invoert in zijn verhaal. Is dat omdat
heel Israël bij elkaar komt, zoals we ook zien in het Eerste Testament als
vervolg op een koning op een ezel, bij het vervolg van 1 Koningen 1 (koning Salomo op de ezel) of gebruikt de evangelist dit beeld van de Grieken die erbij komen, omdat het de vraag is van de catechumenen (die
in het Griekse denken groot geworden zijn) en die Jezus wel zouden willen zien?
Dan volgt een van de sterkste metaforen van Johannes (zie het schilderij
van de graankorrel). Het beeld dat de Grieken en de leerlingen krijgen,
is het beeld van de graankorrel. Deze metafoor wordt door Jezus ook
uitgelegd. Er is geen vraag die zo leeft bij de catechisanten van nu als
de vraag: wij zouden Jezus wel willen zien. Soms geven de catechisanten
aan dat ze wel zouden kunnen geloven als ze Jezus nog maar eens zouden kunnen zien. Geloven in een God die je niet kunt zien, is een van de
meest moeilijke zaken om uit te leggen.
Op een andere, meer verborgen manier geeft Jezus in dit bijbelgedeelte
aan dat hij het brood is en het licht (Johannes 12:35-36). Jezus citeert
hier ook Johannes 1:5 waar het gaat over licht en donker.
Naast het zien en niet zien is ook het horen en niet horen aan de orde.
De omstanders horen een stem uit de hemel en begrijpen het niet en
Jezus verbergt zich voor hen (Johannes 12:36).
In het verhaal van de bruiloft in Kana zegt Jezus tegen zijn moeder dat
zijn uur nog niet is gekomen. Nu is dat uur er wel en Jezus raakt er ontredderd van. Dat Jezus daar zelf ontroerd van raakt en een bevestiging
vraagt van God, is vanuit het pastorale aspect van de catechese ook heel
goed te gebruiken. Jezus verwoordt met psalm-citaten dit ontwricht zijn
en met psalm-citaten krijgt hij ook antwoord. Dat je leven geven voor
een ander je leven ontwricht, is ook een gevoel dat van onze tijd is. Dat
wordt bijvoorbeeld duidelijk in de gesprekken met de veteranen van de
vredesmissies.
De discussie die dan volgt met de omstanders gaat ineens over de gezalfde (waren we dat zalven al niet aan het begin van het hoofdstuk tegen gekomen?).
We vinden ook een parallel met Mozes als Jezus spreekt: ‘Ik zal verhoogd
worden en allen naar mij toe trekken’. Dit klinkt ook in Numeri 21 bij het
verhaal van Mozes met de slang.
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VII C 2.2 Opzet
VII C 2.2a Opstapfase
Geloven wat je niet kunt zien
We introduceren het onderwerp van deze catechese bijeenkomst. Het zal
gaan over hoe je kunt geloven in iets wat je niet ziet. We kunnen een van de
twee opzetten gebruiken: de tekst van P. van Geest en het verhaal van Patricia.
I. We lezen de tekst van P. van Geest en vragen of de catechisanten zich hierin
herkennen.
Wat zouden de catechisanten antwoorden op de vragen uit het stukje?
Neem de tijd voor associaties van de groepsleden en hun eigen herinneringen.
In het kerkblad van de St. Maarten Parochie in de Bollenstreek interviewde
Joost Middelhof Paul van Geest. Die vertelt in dat interview hoe hij tegen
Jezus Christus aankijkt.
Ik ben gepromoveerd op de mysticus Thomas à Kempis, die het beroemde boek
‘De navolging van Christus’ schreef. Ik heb mij altijd afgevraagd hoe je iemand kunt
navolgen, die je nooit zelf hebt gekend. Als klein jongetje zag ik mijn grootvader,
in mijn ogen een groot man, knielen in de kerk. Dat deed hij dus voor iemand. Voor
Jezus, die hij nooit had ontmoet. Dat riep vragen op! Hoe kan iemand die niet tegelijk met jou op deze aarde leeft, voor jou van waarde worden? Dat kan door
getuigenissen over hem te lezen, zijn persoonlijkheid te bestuderen en kerkgeschiedenis en theologie te studeren. Maar ik heb hem het beste leren kennen in
zijn gelijkenissen. Een man die er voor anderen wil zijn. Dat is Jezus voor mij.

II. Het verhaal van Patricia
Als pastor van het blindeninstituut zou ik met de leerlingen de pinksterdienst gaan
voorbereiden. Omdat voor mij Pinksteren het feest is van geloven in wat je niet kunt
zien (de Geest) vroeg ik de blinde leerlingen om mij te vertellen hoe het is om in je
leven om te gaan met dingen die je niet kun zien. Er ontstond enige verwarring want
blinde kinderen moeten zich voortdurend aanpassen aan de ziende wereld en dat zij
nu als blinden de zienden iets konden leren was totaal nieuw voor ze. Ze waren dan
ook een beetje in verwarring, tot Patricia zei: ‘Ik denk dat ik daar wel een voorbeeld
van heb. Laatst was ik met mijn moeder en zusje op visite bij een mevrouw. Op weg
naar huis zei mijn moeder: ‘Wat had ze haar haar gek zitten hè?’ en mijn zusje zei: ‘Ja,
en wat had ze een vreemde jurk aan!’ Maar ik vond juist dat ze heel aardige woorden
had gezegd.’ Mijn pinksterpreek was klaar want gelukkig hebben we de Woorden nog
van die God die ‘onzichtbaar’ bij ons is.
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Naar aanleiding van dit verhaal zouden we dezelfde vraag kunnen stellen als
bij het andere voorbeeld. ‘Hoe kan iemand die je niet kan zien voor jou van
waarde zijn?’ Maar tevens de vraag: ‘Als je God niet kunt zien en Jezus niet
meer kunt aanraken, wat maak je dan van Jezus mee in jouw bestaan?’
VII C 2.2b Verdieping of informatie fase.
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De bijbeltekst
We hebben aan de catechisanten van te voren gevraagd van huis een voorwerp of een beeld (afbeelding) mee te nemen dat voor hen iets zegt over
geloven.
We laten de catechisanten hun meegenomen voorwerp of beeld toelichten.
Na afloop kunnen we concluderen, dat hoewel geloven gaat over wat je niet
kunt zien, de groepsleden het toch voor ons in beeld hebben gebracht. We
kunnen nog even stil staan bij de beelden door te vragen of er ook beelden
bij zijn die ons iets meer over Jezus kunnen vertellen.
We lezen daarna het bijbelgedeelte (Johannes 12:20-36) met de vraag om het
te lezen met onze zintuigen, dus: wat ruik je bij dit verhaal, wat voel je en
welke kleuren zie je. Eén groepslid leest het verhaal en de anderen lezen mee.
We inventariseren de reacties van de groep op een flap-over. Het zal duidelijk
worden dat iedereen andere kleuren, geuren en gevoelens heeft bij hetzelfde
verhaal.
Daarna laten we het schilderij van de graankorrel zien of delen de afbeeldingen ervan uit.
Aan de hand van de volgende vragen praten we erover door: Komen de kleuren die de groep heeft opgenoemd terug in dit schilderij? Sluit het beeld van
het schilderij aan bij de beelden die de catechisanten zelf hebben uitgezocht?
Wat is er anders en waardoor?
De schilderes heeft de gemeente geschilderd als beeld van het lichaam van
Christus. Dat heeft ze bij Paulus gelezen, maar het kan ook passen bij deze
metafoor die Johannes gebruikt. Tot slot kunnen we vragen: ‘Als de gemeente
een beeld is van het lichaam van Christus waar is dan jouw plaats in het schilderij?’
VII C 2.2c Verwerkingsfase
Met de catechisanten gaan we op zoek om te ontdekken of de metafoor van
de graankorrel ons kan helpen om andere metaforen te vinden die voor het
sterven van Jezus of voor het sterven in het algemeen gebruikt kunnen worden.
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I. We vertellen het volgende verhaal:
In het boek ‘Een vlinder voor Marianne’ van V. Lee (1974) wordt het sterven van Marianne beschreven vanuit haar broertje Mark O. Er worden veel metaforen voor het
sterven gebruikt in het boek, zoals de rups die verandert in een pop en de pop die
verandert in een vlinder. In het boek gebeurt dat laatste letterlijk in de nacht dat Marianne sterft. Mark O. vindt op een morgen in de grapefruit bij het ontbijt een pit met
een kleine uitloper eraan. Zijn moeder zegt ‘die moet je in een potje doen, dan wordt
het een boom’. Mark O. doet dat en als hij ‘s middags uit school komt, wil hij al meteen
kijken en graaft de pit weer op. ‘Je moet heel lang wachten en de pit met rust laten,’
leert zijn moeder hem. Je mag hem alleen een beetje water geven en verder moet je
wachten. Als Marianne gestorven is, komt Mark O. op de morgen na de begrafenis
beneden en ziet ineens een plantje in zijn potje staan. Hij kan het niet laten om het
uit te graven en is teleurgesteld dat er van de pit alleen een vies bruin velletje is over
gebleven. Met zijn moeder plaatst hij het plantje in de tuin. Daar kan het verder
groeien.

We bespreken de volgende vragen met de groep: ‘Wat zegt dit beeld over
doodgaan? Zou dit beeld kunnen helpen om het aan kinderen te vertellen?’
II. We kijken met de catechisanten naar wat Jezus vertelt over zijn eigen dood
nadat Hij verteld heeft over het beeld van de graankorrel. We bespreken wat
de catechisanten aanspreekt in die woorden van Jezus. Welk gevoelens roepen ze op. We kunnen daarbij heel goed uitgaan van de reeds geïnventariseerde gevoelens die we hebben opgeschreven bij het bijbellezen. We nemen
ruim de tijd om deze gevoelens te bespreken.
III. Je leven inzetten voor een hoger doel is ook herkenbaar bij de veteranen
die uitgezonden zijn op een vredesmissie. Als er catechisanten zijn die daar
ervaring mee hebben in familie of vrienden kring of uit eigen ervaring dan is
dat goed te gebruiken in het groepsgesprek.
VII C 2.2d Evaluatie
We steken een kaars aan en de catecheet leest de laatste tekst uit het bijbelgedeelte
Zolang jullie het licht hebben, geloof in het licht!,
opdat jullie kinderen van het licht worden.
De catechisanten schrijven uit het bijbelgedeelte een zin, die voor hen een
licht was of hun een licht deed opgaan, op een kaartje. We leggen die kaartjes
bij de kaars en als men wil en durft, mag men de tekst hardop lezen.
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VII C 2.3 Doelstelling
De catechisanten onderzoeken wat het betekent te geloven in Jezus die je
niet kun zien en proberen hun eigen beeld van Jezus vorm te geven.
De catechisanten leren dat het beeld van de graankorrel een metafoor kan
zijn voor het sterven en kunnen dat beeld en andere beelden toetsen aan hun
eigen denken over sterven en opstaan.
De catechisanten ontdekken dat Jezus opziet tegen het geven van zijn leven,
en leren daardoor te verwoorden welke gevoelens zij zelf hebben over de
dood.
VII C 2.4 Didactische aanwijzingen

264

In deze catechese gebruiken we het esthetisch leren en het symbool-leren.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een beeld uit het vierde evangelie. Symbolen verwijzen naar een andere werkelijkheid zagen we in paragraaf IV C1.1
en soms is dat een werkelijkheid die we niet kunnen zien. De twee werkvormen in de opstapfase, geven een aanzet om dat ‘niet zien en toch geloven’ te
bespreken. De interesse van de groep en de catecheet zal de keuze voor een
van de werkvormen bepalen. Het is echter ook mogelijk om beide verhalen
te gebruiken. Volgens figuur 4 (zie ook bij de vorige catechese opzet) is de
opstapfase er een waarin D. de ervaring van nu helpt om A. de bijbeltekst
beter te begrijpen.
Het esthetisch leren wordt ook gebruikt in het onderdeel ‘bijbellezen’. Dit
beeldend lezen helpt ook om het getoonde beeld te begrijpen of te herkennen. Het bijbellezen met je zintuigen is een vorm waarbij A. de bijbeltekst
gelezen wordt met D. de ervaringen van nu.
In de verdiepingsfase is maar één werkvorm gekozen die in drie delen is opgeschreven. Als het spreken over het beeld van de graankorrel veel losmaakt,
kan het tweede gedeelte misschien achterwege gelaten worden. Het onder
III genoemde groepsgesprek komt alleen ter sprake als we uit de reactie van
de groep bemerken of weten dat dit een issue is voor de groepsleden. In het
gesprek bij werkvorm II in VI C 2.2c wordt een link gelegd tussen B. de ervaring van toen en D. de ervaring van nu.
Omdat de associaties met het sterven van Jezus en het sterven in het algemeen, veel droevige en sombere gevoelens oproepen, eindigen we in de evaluatie met een licht. De ‘lichtende woorden’ geven bovendien de mogelijkheid om aan te geven dat er na het lijden en sterven ook Pasen komt. Als we
de catechese geven in een kerkgebouw zou deze kaars zelfs de paaskaars kunnen zijn, om zodoende de opstanding in het symbool door te laten klinken.
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VII D Samenvatting en conclusie
We begonnen dit hoofdstuk met de vraag:
‘Welke aanwijzingen voor de catechese van nu zijn er af te leiden uit de
gevonden kennis over het lezen met een catechetische blik in dit onderzoek?’
Voor de hedendaagse catecheten geeft de methode van vertellen in het evangelie en het beeldgebruik van de evangelist de mogelijkheid om dicht bij de
Schrift te blijven en toch werkvormen te vinden die van deze tijd zijn. Het
Johannesevangelie biedt volop mogelijkheden voor correlerend-leren, esthetisch leren, symbool-leren en participerend leren, omdat het duidelijk oog
heeft voor de context van de impliciete lezer. De keuzes die de leerlingen van
nu moeten maken zijn ook herkenbaar in de keuzes die de leerlingen van toen
moesten maken, al zal de catecheet van nu de context van toen soms moeten
verduidelijken.
Het eerste voordeel van het Johannesevangelie als basis voor een belijdeniscatechese is dat het de mogelijkheid biedt het verband tussen Eerste en
Tweede Testament uitgebreid aan de orde te laten komen.
Een tweede voordeel is dat Johannes in zijn karakters de verschillende vormen van leerling-zijn aangeeft. Door die karakters van het Johannesevangelie
te gebruiken, kunnen zowel mannen als vrouwen zich aangesproken weten.
Door de methode van Johannes te gebruiken sluit de catecheet nauw aan bij
de vraag naar beleving en ervaring.
Als derde heeft het evangelie van Johannes, door het vele wat verborgen
blijft, de mogelijkheid om met catechisanten te spreken over het ‘mystieke’
element in het geloven, dat wat niet uit te leggen is, zoals het geloof in een
God die we niet kunnen zien en de Geest die ons inspireert.
Als vierde helpt een catechese gebaseerd op de methode van Johannes de
catecheet en de catechisanten om niet te blijven steken in cognitieve vormen
van kennisoverdracht.
Als laatste geeft Johannes ons niet alleen een duidelijk beeld van leerstof
maar ook van de catecheet. In het beeld van Jezus als leraar komen we iemand tegen die niet alleen beeldend leert met beelden, tekens en symbolen,
maar ook iemand die zeer veel geduld heeft met de leerlingen (van Tilborg
1998, 163). Een leraar die niet alleen informeert maar ook doet. Zeker in de
verhalen aan de tafel wordt het unieke van Jezus handelen en optreden be-
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nadrukt en worden de leerlingen er direct bij betrokken doordat ze de opdracht krijgen net zo te handelen (zie het verhaal van de voetwassing, Johannes 13:1-20). Jezus blijkt een leraar die vertelt op verschillende niveaus, zodat
de praktisch ingestelde leerlingen en de intellectuele leerlingen allemaal worden aangesproken (zie ook het gebruik van karakters in punt 2). Dat deze catecheet de leerlingen weet aan te spreken met de taal van de wereld waarin
ze leven wijst er ook op hoe zeer Jezus de leerlingen en hun mogelijkheden
voor ogen had. Jezus zoekt als leraar het contact met zijn leerlingen, Hij doet
hun een belofte en biedt zijn liefde aan. Hij staat in voor hun toekomst (id.,
187)
Drie van deze vijf aspecten zijn ook in meerdere of mindere mate te vinden
bij de andere evangelisten. Het is aan anderen om daarin een catechetisch
spoor te vinden. Het pleit in ieder geval voor een meer ‘Schriftuurlijke’ catechese. Catechese zou zich meer en meer op de Schrift moeten enten en van
de Schrift uitgaan.
In het eerste hoofdstuk formuleerde ik als definitie van de catechese:
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Catechese is het leerproces binnen de kerkelijke gemeente. Dit kerkelijk leren vindt plaats vanuit de Schrift en is gericht op de ontwikkeling
en ontplooiing van de leerlingen, de inwijding in de tradities van de
geloofsgemeenschap en op de dienende en getuigende taak van die
gemeenschap in de samenleving. De catechese vindt plaats in een geloofsgemeenschap die een permanent lerende gemeenschap wil zijn.
Nu ik mij door Johannes heb laten gezeggen, zou de laatste zin misschien als
volgt geformuleerd dienen te worden:
De catechese vindt plaats in een geloofsgemeenschap die in haar vieren,
leren en dienen op zoek blijft naar het geheim van de onzienlijke God, die
Jezus ons heeft laten zien. Het is een gemeente die anderen wil uitnodigen
om mee te zoeken in de Schrift om de woorden, die de Geest ons te binnen
zal brengen, te doen.
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SUMMARY52
‘We wish to see Jesus’
Re-reading the Gospel of John from a catechetical point of view
When re-reading the Gospel of John, several aspects are standing out:
o The Gospel of John contains numerous repetitions, possibly indicating
a didactical way of writing. Various structural exegetes, like D. Moody
Smith (1995), Y. Bekker (1995), and R. Chennattu (2006), use those repetitions to explain how the learning element is an integral part of the
Gospel.
o It seems that John formulates an educational objective in chapter 20:30
and 31, when he explains why the signs of Jesus are written out: so that
the readers should believe that Jesus is Christ (John 20:31). This may be
an indication of a catechetical way of writing.
o The Gospel of John contains metaphors, images, signs and symbols
that are not named by the other evangelists. That brings up the question if those images have a didactical purpose. Does the evangelist use
these metaphors, images, signs and symbols to teach his disciples?
o The fourth Gospel contains strange questions, such as the one by Nikodemus ‘How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother’s womb and be born?’ (John 3). The woman
at the well does not seem to understand Jesus’ words about Him being
living water as she asks: ‘Sir, give me this water, that I may not thirst,
nor come here to draw.’ (John 4). The disciples react in that same story:
‘Has anyone brought Him anything to eat?’ when Jesus tells them that
the dialogue with this woman was food and drink to him. The Pharisees
and the Jews quarrelled among themselves: ‘How can this Man give us
His flesh to eat?’ (John 6) after Jesus words ‘I am the living bread which
came down from heaven’. It seems that these questions were intertwined in the narrative with a didactical purpose to help the first readers of the Gospel.
As a practical theologian I presumed a catechetical objective behind these
‘strange’ questions, images, metaphors and signs, and that is how my research of a catechetical track in John’s Gospel began. While rereading the

52 All bible texts in this summary are from the New King James version .
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fourth Gospel another question came up whether a catechetical way of rereading the Bible - and this Gospel in particular – would be possible.

PURPOSE OF THIS STUDY
The research question is:
What contribution can reading the Gospel of John from a catechetical point
of view bring to both catechesis and exegesis?

This study
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Chapter I explains the concepts of catechesis and hermeneutics, as well as
the research pattern, which starts with reading the Bible text. Furthermore,
biblical catechesis is compared to the age-old way of learning in the church
based on tradition and dogmatism.
Chapter II is an exegetical chapter. The different ways of reading the Scriptures can be helpful in discovering a catechetical trace in the Gospel of John.
Different presuppositions (‘Vorverständnisse’ as Gadamer calls them) are
used to read the Gospel
A. First the theological presupposition where we read:
o from a historical perspective;
o from a contextual perspective;
o from the perspective of the First Testament.
B. The second presupposition is the literary way of reading, based on the
text’s structure and its narrative. With an accent on the actual reader, like
reading from the feministic perspective and the perspective of psychoanalysis.
C. The third presupposition is the liturgical way of reading, with an accent
on the role of the Jewish feasts that are used in the fourth Gospel.
Those different methods show that the author of this Gospel is probably not
one person, but a group of authors, the so-called ‘Johannine school’ (as
shown by Brown, Moody Smith, Culpepper etc.). The third chapter, which describes the learning and teaching in the first centuries, will elaborate further
on the form and content of this ‘school’.
Rereading from the First Testament gives a new insight in the way that Biblical
Semiotics assumes the encyclopaedic knowledge of the implied reader. Many
texts of the fourth Gospel can be better understood with knowledge of the
First Testament and the Jewish tradition. That is not only important for reading with a catechetical view, but also for writing catechesis. Both need the
First Testament as a source.
summary

The demythologizing way of telling biblical stories – that Bultmann started –
is very helpful in correlated learning and inspired many writes of children’s
bibles to actuate the Scriptures.
By splitting the Gospel of John in two parts, various exegetes allow for a catechetical possibility. For many of them (like Brown, Moody Smith, Bultmann,
Chennattu, Goulder, Boendermaker and Monshouwer) the first twelve chapters were written for those who enter the Johannine community from the
outside and the second part of the Gospel was written for the members of
the young church. This division between world (the first part) and community
(the second part) has consequences for the way the catechetical curriculum
is built.
Another aspect that Moody Smith points out is the fact that John uses the
language of his time in his narrative. This has consequences for correlated
learning in the catechesis and for the connection of the story of the people
with that of the Scripture. A connection that is very useful for both pastoral
care and catechesis.
Another way of reading is that in which Jesus equals Moses. Sahlin (1950) is
the one who uses this way of reading. It gives us a possibility to use bibliodrama as a form of exegesis.
Nieuwenhuis, Kumlehn and Schneiders point out the importance of the word
‘seeing’ in the Gospel of John, which could have far-reaching consequences
for the didactics because it connects with esthetical and observed learning.
Structural reading (like Bekker shows us) helps to name and recognise the
different repetitions in the Gospel of John as a catechetic curriculum, and to
use them as such in a possible catechesis according to John.
Celebrating the Jewish feasts and reliving the stories is something that the
liturgical way of reading offers us. This will have consequences for the methodology of both teaching and celebrating, be it in the group, the community
or in the church.
Rereading the Gospel from different angles bring many catechetical aspects
in the fourth Gospel to light. Apart from the theological, the literal and the
liturgical way, a catechetical way of reading the Gospel of John is clearly possible. Some exegetes, like Kumlehn, Griffith-Jones, Culpepper, Chennattu and
even Ashton, point in that direction. Others like Boendermaker and Monshouwer even go as far as calling the Gospel catechesis, but none of them
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uses didactics and catechesis to elaborate on this. This research is the first to
do so.
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Chapter III is a historical chapter. It uses the history of learning in the first
centuries as a method to search for a catechetical trace in the Gospel and
compares it with the educational methods of that time.
By comparing those early catechetical methods we discover that the way of
learning and teaching in those days was through sermons and lectures. The
opinion of Elderenbosch and others that John’s Gospel is a collection of sermons could fit this form of education. Of all the great church fathers only their
sermons remain, which makes sense, as it was the preferred teaching method
in those days. This sermon-model as teaching method can easily be identified
in the fourth Gospel: John almost always seems to start his answer to a catechist’s question with an image or metaphor and to end it with a sermon. Take
for example the story of Nikodemus (John 3) where after the question about
being reborn (from above) a Pharisee in the Easter night is put on stage, but
the image is left alone and what follows is a sermon by John about being born
from water and spirit. From the ‘Didache’ and the ‘Traditio Apostolica’ we can
conclude that this Eucharistic and baptismal catechesis took about three
years. That could possibly correspond with the structural way of reading John
in three parts, like Elderenbosch and Bekker propose. There remain no teaching methods other than allegories and lectures from that period, so we have
to guess about a curriculum. Apart from stories about the life of Jesus and
the calling to follow Him, the catechesis included the teaching of the stories
of the First Testament and the rules for living like Christians in society.
Chapter IV is an educational chapter. In this chapter current teaching methods are compared to the Gospel, in order to verify through this discipline if
the Gospel contains a catechetical trace.
This educational literary research shows that the fourth Gospel contains
many of our modern teaching methods. The form may vary because of the
different context, but the teaching and learning principles are very recognizable. Some teaching methods could be found with other evangelists too, but
that is out of this research’s scope.
Recognition through didactical methods
Esthetical method
The author of the fourth Gospel uses a lot of images, which could indicate a
focus on esthetical learning. However, most images only have a symbolic and
transcendent character. Sometimes the evangelist uses learning by seeing
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(esthetical learning) as a learning method. John the Baptist becomes a witness when he sees what is promised: The spirit as dove descending on the
one he didn’t know (John 1:34). The disciples of John were called to come
and see. Jesus himself tells that he learned through seeing, because he saw
the Father doing so (John 5: 16). Thomas learns from seeing as well (John
20:29). Many other forms of observation and experience are found in this
Gospel, which can all be regarded as learning elements. Those experiences
are taken from the social environment of the listeners/readers, but also from
the common history of the Scriptures and the Jewish tradition.
Symbolic method
Those common experiences refer to a larger whole, a larger reality, which is
part of symbolic learning. The Gospel as a whole refers to a larger (religious)
reality that doesn’t equal our reality. Referring to this other reality is one of
the most important didactical elements in the Gospel.
Mystagogical method
Searching for this ‘other reality’ or ‘religious dimension’ is part of mystagogic
learning. This is a way of learning that not only transcends but also searches
for the mysteries that are hidden and need to be found. The author wants his
implied readers to develop an eye for God’s mysterious presence. They do
this with head and heart knowledge of the Scripture and are thus initiated in
the sacraments and traditions of the Johannine community.
Biblical method
In chapter III we discovered that learning the biblical way, like learning from
questions, recounting God’s great deeds and knowledge of the Tora and the
prophets was common for John. The author himself bases his biblical reflection mostly on psalms and the Jewish tradition, especially the Jewish feasts.
Anamnestical and biographical method
Going back to the Jewish tradition is a form of anamnestic and biographic
learning. Anamnestic learning means bringing the words of Jesus or those of
the Scriptures into your own personal situation, where choices have to be
made. Biographical learning focuses not on the collective, but on the individual memory. The latter, learning from your own personal experiences, is considerably less used than learning from tradition.
Gender concerned method

summary

271

Even though ‘Son of the Father’ and ‘Son of Man’ are frequently used in the
Gospel of John, its style is not explicitly masculine. The way of learning, looking from a feministic point of view, resembles what Socrates calls ‘teaching as
a midwife’: helping his readers ‘give birth to’ new spiritual insight.
Ethical method
By using the Tora as direction or instruction for life, ethical learning becomes
an important part of the Gospel of John. This ethical learning has to be seen
in the light of the practice of the young church and the choices those following Jesus were confronted with. It includes discussions with Scribes and Pharisees on interpretations of the Tora, but also practical rules for living as Christians in this world. The way Jesus acts (with the adulterous woman and the
man born blind) brings new perspectives to interpreting the Tora in daily life.
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Correlating method
This method, connecting the story of the people to that of the Scriptures, can
also be found in the Gospel of John. It is mostly recognizable in the symbols
of daily life that John uses to explain who Jesus is, such as the ‘I am’ sayings.
Correlated learning is not a stand-alone method in the Gospel, but is used in
connection with symbolic, anamnestic, and mystagogic learning. As the author himself writes: ‘these are written that you may believe that Jesus is the
Christ, the Son of God, and that believing you may have life in His name.’ (John
20:30).
Project method
This method of student-directed learning is not explicitly present in the Gospel of John unless you want to see the whole Gospel as a project of travelling
to Jerusalem and back, as Bekker suggests.
Conclusion
By comparing the Gospel to the modern educational and didactical methods,
we can draw the conclusion that looking from a catechetical point of view
there are definitely catechetical traces or signs in the Gospel according to
John.
Chapter V explains the catechetical way of reading, and it shows that this can
give new insight not only to catechesis but also to exegesis.
The research question was:
What contribution can reading the Gospel of John with a catechetical point
of view bring to both catechesis and exegesis?
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After rereading the Gospel in various ways we can conclude that:
1. The text of the Gospel of John appears to be aimed at catechesis and community building. This is evident from the special keywords the author uses,
such as: believe, do, seeing, signs, images, etc.
2. The fact that John writes so much about the Jewish feasts gives us a possibility to build a catechetical curriculum using these festive occasions, in
the way Boendermaker and Monshouwer do.
3. The Gospel’s strange questions and didactical ‘asides to the reader’ are
very characteristic for John. None of the other evangelists uses a similar
way of asking questions. Some exegetes like Ashton, Culpepper, Schneiders and Griffith-Jones explain those questions as to be aimed at the implied reader (or listener). Their conclusion is that the so-called riddles are
a part of the initiation process of the young church. However, none of
them has elaborated on those questions, riddles and ‘asides tot the
reader’ in a catechetical and didactical way like this research does.
4. The frequent use of water in de stories of the fourth Gospel could indicate
an instruction for the catechumens who were going to be baptised in the
Easter Virgil. Structuring the Gospel in three parts could also be an indication of a three-year catechesis preceding the baptism.
5. In the Gospel of John a large part (John 13-17) appears to be written as
equipment for believers and for building the young church. That fits the
pattern of a mystagogical catechesis in which the catechumens where
taught after the baptism in the Easter Virgil what the sacraments of baptism and Holy Communion – which they experienced – meant.
6. Through John’s concealed way of writing it becomes evident that there is
a deeper layer to be explored in the story of Jesus, especially in the stories
about the (holy) communion. The various elements of the Eucharistic
meal can be found throughout the Gospel: the wine in John 2, the bread
in John 6:22-59, and the Pesach meal in the breaking of five loaves and
two fishes at lake Tiberias (John 6:1-15). However there is no mention of
a ‘last supper’ or of the Words of Institution in John’s Gospel. John 6:54
offers a complete instruction of the Eucharistic meal but is told in the discussion with the Scribes and Pharisees while Jesus was learning in the synagogue of Kafernaum.

summary

273

7. Learning through, for and with experience is evident in the above-mentioned mystagogical catechesis, where experience comes before reflection. But it can also be found on the focus the author gives to doing the
words, signs and commandments. This surely has consequences for the
way in which catechesis could be taught.
8. The author of the fourth Gospel uses concepts and words taken from his
own context, such as ‘logos’ and ‘children of the light’, but gives them a
quite different meaning, which indicates a correlated form of learning.
However, this correlated aspect is not found in the images the evangelist
uses but in the form in which he presents his message.
9. For the exegesis, reading from a catechetical point of view is complementary to the various ways of reading the Scriptures. It can shed a different
light on issues that arise when using one of the other reading methods
and thus advocate a more catechetical way of reading of the entire Scriptures.
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Chapter VI is an exegetical study of John 12. Because this chapter seems to
be the centre of the gospel in a catechetical way. The content and structure
of the twelfth chapter of the Gospel of John appears to be a key chapter for
catechesis and community building. I do not agree with Culpepper (1983)
who calls it ‘a chapter in between’. After the resurrection of Lazarus (John 11),
a repetition and clear instruction for community life arises.
Chapter VII is a practical chapter in which all the previous chapters are
brought together to show how the catechetical trace in the fourth Gospel is
able to help today’s catechesis and catechists. It tries to answer the question
‘Which directions for today’s catechesis can be deduced from the knowledge
acquired with this research regarding reading with a catechetical point of
view?’
The Gospel’s narrative storytelling techniques, as well as the images the author uses, give today’s catechists the possibility to stay close to the Scriptures
while using contemporary methods.
The Gospel of John provides ample opportunities for correlated, symbolic and
participatory learning, because it clearly has an eye for the context of the
implied reader. The choices pupils of today have to make equal those of the
disciples, even though today’s catechist will sometimes have to clarify the
context of the Gospel.
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The first advantage of the Gospel of John as a base for catechesis for confirmation is the possibility to extensively address the connection between the
First and the Second Testament.
The second advantage is the narrator’s use of different characters similar to
the different styles of being a pupil. Both men and women may feel called
upon by using these characters By using John's method, the catechist closely
follows the demand for perception and participation
The third advantage gives the Gospel of John, containing many hidden elements, the possibility to speak with the catechumens about the mystic part
of believing: the things we can’t explain, such as believing in a God we can’t
see and the Spirit who inspires us.
The fourth advantage is that catechesis based on the method of John helps
both the catechist and the catechumen to be open to other ways of learning
than a pure cognitive one.
The fifth advantage is that the Gospel of John shows us a good look on the
way Jesus teaches. He is a teacher with a lot of patience and willing to repeat
the message constantly. He teaches by doing and tells the students/disciples
that they can do the same (John 13:1-20). He uses a lot of symbols and signs
and tells stories in a way that both practical and intellectual student are directed.
Some aspect may be more or less present in other gospels. But that is for
others to explore. It proves that catechesis that start with the Scriptures is a
necessity.
In the first chapter I defined catechesis as follows:
Catechesis is a learning process within the congregation. This ecclesiastical
learning is based on the Scripture and focused on the development of the
pupils, the initiation into the traditions of the congregation, and the community’s role of serving and bearing witness in society. Catechesis takes place in
a congregation with a desire to be a community of permanent learning.
Now that through this research I have been persuaded by John’s method, the
last sentence should perhaps read:
Catechesis takes place in a congregation, which in its celebrating, teaching
and serving continues to explore the mystery of the invisible God, whom Jesus showed us. A congregation with a desire to invite others to help seek in
the Scriptures the words that the Spirit will bring us, so that we can do them.
summary
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SAMENVATTING
Vanuit de onderzoeksvraag
Welke bijdrage levert een catechetische blik bij de lezing van het evangelie
naar Johannes voor zowel de catechese als de exegese?
ben ik in deze studie op zoek gegaan in de exegese (Hoofdstuk II) in de geschiedenis (Hoofdstuk III) en in de hedendaagse godsdienstdidactiek (Hoofdstuk IV) om een antwoord te vinden op die vraag.
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Leeswijzen
In de bestudering van de exegese bleek dat de literaire leeswijze (het lezen
met accent op de tekst) meer dan de historiserende leeswijze (het lezen met
het accent op de geschiedenis) aanknopingspunten gaf voor het ontdekken
van een catechetisch of didactisch spoor in het vierde evangelie (paragraaf II
D). Met name Culpepper, Griffith-Jones, Schneiders, Van Tilborg en Theissen
wijzen op het didactisch element in de opbouw van het evangelie. Door het
evangelie te herlezen vanuit de diverse leeswijzen wordt duidelijk dat er veel
catechetische aspecten in het vierde evangelie naar voren komen, zoals het
gebruik van kernwoorden, beelden en symbolen en het schilderen van karakters in het verhaal waarmee ook de toehoorders worden aangesproken.
Naast de herhalingen en ‘vreemde vragen’ (zoals die van Nicodemus over het
opnieuw geboren worden) blijken er ook opvallend veel ‘commentaarzinnen’
voor te komen − waarin de schrijver commentaar geeft op de handelingen en
gebeurtenissen − die heel goed aanwijzingen kunnen zijn voor een catechetisch spoor. Jezus en de Geest worden als leraar geschetst die de leerlingen
onderrichten door ze de woorden van God en Jezus weer te binnen te brengen.
De exegese gebaseerd op het lezen vanuit het Eerste Testament ontsluit eveneens een spannend narratief en didactisch spoor. Ook de liturgische leeswijze
geeft in het accent op de feesten openingen voor de catechese. Er is geen
bewijs te vinden voor een driejarige catechese in het evangelie zelf. De gegevens over een driejarige catechese komen uit de geschiedenis van het onderwijs in de tijd van het ontstaan van het evangelie. De driejarige catechese
komt maar bij enkele vroege catecheten voor zoals bij Hippolytus en Origenes
(paragraaf II C).
Leervormen
Hoewel blijkt dat het houden van een toespraak (preek) in die dagen een van
de meest gebruikte leervormen was, zijn in het evangelie naar Johannes veel
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hedendaagse methodes en werkvormen te herkennen (paragraaf IV D). Vanuit de verschillende vormen van leren kun je zeggen dat het symbool-leren en
esthetisch leren veel voorkomen in het evangelie, dat het mystagogisch leren
een speciale dimensie is die aanstuurt op de initiatie in de eerste gemeente
en het leren ontdekken van het ‘het Licht’ (Jezus en God) in de verborgenheid
en dat het anamnetisch en biografisch leren bijdragen aan de vooraf genoemde leervormen. Het geheel is op projectmatige wijze opgezet en laat de
boodschap van de evangelist correleren met het dagelijks leven van de hoorders. Het ethisch leren geeft aanwijzing voor de manier van leven van de eerste gemeente en dus ook voor de catechisanten.
Vanuit de hedendaagse didactische werkvormen en de aspecten van leren
kunnen we zeggen dat er, gezien door de didactische bril van vandaag de dag,
duidelijke sporen van catechese zijn te vinden in het evangelie naar Johannes.
Catechese in het vierde evangelie?
De tekst van het Johannesevangelie lijkt gericht op catechese en gemeenteopbouw. Op grond van mijn onderzoek denk ik te kunnen spreken van een
opzet die didactisch van aard is en gericht op de jonge gemeente. Omdat ik
het didactisch handelen gericht op de vorming van de kerk in mijn eerste
hoofdstuk catechese noemde, zou je kunnen spreken van een catechetische
opzet van het vierde evangelie. Dat blijkt duidelijk in de kernwoorden die de
evangelist gebruikt, zoals geloven, doen, tekenen, zien, beelden en voorbeelden.
Omdat de schrijver van het Johannesevangelie zoveel Joodse feesten noemt,
is het mogelijk om, uitgaande van het vieren van de feesten, een catechetisch
curriculum op te bouwen.
De ‘vreemde vragen’ en de ‘commentaarzinnen’ (didactische tussenvoegsels)
die er in het evangelie te vinden zijn, zijn wel het meest karakteristiek voor
Johannes. Geen van de andere evangelisten kent een dergelijke manier van
vragen.
Het grote accent op het water in de verhalen van het vierde evangelie zou
kunnen wijzen op een instructie voor de catechumenen die in de paasnacht
gedoopt werden.
In het Johannesevangelie lijkt een groot gedeelte (Johannes 13-17) geschreven voor toerusting van de gelovigen en de opbouw van de jonge kerk. Dat
past in een mystagogische catechese waarin ná de doop in de paasnacht aan
de catechumenen werd uitgelegd wat de sacramenten van doop en avondmaal – die ze meegemaakt hadden – betekenden.
Het gefaseerd uitleggen van begrippen, tekenen en metaforen wijst ook op
een didactische invalshoek.
samenvatting
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Door de verborgen schrijfwijze van de vierde evangelist wordt eveneens duidelijk dat er een diepere laag te ontdekken is in het verhaal over Jezus. Het
leren van, voor en door ervaringen komt duidelijk voor in de hierboven beschreven mystagogische catechese waar het ervaren aan het reflecteren
vooraf gaat (paragraaf VII A 4.4). Maar het is ook herkenbaar in het accent op
het doen van de woorden, de tekenen en de geboden waartoe de evangelist
oproept (paragraaf V B 1.1). Dit heeft zeker gevolgen voor de vorm waarin de
catechese zou kunnen worden gegeven.
Opbrengst voor de exegese
Voor de exegese is het lezen met een catechetische blik een aanvulling op
de manieren van schriftlezen. Het kan de problemen die zich voordoen bij
de andere leeswijzen in een ander licht zetten. Het zou pleiten voor een
meer catechetische manier van lezen van de hele Schrift en een blijvende
zoektocht naar de didactische wijze van schrijven van de bijbelschrijvers.
Het heeft vooral consequenties voor het vertalen en hertalen. Het proces
van ervaren meebeleven en pas later uitleggen dient ook in de vertaling bewaard te blijven (zie voetnoot 46 in paragraaf V B 1.6).
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Om deze voorafgaande ontdekkingen in de praktijk te toetsen bevat hoofdstuk VI een nauwkeurig catechetische lezing van het twaalfde hoofdstuk van
Johannes (hoofdstuk VI) waarin veel conclusies uit dit onderzoek gebruikt en
toegepast zijn. Zo wordt duidelijk dat de catechetische manier van lezen een
andere is dan de gebruikelijke exegese.
Opbrengst voor de catechese
Dan blijft nog de vraag wat dit lezen met een catechetische blik voor gevolgen
heeft voor de catechese. Ga je anders catechese geven als je het doet op de
manier van Johannes? Johannes gebruikt een gefaseerde didactiek (paragraaf
V B 1.6). Er is iets te zien of mee te maken dat pas later in een tweede fase
wordt uitgelegd. Zoals we ook tegenkomen bij Dewey (paragraaf IV B) waar
geleerd wordt door te doen en te ervaren en daarop te reflecteren. Dit heeft
consequenties voor de catechese. Daarin zal iets doen, beleven of ervaren
een belangrijk onderdeel moeten zijn en zal het leren door informeren niet
op de eerste plaats komen. Die overwegingen en de praktische uitwerking
daarvan staan in hoofdstuk VII.
Het zal duidelijk zijn dat de Schrift leidend dient te zijn in de catechese. De
reden daarvoor beschrijf ik in Hoofdstuk I en II. Dit uitgaan van de Schrift in
de catechetische praktijk maakt dat dit onderzoek interdisciplinair van aard
is en zowel over praktische theologie als over bijbelse theologie gaat.
samenvatting
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Bijlage 1

Definities catechese:

1. Bijlsma 1962
Catechese is het onderricht van de christelijke gemeente aan haar leden, speciaal aan de jongeren, om hen toe te rusten tot een verantwoord leven in de
wereld als mondige leden van Christus kerk.
2. Kerkorde:
ORDINANTIE 9 DE GEESTELIJKE VORMING
I.
DE LERENDE GEMEENTE
Artikel 1.
De gemeente als lerende gemeente
1.
De gemeente geeft onder leiding van de kerkenraad in vorming en toerusting,
catechese en jeugdwerk gestalte aan het blijvend proces van geestelijke vorming waarin alle generaties betrokken zijn.
2.
Met het oog op zijn verantwoordelijkheid voor dit werk laat de kerkenraad
zich voorlichten en bijstaan door de organen van de kerk die op deze terreinen werkzaam zijn.
II.
VORMING, TOERUSTING EN CATECHESE
Artikel 2.
Vorming en toerusting
1.
De kerkenraad nodigt, vanwege de roeping van de gemeente om leerling te
blijven op de weg van haar HEER, de leden van de gemeente uit om deel te
nemen aan vormings- en toerustingswerk met het oog op hun geestelijke
groei en het vervullen van de taken van gemeente en kerk.
2.
De gemeente is, vanwege haar betrokkenheid bij de doop, medeverantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van kinderen en de geestelijke vorming van
jongeren in de gemeente en schept mogelijkheden om deze te stimuleren en
te steunen.
bijlage 1
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3.
Als leergemeenschap moedigt de gemeente haar leden aan om deel te nemen aan leeractiviteiten die in gemeente en kerk worden aangeboden.
4.
De gemeente zal bij voorkeur in samenwerking met andere gemeenten en
kerkelijke gemeenschappen de mogelijkheden onderzoeken en gebruiken om
in en ten behoeve van haar omgeving vragen van geloof en leven aan de orde
stellen.
Artikel 3.
Catechese
1.
Aan de jonge leden van de gemeente en verder aan allen die dit verlangen,
wordt kerkelijk onderricht gegeven.
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2.
Dit kerkelijk onderricht betreft met het oog op de doeleinden van de catechese
– het lezen en verstaan van de Heilige Schrift;
– de eredienst, de liederen en gebeden;
– de belijdenis en de geschiedenis van de kerk;
– het leven als christen in de wereld.
3.
Bij de invulling van het kerkelijk onderricht, de keuze van de leermiddelen en
de methode van de catechese wordt rekening gehouden met de leefwereld
en de ontwikkeling van hen die het onderricht ontvangen.
4.
Bijzondere vormen van catechese zijn onder meer belijdeniscatechese, introductiecatechese, doop- en avondmaalscatechese en huwelijkscatechese.
5.
De catechese wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad,
in de regel door de predikant. De kerkenraad kan de catechese geheel of ten
dele opdragen aan daartoe bekwame leden van de gemeente of aan daartoe
opgeleide leden van de kerk.
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6.
De in het vorige lid bedoelde gemeenteleden worden met het oog op hun
werkzaamheden in de catechese begeleid door de predikant of een daartoe
aangestelde kerkelijk werker.
3. K. Schippers 1982
Catechese is een basisfunctie van de gemeente
en derhalve een door de gemeente gedragen activiteit
waarin zij als onderdeel van een totale jeugdpastorale benadering
en in aansluiting op andere opvoedende en vormende activiteiten
onderwijs-leersituaties schept waardoor haar jonge leden en andere jongeren
worden aangemoedigd zichzelf voor God te leren verstaan
en zich te ontwikkelen tot mondige christenen en actieve gemeenteleden
4. G. Dingemans 1986
Het uiteindelijke doel van leerprocessen in de leerschool van het geloof is dat
(jonge) mensen in aanraking komen met de Heer (door kennismaking met de
Bijbel, de christelijke traditie en de christelijke gemeente) zodat ze tot een
eigen standpunt, ervaring en engagement ten aanzien van het geloof kunnen
komen, (door eigen reflectie en in nauwe samenhang met de geloofsgemeenschap van mensen die de Heer volgen) Christus zullen volgen op hun wijze en
kerk en samenleving op een geëngageerde en kritische wijze zullen willen dienen.
5. HKI
Catechese wil de leerlingen omwille van hun individuele en sociale menswording leren kritisch en creatief om te gaan met de religieuze dimensie van de
werkelijkheid (hun eigen religiositeit en die van de wereld) om hen ontvankelijk te maken voor het verstaan en voor de mogelijke aanvaarding van de
christelijke boodschap
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6 Jef Bulckens 1992.
Catechese is
A
1.
een communicatief – pastoraal handelen
2.
in en door de kerkgemeenschap
3.
– dat men beleeft als geïnspireerd door de heilige Geest –
4.
om bij haar leden en naar buiten toe
5.
een vrij en persoonlijk geloof
6.
in de communio
a. van de God van Jezus Christus met de mensen
b. als basis
- voor de onderlinge communicatie en solidariteit
vooral met armen en verdrukten
- en voor de heilzame communicatie met zichzelf en
de natuur
7.
te verdiepen of te wekken
B
1.
Met het oog op het komen van Gods rijk
hertaalt de catechetische gemeenschap
2.
de bijbelse boodschap
a.
van Gods liefde, genade en gemeenschap
b.
grondslag voor echte menselijkheid
3.
in onderlinge wisselwerking met de huidige cultuur.
C
De vervulling van de catechetische zending
1.
is tevens een noodzakelijke voorwaarde om de communio
tussen God en mens en de mensen onderling liturgisch te
kunnen vieren
daadwerkelijk te kunnen beleven
2.
en onderstelt zelf een levende liturgie en een vindingrijke
liefde.
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Bijlage 2 Overzicht Pollefeyt
Overzicht van de ontwikkelingen op pedagogisch en didactisch gebied in de
laatste vijftig jaar van D. Pollefeyt in Journal of Religious Education
56(1)(2008)9-17.
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