
Er is een belangrijke perikoop in het Johannesevangelie die spreekt van een 
vrouw die het moeilijk heeft met het baren van een kind. Haar situatie is kri-
tiek. Ze lijdt enorm. Ze kent vele angsten en verzuchtingen. Maar ze zet door, 
totdat het nieuwe leven eruit geperst is. Veelbelovend. Perspectiefrijk. Het doet 
zelfs haar verdrukking enigszins vergeten. De bevrijding uit de verdrukking over-
heerst!
De evangelist Johannes gebruikt dit beeld van de zwangere, maar moeilijk 
barende vrouw: hij ontvouwt een hele theologie over de betekenis van kruis en 
opstanding van de Messias Jezus in de context van de eerste eeuw na Christus. 
Dat laatste – de context – moet er ook bij genomen worden. Vergeet niet dat 
Johannes het laatst geschreven is van de vier evangeliën: ongeveer 60 jaar 
na de dood van Jezus! In die tijdspanne van 60 jaar is er veel gebeurd, wat 
door het schrijverscollectief rond Johannes ook meegenomen wordt in de bood-
schap, een halve eeuw later. 

VROUWEN IN HET JOHANNESEVANGELIE

A LS HET UUR VAN DE VROUW GEKOMEN IS …



De bijbeltekst zelf

We geven eerst de tekst uit Johannes 16,16.19-22

Nog maar een weinig en jullie aanschouwen Mij niet meer,
en weer een weinig en jullie zullen Mij zien! …
Jezus bemerkt dat zij Hem iets willen vragen en Hij zegt tot hen:
Jullie zoeken met elkaar naar de betekenis daarvan dat Ik zei:
‘nog maar een weinig en jullie aanschouwen Mij niet
en weer een weinig en jullie zullen Mij zien.’
Vast en zeker is het, zeg Ik jullie,
dat jullie zullen wenen en weeklagen
en de wereldorde zal zich verheugen!
Jullie zullen worden bedroefd, maar jullie droefheid zal tot vreugde 
worden.
De vrouw is, wanneer zij baart, bedroefd omdat haar uur gekomen is;
wanneer zij het kindje heeft voortgebracht, denkt zij niet meer aan de 
verdrukking, vanwege de vreugde dat een mens ter wereld is gebracht;
ook jullie zijn nu bedroefd, maar Ik zal jullie zien en jullie hart zal 
zich verheugen en jullie vreugde neemt niemand jullie af!

Deze tekst uit Johannes 16 kadert in een groter stuk dat we als de ‘Afscheids-
rede van Jezus’ bestempelen (Joh14-17). In wezen zijn deze vier hoofdstukken 
een eminent stuk theologie dat de schrijvers hebben teruggeprojecteerd naar 
de tijd van Jezus; maar voornamelijk zijn zij een reflectie op hun eigen tijd rond 
90 n.C. Hiermee komen we dichter bij de context van dit evangelie: in welke 
benauwende situatie moeten we Johannes begrijpen?

context voor het johannesevanGelie

Ik zie een zevental aspecten:

1. Alle vier de evangeliën zijn geschreven ná de Joodse Oorlog (66-70 
n.C.), Johannes het laatste, ongeveer 90 n.C.

2. Er heeft niet alleen een ravage plaatsgevonden onder het Romeinse Rijk 
– meer dan 100.000 doden, het hele land, Noord en Zuid, verwoest, 
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de tempel afgebrand en verwoest – maar ook is het moreel gezag van 
dit Beest (Apk 12 en 13) enorm gestegen. Zij zijn de sterksten, buig voor 
hen, noem de keizer ‘zoon van God’, offer voor hem, hij noemt zichzelf 
‘Heer’ (Kyrios) en zelfs ‘god’ (keizer Domitianus: Heer en god). 

3. De morele ontreddering is groot onder de messiaanse mensen: waar 
is hun Messias Jezus? Waar is de doorbraak van de opstandings-
kracht? Waarom komt Hij niet terug en laat Hij niet zien wie ‘Heer’ is? 
Heeft de wereldorde van Rome nu alles te zeggen?

4. Het Jodendom, waarvan de tempelrichting is weggevaagd (de Sad-
duceeërs met hun macht), herbezint zich en gaat over tot een rabbijns 
Jodendom, waar men zich nu toelegt op het leren van de Thora en 
zich vooral niet met de wereldorde van de Romeinen gaat bemoeien. 

5. Zij die het messianisme zijn toegedaan en zich dus een volgeling van 
de Messias Jezus noemen, en dus de wereldorde van de Romeinen 
door hun gedrag willen verwerpen, krijgen het nu ook moeilijk in de 
synagoge. Van twee zijden staan ze met hun rug tegen de muur: 
tegenover Rome en zijn keiharde wereldorde én tegenover de nieuwe 
lichting Joden die zich afzijdig houden van de wereldorde.

6. Bij de messiaanse mensen treedt er twijfel en gelatenheid op: als we 
zoveel tegenstand oproepen, is dit dan wel de juiste weg? Moeten we 
ons toch niet voegen in het zelotische kamp, dat gewapenderhand 
zich tegen Rome wil verzetten? Wat is eigenlijk de weg die we moeten 
gaan?

7. De ferme uitspraken van de Messias vormen een uitdaging voor hun 
houding: IK BEN HET, de weg, de betrouwbaarheid en het leven (Joh 
14,6). Met die IK BEN-woorden wordt herinnerd aan JHWH (Ik ben 
er, Ik zal er zijn, Ex 3,14). Deze God toont zich in de weg die Jezus 
gaat. Deze weg gaat echter tegen de macht van Rome in en eindigt 
aan het kruis, de belangrijkste straf van Rome om mensen te doen 
‘luisteren’! Als dat ‘de weg’ is die Hij gaat, stelt dat ook vragen bij de 
volgelingen: moeten wij Hem zó volgen? Daarom het tweede punt: IK 
BEN de ‘waarheid’, beter vertaald, de ‘betrouwbaarheid’. Met andere 
woorden: vertrouw Mij op deze weg, want dat is de weg die tot de 
echte overwinning leidt! Dat betekent dus, ten derde: IK BEN het leven. 
Dit geeft leven. Vertrouw daarop, klassieker gezegd: geloof daarin, 
want dat betekent eigenlijk ‘geloven’: heb er vertrouwen in.
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Dit alles wordt uiteengezet in deze ‘afscheidswoorden’ van Jezus. Logisch dat 
dit vragen, onzekerheid en twijfel oproept. 

noG een korte tijD … hoelanG Duurt Die?

Die onzekerheid wordt ook gevoed door het uitblijven van de bevrijding. Waar-
om komt die niet? Waarom is er niet meer effect van de komst van de Mes-
sias in onze wereldorde? Waarom gaan de Romeinen maar hun vernietigende 
gang en grijpt God niet in? En dan die raadselachtige woorden:

Nog een weinig (korte tijd) en jullie aanschouwen (Gr. theoorein) Mij 
niet meer, en weer een weinig (korte tijd) en jullie zullen Mij zien.
(16, 16)

Dit klinkt heel verwarrend, want kennelijk gaat het om een korte tijd en dan zul-
len wij, discipelen, de Messias zien verschijnen. 
In hoofdstuk 16 komt deze passage driemaal voor. De problematiek is cruciaal 
om te weten waarover het gaat, daarom wordt het een paar keer herhaald.
In de klassieke uitleg heeft men het iets te gemakkelijk gemaakt met te stellen 
dat die twee werkwoorden (aanschouwen en zien) hetzelfde zijn en ook het-
zelfde bedoelen. Eerst ‘zien’ we Hem niet, namelijk in het graf, daarna ‘zien’ 
we Hem weer wel, na de opstanding. Toch is dit al te simpel: het vlakt ook wel 
degelijk het verschil tussen deze twee werkwoorden weg. De oude Latijnse 
vertaling, de Vulgata, deed dat namelijk ook door tweemaal het werkwoord 
videre (zien) uit het Grieks te vertalen:

Modicum et iam non videbitis me; et iterum modicum et videbitis me.
Voor de gewone parochiaan is dit abracadabra, voor de theoloog is dit onjuist, 
vanwege de grondtekst! Het werkwoord aanschouwen (Gr. theoorein) laat iets 
anders horen dan zien. Je hoort in het Grieks voor aanschouwen zelfs het 
woord ‘theorie’ erin. Met andere woorden: je hebt de Messias nog niet in 
je theorie begrepen; je hebt geen kader, geen bredere visie. Daarom Jezus’ 
woorden: 

Nog een weinig en jullie aanschouwen Mij niet meer.
Dat slaat op de periode van de geweldige vervolging en verdrukking. Je zit 
vast, je begrijpt het langs geen kanten meer: je hebt het houvast, dat in je basis-
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theorie zat – de Messias is altijd met je als de verrezen Heer – kwijtgespeeld! 
Trouwens dat ‘nog een korte tijd’ kan Bijbels gesproken lang duren. We kun-
nen hier denken aan Jesaja 54, waar een korte tijd zolang als de ballingschap 
duurt:

Jubel, onvruchtbare, die nooit gebaard heeft,
barst uit in gejubel en schater, gij die geen weeën gehad hebt …
want als een vrouw die verlaten is, verslagen van geest,
was je toen de ENE je riep …
In een klein ogenblik heb ik je verlaten.
In grote ontfermingen zal ik je vergaderen. (Js 54,1.6.7)

Hier wordt de vrouw ook als metafoor opgevoerd om het hele volk Israël aan 
te duiden. Zij is door de ENE een klein ogenblik (zelfde Grieks woord als in Joh 
16) verlaten; jawel, 70 jaar lang, de hele tijd van de ballingschap.
Inderdaad, de messiaanse ecclesia heeft een korte tijd (dus jarenlang) de Mes-
sias niet aanschouwd en als basisvisie kunnen vasthouden. 
Echter – en dat is het beloftevolle – nog een korte tijd en gij zult Mij zien. Nu 
weten we van de evangeliën, dat er met het ‘evangelisch zien’ ook wel wat aan 
de hand is. Het wordt vaak verbonden met het verstaan van de Schriften. Denk 
aan de Emmaüsgangers, die de Heer niet ‘herkenden’, omdat ze de Schriften 
niet kenden (Lc 24,27). Ook in het verhaal van de opstanding bij Johannes, 
‘ziet’ de leerling die Jezus liefhad, en heeft hij vertrouwen, maar zij die de 
Schriften niet kennen, weten het niet (Joh 20,8-9). 
Het niet aanschouwen heeft duidelijk te maken met de macht van de wereld-
orde, die het zicht vertroebelt. Toch kán je zien, als je de Schrift verstaat!

De metafoor van de barende vrouw gaat daarop door.

De barensweeën van De messiaanse tijD

Onze tekst over de barende vrouw veronderstelt deze hierboven beschreven 
context:

Jullie zullen wenen en weeklagen … jullie zullen worden bedroefd 
(16,20);
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tussen die twee zinsdelen staat de ontnuchterende uitspraak: 

de wereldorde (Gr. kosmos) zal zich verheugen. 

In ons laatst verschenen boek over het Johannesevangelie1 merken we op dat 
we het Griekse woord kosmos meestal met wereldorde vertalen, en niet met 
wereld. De uitspraak van Jezus ten overstaan van Pilatus bijvoorbeeld, mijn 
koningschap is niet van deze wereld (18,36) moet dus nauwkeuriger vertaald 
worden met: mijn koningschap is niet van deze wereldorde! Het is de wereld-
orde die deze messiaanse mensen haat/met haat bestrijdt, omdat zij niet van 
deze wereldorde zijn (17,14). Onze tekst: de wereldorde verheugt zich ook over 
deze mensen die wenen, weeklagen en bedroefd zijn, bevestigt die sarcasti-
sche vreugde van de wereldorde! 

Het is trouwens interessant te ontdekken dat het woord kosmos = we-
reldorde – een sleutelwoord in het Johannesevangelie (komt 76x voor, 
terwijl slechts 9x in Mt, 2x in Mc en 4x in Lc) – in de afscheidsrede van 
Jezus (Joh 14-17) alleen al 38x voorkomt! De wereldorde speelt een 
zeer dominante rol: het houdt het rabbijnse Jodendom ‘koest’ en jaagt 
de messiaanse mensen de stuipen op het lijf en laat ze danig twijfelen! 

Een nieuwe messiaanse tijd laten doorbreken lijkt wel op ‘barensweeën’, met 
die aantekening: ’t wordt echt een smartelijke bevalling! 

Johannes laat dan de tekst ook overgaan op de barende vrouw:

De vrouw is, wanneer zij baart, bedroefd, omdat haar uur gekomen 
is. (16, 21) 

De vrouw staat hier weer exemplarisch voor heel Israël, voor de ecclesia, de 
messiaanse gemeente, die uitkijkt naar de doorbraak van de Messias. Typisch 
dat de evangelist ook het woord ‘uur’ gebruikt voor die zwangere vrouw. Weer 
een sleutelwoord in het evangelie van Johannes (26x): in dit hoofdstuk 16 komt 
het 5x voor en de dreiging is acuut: 

Er komt een uur dat ieder die u doodt, zal denken
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eer te brengen aan God. (16,2)
Zie, er komt een uur, ja, het is gekomen
dat ge verstrooid zult worden. (16,32)
Als Jezus dit alles heeft uitgesproken, heft Hij zijn ogen ten hemel en 
zegt: Vader het uur is gekomen; verheerlijk uw zoon. (17,1)

Het uur waar Jezus voor staat is een uur van vervolging, van doden, van de 
nederlaag en het kruis. Het wordt tegelijk in deze afscheidswoorden ook toege-
past als een uur voor de volgelingen van Jezus dat ze gepakt worden, gedood, 
verstrooid. Dat reflecteert ook de werkelijkheid van het einde van de eerste 
eeuw. Daarom staat er nu bij de tekst van de barende vrouw dat haar uur 
gekomen is (16,21b). 

De bekende Duitse theoloog, Ton Veerkamp, stelt in een recente bij-
drage ‘De reformatie radicaliseren’ (5 banden)2 bij een bezinning 
rond Mt 11,29-30 – komt tot Mij, gij die geslagen en belast zijt, Ik zal 
jullie rust geven … Mijn juk is nuttig en mijn last is voorbijgaand – het 
volgende: die de slachting (van de Joodse Oorlog) overleefden, heb-
ben alles verloren, zien geen toekomst meer, moeten rusteloos rond-
dwalen om verder te kunnen leven. ‘Ik ben een van jullie’, zegt Jezus, 
‘Ik draag met jullie dezelfde last, Ik ben met jullie de ganse weg ge-
gaan, tot aan het kruis, waar ook tienduizenden van onze broeders 
eindigden. Omdat ik deze weg gaan moest, konden jullie rust voor 
jullie zielen vinden. Mijn nederlaag is jullie nederlaag, mijn nederlaag 
eindigt niet in doodsrust, maar in de rust van God (Gr. anapausis), 
sabbat, zowel voor Mij als voor jullie. Er is geen andere weg, Ik kon 
Rome niet (militair, E.R.) overwinnen … De nederlaag is een juk, maar 
die kan en moet jullie een nieuw levensperspectief geven. Mijn juk is 
nuttig, maar niet ‘zacht’, de last is voorbijgaand, maar niet ‘licht’. Mes-
sianisme is geen masochisme; er is geen verheerlijking van het lijden. 
We ‘houden’ niet van het kruis, we hebben de nederlaag niet ‘lief’. 
Van ons wordt verlangd dat we de nederlaag ‘op ons nemen’, deze 
als een begaanbare, menselijke weg zien …

Hoewel het een ‘zware bevalling’ is, neemt de barende vrouw ook dit op zich: 
een last die blijdschap wordt!
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Parallel hiermee loopt de inhoudelijke invulling van dit uur. Eerst klinkt het bedrei-
gend, maar ook daar wisselt de toonzetting. Je hoort het al in Joh 17, dat dit uur 
betekent dat de zoon verhoogd wordt, ja nog sterker, verheerlijkt:

Verheerlijk uw zoon, staat er, opdat uw zoon ú mag verheerlijken. (17,1) 

Deze weg van Jezus (en zijn discipelen, die de discipline van de bevrijding 
leren waarmaken!) is niet alleen een weg van ondergang, nederlaag, maar 
tegelijk ook en daardóór een weg van overwinning. De weg naar het kruis is 
bij de theologische, maar toch bemoedigende Johannes zeker ook een weg 
van verhoging en verheerlijking. Daarom dat de Bijbeltekst van de bedroefde, 
barende vrouw nu ook overgaat op de vreugde van deze vrouw:

… wanneer zij het kindje heeft voortgebracht, denkt zij niet meer 
aan verdrukking, vanwege de vreugde dat een mens ter wereld is 
gebracht. (16,21)

En de tekst vervolgt door deze metafoor op de hoorders van het evangelie op 
het einde van de eerste eeuw te betrekken:

… ook jullie zijn nú bedroefd, maar Ik zal jullie zien en jullie hart zal 
zich verheugen en jullie vreugde neemt niemand jullie af! (16,22)

komenDe uit De verDrukkinG

Ondanks de zwaarte van het uur komt er toch uitzicht en hoop. Ondanks de 
droefheid breekt de vreugde door. Ondanks de nederlaag lezen we op het 
einde van dit hoofdstuk 16:

In de wereldorde is het verdrukking wat ge hebt,
maar houdt goede moed: Ik heb de wereldorde overwonnen. (v.33)

Driemaal een doorbraak. Driemaal ‘ondanks’. Het woord dat hier kenmerkend 
voor staat, is verdrukking (Gr. thlipsis). De evangelist Johannes schrijft over de 
barende vrouw ineens niet meer over haar ‘pijnen’ of over ‘droefheid’, maar 
spreekt op het einde, als zij het kindje heeft voortgebracht, dat zij niet meer 
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denkt aan verdrukking (v.21). Dit is een veel zwaarder woord, dat de situatie 
van de messiaanse mensen op het einde van de eerste eeuw goed weergeeft. 
Daarom eindigt dit hoofdstuk 16 ook met dit sterke woord aan te geven:

In de wereldorde is het verdrukking wat ge hebt. (16,33)

Het klinkt vrij apocalyptisch. De moeilijke tijden staan voor de deur. Vergis u 
niet in de wereldorde, hoe hard en benauwend die ook is. Johannes op Pat-
mos wordt een broeder en deelgenoot in de verdrukking (1,9) genoemd. De 
gemeente van Smyrna en Thyatira weten goed mee te spreken wat verdruk-
king voor hen betekent (2,9.10.22). De 144.000 verlosten komen uit de grote 
verdrukking en wassen hun klederen wit in het bloed van het Lam (7,14). De we-
reldorde raast en daast als een beest om de vrouw en het kind dat zij gebaard 
heeft, te vervolgen (Apk 12,13 en 13). 

Dus, als Johannes stelt dat het in die wereldorde (welke niet?) een en al ellende 
en verdrukking is wat ge hebt, slaat hij principieel de nagel op de kop! Daar 
staat de zware bevalling van de zwangere vrouw voor. Maar toch, het hele 
getuigenis van de Schrift gaat deze verdrukking overwinnen. De vrouw vergeet 
deze verdrukking. Dat wil niet zeggen dat ze de droefheid of de pijnen vergeet, 
maar wel deze hevige benauwing. 

Zo krijgt de ecclesia een existentiële spiegel voorgehouden. Ook zij lijdt en is 
bedroefd, maar … Ik heb de wereldorde overwonnen, hoort zij, door mijn weg 
ten einde te gaan en daarmee de invloed van die doodsmachten te kijk te zet-
ten. Het kán! Het zál. Deze blijde wetenschap neemt niemand jullie meer af. 
Daarom: houdt goede moed! 

Egbert ROOZE

1 Rooze/ De Witte, De Messias en de macht van Rome, commentaar op het evangelie naar 
Johannes, Vught 2016, zie in het bijzonder pp.24-25

2 T. Veerkamp, Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geists, artikel 
in Befreiung zur Gerechtigkeit, Liberation towards Justice, Berlin 2015, i.h.b.209-210 
(vertaling E.R.)

Als het uur van de vrouw gekomen is … 203


