
Beste Lezer,

Deze aflevering van De Brug is een extra dik nummer. Het bevat een eerste deel van de studie over het 
Johannes-evangelie die Jos Verhulst presenteerde op de Zomeruniversiteit Antroposofie 2013.
Speciaal voor dit tijdschrift bespreekt hij deze keer vooral de broodvermenigvuldiging.

Het uitgangspunt van de studie is de opbouw van het Johannes-evangelie volgens een X-vorm. 
Dat wil zeggen dat gebeurtenissen of uitspraken in dit evangelie herhaald worden volgens een patroon 
A - B - C - A’ - B’, waarbij C het pivoterend punt van het betreffende tekstblok is. 
Een voorbeeld vindt u hiernaast.

Het komt erop aan de tekst zeer aandachtig te lezen om de spiegelende en/of parallelle uitspraken te 
vinden. Hetzelfde geldt wanneer men op het spoor wil komen van de chronologie die in de tekst verborgen 
zit. Die is moeilijk te ontraadselen zonder een gedegen kennis van de wereld van 2000 jaar geleden.
Dan moeten we er ook nog rekening mee houden dat gebeurtenissen soms letterlijk genomen mogen 
worden, maar andere keren als imaginatie.
Chiasme, chronologie, beeldentaal, al deze elementen worden in de studie besproken.

De oerversie van deze studie van Jos Verhulst bestaat uit drie delen die veel tekst in kleur en
afbeeldingen bevatten; ze zijn wegens het formaat en de kleuren moeilijk en duur om te reproduceren.
In De Brug gaan we dit werk gedeeltelijk beschikbaar maken in verschillende afleveringen, zonder de 
kleuren of afbeeldingen van het origineel. Het volgende deel zou in december moeten verschijnen.

Op de website van De Brug kunt u de volledige tekst van het Johannes-evangelie, Nederlands en Grieks,
in chiastische vorm bekijken en eventueel zelf afdrukken in kleur.

De oorspronkelijke versie van dit eerste artikel zoals we dat van Jos Verhulst kregen werd niet gewijzigd 
wat inhoud en volgorde betreft. Alleen lettertype en –grootte werden veranderd. Ook hebben wij zelf alle 
citaten in vreemde talen naar het Nederlands vertaald.

François De Wit
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