
Bij Genesis 6,1-4 (K. s.)

Een vreemde lekst
Men rekent Gn 6,14 tot de moeilijk-
ste gedeelten van het O.T. De moei-
lijkheid zit hem echter niet zozeer in
het feit dat het onbegrijpelijk zou zijn.
als wel in de voor de bijbel zo vreem-
de voorstelling van zaken. Dar be-
treft dan vooral de'zonen van God'
en hun sexuele relatie met de'doch-
ters der mense n'.
Al in de oude Griekse venaling (Sep-
tuaginta) heeft men de'zonen van
God' opgevat als een, zij het onge-
bruikeliike. aanduidinll van engelen.
ln het apocriefe boek Henoch wordt
hun ongoddelijk gedrag gezien als de
val van de engelen. Zo kan de oor-
sprong van allerlei kwaad worden ver-
klaard. Want in deze 'navertelling'
van Gn 6,1.4 wordt in het boek He-
noch toegevoegd dat deze engelen de
vrouwen allerlii bedenkelijke magi-
sche praktijken leerden. En hun sa-
menzijn ontaardde in allerlei vormen
van boos Beweld tegen mens en dier.
Hiervoor straft God de mensen met
de zondvloed. Ook de gevallen enge-
len worden volgens Henoch gestrafi.\
Maar ook deze traditie riep weer-
stand op..-Misschien dat men
daarom steeds meer koos voor de dui
ding van de'zonen Gods'als men-
sen. Het zou hier gaan om de nako-
melingen van Set. Dat waren immers
Godvrezende mensen (Gn 4,26). Hier
in 6,1-4 gaat het dan om de verlei-
ding van de vrome Setiten door de
dochters van een heel ander slag men-
sen, de Kainieten. Beide genoemde
opvattingen, doen de tekst geen
recht. Zo is er nergens sprake van
een straf voor de 'zonen Gods' zoals
het boek Henoch dat weergeeft. En de
'zonen Gods' kunnen onmogelijk als
mensen worden opgeYat. ln de tekst
staan ze juist tegenover de dochters
der mensen.

Binn€n de context
Bij de doorgaande lezing valt het ver-
band met het voorafgaande op. C.
Houtman (l) wrjst op de samenhang
met Gn 5,1-3. Aan het begin van het
geslachtsregister van Gn 5 wordt
weergegeven binnen welke orde God
de voortplanting heeft bedoeld: 'Man
en vrouw schiep Hii hen'. Lang heeft
men zich aan deze ordening gehou-
den, zoals blijkt uit het vervolg. Het
gaat echter fout wanneer de geboorte
van zonen ophoudt (6,1). In de oPen-
gekomen plaats treden nu de 'zonen
Gods'. Deze verbinding van het god-
delijke met de mensen gaat echter in
tegCn Gods orde. Reden tot ingru-
oen. In dit kader onderscheidt Noach
iich in oositieve zin. Want in 5,32,
dat volgens de Hebreeuwse bijbel bij
6,1-4 hoort, lezen we dat Noach wel
zonen krijgl en dus niet voor de ver-
leiding van de vermenging met het
goddelijke hoefde te zwichten.
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Er is nog een verband met het vol-
gende zondvloedverhaal te zien en wel
in de aanhef van 6.1. De constatering
dat de mensen zich begonnen te ver-
menigvuldigen is in een zondvloed-
verhaal uit Mcsopotamie de directe
aanleiding tot de wens van een god de
mensen te vernietigen (zie verder de
opmerkingen bii Gn 6,5wt.

f,en verhrel vrn levcn en dood
Waar het in dit verhaal zelf nu eigen-
lijk om gaat is de verklaring van de
oorsprong van de reuzen, de gewelde-
naars uit de voonijd. IsraEl kwam in
aanraking met verhalen over die fi-
guren to€n het in het land Kanaiin
kwam (Nu 13,32v). Uit KanaAnitische
teksten weten we dat het gaat om een
soort heroen, roemrijke mensen, die
men na hun dood een goddelijke sta-
tus toekende. Wanneer men dan later
hun geschiedenis vertelde, werden ze
letterlijk mannen van formaat, reuzen.
En met hun dood was het zeker niet
met hen gedaan. Iets van zulke voor-
stellingen klinkt nog door in Ez 32,271
Hiertegen richr zich nu Gn 6,1-4. De-/
ze mensen, die goddelijke pretenties
voeren. vallen buiten de orde van
God..tjaarom zullen zij in tegen-

stelling tot wat de Kanaanieten leren,
niet voor eeuwig leven (vgl. Ps 82.
6v). Hun leeftrjd valt zelfs in her niet
bij die van mensen die als m6ns dicht
bij God staan. Terwijl een man als
Noach de 900 haalt moeten zij het
doen met 120.

In rrem van God
De aard van de hier bedoelde over-
treding valt ook op te maken uit de
aanduiding van de helden met'man-
nen van naam'. Het gaat crom dat zij
naam willen maken buiten God om
(vgl. Gn I 1,4). Ze proberen op grond
van hun eigen kwaliteiten de dood te
overwinnen. Maar wanneer er naam
gemaakt moet worden dan zal God
dat wel doen. Zoals bij Abraham
(Gn 12,2), de nakomeling van Sem
(dat betekent'naam'!).
De gigant staat tegenoYer de mens.
die weet dat hij mens is (2). Hij staat
tegenover de mens die yertrouv',t op
God. Hij staat ook tegenover de
Mensenzoon van wie verteld wordt
dat hij werd verwekt door de kracht
van de Allerhoogste (Lc 1,35). En
die overwon op een heel andere ma-
nier de dood.
Wie een directe toepassing op zich-
zelf zoekt, zou kunnen denken aan de
'heroische' prestaties'van de moderne
wetenschap. De macht die zij ons ge-
ven zou ons weleens aan de grenzen
van het menselijke (bijv. in de mani-
pulatie met de menselijke genen) en
aan de grenzen van het menszijn kun-
nen brengen.

Not.n '1.1

lll Gercf. fh?ol. n hritt ttllglh 65-15.
(2) Vgl. F. H. Bteukclman. Artsrerdhmse Co'
hiers voor exegese en Biibeke theologie I

(1980) 9-21.
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ccrrtcdrt-lczint:

Gcnesis 6,1-4

psalm rzn de week: 6

d. zondrg kh$siel:

psalmrroord bij de intocht: ps 33,55
bij de gavcn eo aan tafel: ps 63,2.5 cn
Lc 24,35
epistet I Pctrus 2, 2lFZ5
zondagslicd: LB gez \g205,Zl 425
'Nu triomfecrt de zoon van God'
evangelie: Johannes l0,l I -16

dc ,ondrt in hcl licuwc lcctiomdum:

Handelingen 5,27b-.32 en ,l0b-41

tussenzang: psalm 30 (R vs 2a)
evcnt. twcede lezing: Apk 5,1l-14
vers voor het evartgelie: 'Surrexit Christus'

+Johannes 2l,l -19 (of l-14)

8ebed

(Missale Romonum)
God.
laat uw volk
dat Gij geestelijk hebt vernieuwd
en verjongd,
altijd reden hebben tot vreugdc.
Wij zijn gelukkig,
nu Cij ons weer hebt aangenomen
als uw kinderen:
geef dat wij de dag van dc opstanding
hoopvol en blt tegemoet zien.
Door onze Heer. Jezus Christus.

(oudkatholieke en anglicaanse truditie.
vert. W. Eornord)
Gij hebt, o God,
de wereld uit haar vcrnedering
opgericht
door de vernedering
van Uw Zoon.
geef Uw vertrouwelingen
blijdschap die stand houdt;
gij hebt ze ontrukt
aan een toestand van dood.
laat ze dan leven
in vreugde die geen einde kent.

voorbede gevaagd
(Oetum. gebedskalender )
voor Albani€
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Bij Genesis 5,,5-8,22 (K. S.)

De geschiedenis vcn het verhael
Wie het verhaal yan de zondvloed.
wat gewoon 'grote vloed' betekent,
naUwkeurig leest wordt onaange-
naam getroffen door een groot aan-
tal onduidelijkheden. De verschillen
wat betreft het aantal geredde die-
ren (6,19v en 7,2), de duur van de
vloed (7,4.10.121 8,6.10.12 en 7.1 l:
8,4v. l3v) en de vele herhalingen zijn
niet met elkaar in overeenstemming
te brengen. De oorzaak hiervan ligt
in het feit dat we hier te maken heb-
ben met het schoolvoorbeeld van het
gebruik in 66n tekst van verschillen-
de bronnen. Op overtuigende wijze
kan worden aangetoond dat degene
die verantwoordeliik is voor het ver-
haal zoals we dit nu voor ons hebben
gebruik heeft gemaakt van twee ver-
schillende versies van het verhaal. De
oudste daarvan schrijft men toe aan
de zogenaamde Jahwist {J). zo ge-
noemd omdat hij altijd de godsnaam
JHWH gebruikt. De jongste versie is
van een priester-schrrjver (P), die hier
de godsnaam nog niet gebruikt, maar
steeds van 'God' spreekt. Van de
laatste hebben we het hele verhaal
overgeleverd gekregen. Het is te vin-
den in 6,9-22;'1,6.11.13-16a. 18-21 .24:
8, l-2a.3b-5. l4-19; 9, l-l 7.
Van de versie van J is alles wat af-
week Yan P overgenomen en inge-
voegd. Degene die het tot 66n geheel
heeft gemaakt, heeft ter aanvulling
7,7-9 geschreven. Men kan het ver-
haal zoals dat nu is niet goed begrij-
pen zonder aparl aandacht te beste-
den aan het eigen karakter van de
onderdelen- Dit resultaat van het
historisch-kritisch onderzoek doet
ons zo een manier aan de hand om
op een verantwoorde wijze het zond-
vloedverhaal van twee kanten te be-
lichten op de twee zondagen. die we
hiervoor volsens het roosrer hebben.
Bij dit alles irag men echter niet uit
het oog verliezen dat de huidige vorm
van het vcrhaal belangrijke aanwij-
zingen geeft voor de interpretatie.

De Yloed els wereldwijd bekend
themr
Het verhaal van de vernietiging van
biina alle leven door een watervloed
k6men we in vele tijden en oP Yer-

schillende plaatsen tegen. ln de we-
reld van hei oude lsraEl vindcn
we naast dat van Genesis ook andere
zondvloedverhalen.
Het dichtst bij het bijbelse staan twee

verhale n uit Mesoporamie (l ). Hel
ene stamt urt het GilSamesh{Pos'
verteld wordt hoe UtnaPishtim on-
sterfelijk werd. Toen de goden de

-.nsniiA wilden vernietigen had 6en

van Oe goOen hem gewaarschuwd
waardodr hii zich zoals Noach had
weten te redien. De goden, geschokt
door de consequenties Yan hun daad'
gaven hem daarna het eeuwige lcven'
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Het tweede is het verhaal van Atra-
chasis. Hicr is het de ingreep van de
goden ten gevolge van de overbevol-
king van de aarde. Het lawaai van de
mensen was onverdraaglijk geworden.
Ook hier zijn de goden btij met de
redding van die ene mens. Met allerlei
maatregelen willen zij nu een herha-
ling van de problemen voorkomen.
Al vanaf het begin van hun ontdek-
king heeft men deze andere zond-
vloedverhalen als een bedreiging voor
de uniekheid van de bijbel en dus
voor het geloof ervaren.
Daartegenover stelt men dat in Gn 6
de schuld van de mens als oorzaak is
aangegeven. Hetzelfde is echter in de
Mesopotamische verhalen het geval.
Het maken van lawaai is een aandui-
ding van een overtreding tegen de
goden. We vinden dat ook in het O.T.
Bijvoorbceld in Ez 5.7. waar de zon-
de van Israel in de Hebreeuwse tekst
als 'uw lawaai' wordt omschreven.
(Ten onrechte wil men hier de tekst
wijzigen.) Vgl. ook Jr 3.23 e.a. Mis-
schien vinden we het zelfs terug in
Gn 6,3. H€t zeer moeilijk te venalen
besagam zou op grond van het Akka-
disch heel goed 'vanwege het lawaai'
kunnen betekenen.
Het motief van de overbevolking uit
het zondvloedverhaal van Atrachasis
komen we ook in 6,1 tegen. Het is
trouwens helemaal niet zo verwerpe-
lijk om het begrenzen van de leeftijd
van de mens (6,3) en de vloed als
grens van het leven te zien als maatre-
gel tegen overbevolking. Het bevor-
den immers de leefbaarheid van de
wereld.
Het grootste verschil tussen de zond-
vloedverhalen uit Mesopotami€ en
dat van Genesis is natuurlijk de rol
van de goden vergeleken met die van
God. Wij kunnen meewarig wijzen
op de onzekerheid die het voor de
gelovige in Nineve en Babel toch
moest betekenen, dat de ene god zus
en de andere god even later zo be-
schikt. Maar iijn wij zoveet beter al?
De schepper van de aarde en degene
die haar vernietigt zijn 66n. Dat le-
ven Srote sPanningen oP. Zo groot
dat zich de heiging voordoet om de
bedreigende aspecten van God apart
te nemen en buiten God te Plaaisen.
Dat bliikl in dit verband uit de dui-
dins van Gn 6.14 als de val van de
engilen. Daardoor wordt de zond-
vloed in zekere zin ook *ot een soort
sodentwist.
Tenslotte wiist men wel denigrerend
oo de oassaie in de MesoPotamische
virhaEn wairin na de zondvloed de

soden beschreven worden als vlicgen
iie oo de liefeliike reuk van het of-
Itr aikomen. Maar een vergelijkbare
voor ons qevoel haasl aanstootgeven-
de manieivan sPreken vinden we in
Cn 8,\ '- i 2,
(vevoli bii de tolgende :ondog)

(l) R. Frantcna. Het Babylonisch cn bijbels

zondvlocdv.rhaal, in: Rtndom her lloord
ll (1971) 26E-2 .
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ccrstcdrt-lcrin8r

Gcnesis 6,5-7.24

psalm van dc week: 7

dG zordt! lllssictl

psalmwoord bij de intocht: ps 66,1-2
bij de gaven en aan tafel: ps 146.2
en Joh 16.16

cpistel: I Petrus 2,1I-20
zondagslied: LB gezang 213, ZJ 424,
EB I79
'Lof zij God in de hoogstc troon'
evangelie: Johannes l6.lG23a

dc zondrg ln hcl nicuwc lcctionrrium:

Handclingen 13,14 en 43-52

tussenzang: psalm 100 (R vs 3c)
event. tweede lezing: Apok 7,9 en l4Ll7
vers voor het evangelie: Joh 10,14

*Johannes 10.27-30

gcbed

(Missale Romonum)
Almachtigc eeuwige God,
lcid ons op dc weg
naar de ccuwige vreugde.
Gecf dat de kleinc kudde
dc Hcrder daarheen mag volgen
waar Deze - machtig cn groot
rs voorgegaan.
Door onze Heer, Jezus Christus.

(oudkot ho lieke en lul he rse t rudit ie
vn. W. Bomord)
o God, voor al wie dwalen
doet gij Uw waarheid stralen.
dat zij het goede leren
en zich naar U toe kercn
van hun verkeerde weg!
Laat dan wie naar U hcten
van't kwaad niet willen wcten.
nooit meer de weg lergctcn
en recht en slecht
docn wij gij ze81!

voorbede gevaagd
(Oecum. gebedskaleruler)
voor Oostenrijk

ur 5*

frr4.)
4 b-r4.L-t

qb *L.^-t



Bij Genesis 6,5-8,22(vervolg) (K. S.)

De rerdbodem gezegend (J)
-l ,Dit is een verhaal van mensen op aar-e de (adom op de adomohl. Zo begint

J (6,5). En direct zitten we midden in
het hier boven al genoemde probleem:
de Schepp€r heeft berouw oyer wat
Hij gemaakt heeft. Zoiets past niet bij
God. de'Onveranderlijke lsra€ls kent
immers geen berouw. want Hij is geen
mens, dat Hij berouw zou hebben'
( I S 15,29). Het onmogelijke is echter
waar (vgl. I S 15,35). Net zo goed als

I het onmogelijke waar is dat wat God
zo goed gevormd heeft (2,7) nu zelf
niets dan kwaad vormt (6,5 met het-
zelfde werkwoord). Dit brengt de
Schepper ertoe tegen zichzelf in te
gaan. Deze tweespalt, dit paradoxale
binnen God komt dan echter weer
daarin tot riitdrukking dat ondanks
het alomvattende oordeel over de
ontaarde mensheid er toch 66n gena-
de kan vinden. Het is bij J niet zo dat
Noach wordt uitgekozen op grond
van zijn kwaliteiten. Hij wordt eerder
beschreven als degene die geschikt is
om de mensheid voon te laten be-
staan. Dat is hier bedoeld met'recht-
vaardig'(7.1). Het gaat hier niet zo-
zeer om Noach. Het gaat om het
voortbestaan van de mensheid.
Maar het gaat J nog om meer. Dat

i blijkt heel duidelijk aan het eind van
I zijn verhaal (8,20-22). Net zoals aan
' hct bcgin komt hier weer de aard-

bodem in het middelpunt.
De mens komt op uit de aard-
bodem (2,7). Vanwege de zonde
van de mens wordt de aardbodem
vervloekt (3,17). En de mens zal zelf
weer tot de aardbodem moeten terug-
keren. Ook in de geschiedenis van
Kain en Abel speelt de aardbodem
een grote rol (4,2.3.10w). Zowel naar
de mens als naar de aardbodem komt
er dan een tegenbeweging ten goede.
Noach zal de mens troost brengen
voor de moeitevolle arbeid op de ver-
vloekte aardbodem (5,29). Dat ver-
wijst naar de fraaie dingen die Noach
als landman weet te bereiken (9,20).
Met Abraham wordt de zegen voor
de mensen op aarde nog eens ver-
sterkt (12,3).
Maar ook voor de aardbodem blijft
het niet bij de vervloeking:'lk zal de
aardbodem niet weer yervloeken om
de mens' (8,21). De aarde op zich
heeft recht van bestaan. Zii is het
blijvende teken van Gods iegen. Wij
leven op een gezegende aardbodem,
waar de zon opgaat over bozen en
goeden en waar God het laat regenen
over rechlvaardigen en onrechtvaar-
digen (Mt 5,45). Wij leven onder
Gods geduld (vgl. Rom 3.25).

De rcdding vrn de rechtvrerdige (P)
Voor P is de zondvloed het verhaal
van Noach (6,9). In zoverre lijkt het
wel op het zondvloedverhaal in het
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Gilgameshcpos waar het alleen gaat
om Utnapishtim. P vertelt eerst van
Noachs rechtvaardigheid. Wanneer
dan de zondvloed ter sprake komt is
de uitzondering die voor hem ge-
maakt wordt haast vanzelfsprekend.
Noach lijkt veel op Henoch. Van bei-
den wordt gezegd dat ze wandelden
met God (5,22i 6,9). De overeenkomst
gaat nog verder. Van Henoch wordt
veneld dat hij de dood niet kende
(5,24). Weliswaar wordt van Noach
wel veneld dat hij is gestorven (9,29),
maar toch kan van hem eveneens ge-
zegd worden dat hij voor de dood is
bewaard. Hij is door de zondvloed
heen gegaan, door het water van de
dood. P schildert de vloed als de om-
kering van de schepping, de terugkeer
naar het niets. Hij spreekt, anders
dan J, over het openbreken van de
waterdiepten (rehdm). En deze be-
heersten de aarde juist voor de schep-
ping (Gn I,2). En wanneer de vloed
beteugeld wordt, klinken weer dezelf-
de woorden als in Gn 1.2: Fet.rvild(rioh) van God over de aarde (8.1).
De overeenkomsten tussen Noach en
Henoch gaan nog verder. De vloed
duurt bij P nl. 365 dagen (vgl. 7.1 I

met 8.14: l2 (maan)maanden plus
I I dagen; maanden gerekend naar de
omloop van de maan duren 29 of 30
dagen; 6 x 29 -l 6 x 30 + ll = 365).
Dat is hetzelfde getal als dat van de
leeftijd van Henoch.
Dit alles onderstreept het belang van
de persoon van Noach voor P. In
hem wordt de_lerbinding met het hei-
lige bewaard \ Veelzeggend is ook de
door P gegeven verklaring van de
naam van Noach. In 8-4 brengt hij
het in verband met het rusten van de
ark op de berg. Datzelfde woord
wordt bij het gebod voor de sabbat-
dag gebruikt voor het rusten van
God (Ex 20,I I).

Het srmengevo€Bde verhaal
De manier waarop beide versies in
elkaar zijn ver\ileven is niet zonder be-
lang. Het blijkt dat de inleidingen
evenals de epilogen niet met elkaar
zijn vermengd. maar net zoals bij de
scheppingsverhalen gewoon na elkaar
zijn geplaatst (6,5-8.9-13 en 8,20-22:
9,1-17). Het verhaal van de zondvloed
zelf is wel zoveel mogelijk tot een
eenheid gesmeed.
Daarmee wordt te kennen gegeven
dat het hier gaat om de uitleg gln niet
zozeer om het gebeuren zelf. li
Het gaat om de redding.
Dat valt ook op te maken uit de
plaats die dit verhaal inneemt in de
bijbel, nl. als onderdeel van de oer-
geschiedenis. Want dat is geen verhaal
van een ver verleden. Het is 6ns ver-
haalfZo wordt door het zond-
vloedverhaal ons menselijk be-
staan geschilderd in zijn bedreigd
zijn. De schepping kan omgekeerd
worden. Daarom kunnen we de kwa-
liteit van ons bestaan pas goed be-
seffen als wc wetcn van die mogelijk-
heid van terugkeer naar de chaos.

I mei l9E3

.crslG'drt.l.zing:

Cenesis 8,1-22

psalm van de week: 8

dc zond.g kh$eicl:

psalmwoord bij dc intocht: psalm 98,1-2
bij de gaveo en aan tafel: psalm 66,1,2,16
en Johannes l5.l en 2

epislcl: Jacobus I,l7-21
zondagslied: LB gezatg 402
'vcrhcugt u, christcnen tezaam'
evangelie: Johannes 16,5-15

dc zond!! in hcl nicuwe lectiomrium:

Handelingen l4,2lb-27

tussenzang: psalm 145 (R naar vs I)
event. tweede lezing: Apk 2l,l-5a
vers voor het evangelie: Joh 13,34

*Johannes l3,l l-33a, 34-35

gcbcd

(Missale Romanum)
God, Cij hebt ons verlost
en tot uw geliefde kinderen
aangenomen.
Zie in uw goedheid naar allen
die Gij als ecn vader bemint.
Geef hun die in Christus geloven,
de ware vrtheid
en het crfdeel in het eeuwig leven.
Door onze Hcer. Jezus Christus.

(uit het lurhetse Dienstboek)
Here God. hcmelse Vader.
wien de engelenkorrn altijd aanbidden.
wij vragen U:
zend Uw Heilige Geest.
opdat Hij ons lere
uw lof tc verkondigen
en ons daano€ leide, dat wij
samen met de hemelse scharen
U aanschouwen
van aangezicht tot aangezicht.
Door Jczus Christus onze Heer.

(atglicaonse en oudkatholieke traditie,
ve . W. Btnor.l)
o God. bewaar
gij Uw getrouwen
in Uw eenvoud.
geef ons. zo bidden wij,
liefde tot wat gij gebiedt,
en lust in wat gij belooft,
laat onder alle wisseling ter wereld
oos hart gevestigd zij n
daar waar de blijdschap
waarachtig is.

voorbede gevraagd
(Oecum. gebedskalender )
voor Frankrijk
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Jubilate
'ju belt', vierde poas zondog

SMEEKGEBED OP CONTATE

Hcer,
soms lijkt u de Naam
waarmee de machten
van traagheid en behoudzucht
zich dekken
een stopwoord dat valt
aan het eindpunt
van menselijke verantwoordclijkheid
een trefwoord waarmce mensen
clkaar proberen te beschadigen.

We zouden die Naam
dan het liefste een tijd willen verzwijgen
zoals we dat doen
mct de naam van cen gelicfde
die er niet meer is. . .

Maar juist dan laat u ons ophoren
van uw lieve srem. die zegl:
Kijk maar niet naar de rommel,
ik wil alleen met je praten
dan kijk je er vanzclf doorheen
want al jullie gemodder
brcngt toch de haven in zicht. . .

(wrvolg op pag. 36)

Als is gelezen i a ''F' ; ' Jva - 
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Joh t0.27-3OrUohrnnes l0 in dc conaexa v.n hca cvrngclie (N, S.)

/ ln hel A-jaar staat voor dc vierde paaszondag Joh l0.l-10 aange-
i geven. in hel B-jaarJoh l0.l l-l8ennuin her C-jaarJoh 10.27-30.

Drie maal over de herder en zijn schapen. Kon men echter in de
\ eersle I wee jaren nog afgezien van het vervolg van J oh I0. d il maal

. moet de contexl erbij bedacht worden. H et woord ovcr de schapen
\ staat midden in Jezus'laatste dispuut met dejoden. Dar dispuut
I is ontbrand aan de eerdere woorden over de herder en zijn schapcn.
'Joh l0 is een onderdeel van het grotere geheel van hooftstuk 7'- 10.

Dit spcelt zich allemaal af in Jeruzalem. De plaatsen spelen bij
Johannes een grote rol. Ze zijn meer dan slechts een geografische
aanduiding. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom we in dil
evangelie nict zoals in de synoptische evangelien slechts de enkele
reis van Galilea naar Jeruzalem vinden. Volgens Johannes is Je-
zus vanaf hct begin van zijn optreden regelmatig in Jeruzalem.
Want dat gcldt als hel hart van hetjodendom. De herhaalde komst
naar die plaats komt overeen met de proloog: 'Ht kwam tot het
zijne'. Maar steeds weer wordt duidclijk hocvtcl waarheid de vol-
gende woorden bevatten: 'maar de zijnen hebbcn Hcm niet aangc-
nomcn'. Dit zou je ook boven Joh 7- 10 kunncn zctten. Jezus gaat
wecr naar Jeruzalem, maar met tegenzin (7, I ), warrt de vijandschap
is groot. Heel dit Sedeelte kan dan ook gekenmerkt worden ali
het gesprek met de ongelovige .ioden. De spanning wordt tot het
uitersle op8evoerd. Wanl hel geb€urt allemaal in het centrum van
de joodse godsdienst. en ook nog in en rondom de tempel en dan
nog wel itdens twec belangrijke ioodse feeslen, her Loofhurten-
feest (7,2) en Chanoekah ( 10,22). ln deze harde confrontatie past
nu hetgeen Jczus zegt in onze tekst heel goed.

D. h.rdcr
Jezus zegt: 'lk ben de herder'. Dat zal niet gcringe ergcrnis hebbcn
opgcroep€n bij dc toch al t.a.v. Jezus sceptische joden. Jezus past
hier een becld op zichzelf toe, dal in het O.T. voor God wordt ge-
bruikt. zoals in de heilsbelofte van Ez 34,1l:'Zo zcgtde Here Here:
Zie ik zal zbll nau mijn schapen vragcn en naar hen omzien: zo-
als een herder naar zijn kudde omzict. . .'. Vgl. ook Micha 2,12v.
en ps 23. Het wordt ook op dc Messias tocgcpast:'Dan zal Ik ccn
herder over hen aansrellen. die hen weiden zal: mijn knecht Da-
vid. Die zal hcn weiden. dic zal hun herder zijn'(Ez 34.23). Vgl.
ook Zach ll.Ll'l: 3.1-9.
Het ligt dus hclemaal in dezclfde lijn van dezc gcweldige pretcnries
dat Jezus vervolgens zegl dar Hij?€n is met d; vade;(v 30). Dat
is olic op het vuur. zoals het vervolg laat zien.
Op deze zondag is in vorige jarcn al aandacht besrced aan Joh
l0.l- 18. Daarom nu n08 wat opmerkingen over 10,27-30. Het eige-
ne van deze veEen vergeleken met de voorafgaande ovcr de goedc
herder is dal hier een verband gelegd \pordt mct hct eeuuige leven.
Men moel bij Johannes voorzichtig zijn met het gebruik van dic
term. Te snel denkt men alleen aan de zaligheid ntde dood. Maar
Johannes bedoelt hiermee ook de kwaliteii van het huidige leven,
wanneer dat leven b€paald wordt door de rclatie met God: .Dit nu
is het eeuwige leven dh zij U kennenft t7.3). Wij hebbben vaak cen
beperkter opvatting van le\en en dood dan het biibclse denkcn.
ln dc psalmcn beschouwt men zichzelf al als dood wanneer men
leeft in mensonwaardige toesianden. Omgckccrd geldt dit dus bij
Johannes voor het eeuwige leven. Wie nu met God leeft, heeft daar:
door nu al ecn testaan waar gccn dood aan kan komen. Ook alzul
Je erns sterven. het zijn met God is blijvend. Dat voor de rol die
Jezus in dat alles speilt her beeld van de hcrder wordr gebruikt
is niet ro vreemd. Want de voomrelling van de god als heidcr. die
de doden begeleidt, komen we vaker-iegen in ie wcreld van hct
oude Nabije Oosten.' In negarieve zin vindcn we hct in ps 49,15:
de dood weidt de hoogmo€ifige. De tcgcnhangcr daarvan komcn
we tegen tn het gelezcn Op 7.17:.Het Lam zal hen weiden cn hen
voeren naar de watg1616nnqr des levcns'.

Nool
J. C de M oor. D€ goedc herder. in: ,eB etken cn bewarch. Strdics aalec-
bodcn aan Klaas Runia, KamDcn 1982. 16-45.
zic verder voor dc uitleg van hcl gchcrl: Jan C. M. Engelcn. Johonnes 7- 10,
Kampcn 1982.

* P.o 1

Ovcr dc liturgc

Tot in het verhaal over \.ot in de ark binnengaat is de liturgie te
zien: de vethouding reine- onreine dieren is ien verhoudini |on
zeven tot iin- Oneerlijk? Vergeet niel: de rcine diercn dienea. Zii
goon de $eg van hel oller, de overyove, zie meteen ol Gn 8,20. Dit
wetpt opnieu$ een heel scherp licht op wat uitverkorenheid eipen-
lUk is, dit uitve*orcn zijn, dot nog zo vaok gezien wordt olieen
voorrecht. la, schopen die (Joh 10:27) de stem kennen en niet uit
Ziin hond vallen, maor toch: voorrecht? Ftn voorrechl om voor-
op te gaan de diepte doon en di uitverkorene, de Zoon van God
en von zijn volk, het diepste, zodol et Reen dieDte meer l<an ziindie
HU nie-t.met zijn oAn\.ezigheid gevudheefi, iet zijn rechtvoirdig_
heid. Hij kon zeggen en Hii zei het nomens ons 

-allen:

De Heer cht de volken.
Doe mU rccht, HeeL naat min gerechtigheid,
en noor m|n onschuld die bij mij is. (psotm 2,9)

Kleur: wil
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