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Forord

Denne bog har to målgrupper. Den henvender sig for det første til 
danske præster, som mange søndage skal prædike over en tekst fra Jo-
hannesevangeliet, og som undertiden virker, som om de er lidt i vild-
rede med, hvad teksten egentlig betyder. Det kan man godt forstå. 
Prædikenteksterne står opført i den såkaldte alterbog, og de fleste af 
disse tekster er her revet helt ud af de nære sammenhænge, hvori de 
står i evangeliet – og ingen af dem medtager selvsagt den større sam-
menhæng, som overalt er med til at give dem deres betydning. Det har 
været mit hovedanliggende i bogen at råde bod på denne situation ved 
at indsætte samtlige kirkeårets prædikentekster fra Johannesevangeliet 
i evangeliets store sammenhæng for på den måde at hjælpe præsterne 
til at forstå, hvad den givne prædikentekst til en bestemt søndag fak-
tisk betyder på evangeliets egne præmisser. Hvad præsterne så derefter 
vil bruge dette til i deres prædiken, er deres egen sag, ikke min. (Se dog 
bogens Efterord for nogle overvejelser om sagen.)

Da det er evangeliets egen store sammenhæng, der er hovedsagen 
her, aftrykker jeg i hvert kapitel (som jeg har opkaldt efter evangeliets 
kapitler: Johannes 1, Johannes 2-4 osv.) allerførst de relevante prædi-
kentekster i deres tekstlige rækkefølge. I selve gennemgangen derimod 
lader jeg en indføring i den samlede tekstlige sammenhæng for de be-
handlede Johannes-kapitler munde ud i en gennemgang af de enkelte 
prædikentekster (kaldet ‘tekst 1’, ‘tekst 2’ osv.), så præsten hurtigt kan 
få hjælp til at forstå den konkrete prædikentekst. Af samme grund 
afslutter jeg hver gennemgang af en prædikentekst med at opsummere, 
hvad man kan sige om præcis den tekst i evangeliets større sammen-
hæng, og hvad der i det lys er dens samlede pointe.

Men bogen henvender sig for det andet også til nysgerrige danskere, 
som ikke er præster, men som har lyst til først og fremmest at læse 
Johannesevangeliet – og så også til at få lidt hjælp til forståelsen. At 
man kan kombinere de to målgrupper, skyldes, at alterbogens prædi-
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kentekster faktisk dækker meget store dele af evangeliet som helhed. 
Kun kap. 7, 9 og 18 er ikke repræsenteret i alterbogen. Heldigvis er det 
imidlertid sådan, at alle tre kapitler efter min mening hører nøje sam-
men med andre kapitler, som er med i alterbogen (kap. 7 med kap. 8, 
kap. 9 med kap. 10 og kap. 18 med kap. 19-20). Det er derfor muligt 
i det mindste at markere hovedindholdet af de udeladte kapitler, som 
den nysgerrige læser så selv kan slå efter og læse i Bibelen. Af hensyn 
til den nysgerrige læser uden særlige forudsætninger har jeg desuden i 
indledningskapitlet medtaget et afsnit, der giver en meget almen ind-
føring i Johannesevangeliet som helhed, så man derefter kan følge med 
i selve evangelieteksten. Hvad der kræves, er derefter egentlig kun én 
ting: at man orker læse Johannesteksten selv, bladre i den og følge de 
mange henvisninger til andre dele af den, som jeg løbende giver.

Et par praktiske anvisninger:
Jeg anvender de gængse danske forkortelser, selv om jeg ikke synes, de 
er smukke. Dvs. 1 Mos = Første Mosebog, Matt = Matthæus, Mark 
= Markus, Luk = Lukas, Joh = Johannes, Rom = Romerbrevet, 1 Kor 
= Første Korintherbrev, 1 Thess = Første Thessalonikerbrev. Forkor-
tet er også den seneste danske autoriserede oversættelse fra 1992 som 
DO1992.

Prædikenteksterne, der ud over i alterbogen også findes i salme bogen, 
er gengivet efter DO1992, og det samme gælder om oversættelserne 
hele bogen igennem, hvor der ikke er en særlig pointe, der skal frem. 
Hvor jeg leverer mine egne oversættelser, markerer jeg det med et ‘min 
overs.’. Den underliggende udgave af den græske tekst er Nestle-Aland, 
Novum Testamentum Graece, 27. og 28. udg.

Endelig gælder det specielt for præster, at selv om man med det sam-
me kan slå op på gennemgangen af ens prædikentekst (jf. også bogens 
index), vil udbyttet af bogen være markant større, hvis man også blad-
rer i hele det kapitel, hvor den givne prædikentekst bliver behandlet. En 
af mine hovedpointer er netop, at den enkelte prædikentekst ikke kan 
forstås, uden at man inddrager i hvert fald dens nære sammenhæng – 
som behandles samlet i mine enkelte kapitler. Jeg har bestræbt mig på 
at skrive så kort og klart som muligt. Men fx kapitlet om afskedstalen 
(Johannes 13-17), hvorfra alterbogen har medtaget hele 10 prædiken-
tekster, kræver nok en times læsning eller to.
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Specielt for præster skal det måske også nævnes, at jeg i valget mel-
lem genitivsformen Jesu og Jesus’ har besluttet mig for den sidste, som 
ikke er helt så arkaisk og indforstået. Jeg håber, præster, der er vant til 
Jesu, så at sige vil læse det første gennem det sidste.

Denne bog har adskillige forgængere rent genremæssigt, hvoraf i 
hvert fald Mogens Lindhardts bog fra 1991 skal nævnes: Ikonen med 
det evige liv. Homiletisk læsning af Johannesteksterne mellem påske og 
pinse (Frederiksberg). Forskellene er ganske klare, uden at man be-
høver gå i detaljer. Dels rummer de to bøger to meget forskellige for-
ståelser af Johannes-tekstens betydning, dels forbinder Lindhardt den 
eksegetiske redegørelse for tekstens egen betydning med det homile-
tiske blik på en måde, som jeg tværtimod har holdt adskilt. Nævnes 
kan også Lene Højholt, Vejen. Meditativ fordybelse i Johannesevangeliet 
(Valby, 2013). Også her er forskellene markante. Hvad jeg præsenterer, 
har intet med meditativ fordybelse at gøre. Tværtimod vil jeg vise, at 
Johannes evangeliet har en klar og præcis betydning, som uden van-
skelighed kan graves frem, når man har fundet de rette nøgler til den. 
Hvad jeg derimod deler med de to nævnte forfattere, er en stærk beun-
dring for en tekst, som stråler en i møde, når man faktisk får læst den.
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Indledning

Et rids af Johannesforskningen fra 1907 til nu

Indledning

Hvorfor skal man interessere sig for forskningens historie? Hvorfor skal 
man ikke bare tage udgangspunkt det sted, hvor forskningen befinder 
sig lige nu? Og i forbindelse med Johannesevangeliet: Hvorfor er det 
udviklingen lige præcis siden 1907, der er vigtig? Sådan vil man uden 
tvivl spørge, hvis man egentlig kun er nysgerrig efter at få at vide, hvad 
der er sket i Johannesforskningen fx siden år 2000. Det sidste kommer 
vi til senere. Men vi er nødt til at gribe tilbage, for at læseren kan forstå, 
hvorfor jeg har valgt (og udarbejdet) den særlige tilgang, der ligger bag 
hele resten af bogen. Den følgende gennemgang forudsætter et vist 
kendskab til Johannesevangeliet. Har man ikke det, kan man med for-
del læse det allerførst følgende afsnit. Har man det derimod, kan man 
med fordel springe det afsnit over og gå direkte til afsnittet om, hvorfor 
forskningshistorien er interessant. Skulle man derimod slet ikke finde 
forskningshistorien interessant, kan man springe helt frem til kapitlets 
sidste afsnit om denne bogs grundperspektiv.

Specielt for den nysgerrige uden særlige forudsætninger

Johannesevangeliet er det fjerde i rækken af evangelier, der er samlet i 
Det Nye Testamente. Derfor kaldes det også ofte i engelsk-amerikansk 
forskning the Fourth Gospel. Det adskiller sig indholdsmæssigt en hel 
del fra de tre andre evangelier, som i rækkefølgen i Det Nye Testa-
mente er Matthæusevangeliet, Markusevangeliet og Lukasevangeliet. 
Disse tre evangelier kaldes også de ‘synoptiske’ evangelier, fordi man 
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kan stille dem op side om side og ‘sam-se’ (jf. ‘syn-optik’) deres forskel-
lige versioner af en og samme historie. Helt anderledes med Johannes. 
Når man inkorporerer hans stof, bliver ‘synopsen’ ganske uoverskuelig!

(i) På den ene side er der en stor mængde stof i de synoptiske evan-
gelier, som Johannes ikke har med. Det gælder noget så centralt som 
Jesus’ indstiftelse af nadveren (Matt 26,26-29; Mark 14,22-25; Luk 
22,15-20). I stedet for dette har Johannes en vigtig scene, hvor Jesus 
vasker disciplenes fødder (Joh 13,4-17). Det gælder også de mange dæ-
monuddrivelser, som fylder de synoptiske evangelier. Heller ikke dem 
har Johannes med.

(ii) På den anden side er der en stor mængde stof, som kun findes i 
Johannesevangeliet. Det gælder fx: 

 − brylluppet i Kana i kap. 2 (2,1-11),
 − samtalen med den jødiske leder Nikodemus, og hvad deraf 

følger i kap. 3 (3,1-36),
 − Jesus’ samtale med den samaritanske kvinde i kap. 4 og denne 

samtales følger (4,4-42),
 − helbredelsen af den syge ved Betesda dam i kap. 5 (5,2-9),
 − helbredelsen af den blindfødte i kap. 9 (9,1-38),
 − lignelsen om den gode hyrde i kap. 10 (10,1-18),
 − opvækkelsen af Lazarus i kap. 11 og meget mere.

Herhen hører også de mange og lange taler, som Jesus holder:
 − kap. 6 om ‘livets brød’,
 − kap. 7-8 mod jøderne,
 − kap. 13-17 en afskedstale til disciplene og meget mere.

Selve grundstrukturen i skildringen af Jesus’ lidelse og død i kap. 
18-19 følger nogenlunde det synoptiske skema, selvom Johannes ty-
deligvis har udarbejdet spillet mellem de jødiske magthavere, Jesus og 
Pilatus på sin egen særlige måde (18,28-19,16a + 19,16b-22). Og kap. 
20 rummer Johannes’ helt egen fremstilling af Jesus’ opstandelse og 
tilsynekomst for disciplene.

(iii) Endelig er der bemærkelsesværdige forskelle i selve grundstruk-
turen. Hvor den voksne Jesus i de synoptiske evangelier primært op-
holder sig i Galilæa mod nord i Palæstina og først drager sydpå til 
Jerusalem i forbindelse med sin lidelse og død, dér bevæger han sig i 
Johannesevangeliet frem og tilbage mellem Galilæa og Jerusalem. Fx 
foregår brylluppet i Kana i Galilæa (2,1-11), hvorefter Jesus lynhurtigt 



Et rids af Johannesforskningen fra 1907 til nu 

13

drager til Jerusalem (2,13-25 + 3,1-36), hvor han allerede i 2,14-22 
foretager den såkaldte ‘rensning’ af templet, som i de synoptiske evan-
gelier er placeret hen mod slutningen af hele fortællingen: umiddelbart 
efter indtoget i Jerusalem (fx Mark 11,15-18 lige efter 11,1-11). Og hvor 
Jesus i Joh 5 igen er i Jerusalem, efter at han i kap. 4 har været dels 
i Samaria, dels i Galilæa, er han i kap. 6 igen i Galilæa, ja faktisk på 
den østlige side af Tiberiassøen (hvorimod Galilæa ligger vest for den).

Trods disse indimellem forvirrende forskelle fra de synoptiske evan-
gelier er Johannesevangeliets opbygning klar nok. Efter en ‘prolog’, 
som man i nyere tid har sat til 1,1-18, følger i evangeliets første del 
(kap. 1-12, ‘tegnenes bog’) en skildring af Jesus’ virksomhed (som sagt 
snart i Galilæa, snart i Jerusalem), som gradvis fører frem til en kon-
frontation med jøderne. Fremstillingen er struktureret af en række af 
i alt syv såkaldte ‘tegn’, som skal vise Jesus’ guddommelige status. Det 
sidste af de syv tegn er også det største: opvækkelsen af Lazarus i kap. 
11 (11,1-44), som via resten af kap. 11 og kap. 12 fører direkte over i 
evangeliets anden del (kap. 13-20, ‘herliggørelsens bog’), der handler 
om Jesus’ lidelse, død og opstandelse. Endelig afsluttes evangeliet, som 
vi har det, af en slags ‘epilog’ (eller på tysk: et Nachtrag) i kap. 21, der 
skildrer den opstandne Jesus’ tilsynekomst for nogle udvalgte disciple i 
Galilæa. Der er nogenlunde almindelig enighed om, at kap. 21 virkelig 
er et Nachtrag. Det hører ikke til det oprindelige evangelium, der slut-
tede med 20,30-31 om evangelieskriftets formål:

30Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så; dem er der ikke 
skrevet om i denne bog. 31Men dette er skrevet, for at I skal tro, at Jesus er 
Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn.

Hvis Johannesevangeliet adskiller sig fra de synoptiske evangelier på 
de nævnte måder, hvordan er så forholdet mellem de fire skrifter hi-
storisk set? Her er en hel del det rene gætværk. Historisk set er den ka-
noniske rækkefølge i Det Nye Testamente dog ikke den kronologiske. 
Ældst er Markusevangeliet, skrevet lige efter romernes ødelæggelse af 
templet i Jerusalem i år 70 e.Kr. Næstældst er så sikkert Matthæu-
sevangeliet (fra ca. 80-90), der forudsætter og udvider Markusevan-
geliet. De fleste forskere placerer så Lukasevangeliet mere eller mindre 
parallelt med Matthæusevangeliet. Også Lukasevangeliet forudsæt-
ter og udvider Markusevangeliet. Og så placerer man almindeligvis 
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 Johannesevangeliet omkring år 100. En mindre gruppe forskere pla-
cerer dog Lukasevangeliet efter Johannesevangeliet og rykker Lukas-
evangeliet et pænt stykke op i det 2. årh.

I vores sammenhæng er det afgørende spørgsmål dette: Kendte Jo-
hannesevangeliets forfatter til de synoptiske evangelier, evt. kun nogle 
af dem? Spørgsmålet er voldsomt omstridt. Mellem 1938 (Gardner-
Smith, se bibliografien til dette kapitel) og ca. 1980 var forskerne fast 
overbevist om, at svaret skulle være Nej! Johannes repræsenterede sin 
helt egen version af Jesus-historien. (Enkelte forskere udgjorde dog en 
fornuftig undtagelse: W.G. Kümmel 1980 og C.K. Barrett 1955/1978.) 
Siden 1980 er det synspunkt dog vundet frem, at Johannes i hvert fald 
kendte Markusevangeliet. Fx kan man i høj grad forstå Joh 6 som en 
videreførende parafrase over skildringerne af Jesus’ bespisning af 5000 
mænd og hans vandring på Tiberiassøen i Mark 6,30-52.

Hvem var så Johannesevangeliets forfatter? Traditionen, der tager 
sin begyndelse i det 2. årh., siger: Johannes, Zebedæus’ søn (jf. Mark 
1,19), dvs. en af de fineste (jf. fx Mark 9,1; Mark 10,35-45) blandt 
Jesus’ disciple (de tolv apostle), der fulgte Jesus under hans liv og ger-
ning på jorden. Det er imidlertid højst tvivlsomt, om den tradition 
holder (jf. en fortsat god, kritisk gennemgang i Kümmel 1980, 200-
211). At Johannesevangeliets forfatter kaldes Johannes, bygger altså 
kun på en tvivlsom kirkelig tradition. Ret beset er Johannesevangeliet 
et anonymt skrift. Det hele kompliceres så ydermere af, at der i Johan-
nesevangeliet optræder en skikkelse, som ellers ikke findes noget andet 
sted: den såkaldte ‘yndlingsdiscipel’, ‘den som Jesus elskede’ (13,23), 
men som evangelieforfatteren ikke giver noget navn. I selve Johan-
nesevangeliet (kap. 1-20) optræder han nogle gange i tekstens anden 
halvdel: 13,23-25; 19,26-27; 20,2-8, muligvis også i 18,15-16. Særlig 
vigtig er 19,35, hvor yndlingsdisciplen (hvis det er ham – det står der 
ikke eksplicit) kaldes til vidne på, at der kom blod og vand ud af Jesus’ 
side, da han var blevet stukket i siden af en soldat, mens han hang på 
korset (19,34):

35Den, der har set det, har vidnet om det, for at også I skal tro – og hans 
vidnesbyrd er sandt, og han ved, at han taler sandt.

Her sondres der tydeligt mellem evangelieforfatteren og yndlings-
disciplen (hvis det er ham), men det bliver så vendt på hovedet i kap. 
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21 (21,24), hvor det om yndlingsdisciplen siges følgende (og her er der 
ikke tvivl om, at det er ham):

24Det er den discipel, som vidner om dette, og som har skrevet dette, og vi 
ved, at hans vidnesbyrd er sandt.

Det hele bliver mere og mere mystisk: Hvem er så dette ‘vi’? De lærde 
har selvfølgelig grublet over alle disse spørgsmål: Hvem var forfat teren 
af kap. 1-20? Hvem var yndlingsdisciplen? Hvem er det ‘vi’, der plud-
selig giver sig til kende i 21,24 – og det ‘jeg’, der afslutter kap. 21 i 
21,25? Hvis man vil finde et sobert, omend konservativt forsøg på at 
bringe sagerne i orden, kan man læse fremstillingen hos Raymond E. 
Brown, S.S., i hans Introduction to the New Testament (1997, 368-371): 
Yndlingsdisciplen var en af Jesus’ disciple, som ikke var en af ‘de tolv’ 
(apostle); evangelisten, som skrev 19,35, var elev af yndlingsdisciplen; 
og det ‘vi’, der dukker op til sidst er den menighed, som også evange-
listen tilhørte. Jo, javel, det er muligt. Selv hælder jeg mere til den gen-
nemgående skepsis, man finder udtrykt hos Kümmel (jf. ovf.). Vi ved 
ikke, hvem evangelisten var. Vi ved heller ikke, hvem yndlingsdiscip-
len var. Og vi ved endelig ikke, hvorfor førstnævnte lader sidstnævnte 
optræde anonymt, uanset hvor vigtig en rolle han tildeler ham.

Så meget til almindelig orientering om Johannesevangeliet. Nu ven-
der vi os til forskningshistorien.

Hvorfor er forskningshistorien interessant?

Inden for naturvidenskaberne er forskningens historie kun meget sjæl-
dent en integreret del af den helt aktuelle forskning inden for et givet 
felt. Her har forskerne en klar fornemmelse af en progression i forsk-
ningen, som betyder, at man entydigt har lagt tidligere videnskabelige 
forståelser bag sig. Også her har videnskabsteoretikere dog funderet 
over, hvordan man skal forstå og forklare egentlige nybrud i forsknin-
gen. Integrerer de på en eller anden måde tidligere tilgange og resulta-
ter, så man trods alt kan tale om en udvikling? Eller er der snarere tale 
om virkelige brud, så man med den amerikanske videnskabsteoretiker 
Thomas Kuhn må tale om ‘paradigmeskift’, hvor én samlet forståelses-
ramme (et ‘paradigme’) udskiftes med en anden, uden at man skal se 




