Inleiding Johannes
dr. Raymond R. Hausoul

Johannes, Evangelie van Jezus Christus,
Caesarea, 90nC
Contrasten
•
•
•
•

Waarheid en leugen
Licht en duisternis
Boven en beneden
Vlees en Geest

Triniteit
Tekens

• Vader, Zoon, Geest
• Zoon en Vader
• Vader en Zoon

Voorhof

Heilige

Voorhof Joden:
Nicodemus (3:1-21).

Toonbroden: ‘Ik ben
het Levensbrood’
(6:35,48).

Voorhof vrouwen:
Samaritaanse vrouw
(4:1-42).

Brandofferaltaar:
Sterven graankorrel
(12:23-34).
Wasvat: Voetwassing
(13:1-30).

Kandelaar: ‘Ik ben het
Licht’ (8:12).

Reukofferaltaar (14:116:33).

Allerheilige

Hogepriesterlijke
gebed (17:1-26)

Reis 1

(1:19-3:36)
Proloog (1:1-18)

Reis 2

Reis 3

(4:1-5:47)

(6:1-10:39)

Naar Samaria
(4:1-42)

Overkant meer
Galilea
(6:1-21)

Betanië (1:19-51)
Galilea
(4:43-54)

Galilea
(6:22-7:9)

Jeruzalem
(5:1-47)

Jeruzalem
(7:10-10:39)

Galilea (2:1-12)
Jeruzalem –
Judea
(2:13-3:36)

Reis 4
(10:40-21:23)
Aan de overkant
van de Jordaan
(10:40-11:16)
Judea –
Jeruzalem
(11:17-20:29)
Galilea
(21:1-23)
Epiloog
(21:24-25)

Proloog
(1:1-18)

KanaCyclus (2:14:54)
Bruiloft in Kana
(2:1-12)

In het begin was het
Woord (1:1-18)

FeestCyclus (5:110:42)

Laatste
samenzijn
(13:1-17:26)

Purim: Jezus geneest in
Bethesda
(5:1-47)

Voetwassing (13:1-14:7)

Tempelreiniging in
Jeruzalem
(2:13-25)

Nachtgesprek met
Nicodemus
(3:1-36)

Pascha: Jezus spijzigt
vijfduizend
(6:1-15)

• Dag 1: Johannes de Doper
verwijst op het Lam Gods
(1:19-28).
• Dag 2: Gods Geest wijzen op de
Zoon Gods (1:29-34).
• Dag 3: Petrus en Andreas
volgen de Rabbi (genadetijd,
1:35-42).
• Dag 4: Nathanaël erkent als
Israëliet de Koning (herstel,
1:44-52).
• (Dag 7: Bruiloft te Kana,
genieten van zegen
[koninkrijk, 2:1-11]).

Gesprek met
Samaritaanse
(4:1-42)

Opstanding
(20:1-31)

Maria Magdalena
(20:1-10)
Arrestatie
(18:1-28)
Jezus verschijnt aan
Maria
(20:11-18)

Vader en Geest
(14:8-31).

Jezus verschijnt aan
apostelen
(20:19-23)
Ware Wijngaard
(15:1-27)

Testimonium: vier
dagen (1:19-52)

Lijden
(18:1-19:42)

Kruisiging
(18:29-19:16).
Jezus verschijnt aan
Thomas
(20:24-29)

Loofhuttenfeest
(7:1-10:42)
Geest (16:1-33)

Afwijzing in Jeruzalem
(4:43-45)

Genezing in Kana
(4:46-54)

Conclusie
(20:30-31)
Leven of dood
(11:1-12:50).

Sterven
(19:17-42)
Eeuwig leven (17:1-26)

Laatste ontmoetingen
(21:1-25)

Tekens in Johannes
1. Aanzet tot de tekens

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

▫ Vraag naar een teken bij tempelreiniging (2:18).
▫ ‘Breek deze tempel af en Ik herbouw Hem’ (2:19).
▫ Teken verbonden met opstandingskracht (2:21-22).

Water verandert in wijn (2:11).
Genezing van de zoon van de hoveling (4:54).
Genezing van de verlamde bij Bethesda (5:1).
Spijziging van de vijfduizend mannen (6:14).
Wandelen op het meer van Galilea (6:16).
Genezing van een blindgeborene (9:1).
Opstanding van Lazarus (11:1).

Proloog en Testimonium
• Proloog (1:1-18)
▫
▫
▫

In het begin was het Woord.
Getabernakeld op aarde (1:14).
In de schoot van de Vader (1:18).

• Testimonium: vier dagen (1:19-52)
▫
▫
▫
▫

Dag 1: Johannes verwijst naar het Lam (1:19-28).
Dag 2: Geest wijst naar de Zoon (1:29-34).
Dag 3: Petrus en Andreas volgen de Rabbi (1:35-42).
Dag 4: Nathanaël erkent de Koning (1:44-52)

Boek van de tekenen (2:1-12:50)
• Kana-Cyclus (2:1-4:54)
▫
▫
▫
▫

Bruiloft zonder wijn in Kana (2:1-12).
Tempelreiniging in Jeruzalem (2:13-25).
Gesprek bij nacht met Nicodemus (3:1-36).
Gesprek overdag met Samaritaanse vrouw (4:142).
▫ Afwijzing in Jeruzalem (4:43-45).
▫ Genezing van hovelingszoon in Kana (4:46-54).

Boek van de tekenen (2:1-12:50)
• Feest-Cyclus (5:1-10:42)
▫
▫
▫
▫
▫
▫

Jezus geneest in Betheda tijdens het Purimfeest (5:1-18).
Sabbatsdiscussie: Getuigenis over Vader en Zoon (5:19-47).
Jezus spijzigt vijfduizend mensen rondom het Pascha (6:1-15).
Jezus verlaat de menigte en wandelt over het water (6:16-21).
Jezus’ toespraak als het Levensbrood (6:25-71).
Gebeurtenissen tijdens het Loofhuttenfeest (7:1-10:42)






Jezus, het Levenswater (7:1-52).
Het schrift op de grond (7:53-8:11).
Jezus, het Wereldlicht (8:12-59).
Genezing van de blinde (9:1-41).
Jezus, de goede Herder (10:1-42).

Boek van de tekenen (2:1-12:50)
• De keuze voor het leven en de dood (11:1-12:50).
▫
▫
▫
▫

Opwekking van Lazarus (11:1-57).
Jezus in Bethanië gezalfd (12:1-11).
Eerbetoon in Jeruzalem (12:12-19).
Jezus getuigt als licht in de duisternis (12:20-50).

Laatste samenzijn (13:1-17:26)
•
•
•
•
•
•
•
•

Voetwassing (13:1-30).
De Mensenzoon verheerlijkt (13:31-35).
‘Waar gaat U zonder ons heen?’ (13:36-14:7).
Heer, toon ons de Vader! (14:8-14).
De komst van de Geest en de Zoon (14:15-31).
Vruchtdragen door Jezus, Wijngaard (15:1-27).
De komst van de Geest (16:1-33).
Leven tot heerlijkheid van God (17:1-26).

Het lijden (18:1-19:42)
• Gevangenname en verhoor (18:1-28).
• Pilatus keuze tot kruisigen (18:29-19:16).
• Sterven aan het kruis (19:17-42).

Opstanding (20:1-21:25)
•
•
•
•
•
•
•
•

Maria en twee anderen bij het graf (20:1-10).
Jezus verschijnt aan Maria Magdalena (20:11-18).
Jezus verschijnt aan de discipelen (20:19-23).
Jezus verschijnt aan Thomas (20:24-29).
Conclusie (20:30-31).
Openbaring bij het meer van Galilea (21:1-14).
Gesprek met Petrus (21:15-19).
Over Johannes (21:20-25).

