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Preek 

 

Gemeente van Christus, 

 

“Je suis Charlie”. Als ik die drie woorden vorige week had 

uitgesproken, had niemand deze zin begrepen. Maar vanochtend 

begrijpt vrijwel iedereen meteen waar het over gaat. Een verschil 

van één week. Maar wat voor een week. Het thema voor deze dienst 

staat al een paar maanden vast, maar als we het nu hadden moeten 

kiezen, had het niet treffender kunnen zijn: ‘Gewond vertrouwen’. 

Je zou kunnen zeggen: dat is de binnenkant van de gebeurtenissen 

van deze week. Gewond vertrouwen. Aan de buitenkant zie je dat 

zo niet. Er wordt druk gepraat in de media, er zijn volop protest-

marsen. Media verklaren dat ze niet bang zijn, door zullen gaan. 

Maar de binnenkant lijkt me anders: gewond vertrouwen… 

 

Als we naar Johannes 5 luisteren, stappen we een heel andere 

wereld binnen. Een wereld die maar weinig te maken heeft met de 

spannende beelden die we op TV of internet zagen. Maar de Bijbel 

is altijd actueel. Want vanmorgen zien we hoe Jezus gewond 

vertrouwen heelt en geneest. Wat Hij kan doen… 

 

Want niet alleen ingrijpende gebeurtenissen hebben een binnen- en 

buitenkant. Dat geldt ook voor ons persoonlijk leven. In Johannes 5 

ontmoeten we iemand die al 38 jaar ziek is. Ook ziek zijn heeft een 

binnenkant. Ziek zijn is veel meer dan een lichaam dat niet zo  

functioneert als het zou moeten of als je wel zou willen… 

 

Dat blijkt ook uit zijn woorden als Jezus hem aanspreekt.  

“Ik heb geen mens”, zegt hij teleurgesteld. Daarin zie je iets van 

de binnenkant van zijn ziekte. Zijn vertrouwen in mensen is gewond 

geraakt. Is beschadigd. Probeer het je maar eens even voor te 

stellen: 38 jaar ziek zijn. Misschien was hij als kind of als tiener al 

ziek geworden. En in het begin zijn er mensen die komen: ouders, 

ooms, tantes… Maar na verloop van tijd vallen ze weg. En wordt  

het stil. Na 38 jaar kwam er kennelijk niemand meer op bezoek. 
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Daarom kennen we in de kerk ‘huisbezoek’. 

Om te voorkomen dat er mensen zijn die ‘geen mens hebben’. 

Dat is een van de belangrijkste taken van de pastorale ouderlingen. 

En ik weet wel: de praktijk is weerbarstig. Het gaat het niet altijd 

zoals het zou moeten. Het blijft mensenwerk. Maar pastoraat is 

niet een opdracht voor ouderlingen alleen. Het is een opdracht die 

we samen hebben. En dat gebeurt gelukkig ook. Op een Bijbelkring 

bijvoorbeeld. Of onderling pastoraat. Mensen die elkaar spontaan 

opzoeken en bemoedigen. De gemeente van Christus heeft als het 

goed is iets van een Bethesda. Huis van barmhartigheid. 

 

Hoewel… Het ging er niet altijd zo barmhartig aan toe.  

Als het badwater soms bewoog, was het ieder voor zich… Het  

maakt deze man kansloos en zijn situatie hopeloos. Maar niet voor 

Jezus. Want, zo vertelt Johannes, “Hem zag Jezus liggen”. Deze 

man die al 38 jaar ziek was. Je komt het getal ‘38’ één keer eerder 

tegen in de bijbel, in Deuteronomium 2. Zo lang was Israël in de 

woestijn, totdat de generatie die ongehoorzaam geweest was,  

was gestorven. En nu is Johannes een evangelie vol met dubbele 

bodems. Hij schetst hier dus een mens iemand die geen toekomst 

heeft. Een mens zonder hoop. Eigenlijk dus een mens die levend 

gestorven is. Want ‘hoop doet leven’ zeggen we. Maar wat als je 

niet meer hopen kunt? Maar voor Jezus zijn er geen ‘hopeloze 

gevallen’. Hij ziet hem! De man die door niemand gezien werd. 

Jezus ziet hem wel. Dat is het evangelie in een notendop! Ook  

voor jou, voor u! Jezus ziet je, zoals je bent! Hij kent je  

situatie, hoe hopeloos die ook kan zijn. 

 

En wat doet Jezus als Hij bij deze man is? 

Hij stelt een vraag. “Wil je gezond worden?” Het lijkt op zijn   

minst een overbodige vraag. Misschien zelfs wel een kwetsende 

vraag. Die man is 38 jaar ziek! Natuurlijk wil hij beter worden… 

Niets  liever dan dat… Nou ja, dat is dus de vraag.  

Het lijkt misschien of de Here Jezus hier de plank misslaat. Maar 

het tegenovergestelde is waar. Deze vraag getuigt van diep inzicht. 

Ziek zijn heeft een binnenkant. Het is niet alleen iets van je 

lichaam… Het doet ook iets met je geest, zeker als je  
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langdurig ziek bent. Ziek-zijn kan zozeer een deel van je leven 

worden, dat je je niet anders meer kunt voorstellen. Het is gaan 

horen bij wie je bent. Het is gewoon geworden. Inclusief de zorg  

en de aandacht die er bij je ziekte horen… Het kan voelen als een 

oude jas waar je geen afscheid van kunt nemen, omdat je bang 

bent om die aandacht te verliezen, bang om het weer zelf te 

moeten doen. Vandaar dus die vraag van Jezus. 

 

“Wil je gezond worden?” 

Dat is ten diepste de vraag naar het leven. 

Naar de toekomst ook! Zou je weer echt willen leven?  

Durf je te geloven dat het anders kan worden? Het gaat vanmorgen 

over ziekte, maar die vraag kun je ook op andere terreinen van het 

leven stellen. Je relatie waarin je tegen muren loopt, je werk 

waarin je vast zit. Durf je te geloven dat het zou kunnen? 

Dat is Jezus vraag. Wil je het ook echt?  

 

Maar wat nu als je het niet kunt geloven. 

Wat nu als je de kracht niet meer hebt om ’t te willen. 

Deze man kan het zich niet voorstellen. “Ik heb geen mens”,  

zegt hij. En dat terwijl Degene voor hem staat, over wie Pilatus zal 

zeggen: “Zie, de Mens!” (19:5). Jezus is gekomen om deze man te 

laten delen in Zijn leven. Hij spreekt Zijn woord met macht:  

“Sta op, neem uw matras op en wandel”.  

Als je goed kijkt, zie je dat wat er met deze man gebeurt een 

voorafspiegeling is van wat er met Jezus zal gebeuren. Deze man 

had alle hoop verloren. Hoop verloren is alles verloren. Maar Jezus 

richt hem op. “Sta op…”. Het is een opstandingsverhaal. Dat is wat 

Jezus in Zijn leven wilde uitwerken. Ons jaarthema is ‘Deel het 

leven’. Zie je hoe diep dat gaat? Dat Jezus in ons leven wilde 

komen. In onze ziekte ook. Onze eenzaamheid en onze pijn. 

Om ons te laten opstaan tot een nieuw leven…! 

 

Bij dit soort geschiedenissen gaat alle aandacht vaak uit naar de 

lichamelijke genezing. Maar dan doe je het werk van Jezus tekort! 

Hier wordt iemand opgericht. Zoals dat ook in onze tijd zo is. Ik kom 

mensen tegen die ernstig ziek zijn, maar van wie de ogen stralen. 
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Hoe komt dat, denk je? Dat komt omdat Jezus ook vandaag nog aan 

het werk is! En in dat werk worden jullie als ambtsdragers 

betrokken. Als ouderling, als diaken mag je uitdelen! 

Je mag het leven dat Hij heeft gebracht uitdelen. 

De vrucht van Zijn kruis en opstanding!  

Daarmee mag je op weg gaan… 

 

Niet iedereen maakt dat mee. De Joden die de genezen man 

tegenkomen herinneren hem eraan dat het sabbat is. En dus is het 

verboden je matras te dragen, dat is immers ‘werk’. Je bent al snel 

geneigd om wat lacherig te doen over die bezwaren… Maar dat moet 

je niet doen. Het gaat hier over meer dan wettisch of niet-wettisch.  

 

Jezus plaatst de discussie in een ander licht. Hij zegt: “Mijn Vader 

werkt tot nu toe en Ik werk ook”. De sabbat is voor God een dag om 

te werken. Om te werken aan ons heil! Zolang er in deze wereld 

zoveel gebrokenheid is, gunt God zich geen tijd om te rusten! 

God denkt altijd vanuit de toekomst, gemeente. 

Daar moet het naartoe. En dat is wat de missie van Jezus 

kenmerkt. Vandaar ook dat Hij tegen die man zegt: “Zie, gij zijt 

gezond geworden; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers over-

komt.” Dat is geen impliciet verwijt van Jezus. Het betekent niet 

dat de man zijn ziekte aan zichzelf te wijten had. Jezus kijkt hier 

niet om, maar vooruit! Hij spoort hem aan om dicht bij God te 

blijven! Om als nieuwe mens te leven! Te blijven leven! 

 

Zo is Jezus onderweg naar het Koninkrijk!  

Er is nog veel te doen! We leven in een gebroken wereld. 

Er is veel ‘gewond vertrouwen’. Daarom blijft Jezus aan het werk! 

Ook vandaag! Misschien zie je het niet altijd. Maar Hij is aan het 

werk. En daarbij schakelt Hij mensen in. Mensen zoals jullie. 

Jullie mogen iets van Zijn leven delen. Uitdelen van de vrucht van 

Zijn kruis en opstanding. Uitdelen van Zijn barmhartigheid. 

Pleisters plakken in Zijn Naam… 

Amen 


