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Het oude Woord



Bij dit boek
De adelaar is het symbool van de evangelist Johannes. Een
hoogvlieger met een scherpe blik, maar wel op afstand. Zijn
evangelie is niet altijd meteen toegankelijk door zijn verschillende lagen en vele beelden. Wel het meest poëtische en
toch ook ‘theologische’ van de bijbelse evangeliën.
Zeker driemaal kroop ik door dit evangelie heen in de gemeenten waar ik ‘het Woord mocht bedienen’, in Peize, Purmerend en Amsterdam. In het eerste en laatste geval betrof
het een doorgaande lezing (lectio continua). Dat is inderdaad kruipen: dit evangelie krijgt je regelmatig op de knieën.
Ik had het grote geluk in elk van deze drie gemeenten deel
uit te kunnen maken van een exegese- en preekteam, dat
wekelijks bijeenkwam. Het samen lezen heeft mij gevoed en
verrijkt, de collegiale discussies hebben mij behoed voor een
al te private bubbel in de eigen studeerkamer.
Met het klimmen der jaren ging ik steeds beter zien ‘wat
ertoe doet’. Dat betekent steeds minder woorden, steeds
meer essentie. De verwondering over én de bewondering
voor dit evangelie bleven en namen zelfs toe.
Wat voor mijzelf in de loop der jaren verhelderend was en
mij bijbleef staat nu in dit boek. Het is een neerslag van een
predikantenleven lange omgang met het Johannesevangelie.
Al bladerend door al die oude preken lichtten allerlei fragmenten als vanzelf weer op. Ik heb ze goeddeels tot miniaturen herschreven. Korte teksten die een element uitlichten,
een thema waarnemen, een gedachte opperen. Ze kunnen
aanzetten tot verder denken en lezen als dit evangelie opengeslagen ligt op kansel, bureau, leerhuis- of eettafel. De
hoofdstukken van dit evangelie staan immers regelmatig op
de diverse leesroosters, vooral in feestelijke tijden van het
kerkelijk jaar.



Mijn voornaamste doel met dit boek was en is: de eigen taal
van Johannes zo helder mogelijk laten klinken, en anderen
laten delen in mijn eigen vreugde als ik denk iets te verstaan
of beter te begrijpen.
Mijn omgang met dit evangelie leidde niet alleen tot meditaties en preken, maar ook tot nieuwe liederen en gebedsteksten. Een aantal liedteksten is in dit boek opgenomen,
omdat ze de exegetische portrettering kunnen aanvullen.
Achter in het boek is een register opgenomen van elders
gepubliceerde gebeds- en liedteksten zoals die ontstonden
bij mijn omgang met dit evangelie. Ook de vindplaatsen zijn
daarbij aangegeven. Voor wie in een gespreks- of bijbelgroep
aan de hand van dit boek het Johannesevangelie wil gaan lezen, zijn er gespreksvragen beschikbaar. Die vindt u op de
website www.sytzedevries.com in de rubriek ‘Uitgaven’ bij
Van liefde gesproken.
Uiteraard laten deze miniaturen zich niet lezen zonder een
opengeslagen Johannesevangelie ernaast. Ik citeer doorgaans de Naardense Bijbel, soms ook een vertaling van eigen
hand.
Dit is een boek zonder noten, zonder literatuurverwijzingen, al is soms het vermelden van een vindplaats noodzakelijk. Het is ook niet meer te achterhalen uit welke bronnen
ik ooit heb geput. Sommige laten zich vermoeden, soms ook
herkennen, maar er is geen scheiding meer te maken tussen
wat ik zelf vond of bedacht, of van anderen leende. In het
uiteindelijke resultaat is alles, onder grote dank, geworden
tot een deel van mijzelf.
Sytze de Vries
Schalkwijk
Paastijd 



JOHANNES

Bladerdeeg
Het evangelie naar Johannes heeft iets van de structuur
van bladerdeeg: laag op laag, en er staat steeds meer dan
je denkt, vaak ook iets anders dan je denkt. Zinnen lijken
bewust raadselachtig bedoeld. Wie dieper graaft en laagjes
afpelt ontdekt nieuwe betekenissen. Letterlijke woorden
worden figuurlijk, overdrachtelijk. Mensen stijgen boven de
ogenschijnlijke individualiteit van hun verhaal uit, worden
tot symbolen. Dood is niet zomaar klinisch dood, overleden.
Eeuwig leven geen hiernamaals, als een leven aan de andere
kant van het gordijn, maar leven van een andere orde, in
het hier en nu. De dood is een slaap waaruit je gewekt kunt
worden.
Ook in de verhalen zelf blijven de mensen op de eerste,
uiterlijke betekenis van de woorden hangen. Nikodemus
riposteert Jezus’ opmerking dat hij opnieuw geboren moet
worden met de vraag of hij dan weer terug in de moederschoot
moet. De vrouw uit Samaria vraagt uit welke put Jezus dat
levend water dan haalt. En als Jezus zegt dat Lazarus is gaan
slapen, reageren de leerlingen met de veronderstelling dat
hij dan wel beter zal worden. Ook in zijn debatten met de
Judese leiders roept hij voortdurend misverstanden op,
omdat de wereld in en achter zijn woorden niet begrepen
wordt.
Dit ‘bladerdeeg’ moet een bewuste literaire constructie zijn
om het geheim te benadrukken dat zich gaandeweg tegen
alle misverstanden en onbegrip in openbaart: Dit is het Lam
van God! In hem wordt God zelf zichtbaar.



JOHANNES

13:6-15

Een linnen doek
Als hij, de meester, opstaat van de maaltijd om de taak van
een huisslaaf over te nemen en de voeten van zijn leerlingen
te wassen, legt hij zijn kleren af. Hij staat voor iedereen in
zijn hemd, maar hoe opzettelijk! Dat is als het afleggen van
elke pretentie of rang. Maar wanneer hij zich omgordt met
een linnen doek, hult hij zich als het ware in de dienstkleding
van de priester en begint hij het dienstwerk van de verzoening, en van de reiniging.
Bij het verhaal van de voetwassing wordt al te snel het accent
gelegd op de betoonde liefde daarin, die de zijnen ook zullen
navolgen. Maar Jezus’ daad is meer dan alleen maar voorbeeldig en is niet alleen een daad ter navolging. Hij is ook de
priester die de reiniging voltrekt. Uiteraard een uitwendige
wassing om het stof en vuil van onderweg af te wassen bij
het binnenkomen van een huis. Maar wie bij God wil ‘binnenkomen’ zal zich ook innerlijk reinigen. Er kan geen smet
aan deze ontmoeting kleven, die moet zich in ‘schoonheid’
kunnen ontvouwen.
Ieder jaar op de Witte Donderdag wast de paus van Rome
een twaalftal mensen de voeten, komend uit een sloppenwijk, de laatste jaren meestal voeten van gevangenen. Alles
wordt voor het ‘plaatje’ goed in beeld gebracht. In tal van
parochies, maar inmiddels ook in protestantse gemeenten,
wordt dit gebruik als een liturgisch ritueel nagevolgd. Daar
kun je van alles van vinden. Maar ik zou zo graag de paus
eens willen vragen of hij, als opvolger van de aanvankelijk
weigerachtige Petrus, niet beter zich de voeten kan laten
wassen. Van voorganger tot ontvanger. Het is oneindig gemakkelijker om de andere tot jouw project van liefdadigheid
te maken, dan zelf het project van iemand anders te zijn.


Natuurlijk, Jezus vraagt ook of zijn leerlingen dit gebaar aan
elkaar willen doen, en dat doen we graag want dan blijven we
de actieve doener, het handelend subject. Maar de weigering
van Petrus legt hier het geheim bloot: het gaat er allereerst
om dat hij dit liefde-betoon moet aanvaarden. Hij moet van
zich laten houden. Toelaten dat hij bemind wordt, en dat is
veel moeilijker dan zelf lief te hebben. Je hebt niet zelf de
keuze, een ander kiest voor jou. Mag ik van jou houden? Dat
is wat je noemt leven van genade.
Alles wat er sindsdien gegroeid is aan kerk, gemeenteleven, omgang met de Schriften, tot en met een twaalfdelige
dogmatiek, het is alles terug te brengen tot de ontmoeting
met deze dienstknechtgestalte, die vraagt: Mag ik? Pas daarna klinkt ‘doen jullie zo ook aan elkaar!’



