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Oude Kerk Amsterdam, 11 juli 2021, 4e zondag van de zomer
Jesaja 26:7-19, Johannes 5:16-29. ds Peter Tomson

Wat een vertaling al niet kan doen!
Onze lezing uit Johannes begon met een stukje dat we vorige week ook al gelezen hebben. We
moesten dat nog een keer horen, leek me. We hoorden vorige week de Naardense
bijbelvertaling, waarin staat dat Jezus ‘de sabbat losmaakte’. Dat klinkt dubbelzinnig. De Nieuwe
Bijbelvertaling is duidelijker: hij ‘ondermijnde’ de sabbat.
Het gaat om een Grieks werkwoord, luoo, dat inderdaad letterlijk losmaken betekent. Maar in dit
verband betekent het ‘ontbinden’, ongeldig verklaren. Zo vinden we het ook in Matteüs 5. Jezus
zegt daar: ‘Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar te vervullen.’ Ook daar vertaalt
de Naardense ‘losmaken’, maar de NBV met ‘afschaffen’. Terecht.
Ik denk dat de makers van de Naardense Bijbel er niet aan wilden. Wat er in Johannes staat is
schokkend. Het is het omgekeerde van wat we in Matteüs horen: De Joden willen Jezus doden
omdat hij de sabbat afschafte. De evangelielezing drukt ons met de neus op de verhouding
tussen jodendom en christendom en stelt dat voor als een dodelijk conflict.

Hier wou ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. We hebben al genoeg vervelende conflicten
aan ons hoofd in de oude Kerk. Ik wilde het veel liever hebben over deze bijzondere zondag,
waarop we niet alleen voor het eerst weer de hele cantorij horen, maar ook weer avondmaal
kunnen vieren.
Maar we lezen hier op zondag niet wat we het liefste willen horen. We lezen volgens een
rooster, en dat rooster is van eind mei tot eind november gevuld met Johannes, 7 lange
hoofdstukken achter elkaar. Johannes: het meest geliefde en meest ‘theologische’ evangelie,
maar ook meest problematische, juist vanwege de verhouding tot het jodendom.
Ik ga al een tijdje mee, mag ik wel zeggen, en ik zie met enige zorg dat de verhouding tussen
jodendom en christendom nogal ‘uit de mode’ raakt. Misschien komt dat onder anderen door
het slepende hoofdpijndossier Israël–Palestina. Er is ook sprake van een soort slijtage, een
sluipende vergetelheid. In elk geval is het jammer en schadelijk. Want eigenlijk alles wat we in de
kerk doen en zeggen komt op de een of andere manier uit het jodendom voort. Juist door over
het jodendom te leren kunnen we onze eigen christelijke traditie beter begrijpen.

Maar we lezen dus Johannes. Dat is een tekst die je op verschillende manieren kunt lezen, net
als de andere evangeliën en eigenlijk als elke tekst – behalve dan teksten zoals
gebruiksaanwijzingen of brandweervoorschriften.
In de krant werd van de week geschreven over de roman Pride and Prejudice (Trots en
vooroordeel) van Jane Austen uit 1813. Het is een bekend en vaak verfilmd verhaal over liefde
en vooroordelen in een Engelse burgerlijke familie, over reputatie en eigendom, en, onthullend
en opmerkelijk voor die tijd, over de verhouding van vrouwen en mannen. Maar – zo werd in de
krant geschreven – heel belangrijk is ook wat niet gezegd wordt: de koloniale verhoudingen op
de achtergrond waar Engeland haar rijkdom aan ontleende en die dat burgelijke leven met al zijn
boeiende intriges mogelijk maakte. U begrijpt het: ‘Black lives matter’ is hier niet ver.
Burgemeester Halsema woont in een mooi oud huis aan de Herengracht. Maar, zo wordt ons in
deze dagen van Keti Koti ingepeperd, het is een huis dat gebouwd is met de rijkdom die is
ontleend aan de slavenhandel. Voor mij, uit de vorige eeuw, niet nieuw. Ons theologische
instituut, dat eerst aan de Kloveniersburgwal zat, verhuisde in de jaren ’70 naar een sjiek pand
aan de Herengracht, twee huizen voorbij de burgemeester. Aan de gevel van dat pand zitten
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twee negerkoppen (zo heette dat toen). Als er een rondvaartboot voorbij voer, kon je de
hoofden onze kant zien opdraaien, want dit werd er altijd bij verteld.

Ook Johannes kun je op minstens twee manieren lezen. Het is enerzijds het verhaal van een
profeet door God gezonden, als het Woord dat God spreekt; die zelf woorden van leven sprak
maar gedood werd en het Lam werd dat de zonden der wereld wegdraagt. Anderzijds vertelt het
van een fundamenteel en dodelijk conflict tussen Jezus en zijn leerlingen en de Joden, omdat hij
de sabbat ongeldig verklaarde en dat deed als iemand die aan God gelijk is.

De sabbat is niet alleen een van de centrale geboden. Het is een hoogtepunt in het
scheppingsverhaal en bovendien een menselijke bestaansvoorwaarde. Op de sabbat vieren de
Joden dat de schepping al af is en dat je niet meer hoeft te werken. En dat gaat gepaard met een
zekere letterlijkheid. Ik heb een collega in Israël, een groot geleerde die veel schrijft en een
bescheiden mens is met gevoel voor humor. Op vrijdagavond, voordat de sabbat begint, legt hij
een gehaakt wit kleedje over zijn laptop, om zich daarna te wijden aan de liederen en gebeden
over een wereld die ‘zeer goed’ is.
Als je goed kijkt is het gebod van de sabbat verbonden met een profetische visie die hoop geeft
en volharding om nu te leven met het oog gericht op de toekomst.

Opvallend in ons gedeelte in Johannes is het driemaal herhaalde dubbele ‘Amen, amen’, dat de
NBV weergeeft met ‘Waarachtig, ik verzeker u’. Dit dubbele ‘amen’ vind je alleen in Johannes,
meestal als aankondiging van een profetische uitspraak van Jezus. Zo ook vandaag: driemaal
doet Jezus een uitspraak over het laatste der dagen, wanneer het gaat om de opstanding der
doden, om wie daaraan deelhebben omdat ze bij Jezus horen, en over Jezus als de zoon die
handelt zoals de Vader. Het is typisch Johannes, maar we vinden er ook iets van in de andere
evangeliën: ‘Niemand kent de zoon behalve de Vader, en niemand kent de Vader behalve de
zoon en degenen aan wie de zoon het wil openbaren.’
Het is de taal van de mystiek, van een dieper schouwen waarin je je richt op de essentie van de
dingen die onder de oppervlakte ligt. Tot die geschouwde essentie behoort ook de opstanding,
de gedachte van het overstijgen van de dood die ieder mens vroeg of laat voor ogen heeft. In het
Oude Testament komt die gedachte nog nauwelijks voor. Pas in ons oudtestamentische
gedeelte, een laat stuk in Jesaja, horen we ervan, evenals in het slot van Daniël dat Jezus
aanhaalt: ‘Velen van hen die slapen in het stof zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven,
anderen tot eeuwige schande.’ De opstanding der doden is verbonden met het oordeel, het
hemels tribunaal waarvoor ieder mens moet verschijnen om verantwoording af te leggen van
zijn leven.
Velen van ons zijn met de gedachte van oordeel en opstanding bang gemaakt. Dat komt omdat
men God zag als een hardvochtige rechter. Maar juist het Oude Testament houdt ons God voor
dat God een barmhartige Vader is. En Jezus werkt dat uit in zijn gelijkenis: God is een Vader die
elke dag wacht op zijn verloren zoon en hem, als hij terugkeert, dus al van verre ziet aankomen.
En tegen zijn vrome, gehoorzame oudste zoon zegt hij: die broer van jou was verloren en is
teruggevonden, hij was dood en is weer levend geworden! In Jezus’ mystieke visie staat de
profetische gedachte van oordeel en opstanding in het licht van Gods eindeloze barmhartigheid.

* * *
Ik wilde het met jullie hebben over het avondmaal. Wat is het een vreugde en een voorrecht dat
we het vandaag weer kunnen vieren! De preek valt wel eens tegen – kan gebeuren, ik doe mijn
best – en dan placht de oude heer Dondorp, zaliger nagedachtenis, te zeggen: ‘Wat hebben we
toch een boel mooie liederen.’
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Maar als ook de liederen je niet meenemen, dan hebben we – dan hadden we – altijd de
Maaltijd met een hoofdletter, de Tafeldienst. Daar gebeurt elke week weer een wonder. Jan
Willem Schulte Nordholt dichtte er een prachtig lied over dat helaas niet in het Liedboek is
gekomen (Tussentijds, lied 3):

Hier noodt God ons met uitgestrekte armen
om gasten aan zijn dis te zijn
en schenkt in zijn erbarmen
ons brood en wijn.

Hier mogen wij elkaar als mens begroeten
en allen samen groot en klein
als heiligen begroeten
zoals wij zijn.

Wat bij protestanten avondmaal heet, noemen katholieken ‘eucharistie’. Eigenlijk een veel
mooiere naam. Eucharistίa betekent ‘dankzegging’. De Maaltijd van de Heer, zoals we het ook
wel noemen, is een symbolisch dankzeggingsmaal.
De dankzegging is essentieel, maar ze is verbonden aan een symbolische maaltijd van brood en
wijn, of zoals we vandaag letterlijker doen: naast een stukje brood ook een ‘vrucht van de
wijnstok’.

Het zijn evenzovele joodse elementen in dit kernstuk van onze liturgie. Als drie Joden samen
eten, dan horen zij na afloop samen het dankgebed na de maaltijd te zeggen, en dan moeten ze
ook beginnen met de dankzegging of zegening over het brood; als het feest is, ook over de wijn.
Dan zeggen ze de woorden die ook in onze kring bekend zijn:
Gezegend gij die de vrucht van de wijnstok schept, en:
Gezegend gij die het brood uit de aarde doet voortkomen.
En wanneer kan je zeggen dat je samen gegeten hebt? Als ieder een stukje brood zo groot als
een olijf gegeten heeft, zo heeft men gezegd. Symbolisch met een zekere letterlijkheid.
Met joodse ogen bezien is onze eucharistia dus een symbolisch feestmaal dat begint met een
stukje brood zo groot als een olijf en een slokje wijn, en waar we dankgebeden bij zeggen. En
soms is er geen wijn, door omstandigheden. Geen nood, hebben de rabbijnen gezegd, dan kan je
voor de dankzegging ook druivensap nemen of water met rozijnen. Of druiven, zeggen wij, met
een zekere letterlijkheid.

We vieren ons symbolische dankzeggingsmaal ‘tot zijn gedachtenis’: het herinnert aan de
feestelijke maaltijden die Jezus met zijn leerlingen hield.
En het herinnert ons aan andere mensen. Zoals Elisabeth Boiten altijd zo mooi zegt, op en top
diaken: ‘Vieren is delen en delen is vieren.’ We zingen daar straks van:

Als wij weer het brood gaan breken / dat gij Heer ons geeft
leer ons dan met hem te delen / die geen deel van leven heeft.

Zo gaan we straks dankzeggen en delen. Helaas is dat nu iets dat niet via onze streamingdienst
kan. We moeten er nog over nadenken hoe we onze meevierders op afstand hierin meer kunnen
meenemen. In elk geval wensen we elkaar straks ‘de vrede van Christus toe’ en denken dan op
afstand aan elkaar – verbonden in zijn vrede.


