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RedaktøRens foRoRd

Det er mere end 100 år siden, at der i Danmark udkom en videnskabelig 
kommentar til Johannesevangeliet (W.L. Schat Petersen, Johannes’ Evange‑
lium, København 1902). Det kan muligvis skyldes, at det fjerde evangelie‑
skrift i Det Nye Testamente repræsenterer en udfordring til såvel analytisk 
præcision som teologisk lødighed.
 Også inden for den nytestamentlige forskning er litteraturen i dag så 
omfattende, at den enkelte forsker nødvendigvis må afgøre sig for specifikke 
felter som sine egentlige ekspertområder. Under den omfattende indføring 
i de nytestamentlige skrifter, der i årene 1970‑1990 blev givet ved det teolo‑
giske fakultet i Århus, blev det meget ofte overdraget Helge Kjær Nielsen at 
undervise i Johannesevangeliet. Hans supplering af sin bog “Nytestamentlig 
græsk. Formlære og Syntaks” (5. opl., 2003) med beskedne, men nyttige 
sproglige kommentarer til de enkelte skrifter indbefatter følgelig også “Sprog‑
lige kommentarer til Johannesevangeliet” (1986). Denne levende interesse 
for filologiske emner og erkendelsen af deres betydning for fortolkningen 
afspejles tydeligt i nærværende nye kommentar til Johannesevangeliet.
 Som en fortjent anerkendelse af dette engagement i Johannesevangeliet 
arrangerede kollegerne ved det daværende Institut for Gammel og Ny Testa‑
mente i 1997 en international konference over Johannesevangeliet i tilknyt‑
ning til Helge Kjær Nielsens 60 årsdag. Forelæsningerne herfra (inklusive to 
bidrag af fødselaren selv) er siden blevet udgivet på engelsk i: “New Readings 
in John”, udgivet af Johannes Nissen og Sigfred Pedersen (JSNTSup 188), 
Sheffield 1999.
 Det var endvidere en oplagt konsekvens af Helge Kjær Nielsens “johan‑
næiske” indsats, at han fik overdraget den krævende opgave at skrive en kom‑
mentar til Johannesevangeliet til den nye danske kommentarserie: “Dansk 
kommentar til Det nye Testamente”. Han fortjener en stor tak for, at han 
tog udfordringen på sig og nu har bragt kommentaren til sin afslutning.
 At give sig i kast med Johannesevangeliet er at begive sig på en vandring 
ind i et egenartet univers inden for den ældste kristne traditionsdannelse. 
God tur under kyndig vejledning!

Rønde, den 14. september 2006. Sigfred Pedersen



foRfatteRens foRoRd

At skrive en videnskabelig kommentar stiller forfatteren over for nogle 
grundlæggende valg. Det er nødvendigt at begrænse det perspektiv, det 
pågældende skrift læses i, ligesom det ikke er muligt at behandle alle de 
spørgsmål, skriftet kunne give anledning til at tage op. Enhver kommentar 
må derfor blive ufuldstændig. På den baggrund kan det ikke overraske, at 
kommentargenren undertiden problematiseres. Ud fra den overbevisning, 
at kommentarskrifter trods den omtalte begrænsning stadig er en værdifuld 
hjælp ved tolkningen af de bibelske skrifter, fremlægges hermed en kom‑
mentar til Johannesevangeliet. Det sker i håbet om, at den kan tjene som en 
nyttig ‘samtalepartner’ for den, der er optaget af at nå til en dybere forståelse 
af dette centrale skrift. Det har været oplevet som en udfordring og som et 
privilegium at blive opfordret til at skrive denne kommentar. Jeg er kom‑
mentarseriens redaktør, Sigfred Pedersen, taknemlig for at have fået opgaven 
og desuden for hans stadige optagethed af, at kommentaren kommer til leve 
op til målsætningen for den serie, den indgår i.
 Til klassikerne blandt de foreliggende Johanneskommentarer hører navnlig 
C.K. Barrett, The Gospel According to St John; R.E. Brown, The Gospel Accor‑
ding to John; R. Bultmann, Das Evangelium des Johannes; C.H. Dodd, The In‑
terpretation of the Fourth Gospel; R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium. 
Disse og andre – nyere – kommentarer har været flittigt konsulteret. Det 
samme gælder adskillige monografier, der behandler centrale afsnit og/eller 
centrale temaer i Johannesevangeliet. Bl.a. på den måde er kommentaren søgt 
integreret i den internationale Johannesforskning. I kommentaren indgår en 
oversættelse af den græske tekst. Oversættelsen er bevidst mere ordret end den 
autoriserede fra 1992. Dog er den udstrakte brug af historisk præsens ikke 
fastholdt. Når der i noterne henvises til SprKom (Sproglige Kommentarer 
til Johannesevangeliet) angives ikke sidetal. Henvisningen gælder det kapitel 
og vers, hvortil noten er knyttet.
 Jeg skylder en stor tak til mine fagkolleger Jesper Tang Nielsen, Sigfred 
Pedersen og Aage Pilgaard for kritisk gennemlæsning af manuskriptet og for 
mange værdifulde kommentarer, og til Jørgen Ledet Christiansen for grundig 
gennemlæsning af oversættelsen. Jeg er også min hustru Inge taknemlig for 
værdifuld hjælp ved korrekturlæsningen.



 Aarhus Universitets Forskningsfond og Forskningsrådet for Kultur og 
Kommunikation har ved deres bevillinger muliggjort en udgivelse af kom‑
mentaren, hvad jeg vil udtrykke min taknemlighed over.
 Kommentaren tilegnes de teologistuderende ved Det teologiske Fakultet 
i Århus, af hvilke mange gennem årene har lagt øre til mine forsøg på at 
give dem del i fascinationen over det univers, som den johannæiske version 
af Jesushistorien åbner for læseren. 

Amstrup den 26. september 2006. Helge Kjær Nielsen
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IndlednIng

I sin omfattende kommentar har R. Schnackenburg et afsnit om Johan‑
nesevangeliet i historien.1 Dette afsnit giver et indblik i evangeliets forsk‑
ningshistorie og er dermed værdifuldt som baggrund for en kommentar til 
skriftet. Det er imidlertid blevet en nærmest uoverstigelig opgave at indlede 
en kommentar med en egentlig forskningshistorisk oversigt. Litteraturen er 
så uoverskuelig, at de, der affatter separate forskningshistoriske oversigter, 
er nødt til at foretage afgrænsninger. Det er oftest til en bestemt tidspe‑
riode, men kan f.eks. også være til et bestemt geografisk område eller til 
bestemte temaer. Så stor er mængden af litteratur, at bibliografier udkom‑
mer i bogform.2

 Den kommentar, der her fremlægges, rummer derfor ikke et egentligt 
forskningshistorisk afsnit. Det er dog intentionen at give et indtryk af ten‑
denserne i den nyere Johannesforskning. Det vil i første omgang ske i et 
afsnit om den metodiske tilgang til evangeliet, og dernæst vil det ske i be‑
handlingen af de traditionelle indledningsspørgsmål og i præsentationen af 
nogle af evangeliets teologiske hovedtemaer.

Den metodiske tilgang
En lang række værdifulde indsigter i Joh. skyldes anvendelsen af de såkaldte 
diakrone analysemetoder, som specielt har præget det eksegetiske arbejde 
med evangeliet i hovedparten af det 19. og i det 20. årh.3 Det gælder i ganske 
særlig grad den litterærkritiske analyse. Den har rejst en række spørgsmål, der 
har kaldt på svar og dermed også fremkaldt mange hypoteser. Det er således 
litterærkritiske analyser, der har givet anledning til den hypotese, at der ligger 

1 “Das Johannes‑Evangelium in der Geschichte” (Das Johannesevangelium, I, 
s. 171‑196).
2 Et godt eksempel er G. van Belle, Johannine Bibliography 1966‑1985.
3 En nærmere redegørelse for de forskellige diakrone metoder findes i min artikel, “Dia‑
krone metoder. Litterærkritik, traditionshistorie, formhistorie og redaktionshistorie”.
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forskellige og forskelligartede kilder til grund for evangeliet.4 I bestræbelserne 
på at afklare forholdet mellem Joh. og de synoptiske evangelier, har den litte‑
rærkritiske analyse også spillet en væsentlig rolle. Litterærkritiske iagttagelser 
har endvidere rejst det spørgsmål, om Joh. er overleveret i dets oprindelige 
skikkelse. Dels er det påpeget, at der synes at være nogle brud i fremstil‑
lingsforløbet, og dels vil adskillige forskere flere steder i evangeliet – f.eks. i 
afskedstalen – se forskellige udformninger af den samme tradition.5

 I et samspil med traditions‑ og redaktionshistoriske analyser har litterær‑
kritikken fremkaldt den hypotese, at det foreliggende evangelium er resultatet 
af en vækst over flere trin.6 Traditionshistoriske undersøgelser har i et vist 
omfang afdækket den enkelte traditions historie og i en række tilfælde gjort 
det muligt at argumentere for, at Joh. er af væsentlig større interesse ud fra 
en historisk betragtning, end det ofte er blevet antaget.7

 Selv om de formhistoriske undersøgelser i første række har haft de synop‑
tiske evangelier som genstand, har de også ført til værdifulde erkendelser, når 
det gælder Joh., og denne metode har været af værdi bl.a. i bestræbelserne på 
at afklare forholdet mellem Joh. og de synoptiske evangelier.8 På baggrund 
af en formhistorisk analyse er desuden det synspunkt blevet fremført, at den 
kristne katekese er evangeliets første ‘Sitz im Leben’.9

 Til de diakrone undersøgelser hører også de sociologiske. Formålet er at 
søge afklaret, i hvilken sociologisk sammenhæng Joh. må formodes at være 
blevet til. Et sådant forsøg har ført til den tese, at evangeliet er blevet til i en 
skole omkring ‘den discipel, som Jesus elskede’,10 og desuden til den opfat‑

4 Mest konsekvent er denne analyse gennemført af R. Bultmann, der aflægger regnskab 
for, hvorfra hvert enkelt vers kommer – hvad enten det er fra en af de formodede kilder 
eller fra evangelisten eller den kirkelige redaktion (Das Evangelium des Johannes).
5 Et illustrativt eksempel findes hos R.E. Brown, The Gospel According to John (xiii‑xxi), 
s. 589‑593. 
6 Igen kan der henvises til R.E. Brown, The Gospel According to John (i‑xii), 
s. xxxiv‑xxxix.
7 Se f.eks. C.H. Dodds undersøgelse, Historical Tradition in the Fourth Gospel. Desuden 
B. Lindars, Behind the Fourth Gospel.
8 O. Merlier inddeler fortællestoffet i ‘johannæiske’ beretninger, korte fortælleagtige 
beretninger, og ‘synoptiske’ beretninger. I ordoverleveringen finder han f.eks. dialoger, 
taler med en kort indledning, afskedstaler og brudstykker af taler (La Quatrième Évangile. 
s. 428‑429).
9 H. Leroy, Rätsel und Missverständnis. Se desuden M. Labahn, Jesus als Lebensspender; 
J. Beutler, “Literarische Gattungen im Johannesevangelium”. Beutler giver her en oversigt 
over den formhistoriske metodes relevans for studiet af Joh.
10 R.A. Culpepper, The Johannine School.
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telse, at evangeliet er vokset frem i en sociologisk sammenhæng præget af et 
spændingsforhold til synagogen og til andre former for kristen tro.11 
 Det er også åbenbart, at den redaktionshistoriske analyse af de johan‑
næiske traditioner har ført til værdifulde resultater. Det gælder eksempelvis 
i analysen af de traditioner, som Joh. har fælles med et eller flere af de 
synoptiske evangelier, men også i en række andre tilfælde. Den redaktions‑
historiske metode har ikke mindst kunnet bidrage til at afdække evangeli‑
stens særlige profil, hans billede af Jesus og i det hele taget hans teologiske 
hovedsynspunkter.12

 Det er ikke overraskende, at eksegeternes hypoteser og konklusioner kunne 
blive endog meget forskelligartede, selv om det var de samme analysemetoder, 
de benyttede. Det syntes ikke i første omgang at svække overbevisningen om, 
at det var anvendelsen af disse diakrone metoder, som var vejen til yderligere 
indsigt i evangeliet og dets forhistorie. Situationen ændredes dog langsomt i 
sidste halvdel af forrige årh. Da indledtes en udvikling i retning mod det, som 
senere – noget overdrevet – er blevet kaldt et metodisk paradigmeskift. Der 
skal nævnes tre grunde til, at der skete noget nyt på området. Den første var 
en voksende skepsis med hensyn til de diakrone metoders potentiale.13 I stedet 
for at animere til fortsatte diakrone analyser bidrog de meget forskelligartede 
hypoteser, som disse analyser resulterede i, til at søge nye analysemetoder. 
For det andet rejste der sig den indvending mod brugen af de diakrone 
metoder, at denne tilgang i for høj grad rettede opmærksomheden mod 
forhold uden for og navnlig forud for den overleverede tekst. Endelig var det 
for det tredje af betydning, at der inden for litteraturvidenskaben var vokset 
nye tekstcentrerede analysemetoder frem. De betegnes ofte sammenfattende 
synkrone metoder.14 Konsekvent gennemført indebærer en sådan metodisk 
fremgangsmåde, at al opmærksomhed koncentreres om den foreliggende 
tekst. Hvor en historisk‑kritisk analyse ofte rettede opmærksomheden mod 
spændinger og brud i den foreliggende tekst, forudsætter en tekstcentreret 

11 J.H. Neyrey, An Ideology of Revolt.
12 W. Lütgehetmann, Die Hochzeit von Kana; F. Schnider og W. Stenger, Johannes und 
die Synoptiker.
13 Jf. B. Olsson, “Att umgås med texter”, s. 30‑46.
14 Heri indgår bl.a. narratologiske analyser, der søger at kortlægge evangeliets narrative 
arkitektur, receptionsorienterede analyser, der retter opmærksomheden mod forholdet 
mellem tekst og læser, og retoriske analyser, der orienterer sig ud fra antik retorik. Ofte 
forekommer om disse nye metoder betegnelsen litterære læsninger, der ikke må forveksles 
med litterærkritik. G. Hallbäck udtrykker det sådan, at intentionen med den litterære 
læsning er at læse de bibelske tekster “as if they were literary texts, using the means and 
methods of literary study” (“The Gospel of John as Literature”, s. 32).
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analyse, at teksten udgør et sammenhængende hele. Der spørges ikke om den 
historie, der går forud, ikke om bagvedliggende traditioner og redaktionelle 
indgreb i disse ved deres optagelse i evangeliet.15 Der spørges heller ikke om 
nogen historisk forfatter, men alene om den implicitte. På samme måde med 
læserne. Teksten ligger der som en autonom, litterær størrelse. Den og den 
alene må ligge til grund for fortolkningen.
 En ny metodisk tilgang bliver til over en periode, men det er ikke uberet‑
tiget at hævde, at R.A. Culpeppers, Anatomy of the Fourth Gospel, fra 1983 
gav et afgørende skub til inddragelsen af de litterære metoder i Johannes‑
forskningen.16 Et hovedsynspunkt i hans bog er, at det er tekstens implicitte 
formål at forandre læserens forståelse af verden. Spørger man, hvordan det 
sker, må opmærksomheden rettes mod fortælleren og dennes synsvinkel, mod 
den narrative tid, mod plottet (strukturen i det skildrede handlingsforløb), 
mod de i fortællingen forekommende karakterer, mod de implicitte kom‑
mentarer og mod den implicitte læser. En anden indflydelsesrig publikation 
er J. Staley, The Prints First Kiss, der bl.a. fokuserer på læserens rolle (reader 
response).
 Der er almindeligvis knyttet betydelige forventninger til inddragelsen af 
nye metoder. Det gælder også i dette tilfælde, og F.F. Segovia udtrykker sig 
utvivlsomt på manges vegne, når han forjætter, at den nye tilgang vil åbne 
for mange nye indsigter.17 Den litterære læsning er dog også blevet mødt 
med kritik. Et markant eksempel herpå er J. Beckers artikel, “Das Johan‑
nesevangelium im Streit der Methoden”.18 Til hans hovedindvendinger hører, 
a) at man a‑priori fastslår, at den foreliggende tekst udgør et meningsfuldt og 

15 At det gælder en koncentration om den foreliggende tekst under konsekvent seen 
væk fra teksteksterne faktorer, er meget tydeligt beskrevet af G.C. Nicholson, Death as 
Departure, bl.a. s. 15‑17.
16 Den nye metodiske tilgang var allerede introduceret på skandinavisk grund. R. Kieffer 
offentliggjorde i 1972, Essais de méthodologie néo‑testamentaire, og i 1974 udgav B. Olsson 
den grundlæggende tekst‑lingvistiske undersøgelse, Structure and Meaning in the Fourth 
Gospel. I en antologi med titlen, The Gospel of John as Literature, har M.W.G. Stibbe ved 
inddragelsen af artikler fra 1923 (2 stk.) og 1932 påvist, at der allerede dengang var ansatser 
til en litterært orienteret tilgang til evangeliet. På dansk grund offentliggjorde O. Davidsen 
i 1993 en semiotisk læsning af Mark. (The Narrative Jesus). 
17 Om en række artikler offentliggjort i et særnummer af Semeia bemærker F.F. Segovia, 
at de er “pointing to the many benefits and insights to be reaped in Johannine studies 
from the adoption of a such a fresh interpretative approach” (“Towards a New Direction 
in Johannine Scholarship”, s. 2).
18 Theologische Rundschau, 51, s. 1‑78. Se M.C. de Boer, “Narrative Criticism, Historical 
Criticism, and the Gospel of John”, s. 35‑48. Metodestriden er også temaet i en antologi 
redigeret af J. Hainz, “Methodenstreit zum Johannesevangelium”.
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sammenhængende hele, b) at man problemløst anvender metoder udviklet 
til analyse af nutidige tekster i fortolkningen af antikke tekster, og c) at 
man konsekvent ser væk fra den kendsgerning, at den foreliggende tekst er 
resultatet af en historisk proces. Trods kritik og trods det, at det metodiske 
nybrud ikke er slået så markant igennem, som bl.a. F.F. Segovia kunne have 
ønsket, er det ikke desto mindre en kendsgerning, at der er offentliggjort 
mange undersøgelser, der er en frugt af den ændrede metodiske tilgang. Det 
er også en kendsgerning, at anvendelsen af synkrone metoder har åbnet for 
nye indsigter.
 Situationen i dag er altså den, at de benyttede eksegetiske metoder kan 
inddeles i to tydeligt forskellige grupper, de diakrone og de synkrone,19 og 
metoderne i de to grupper kan umiddelbart synes at være så forskellige, at 
der må vælges mellem dem. Det er dog en konsekvens, som kun de færreste 
ønsker at acceptere, og det er da også tydeligt, at mange ser de muligheder, 
som et samspil indebærer, og ønsker at udnytte dem. Det kan ske på den 
måde, at man samler de indsigter, de forskellige analysemetoder fører frem 
til. M.W.G. Stibbe er gået det skridt videre, at han har forsøgt at integrere 
en synkron og en diakron tilgang.20

 Den skitserede udvikling inden for Johannesforskningen afspejles også 
i kommentarerne. I de – på mange måder forskellige – klassiske Johanne‑
skommentarer21 foreligger frugten af grundige diakrone analyser, og flere 
af de kommentarer, der er kommet senere, har nok på mange måder hver 
deres karakter, men de hører i metodisk henseende til samme hovedgruppe 
som de klassiske.22 Der er imidlertid også kommentarer, der helt eller del‑
vist er resultatet af synkrone analyser. I 1984 udgav således P.F. Ellis en 

19 Det afspejles også i K. Haldimanns og H. Weders forskningshistoriske oversigt dæk‑
kende perioden 1985‑1994, idet første del omhandler diakrone analyser (“Aus der Literatur 
zum Johannesevangelium 1985‑1994. Erster Teil: Historische Situierung und diachrone 
Analysen”), mens anden del orienterer om synkrone analyser (“Aus der Literatur zum 
Johannesevangelium 1985‑1994. Zweiter Teil: Synchrone Analysen”).
20 Se navnlig John as Storyteller. At diakrone og synkrone metoder må benyttes i et samspil 
påpeger mange. F.eks. bemærker K. Scholtissek: “Eine besonnene exegetische Methodik 
wird synchrone und diachrone Fragen, textinterne und textexterne Ebenen einerseits genau 
zu unterscheiden und andererseits in konstruktiver Weise aufeinander zu beziehen wissen” 
(“Johannes auslegen, II”, s. 101).
21 Her skal nævnes R. Bultmann, Das Evangelium des Johannes; C.K. Barrett, The Gospel 
According to St John; R.E. Brown, The Gospel According to John; R. Schnackenburg, Das 
Johannesevangelium. 
22 Se f.eks. L. Morris, The Gospel According to John; J. Becker, Das Evangelium des Johan‑
nes; E. Haenchen, Das Johannesevangelium; U. Wilckens, Das Evangelium nach Johannes; 
K. Wengst, Das Johannesevangelium.
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kommentar, der ved næsten udelukkende at være resultatet af en synkron 
analyse opfattedes som en innovation,23 og der er senere kommet adskillige 
af lignende art.24 Den aktuelle situation er altså, hvad den metodiske tilgang 
angår, at variationen er blevet større – også når det gælder kommentarerne 
til Johannesevangeliet.

Evangeliets tilblivelse
Det forhold, at vore evangelier beretter om en person og et begivenhedsfor‑
løb, der hører den første del af det 1. årh. til, men er affattet i århundredets 
sidste årtier og næppe af øjenvidner, har naturligt nok affødt spørgsmålet, 
hvordan man skal forestille sig disse skrifters tilblivelseshistorie. I bestræbel‑
serne på at opstille hypoteser herom har en række eksegetiske metoder været 
bragt i anvendelse,25 og det er næppe uberettiget at hævde, at det på visse 
punkter er lykkedes at nå til plausible forestillinger om den historie, som 
ligger forud for evangelierne i den version, hvori vi nu kender dem.
 Også når det gælder Joh., er der udfoldet mange anstrengelser og megen 
skarpsindighed med henblik på at afdække dette evangeliums tilblivelses‑
historie. Flere forhold har tilskyndet til, at forskere har interesseret sig for 
spørgsmålet.26 Hvis Joh. i den form, hvori det nu foreligger, er det yngste af 
vore fire evangelier,27 er den tidslige afstand mellem denne version og den 
tilgrundliggende Jesushistorie temmelig lang. Det accentuerer spørgsmålet, 
hvad vi skal forestille os om det forløb, som de i Joh. forekommende tradi‑
tioner har været igennem i den mellemliggende periode. Dertil kommer, at 

23 The Genius of John. Undertitlen er A Composition‑Critical Commentary on the Fourth 
Gospel. Det hedder i forordet bl.a.: “Scholars will notice that little is said about source, 
form and redaction criticism. This is intentional. The emphasis is upon composition and 
narrative criticism” (s. ix).
24 Det gælder f.eks. L. Schenke, Johannes; Th.L. Brodie, The Gospel According to John; 
M.W.G. Stibbe, John; F.J. Moloney, Belief in the Word, Signs and Shadows og Glory not Dis‑
honor (kommentar i tre bind) samt The Gospel of John; H. Thyen, Das Johannesevangelium. 
Også R. Kieffers kommentar til Joh. (Johannesevangeliet 1‑10 og Johannesevangeliet 11‑21) 
skal nævnes i denne sammenhæng. 
25 Navnlig ved hjælp af litterærkritik, formkritik, traditionskritik og redaktionskritik er 
der udfoldet bestræbelser på at danne sig et billede af forløbet.
26 Allerede A. Loisy gjorde opmærksom på spørgsmålets betydning. Han fandt det 
vigtigere at få evangeliets tilblivelse belyst end at få afklaret spørgsmålet om forfatter (Le 
Quatrième Évangile, s. 130). W. A. Meeks har følgende formulering: “The major literary 
problem of John is its combination of remarkable stylistic unity and thematic coherence 
with glaringly bad transitions between episodes at many points” (“The Man from Heaven 
in Johannine Sectarianism”, s. 172). 
27 Synspunktet er ikke uanfægtet. Se M. Müller, “Schriftbeweis oder Vollendung?”
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mange mener at kunne iagttage brud i fremstillingsforløbet, ligesom der synes 
at foreligge teologiske synspunkter, der indbyrdes divergerer.28 I det følgende 
skal der gives en kort præsentation af nogle hypoteser, der repræsenterer 
forskellige typer af forestillinger om evangeliets tilblivelseshistorie.
 En forståelsestype er, at man forud for evangeliets tilblivelse skal forestille 
sig eksistensen af en række forskellige kilder, der kan have været mundtlige, 
men oftest antages at have været skriftlige. Disse kilder betegnes typisk som 
førjohannæiske, og hermed menes ikke kun, at de eksisterede forud for 
evangeliet, men også, at de ikke havde noget specielt johannæisk præg eller 
nødvendigvis afspejlede johannæisk teologi. Naturligvis har evangelisten set 
nogle muligheder i de udvalgte og benyttede traditioner, men johannæiske 
i egentlig forstand er de først blevet ved den bearbejdning, der fandt sted, 
da evangelisten omstøbte og indarbejdede dem i sit evangelieskrift. Denne 
forståelse af evangeliets tilblivelse, der er mest konsekvent gennemført af 
og har haft sin fornemste repræsentant i R. Bultmann,29 deles efterhånden 
ikke af ret mange.30 Bedst har antagelsen af en kilde med tegnberetninger 
holdt sig,31 men den anfægtes dog også. Til den bultmannske forståelse af 
evangeliets tilblivelseshistorie hører desuden, at evangelistens værk dels er 
kommet i uorden,32 dels er bearbejdet af en såkaldt kirkelig redaktion med 
andre teologiske synspunkter end evangelistens.33 Bultmann søger derfor i 

28 Ofte antages der at være en spænding mellem udsagn, der afspejler en markant præsen‑
tisk eskatologi, og andre, der vidner om en mere traditionel futurisk eskatologi, og i synet 
på dåb og nadver samt vedrørende forståelsen af Jesu død har man også villet se tydelige 
forskelle. 
29 R. Bultmann, Das Evangelium des Johannes. Evangelisten har ifølge Bultmann benyttet 
en kilde med tegnberetninger, en med åbenbaringstaler, en med traditioner lig de synop‑
tiske og en med Døber‑traditioner. Bultmann forestiller sig tre faser. Først tilblivelsen af 
forskellige kilder; dernæst affattelsen af evangeliet under inddragelse af traditioner fra de 
pågældende kilder; til sidst en revision af evangeliet foretaget af en ‘kirkelig redaktion’.
30 En grundliggende indvending mod R. Bultmanns og andre beslægtede hypoteser er, 
at evangeliets tilblivelseshistorie skulle være bestemt af brud og ikke af kontinuitet. Over 
for Bultmann gøres det synspunkt gældende, at ændringer – herunder udvidelser – ikke er 
foretaget mod, men med traditionen. B. Noack har argumenteret for, at evangeliet er baseret 
på mundtlig overlevering (Zur johanneischen Tradition). Jf. E. Ruckstuhl, Die literarische 
Einheit des Johannesevangeliums. 
31 Se f.eks. R.T. Fortnas undersøgelser, The Gospel of Signs og The Fourth Gospel and its 
Predecessor. 
32 Ifølge W.G. Kümmel er teorien om ‘Blattvertauschung’ kendt helt tilbage fra Mid‑
delalderen, men den har specielt siden 1871 haft mange tilhængere (Einleitung in Das Neue 
Testament, s. 133). 
33 Dette synspunkt kan dog ikke siges at være en nødvendig konsekvens af forestillingen 
om forskellige kilder bag evangeliet.
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forbindelse med fortolkningen at rekonstruere evangelistens værk. Det er 
altså ikke evangeliet i den nu foreliggende skikkelse, han kommenterer.
 Den næste forståelsestype har som forudsætning antagelsen af et såkaldt 
grundevangelium som udgangspunkt for tilblivelsesforløbet.34 Fælles for 
de forskere, der hører til denne gruppe,35 er det synspunkt, at der mellem 
grundevangeliet og Joh. i dets nuværende form, ligger flere revisioner.36 Disse 
revisioner med indarbejdelsen af stadig nye traditioner har fundet sted inden 
for det johannæiske univers, hvormed menes, at de er foretaget i den johan‑
næiske skole eller menighed, og her kan grundevangeliets forfatter fortsat en 
tid have spillet en væsentlig rolle. Af grunde til sådanne antagne revisioner 
kan man forestille sig ydre begivenheder og ydre udfordringer, men også 
den teologiske udvikling i det johannæiske teologiske univers. Her tænkes 
især på kristologien og eskatologien. Trods den formodede udvikling med 
ændringer i synet på flere centrale teologiske temaer forestiller man sig ifølge 
denne forståelsestype, at der er tale om en tilblivelseshistorie, som er præget 
af en vis kontinuitet.
 Den tredje forståelsestype adskiller sig fra den netop omtalte ved ikke 
at forudsætte et grundevangelium, men derimod forekomsten af en række 
traditioner, der vidnede om Jesu ord og gerninger. Som en typisk og fremtræ‑
dende repræsentant for denne gruppe kan nævnes J. Louis Martyn, “Glimpses 
into the History of the Johannine Community”.37 Martyn forestiller sig tre 
perioder i tilblivelseshistorien. I den første levede menigheden bestående af 
kristne jøder i et harmonisk forhold til de andre jøder. Næste periode var 
bestemt af opgøret med synagogen, mens det for den tredje periode gælder, 
at den johannæiske menigheds identitet og dermed ikke mindst dens teologi 
præciseredes.

34 Dette hypotetiske grundevangelium, hvis indhold og omfang der er forskellige forestil‑
linger om, antages almindeligvis ‑ men ikke nødvendigvis ‑ at have et vist johannæisk præg, 
måske at være skrevet af Zebedæussønnen, der af nogle identificeres med ‘den discipel, som 
Jesus elskede’.
35 Som eksempler blandt mange kan nævnes W. Wilkens, Die Entstehungsgeschichte des vi‑
erten Evangeliums; G. Richter, “Präsentische und futurische Eschatologie im 4. Evangelium”; 
M.‑È. Boismard, “L’evolution du thème eschatologique dans les traditions johanniques”, 
s. 507‑524. I øvrigt divergerer de nævnte forskeres synspunkter på en række punkter. 
36 Når man finder det nødvendigt at operere med sådanne revisioner, skyldes det behovet 
for at kunne forklare nogle af de aporier, som evangeliet i den foreliggende skikkelse synes 
at rumme.
37 I The Gospel of John in Christian History, s. 90‑121. Martyn havde i 1968 udgivet History 
and Theology in the Fourth Gospel, der er karakteriseret som den vigtigste publikation om 
emnet i perioden efter Bultmann.
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 R.E. Brown forestiller sig fem faser eller trin i udviklingsforløbet.38 
Udgangspunktet er altså traditioner om Jesus, og Brown forestiller sig 
traditioner af den type, som vi kender fra de synoptiske evangelier, men 
dog traditioner, der i forhold til de synoptiske havde deres egen oprindelse. 
I den næste fase af forløbet er dette delvist synoptisk‑beslægtede traditi‑
onsmateriale blevet bearbejdet og nyformuleret, så de enkelte traditioner 
har fået det præg og den stil, som vi kender fra Joh.39 Organiseringen af de 
således bearbejdede og nyformulerede traditioner i en fortløbende fremstil‑
ling – et evangelieskrift – hører så tredje fase til. Det er her ‘første udgave’ 
af evangeliet bliver til, og den person, der har organiseret traditionerne, 
opfatter Brown som evangelisten. Denne evangelist har bearbejdet sit værk, 
og denne bearbejdning,40 der førte til ‘anden udgave’, udgør fjerde trin. 
Femte trin eller fase består af den redaktion, der førte til udformningen 
af evangeliet i den form, hvori vi kender det. Dette redaktionsarbejde, 
der i væsentlig grad bestod i at få endnu flere traditioner fra trin to med i 
evangeliet, er ifølge R.E. Brown ikke foretaget af evangelisten, men af en 
såkaldt redaktor. Da der er tale om indarbejdelse af allerede johannæisk 
prægede traditioner, har femte fase ikke forårsaget nogen egentlig ændring 
af skriftets karakter.41

 Den fjerde og sidste forståelsestype udviser både en afgørende lighed 
med og en tydelig forskel i forhold til de foregående. Ligheden består i 
erkendelsen af, at det foreliggende evangelium er resultatet af en udvikling. 
Forskellen ligger i forståelsen af, hvad der har været bestemmende for denne. 
Stikordet for denne forståelse er relecture, hvormed menes, at det er en stadig 
og kreativ læsning af skriftet, der er forklaringen på den vækst, der synes 
åbenbar. Det er her ikke aporier, der skal løses. Man kan godt sige, at der 
kommer noget nyt til i denne vækstproces, men dette nye er at forstå som 
en videreudvikling af det indhold og de synspunkter, som evangeliet allerede 

38 Se f.eks. The Gospel According to John (i‑xii), s. xxxiv‑xl. Når der opereres med flere 
trin i udviklingen, er grundene hertil i det væsentlige de samme som dem, der blev nævnt 
under omtalen af den anden forståelsestype.
39 Ifølge R.E. Brown var denne ‘johannæiske’ bearbejdning af traditionsmaterialet ikke 
et enkelt, men flere menneskers værk.
40 R.E. Brown kan meget vel forestille sig, at der ikke kun er tale om én, men flere 
bearbejdninger.
41 Derimod er resultatet blevet, at evangeliet nu rummer en række traditioner i to ver‑
sioner. Et typisk eksempel herpå er ifølge R.E. Brown afskedstalen. Se navnlig The Gospel 
According to John (xiii‑xxi), s. 582‑597. B. Lindars’ synspunkt er stærkt beslægtet med Browns 
(The Gospel of John, s. 46‑54).
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rummer. Man læser med og ikke mod det overleverede. Repræsentative for 
denne gruppe er J. Zumstein42 og A. Dettwiler.43

 Da der navnlig til de tre første af de ovenfor skitserede forståelsestyper 
hører en række varianter, er antallet af hypoteser vedrørende Joh.s tilblivel‑
seshistorie meget stort.44 Det er vanskeligt at vurdere de enkelte hypotesers 
grad af sandsynlighed, men rimeligst forekommer mig det synspunkt, at 
der er tale om en tilblivelseshistorie, der i langt højere grad er præget af 
kontinuitet end af brud. Det er vanskeligt at forestille sig, at man har levet 
med, arbejdet med og videregivet en evangeliefremstilling med vanskeligt 
forenelige eller ligefrem modstridende synspunkter.

Forfatter
Spørgsmålet om evangeliets forfatter har tidligere været betragtet som det 
væsentligste af de johannæiske indledningsspørgsmål. Den vigtigste grund 
hertil har været, at svaret på, hvem der var evangeliets forfatter, samtidig 
opfattedes som svar på spørgsmålet om skriftets historiske troværdighed. 
Synspunktet var, at den historiske troværdighed var sikret, så længe det 
kunne fastholdes, at det var en af Jesu nærmeste disciple, Zebedæussønnen 
Johannes, der havde skrevet evangeliet.45

 Spørgsmålet om evangeliets forfatter drøftes stadig, men tydeligvis ikke 
med samme intensitet som tidligere. Det kan der nævnes flere grunde til. 
For det første synes den erkendelse at være udbredt, at forudsætningerne 
for at kunne fremlægge et tilstrækkeligt begrundet svar ikke er til stede. De 

42 Kreative Erinnerung. Relecture und Auslegung im Johannesevangelium.
43 Die Gegenwart des Erhöhten med den sigende undertitel, Eine exegetische Studie zu den 
johanneischen Abschiedsreden (Joh 13,31‑16,33) unter besonderer Berücksichtigung ihres Relecture‑
Charakters. Foruden ordet ‘relecture’ forekommer ‘reécriture’ i denne sammenhæng.
44 Samtidig spores tydeligt en voksende skepsis med hensyn til at få historien bag evan‑
geliet belyst. Således bemærker R. Kysar: “Yet I still hold some reservations about these 
development proposals, since it appears that the methods of discerning the different stages or 
levels in the FG [Fourth Gospel] is no more free from difficulties than the source theories” 
(“The Fourth Gospel”, s. 2407). Interessen for tilblivelseshistorien svækkes desuden i takt 
med væksten af synkront orienterede analyser. 
45 Allerede i slutningen af det 18. årh., men navnlig fra begyndelsen af det 19. vendte 
en række fortolkere sig mod det synspunkt, at Zebedæussønnen skulle være evangeliets 
forfatter. Det fik væsentlig betydning, at D.F. Strauss (Das Leben Jesu für das deutsche Volk 
bearbeitet, 1863) og F.C. Baur (Kritische Untersuchungen über die kanonischen Evangelien, 
1847) entydigt argumenterede mod den fremherskende opfattelse, at Zebedæussønnen var 
forfatter. Se i øvrigt vedrørende traditionen om Zebedæussønnen Johannes R.A. Culpepper, 
John, the Son of Zebedee. Bogen har undertitlen, The Life of a Legend. 
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mange forskellige hypoteser kan tjene som argument herfor. For det andet 
er det et fremherskende synspunkt, at diskussionen om skriftets historiske 
tilforladelighed ikke hører til de centrale johannæiske temaer. Joh. skal ikke 
læses som historie eller biografi, men frem for alt som forkyndelse. For det 
tredje har en række forskere i første række rettet opmærksomheden mod 
den implicitte forfatter og dermed koblet det gamle stridsspørgsmål om 
forfatter ud.
 Principielt må spørgsmålet om et skrifts forfatter dog påkalde sig en vis 
interesse. Hvis det nemlig er muligt at identificere forfatteren til Joh., og 
hvis vi samtidig har andet kendskab til ham end det, skriftet giver os, kan 
det være en væsentlig hjælp i fortolkningsarbejdet. Det kan Paulus nævnes 
som et eksempel på. Derfor skal de væsentligste hypoteser om Joh.s forfatter 
præsenteres og vurderes.

Zebedæussønnen Johannes
Selv om Joh. lige så lidt som de tre andre evangelier angiver navnet på forfat‑
teren, synes det senest i slutningen af det 2. årh. at være blevet en almindelig 
opfattelse, at det var Zebedæussønnen Johannes, som havde skrevet det 
fjerde evangelium.46 Vigtigst er her det vidnesbyrd, vi har fra Irenæus.47 I sit 
hovedværk AdvHaer, der antages at være skrevet 180‑190 e.Kr., fortæller han, 
at Herrens discipel, Johannes, som lå op mod hans bryst, udgav evangeliet, 
mens han boede i Efesus i Asien.48 Om denne Johannes fortælles desuden, 
at han levede i Efesus endnu ind i Trajans tid, dvs. efter 98 e. Kr.49

 Irenæus’ vidnesbyrd om Zebedæussønnen er ikke helt så entydigt, som 
man umiddelbart får indtryk af. Hans viden er i væsentlig grad baseret på 
andre, af hvilke to nævnes ved navn. Den ene er Polykarp,50 som Irenæus 
ifølge AdvHaer III,3,4 havde hørt i sin tidlige ungdom, og den anden er 
Papias, der omtales i AdvHaer V,33,4.51 Det centrale spørgsmål er, om den 
Johannes, som henholdsvis Polykarp og Papias vidner om, er Zebedæus‑
sønnen, eller det er Irenæus, som fejlagtigt har antaget, at det forholder sig 

46 Papyrus P66 fra omkring 200 er det tidligste manuskript med overskriften “Evangeliet 
ifølge Johannes”. Samme overskrift har det lidt senere manuskript P75.
47 Det er ikke uden interesse, at Irenæus, der var biskop i Lyon i den sidste del af det 2. 
årh., stammede fra Lilleasien.
48 AdvHaer III,1,1. 
49 AdvHaer III,3,4.
50 Polykarp, der var biskop i Smyrna, led martyrdøden 155 e.Kr.
51 Irenæus gør ikke gældende, at han har mødt Papias (biskop i Hierapolis i Frygien i 
begyndelsen af det 2. årh), men han kan have været kendt med noget af det, Papias har 
skrevet.
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sådan. Med andre ord må der regnes med den mulighed, at der kunne være 
mere end én Johannes inde i billedet.
 Foruden Irenæus som vidne om Zebedæussønnen som Joh.s forfatter 
anføres også undertiden Polykrates,52 der i et brev fra omkring 190 nævner 
de to store navne fra den lilleasiatiske tradition, og det er foruden Filip den 
Johannes, som lå ved Herrens bryst, og hermed mener han tydeligvis Zebe‑
dæussønnen. Om ham fortæller han, at han blev præst, bar brystskjold, var 
vidne og lærer, og at han blev begravet i Efesus.53 Det er altså også Polykrates’ 
opfattelse, at Zebedæussønnen levede og virkede i Efesus, men han nævner 
ikke, at han dér skulle have skrevet et evangelium.54 På baggrund af det, der 
ovenfor er udfoldet om den kirkelige tradition, kan det konkluderes, at det 
i Efesus – og rimeligvis også andre steder – var den almindelige opfattelse 
i slutningen af det 2. årh., at Zebedæussønnen Johannes var forfatteren til 
det fjerde evangelium.55

 Det har spillet en vis rolle i drøftelsen af forfatterspørgsmålet, at der i 
diskussionen er inddraget traditioner, ifølge hvilke Zebedæussønnen Johan‑
nes skulle have lidt martyrdøden allerede i år 44 sammen med sin broder 
Jakob.56 Der er imidlertid her tale om traditioner, der er væsentlig senere 
end de ovenfor omtalte, og alene af den grund kan de ikke inddrages med 
samme vægt.57 Blandt de breve, som Ignatius skrev omkring 110 e. Kr., er 
også et til menigheden i Efesus, men han røber ingen viden om, at Zebedæ‑
ussønnen skulle opholde sig dér, endsige have skrevet et evangelium.58 Det 

52 Polykrates, der var en af Irenæus´ samtidige, var biskop i Efesus i slutningen af det 2. 
årh.
53 Det er Euseb, der vidner herom (Kirkehistorie III,31,39).
54 Fra nogenlunde samme tid vidner Clemens fra Alexandria med henvisning til gammel 
overlevering om Johannes – hvormed han synes at mene apostlen Johannes – som forfatter 
til det fjerde evangelium. Se Euseb, Kirkehistorie VI,14,5‑7. 
55 R.E. Brown henviser til den generelle erkendelse, at kirkelige traditioner, der refererer 
til personer, der levede en generation tidligere, må benyttes med stor forsigtighed. Interes‑
sen var oftest mere rettet mod autoriteten bag et skrift end mod dets fysiske forfatter (An 
Introduction to the New Testament, s. 368).
56 Det kunne ses som en opfyldelse af ordene i Mark 10,39. Se i øvrigt M. Hengel, Die 
johanneische Frage, s. 88‑95.
57 Den ældste fra kort efter 400 e. Kr. Jf. R. Schnackenburg, Das Johannesevangelium, 
I, s. 71‑73; J.H. Bernard, “Die Traditionen über den Tod des Zebedäussohnes Johannes”, 
s. 273‑290.
58 At Zebedæussønnen skulle være forfatter til det 4. evangelium bevidnes heller ikke 
af f.eks. Justin, der skrev de skrifter, vi kender, omkring midten af det 2. årh. Johannes 
nævnes derimod som forfatter til Åb.
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