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“Hij heeft Abraham gezien!”…………. Abraham gezien?                                                                                                                                                                                            
G.K. Verbaan 14 februari 2018 

Uw vader Abraham heeft zich erop verheugd mijn dag te zien en hij heeft die gezien en 

zich verblijd. 57De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij 

Abraham gezien? Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Abraham was, 

ben Ik. Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich en 

verliet de tempel. Joh. 8: 56 - 59  
                                                                                                                                                                                                                            

Abraham zien: wanneer een man de 50-jarige leeftijd bereikt, wordt gezegd dat hij Abraham 

heeft gezien. Deze uitdrukking is afgeleid vanuit de 

Bijbel. Dit wordt niet door iedereen zo gezien. Sinds 

1950 is het ook in zwang geraakt dat vijftigjarige 

vrouwen, Sara zouden hebben gezien.                                                                                                                                  

Johannes 8:57 geeft de oorsprong van dit gebruik. Vaak 

wordt dit gebeuren uitgebeeld door een grote pop, hetzij 

als man-  of vrouwfiguur. Soms zelfs in extreem 

grootte.  

Ook wordt wel gebruikgemaakt van een groot spandoek of van een beschilderd wit laken om 

aandacht te geven aan het feit dat hij/zij 50 jaar is geworden. Er zijn er die dit gebruik afdoen 

met: ‘folkloristische of traditionele’ overlevering. Zij willen geen enkele relatie zien met het 

Bijbelverhaal uit het Evangelie van Johannes. Heel subtiel wordt er ‘goedkeuring’ gegeven 

dit gebruik te handhaven door te stellen dat dit folkloristische gebeuren in het algemeen is 

los gemaakt van zijn oorsprong. Het is een ‘onschuldig’ woord      -voor 50 jaar of ouder-, 

vandaar ook het “onhistorische”….. ‘Sara gezien hebben.’ 

Begrijpelijk want als je werkelijk ziet wat hier wordt uitgebeeld, welke tragedie in Joh. 8:57 

wordt beschreven, dan moet je wel een keuze maken van: doe ik hier aan mee, - sta ik hier 

achter, moet ik dit afkeuren etc.?                                                                                                                                         

Je keuze moet je dus kunnen motiveren. Vandaar dat we hier even bij willen stilstaan. 

In deze discussie van Jezus met zijn tegenstanders gaat het om heel belangrijke zaken 

misschien wel de grootste confrontatie die Jezus publiekelijk is aangegaan. Jezus weerlegt de 

beschuldigingen van de Joden terwijl zij Jezus uitschelden en beledigen. Jezus wordt 

uitgescholden voor een Samaritaan, Hij ging vrijelijk om met Samaritanen dat is bekend, ten 

tweede zeggen zij dat Hij een demoon heeft, ja bezeten is. Jezus is dus geen kind van God en 

als bezetene dus ontoerekeningsvatbaar. Op de belediging dat Hij een Samaritaan zou zijn 

gaat Jezus niet in, wel op de tweede beschuldiging: dat Hij een demoon zou hebben. Jezus 

ontkracht dat en zegt: "demonen eerder een God niet, Ik wel!" Zij, de vijandige groep Joden, 

blijven Jezus beledigen en beschimpen en daardoor onteren God Zelf. 

Jezus gaat zich niet Zelf verdedigen of schelden en schimpen…. Neen Hij vraagt geen eer 

voor Zichzelf maar voor Hem Die Hem gezonden heeft. Jezus maakt duidelijk dat Hij hen 

niet veroordeeld maar dat Hij Degene is die de eer zoekt van Zijn Vader, Zijn naam en eer 

verdedigd Hij.  

De Joden moeten op grond van hun kennis van het Oude Testament, de Tenach,  begrijpen 

wie Jezus bedoeld. Ondanks deze verwerpingen gaat Jezus door met het heil aanbieden.                                      

Abrahampop  Sarapop 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abraham
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Vers 51: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die 

zal de dood niet zien in eeuwigheid. 

Zo iemand ontvangt niet alleen vrijheid maar ook nog onsterfelijkheid Jezus spreekt hier niet 

over de lichamelijke dood, maar over de geestelijke dood, het tegenovergestelde van het 

eeuwige leven.                                                                                                                          

Vers 52 maakt duidelijk dat de Joden er niets van begrepen en zij verklaarden Jezus voor 

bezeten. Immers, Abraham en alle profeten zijn gestorven, zij die zo dicht bij God leefden en 

allemaal de dood hebben ondergaan, waar heeft Hij het over? Zij dachten uitsluitend aan de 

lichamelijke dood. 

De Joden scharen zich achter Abraham en de profeten, en naar eigen idee achter de Here God 

en in deze confrontatie…….. tégen Jezus!  

De Joden zijn verbolgen over de juiste opstelling van Jezus, en zeggen: “Voor wie houdt u 

Zichzelf wel?”…... “Wat denkt U wel van Uzelf?”  

De Joden gaan steeds meer inzien dat Jezus meer moet zijn, groter moet zijn dan Abraham en 

de profeten…(Althans volgens Zijn eigen zeggen). Zij verwijten dat Jezus Zichzelf 

verheerlijkt.  

Jezus ontkent dit, immers Zichzelf verheerlijken zou geen waarde hebben. Mijn Vader is het 

die Mij verheerlijkt! 

Dan maakt Jezus de vergelijking tussen Hemzelf en de Joden, waaruit de grote tegenstelling 

blijkt….. Zij zijn leugenaars, evenals de duivel. Zij zeggen immers dat ze God wel kennen 

terwijl het niet zo is……… Dus liegen zij. Vandaar dat Jezus zegt dat Hij zou liegen wanneer 

Hij zou zeggen dat Hij God NIET kent. Jezus kent namelijk God vanuit zijn eeuwige relatie 

als Zoon van de Vader.          Jezus bewaart de woorden van de Vader en dat doen zijn 

toehoorders juist niet. 

Jezus maakt hier nu duidelijk dat zij niet aan de kant van Abraham staan. Zij staan wel 

tegenover Jezus, maar Jezus staat aan Abrahams kant of beter gezegd: Abraham staat dat 

Jezus’ kant.  

Opmerkelijk is dat Jezus de uitspraak van de Joden -onze vader Abraham- met nadruk in 

gewijzigde vorm herhaald, door te zeggen -jullie vader Abraham-! Jezus geeft duidelijk aan 

dat Abraham zich verheugde- dus zag, ziende - in de toekomst, het gaat gebeuren, Hij komt, 

Zijn Dag komt! De Hebreeërschrijver vermeldt ook: uit de verte hebben zij die gezien en 

begroet. Zo maakt Jezus duidelijk dat Abraham uitzag na de dag van Jezus’ komst, dus Jezus 

staat aan Abrahams kant en zijn toehoorders, zijn criticasters, niet. Zij hebben dus Abraham 

niet als vader maar de duivel. Wat een afschuwelijk oordeel. 

De Joden vatten deze woorden van Jezus weer letterlijk op. Hoe is het mogelijk dat wat Jezus 

zegt, dat Abraham Zijn dag gezien heeft, dat kan nooit waar zijn in hun ogen. Het probleem 

ligt dus niet bij Abraham maar bij Jezus. Daarom draaien ze Jezus’ woorden om, ze spreken 

niet van het feit dat Abraham Jezus gezien zou hebben, maar dat Jezus Abraham gezien zou 

hebben. Wat meent Jezus wel niet? Hij is nog geen 50 jaar en toch beweert hij Abraham al 

gezien te hebben dus een ontmoeting met hem. Het ‘zien’ van Abraham heeft dus de 

betekenis van ‘uitzien’ van Abraham!!  

Jezus geeft ook op deze vraag antwoord. Hij drukt het zijn toehoorders heel ernstig op de ziel 

dat hetgeen hij nu gaat zeggen, heilige ernst is. Jezus duidt nu aan dat hetgeen Hij nu over 

Zichzelf gaat zeggen zijn Goddelijkheid betreft.---- 
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Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik.  

Hij legt in dit vers een diepe waarheid waarin wordt duidelijk gemaakt dat Abraham ‘werd’ 

dus een begin had in de loop van de tijd. De Here, Jezus daarentegen had geen begin, Hij was 

er altijd al; Hij was er daarom ook al vóór dat Abraham ‘werd’. Jezus laat hier dus zien, Zijn 

verheven-zijn boven de tijd, Zijn eeuwig zijn en daarmee Zijn goddelijkheid. Je zou dus 

kunnen zeggen: 

Jezus, Hij is--- Abraham werd. Daarom kon Abraham Hem, Jezus, al zien in geloof. 

Zijn toehoorders kunnen Hem niet langer aanhoren. Jezus, Hij vereenzelvigt Zich nota bene 

met de Here God. Woedend grijpen ze naar stenen om hem daarmee dood te gooien, immers 

op godslastering staat de doodstraf. (Gezien de restauratie van de tempel waren er stenen 

genoeg om mee te gooien) Het zal ongetwijfeld een lang gesprek zijn geweest, een scherpe en 

heftige confrontatie met de geestelijke leiders van het volk. Een gesprek tussen Jezus en de 

Joodse leiders. De leiders gaven duidelijk blijk van hun ongeloof door de verwerping van 

Jezus.. Spottend probeerden ze staande te blijven door de opmerking: “Gij zijt nog geen 50 

jaar en hebt gij Abraham gezien?” We zien hier de climax in de confrontatie van Jezus met 

de Joodse leiders. Doodgooien, dat was hun duivelse reactie, maar Jezus verborg Zich en 

ging de tempel uit. Het was Zijn tijd nog niet om te sterven.  

In mijn ogen is het zogenaamde onschuldige, folkloristische, traditionele gebruik, de 

Abraham /Sara ‘viering’ je reinste blasfemie ja, de grofste godslastering ook al wordt dit 

onwetend in ‘ere’ gehouden. Vanwege onwetendheid zetten wij gevaarlijke vloeistoffen 

buiten bereik van onze kleine kinderen. Laten wij als kinderen van God ons verre houden van 

goedkeuring of acceptatie van dergelijke tradities. 

 

Bespotting van Jezus, hetzij wetend of onwetend vindt al plaats 

zo oud als het christendom is. Ten tijde van kerkvader 

Tertullianus (160-230) werd deze graffiti gemaakt in het 

zogenaamde 'Paedagogium'. Een 

keizerlijke school, het gebouw had de 

functie van een, een ‘school’ welke 

door de Romeinen werd gebruikt om 

slaven op te leiden. De christenen 

werden beschuldigd de kop van een 

ezel te aanbidden een laster die al eerder tegen de Joden werd geuit. 

Op de wand staat gekrast: 'Alexamenos aanbidt zijn God' 

(Alexamenos sebete theon) De graffiti betreft een voorstelling van 

een gekruisigde persoon met ezelskop, waarnaast een andere figuur in een houding van 

aanbidding is gekrast.  

 

'Paedagogium' 

Alexamenos aanbidt zijn God 


