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Gedachten vanuit de preek 

� Gebeurtenissen hebben een binnen

het wereldgebeuren (zie Frankrijk), maar ook in het persoonlijk leven. 

In Johannes 5 ontmoeten we iemand 

meer dan een lichaam dat niet functioneert zoals zou moeten.

� Dat blijkt uit zijn woorden als Jezus hem 

mens”, zegt hij teleurgesteld. Zijn vert

beschadigd. Ziek zijn kan ook ingrijpende gevolgen voor 

hebben. Na 38 jaar kwam er kennelijk 

� “Hem zag Jezus liggen”. Jezus ziet 

Dat is het evangelie in een notendop! 

eerder tegen in de bijbel (Deut. 2:14)

totdat de generatie die ongehoorzaam geweest was, was gestorv

� Johannes schetst hier een mens die levend gestorven is, iemand die 

geen toekomst heeft. Bethesda is voor hem geen huis van barmhartig

heid. Het is niet toevallig dat Jezus juist deze man, die 

gezien wordt, opzoekt. Voor Hem

� Jezus’ vraag “Wil je gezond worden?

vraag. Integendeel, Jezus begint bij de binnenkant en stelt 

naar de hoop! Durf je te geloven dat het anders kan worden

kan een stuk van je identiteit worden.

� De man kan zich niet voorstellen dat het ooit anders zal 

heb geen mens”. En dat terwijl 

zal zeggen: “Zie, de Mens!” (19:5). 

delen in Zijn leven: “Sta op, neem uw

� Deze genezing is vooral een teken

deze mens weer heel maken. Niet alleen zijn lichaam mag weer volop 

functioneren, ook zijn relaties 

worden vernieuwd! Hij wordt een 

� Niet iedereen maakt dat echter 

tegenkomen herinneren hem eraan dat het sabbat 

verboden je matras te dragen, dat is immers 

anders: “Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook

� Zoals de genezing van deze man vooruitwijst naar Gods Koninkrijk, 

wijst voor Jezus ook de sabbat 

bat, maar om ons heil! Vandaar dat Hij zegt

den; zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkome

� Dat betekent niet dat deze man zijn ziekte aan zichzelf te wijten had. 

Jezus spoort hem aan om dicht bij God 

te leven! Zo is Jezus onderweg naar 

doen! Daarom blijft Hij aan het werk

‘Gewond vertrouwen’ 

  Deel het leven!.  

Vragen van hart tot 

Gebeurtenissen hebben een binnen- en een buitenkant. Dat geldt in 

Frankrijk), maar ook in het persoonlijk leven. 

5 ontmoeten we iemand die al 38 jaar ziek is. Ziek zijn is 

meer dan een lichaam dat niet functioneert zoals zou moeten. 

zijn woorden als Jezus hem aanspreekt. “Ik heb geen 

Zijn vertrouwen in mensen, is gewond, 

ingrijpende gevolgen voor je relaties 

kwam er kennelijk niemand meer op bezoek. 

ziet deze man in al zijn kwetsbaarheid! 

e in een notendop! Je komt het getal ‘38’ één keer 

eerder tegen in de bijbel (Deut. 2:14). Zo lang was Israël in de woestijn, 

generatie die ongehoorzaam geweest was, was gestorven…  

schetst hier een mens die levend gestorven is, iemand die 

Bethesda is voor hem geen huis van barmhartig-

dat Jezus juist deze man, die door niemand 

, opzoekt. Voor Hem zijn er geen ‘hopeloze gevallen’. 

Wil je gezond worden?” is geen overbodige of kwetsende 

begint bij de binnenkant en stelt de vraag 

naar de hoop! Durf je te geloven dat het anders kan worden? Ziekte 

en stuk van je identiteit worden.  

voorstellen dat het ooit anders zal worden: “Ik 

En dat terwijl Degene voor hem staat, over wie Pilatus 

(19:5). Hij is gekomen om deze man te laten 

Sta op, neem uw matras op en wandel” (vgl.5:21).  

een teken, teken van het heil van God. Hij wil 

Niet alleen zijn lichaam mag weer volop 

functioneren, ook zijn relaties – met zichzelf, anderen en met God – 

Hij wordt een nieuwe schepping! 

echter mee. De Joden die de genezen man 

tegenkomen herinneren hem eraan dat het sabbat is (5:10). Dus is het 

te dragen, dat is immers ‘werk’. Jezus ziet dat 

Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook” (5:17). 

Zoals de genezing van deze man vooruitwijst naar Gods Koninkrijk, 

de sabbat vooruit. Het gaat Hem niet om de sab-

Vandaar dat Hij zegt: “Zie, gij zijt gezond gewor-

niet meer, opdat u niet iets ergers overkome” (5:14). 

dat deze man zijn ziekte aan zichzelf te wijten had. 

dicht bij God te blijven! Om als nieuwe mens 

nderweg naar het Koninkrijk! Er is nog veel te 

aan het werk! En wij met Hem… 

 

Johannes 5:1-18 

Vragen van hart tot hart

  

Kun je je dat 

voorstellen, dat je 

vertrouwen in 

mensen gewond of 

beschadigd raakt?    

Jezus stelt aan deze 

man de vraag of hij 

gezond wil worden. 

Hoe komt deze vraag 

op je over? Begrijp je 

dat Jezus hem stelt?    

‘Deel het leven’ is ons 

jaarthema. Wat leer je 

uit dit Bijbelgedeelte 

over de manier 

waarop Jezus ons 

leven gedeeld heeft?    

Jezus bedoelt deze 

woorden niet als 

(impliciet) verwijt, 

maar als aansporing 

om dicht bij God te 

blijven. Wat denk je: 

zou het nodig zijn dat 

Jezus hetzelfde tegen 

jou zegt?    



11 januari 2015 

 

 

Gespreksvragen 

1. Het thema voor deze dienst is ‘gewond vertrouwen’. Wat was volgens 

jou de diepste nood van deze man?

2. Johannes vertelt met nadruk dat Jezus de man die 38 jaar ziek was 

‘zag’, te midden van de vele andere zieken (5:3)! Is dit zien van Jezus 

uniek (in de zin van ‘bovennatuurlijk’ omdat Hij Gods Zoon was 

bijvoorbeeld) of is het iets dat ook wij kun

3. De Joden maken de genezing van deze man op sabbat niet mee. Ze 

komen met bezwaren. Kun je je voorstellen dat je zelf (

anderen, maar ik zelf!) het anderen lastig maakt om te geloven…?

4. Ziekte kan zo gaan horen bij je leven, dat het een stuk van jezelf 

wordt. Dat je je niet meer kunt voorstellen dat het 

a. Herken je dat?  

b. Hoe doorbreekt Jezus dat hier? 

c. En wat kunnen wij daarvan leren?

5. Hoe gaan wij om met het gegeven

genezen wordt en de ander niet?

6. De genezing van de man is een wonder, maar Johannes noemt 

wonderen bij voorkeur ‘tekenen’. 

Gods toekomst. Wat betekent dat voor onze kijk op ziekte en 

gezondheid? 

 

 

 

Gebedspunten 

• Dank de Here dat Christus mensen ziet. Dat Hij ook ons ziet! Hoe we 

eraan toe zijn: of we gaan of liggen, zitten of staan (Ps.139)

• Laten we onze God danken voor Zij

we in Christus met lichaam en ziel voor Gods rekening genomen zijn!

• Bid voor langdurig en chronisch zieken, voor wie ziekte z

leven verweven is geraakt dat het bijna onlosmakelijk lijkt.

• Bid voor vervolgde christenen die geconfronteerd worden met geweld

dadige vervolging en/of uitstoting uit families.

• Bid voor de (nieuwe) ambtsdragers, hun werk en taak. Bid ook voor 

elkaar, dat er genoeg vertrouwen 

 

 

 

 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n

‘Gewond vertrouwen’ 

  Deel het leven!.  

Het thema voor deze dienst is ‘gewond vertrouwen’. Wat was volgens 

deze man? 

Johannes vertelt met nadruk dat Jezus de man die 38 jaar ziek was 

‘zag’, te midden van de vele andere zieken (5:3)! Is dit zien van Jezus 

uniek (in de zin van ‘bovennatuurlijk’ omdat Hij Gods Zoon was 

bijvoorbeeld) of is het iets dat ook wij kunnen leren?  

De Joden maken de genezing van deze man op sabbat niet mee. Ze 

komen met bezwaren. Kun je je voorstellen dat je zelf (dus niet 

) het anderen lastig maakt om te geloven…? 

bij je leven, dat het een stuk van jezelf 

wordt. Dat je je niet meer kunt voorstellen dat het anders kan worden.  

Hoe doorbreekt Jezus dat hier?  

En wat kunnen wij daarvan leren? 

Hoe gaan wij om met het gegeven, ook in Johannes 5, dat de één wel 

genezen wordt en de ander niet? 

De genezing van de man is een wonder, maar Johannes noemt 

wonderen bij voorkeur ‘tekenen’. Alles wat Jezus doet, is gericht op 

Gods toekomst. Wat betekent dat voor onze kijk op ziekte en 

mensen ziet. Dat Hij ook ons ziet! Hoe we 

eraan toe zijn: of we gaan of liggen, zitten of staan (Ps.139)! 

voor Zijn heil, dat heel de mens omvat. Dat 

met lichaam en ziel voor Gods rekening genomen zijn! 

nisch zieken, voor wie ziekte zozeer met het 

leven verweven is geraakt dat het bijna onlosmakelijk lijkt. 

voor vervolgde christenen die geconfronteerd worden met geweld-

uitstoting uit families. 

de (nieuwe) ambtsdragers, hun werk en taak. Bid ook voor 

vertrouwen zal zijn voor onderling pastoraat! 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n- m et- g od /  

Alternatieve vraag

In 

ambtsdragers bevestigd, 

waar

ouderlingen

kring aan tegen huisbezoek? 

En

om te voorkomen dat er 

onze gemeente 

die moeten zeggen: 

geen mens

gebeurt er ook veel pastoraat 

bijvoorbeeld binnen de 

Bijbelkringen

Deel m

aankijkt tegen huis

relatie tot onderling pasto

raat op de Bijbelkring

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

De volgende themadienst 

staat gepland voor DV zondag 

8 febr

luidt dan

verleden

Johannes 

bereiding voor d

dinsdag 

worden, 

kerk.

 

 

Johannes 5:1-18 

Alternatieve vraag 

n deze themadienst zijn vijf 

ambtsdragers bevestigd, 

waarvan drie pastorale 

ouderlingen. Hoe kijk je als 

kring aan tegen huisbezoek? 

Enerzijds helpt het hopelijk 

om te voorkomen dat er in 

onze gemeente mensen zijn 

die moeten zeggen: “Ik heb 

geen mens”. Maar anderzijds 

gebeurt er ook veel pastoraat 

bijvoorbeeld binnen de 

Bijbelkringen.  

Deel met elkaar hoe je 

aankijkt tegen huisbezoek in 

relatie tot onderling pasto-

raat op de Bijbelkring(en)! 

 

Agenda   

De volgende themadienst 

staat gepland voor DV zondag 

8 februari 2015. Het thema 

luidt dan ‘De last van het 

verleden’, naar aanleiding van 

Johannes 9.  De kringvoor-

bereiding voor deze dienst zal 

dinsdag 3 februari gehouden 

worden, om 20.00 uur in de 

kerk. 

 


