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Lezingen: Deuteronomium 2: 1-14 

          Johannes 5: 1-18 

 

Intro 

Ontmoetingen met Jezus - díe hebben vorige maand drie maal 

centraal gestaan vanuit het Johannes-evangelie. Vandaag opnieuw 

zo’n ontmoeting, maar dan één, die ook in een ander rijtje staat, 

namelijk van de tekenen, die Jezus doet, wondertekenen, die 

gelijkertijd iets vertellen over wie Hij is. 

En de zin, die er voor mij het meest uit sprong, wás: ‘er is 

niemand’ of zoals er letterlijk staat: Ik heb geen mens... 

Ik heb geen mens om mij te helpen, om mij naar het water te 

brengen, die mij werkelijk ziet, die om mij geeft. 

‘Ik heb geen mens’ – en in die situatie stapt Jezus zijn leven 

binnen. Mens, die God zijn Vader noemt. 

 

‘Ik heb geen mens’ – het zou gezegd kunnen zijn in onze individu-

alistische samenleving van 2017, maar het zijn woorden uit het 

jaar ‘0’ – beter gezegd: het jaar 30. 

Gesproken door een man, die al 38 jaar ziek is, verlamd waar-

schijnlijk en die zijn dagen slijt bij de vijvers van Bethesda, 

in het Noordoosten van Jeruzalem. Ooit daar door zijn familie 

neergelegd, misschien dagelijkse routine geworden, maar misschien 

ook wel helemaal vergeten. 

Bethesda – het betekent zo iets als huis van de dubbele vijver, 

maar misschien ook wel Huis van Genade: Beth Chesda – nog altijd 

worden ziekenhuizen zo genoemd – maar dáár, in Jeruzalem, gaat het 

er on-genadig aan toe. Er heerst het recht van de sterkste en als 

je geen helpers hebt, ben je blijkbaar altijd te laat. 

 

Een bad, dat is een beetje vreemd in Jeruzalem. Er is immers geen 

bron binnen de stadsmuren – en tótdat door opgravingen het 

Bijbelse Bethesda werd terug gevonden, zoveel meter onder de 

oppervlakte, vlak bij de mooie kerk van Sint Anna, tót die tijd 

heeft men wel gedacht dat het een symbolische plek was. 

 

Net zoals in Jeruzalem het winterse regenwater wordt opgevangen in 

grote bassins, cisternen, om het in de zomer als drinkwater te 

kunnen gebruiken, zo werd ook voor dít bad het regenwater via 

allerlei kanaaltjes naar de beide vijvers geleid. In de winter 

regent het genoeg in Jeruzalem – al is het geen Houston of 

Bangladesh – maar af en toe was er ook nog wel eens een 

voorjaarsbuitje.  
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En als dát water het bad bereikte, ging er een rimpeling door het 

water.  

En zó was het verhaal ontstaan dat een engel het water aanraakte. 

(in de oude vertaling stond die zin tussen haakjes, nu is die 

compleet weggelaten, alleen nog een voetnoot). 

Of er dan mensen genezen werden, wie zal het zeggen? 

Ook de Romeinen bouwden later op die plaats een tempeltje voor 

Aesklepion, de god van de Aesculaap – gericht op genezing en ook 

een kerk mocht niet ontbreken. 

 

Maar deze man wacht al er 38 jaar. Achtendertig – het getal komt 

één keer vaker in de Bijbel voor – we lazen het in Deuteronomium 2 

38 Jaar, bijna een heel mensenleven – 40 jaar staat voor één 

generatie. Zo heeft Israël 38 jaar rondjes gedraaid rond het 

gebergte van Seïr, het gebied van Edom, in de buurt van Eilat. 

Totdat er niemand van de eerste generatie meer over was, behalve 

Jozua en Kaleb. 

‘Israël verlamd’, zou je kunnen zeggen als je de beide gedeelte 

aan elkaar verbindt. Tótdat God zegt: Sta op, breek op, 

noordwaarts en steek het dal van de Zered (ofwel: Wadi Hasa) over, 

de rivier op de grens van Edom en Moab, zoals verschillenden van 

ons dit voorjaar hebben gedaan– of andersom: kun je deze man als 

symbool voor Israël zien, verlamd tót Jezus zegt: Sta op en loop, 

leef! 

 

Jezus komt nieuw leven brengen in de ontmoeting met deze man. Zijn 

levenstijd is nog niet om, zijn generatie nog niet voorbij gegaan, 

zoals lang daarvoor in de woestijn. 

En zó doet Jezus zijn derde teken. Zeven zijn er in totaal 

beschreven in het Johannes-evangelie, getal van volheid. 

Niet zomaar een wondertje, een mirakel, maar een teken dat heen- 

wijst naar het komen van Gods Koninkrijk. 

Na het éérste teken in Kana (H. 2: 11) en het tweede, ook in die 

zelfde plaats, rond de zoon van de hoofdman uit Kapenaüm (4: 54), 

is nu Jeruzalem getuige van een teken. 

 

Jezus komt voor een Joods feest naar Jeruzalem; bij de ontmoeting 

met Nicodemus was het Pasen, nu misschien het Wekenfeest, 7 weken 

later, Pinksteren. En Jezus dwaalt – deze keer misschien wel even 

alleen - door de straatjes van de stad. En zo komt Hij bij dat 

miserabele sanatorium: vijf zuilen-rijen, vier hallen – en daar 

ziet Hij een mens, een medemens. 
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Die denkt misschien wel dat Jezus bij hem komt zitten om de eerst 

volgende keer dat het water beweegt, hem op te tillen, naar het 

water te brengen – ‘Breng mij naar het water...’, maar zijn 

herstel zit niet in oncontroleerbare verhalen, dat ene lot uit de 

loterij, maar in zijn redding ligt in die woorden van Jezus:  

‘Sta op, pak uw mat op en loop’, woorden die vaker klinken rond de 

genezing van een verlamde (Marcus 2, Handelingen 3). 

Jezus wordt voor hem de medemens, die hij zo nodig heeft. 

Er is inderdaad Iemand voor hem gekomen. 

 

Hij wordt genezen – want de vraag ‘Wilt U gezond worden?’ is door 

z’n roep om hulp gelijk beantwoord. 

En dan raken we een tweede laag in het verhaal: de feesten, de 

sabbat ... ze krijgen in Jezus een nieuwe betekenis, worden 

‘vervuld’ als je dat zo kunt zeggen. 

38 Jaar lang zijn alle dagen voor de verlamde gelijk geweest, de 

buitenwereld – ja, daar deed hij niet aan mee – en laat het nu net 

sabbat zijn, wanneer hij met slaapmat en al naar buiten stapt. 

 

Het is vlak bij de Schapenpoort, waar de schapen als offerdieren 

voor de Tempel verkocht werden. Nu kennen we hem als de 

Leeuwenpoort óf de Stefanuspoort, want maar een paar jaar later 

wordt Stefanus door diezelfde poort naar buiten gesleurd om 

gestenigd te worden (Hand. 7:58). Om maar even in die termen te 

blijven: op steenworp-afstand van het Tempelplein. 

Nú moet iedereen, die geen Moslim is een stevige omweg maken, maar 

eigenlijk kun je daar gewoon de straat oversteken en het 

tempelplein oplopen. 

 

Maar voordat het zover is, wordt hij al gespot door Iudaioi, 

Judeeërs, Joden, die hem aanspreken: He, wacht eens even: dat kan 

niet op sabbat, dat doen wij niet op zondag ... 

- Ja, maar die man, die mij net genezen heeft ...  

* Wie is dat dan? 

- Ben ik vergeten te vragen ... 

* Nou, leg die mat toch maar neer ... 

 

Even later komt het tot een tweede ontmoeting tussen Jezus en deze 

man, óp het tempelplein.  

‘Je bent nu gezond, maar mis je levensdoel niet opnieuw’ zegt 

Jezus. Dat woord ‘zonde’ – waarvan even later juist door Jezus 

gezegd wordt dat er géén relatie is tussen ziekte en zonde (in H. 

9 – De Blindgeborene) dat woord roept bij ons vraagtekens op, maar 

misschien heeft de man wél begrepen wat Jezus bedoelde. 



Morgendienst 3 september 2017                        Welkomkerk   Ds. J. Schep 

 

Copyright Protestantse Gemeente te Zuidland - www.KerkenInZuidland.nl 4 / 5 

‘Leef voortaan in vertrouwen op God, op mijn Hemelse Vader’. 

Want dát is wat Jezus uiteindelijk meegeeft aan álle omstanders. 

 

Het is nú wel duidelijk, Wie deze man genezen heeft en Wie níet zo 

geeft om al die regeltjes... of moet je misschien zeggen: die 

juist de bedoeling van de Sabbat - als een dag om te vieren - nog 

het meest hoog houdt. 

Acht-en-dertig jaar is er niet omgekeken naar deze man, maar nu 

hij op Sabbat in de benen komt en alles wat hij heeft, meeneemt - 

op zoek naar een nieuw huis, nu is hij ‘gezien’. Laten de 

omstanders hem als het ware opnieuw vallen. 

En Jezus wordt als de aanstichter gezien. Als je zulke dingen doet 

op de Sabbat, dan ben je een gevaar voor de gevestigde orde. 

 

Ook wij moeten onszelf in ons kerk-zijn altijd op dat punt 

bevragen. Houden wij ons aan allerlei regels, hebben we bepaalde 

gebruiken omdat ze tot zegen, tot heil van mensen zijn, óf willen 

we alleen de bestaande orde in stand houden? 

Verwijst wat we doen naar de Hemelse Vader? 

 

Dit derde wonderteken loopt uit op het tegenovergestelde: de 

eerste gedachten over het uit de weg ruimen van Jezus zijn 

geboren. De sabbat ondermijnen en nu ook nog God Vader noemen en 

je zo aan Hem gelijkstellen is Sabbat-schennis, Heilig-schennis! 

 

Onze Heer Jezus Christus laat zien dat Hij gekomen is om mensen te 

redden, te behouden naar lichaam en ziel. ‘Het Woord is mens 

geworden en heeft bij ons gewoond’, horen we al in Johannes 1 

(14). Zo is Hij mens voor deze ene mens. Nooit zal die meer 

zeggen: ik heb geen mens, er is niemand... 

 

Wondertekenen zijn voor ons niet zomaar reproduceerbaar. Die zeven 

tekenen zijn in zekere zin uniek. Wij leven eerder met onze 

waarom’s dan dat we ‘dáárom’ kunnen zeggen. 

Maar wél kunnen we – persoonlijk en als gemeente samen - antwoord 

geven op de vraag die vanmorgen op ons afkomt. 

Zoveel mensen roepen ook in deze tijd: ik heb niemand! 

Ik heb niemand, die mij ziet, hoort, een hand reikt... 

Ik heb niemand – en ik roep alleen maar meer in stilte ... 

Is er nog wel een naaste, een mens naast mij...? 
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Over veertien dagen houden we onze Startzondag ‘Open Huis’ – een 

mooi thema. Maar dat is niet alleen: kom bij óns kijken, loop eens 

binnen – dat is ook het omgekeerde: gá eens kijken, heb je ogen 

open voor degenen, van wie de levenstijd vervliegt. Stap eens bij 

een ander binnen. 

Sabbat – voor ons zondag als rustdag – het verwijst naar het 

moment dat iedereen zal kunnen genieten van de Rust bij God, de 

werkelijke Shalom. Daarom is het vandaag een dag om te vieren, om 

er te zijn voor de ander. 

En wie dát op de rustdag leert, mag het een hele week in praktijk 

brengen. 

                                       Amen 

 


