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“En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol
van genade en waarheid” (Johannes 1:14).

De postmoderne gedachte stelt dat het arrogant is te zeggen dat men de waarheid kent. De aanhangers van dit denktype beweren dat het voor iemand onmogelijk is de waarheid te kennen, en dat zij
die beweren de waarheid te kennen anderen proberen te binden aan hun opvatting van de waarheid.
Zij leren dat ware vrijheid enkel in relevantie1 (toepasbaarheid) is gelegen.
Echt Christendom, echter, leert dat Gods Woord ons fundament van waarheid is, Jezus Christus is
de waarheid, en elk persoon of elke entiteit die anders spreekt, is uit de geest van de antichrist.
Is het werkelijk mogelijk de absolute waarheid te kennen? Wat vertelde Jezus ons?
“Jezus dan zei tegen de Joden die in Hem geloofden2: Als u in Mijn woord blijft ,
bent u werkelijk Mijn discipelen; en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u
vrijmaken” (Johannes 8:31-32).
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Jezus zegt in deze passage dat sommigen de waarheid zullen kennen, en dat de waarheid hen zal
vrijmaken. Welke is echter de voorwaarde die Jezus hieraan verbindt? Enkel zij die in Zijn woord
blijven zijn Zijn ware discipelen, en zij alleen zullen de waarheid kennen. Laten we dit nader beschouwen.
Jezus reageerde op sommige Joden die in Hem geloofden. Het Griekse woord dat vertaald wordt
met “geloofden” is hier letterlijk pepisteukotas (van pisteuo). Dat duidt op hen die volgelingen zijn
omdat zij “geloofd hebben”. De grammaticastructuur is een “actief voltooid deelwoord”; dat betekent dat dit woord een staat beschrijft die teweeggebracht werd door het volbrachte resultaat van
een actie. De directe vertaling in het Nederlands zou dus eigenlijk moeten zijn: “geloofd hebben”.
Maar waren zij echte gelovigen, die blijvend geloofden?
Toen Jezus daarna verder zei: “Als u in Mijn woord blijft …”, gebruikte Hij voor “als” een voorwaardelijk deelwoord (Gr. ean) dat best vertaald wordt met: “in het geval dat”. Wanneer het gebruikt wordt met andere deelwoorden duidt het op onbepaaldheid of onzekerheid. Jezus zei niet dat
zij geen gelovigen waren, maar dat hun authenticiteit door iets zal moeten aangetoond worden. Wat
moet dat dan zijn? Indien zij in Jezus’ Woord blijven, dàn zal hun authenticiteit als ware gelovigen
bewezen zijn. Indien zij dat niet doen, tonen zij aan dat zij gewoon religieuze5 bekeerlingen zijn.
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Relevantie: 1. het van gewicht of betekenis zijn, syn. belang. vb: de relevantie van een argument. 2. het toepasselijk of
toepasbaar zijn. (Van Dale).
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Geloofden: Grieks: pepisteukotas; van pisteuo: Strong’s 4100: from pistis 4102; to have faith (in, upon, or with respect
to, a person or thing), i.e. credit; by implication, to entrust (especially one’s spiritual well-being to Christ):--believe(-r),
commit (to trust), put in trust with.
3
Als: Grieks: ean: Strong’s 1437: from ei 1487 and an 302; a conditional particle; in case that, provided, etc.; often
used in connection with other particles to denote indefiniteness or uncertainty:--before, but, except, (and) if, (if) so,
(what-, whither-)soever, though, when (-soever), whether (or), to whom, (who-)so(-ever). See me 3361.
4
Blijft: Grieks: meinete; van meno: Strong’s 3306: a primary verb; to stay (in a given place, state, relation or expectancy):--abide, continue, dwell, endure, be present, remain, stand, tarry (for), X thine own.
5
Religie in de betekenis van een menselijk systeem van werkheiligheid of menselijke god(en)dienst.
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Het woord “blijft” in vers 31 vind je ook in Johannes 15:4, waar Jezus ons vertelt over wie in de
ware wijnstok “blijft”. In deze analogie is Jezus de Wijnstok en de gelovigen zijn de ranken aan de
wijnstok. De Vader is de Wijngaardenier die de ranken besnoeit opdat zij veel vrucht zouden dragen. Sommige ranken blijven echter niet in de wijnstok. Ze worden weggesneden door de Vader, en
verbrand. In Joh. 8:31-32 vertelt Jezus ons dat degenen die in Hem blijven, werkelijk Zijn discipelen zijn. Zij zijn echte gelovigen die in de Wijnstok blijven.
Het is deze groep mensen die de waarheid zal kennen, en waarbij de waarheid hen zal vrijmaken.
Wat is deze waarheid? Het Griekse woord hier is aletheia. Het betekent waarheid als de onthulde
realiteit die aan de basis ligt van, en in overeenstemming is met een voorkomen; de gemanifesteerde
of de echte essentie van de materie. Dit woord duidt op de realiteit die duidelijk voor onze ogen ligt,
in tegenstelling tot een loutere schijnbaarheid zonder realiteit. Jezus’ toepassing hier voor dit woord
bezit niet enkel een verwijzing naar de feiten rondom Jezus als de Messias en de Zoon van God,
maar ook naar de leer die Hij bracht. Jezus’ toepassing van dit woord, op hen die echt geloven en in
Hem blijven, is dat zij de goddelijke waarheid zullen kennen, en zowel bevrijding van zonde als het
streven naar de realiteit. Deze goddelijke waarheid komt niet tot ons door louter lering of intellectuele instemming (1 Korinthiërs 2:14)6, maar door reddende onderwerping aan Christus (Titus 1:1-2)7.
Wie is echt vrij? Zij die de goddelijke waarheid kennen welke slechts deelachtig wordt aan degenen
die daadwerkelijk in Christus blijven en die daarmee hun eigen authenticiteit bewijzen als ware gelovigen. Daarom, als een postmodernist beweert dat niemand de waarheid kan kennen en dat het
een daad van arrogantie is over de waarheid te spreken als absolute waarheid, dan moeten wij zo
iemand niet geloven. In plaats daarvan moeten wij onze Heer geloven terwijl we blijven in Zijn
Woord, als echte takken die door de Vader bijgesnoeid worden.
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1 Kor. 2:14: “De natuurlijke mens nu neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor
hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden”.
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Titus 1:1-2: “Paulus, een dienstknecht van God en een apostel van Jezus Christus, naar het geloof van de uitverkorenen van God en de kennis van de waarheid, die in overeenstemming met de godsvrucht is, in de hoop van het eeuwige
leven, dat God, Die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. En Hij heeft op de door Hem bestemde tijd
Zijn Woord geopenbaard”.
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