
zondag 27 juni 2021 in het Kruispunt 
(kerkdienst met aangemelde kerkgangers) 

 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  Hosea 14,1-7 
Hosea 14, 1-7 

14  1 Samaria is schuldig, omdat het in opstand is gekomen tegen zijn God. De mannen 
zullen omkomen in de strijd, hun kleine kinderen zullen worden doodgeslagen, hun 
zwangere vrouwen opengereten. 
Israëls tweede bloei 2 Keer terug, Israël, naar de HEER, je God! Door je eigen wandaden 
ben je ten val gekomen. 3Kom met woorden van berouw en keer terug naar de HEER. 
Zeg tegen hem: ‘Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer 
brengen wij u oprechte woorden. 4 Onze redding verwachten we niet langer van Assyrië, 
op paarden en strijdwagens zullen wij niet meer vertrouwen, wat we zelf gemaakt 
hebben niet meer onze god noemen. Immers, bij u vindt een wees ontferming!’ 
5 Ik genees hen van hun ontrouw, 
mijn hart gaat naar hen uit. 
Mijn toorn heb ik laten varen. 
6 Ik zal voor Israël zijn als de dauw. 
Het zal bloeien als een lelie, 
wortelen als een ceder op de Libanon; 
7 zijn jonge loten zullen uitlopen. 
Het zal als een prachtige olijfboom pronken 
en geuren als de ceders op de Libanon. 
 
orgel/zanggroep Liedboek 119 a   Uw woord omvat mijn leven... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 4, 43-54 
Johannes 4, 43-54 

43 Na die twee dagen trok Jezus verder naar Galilea, 44 want hij had zelf gezegd dat een 
profeet in zijn vaderland niet wordt geëerd. 45 Toen hij in Galilea kwam, ontvingen de 
mensen hem gastvrij; ze hadden alles gezien wat hij op het feest in Jeruzalem gedaan 
had, want daar waren ze zelf bij geweest. 46 Hij ging in Galilea weer naar Kana, waar hij 
van water wijn had gemaakt. Er was daar een hoveling uit Kafarnaüm wiens zoon ziek 
was. 47 Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Judea naar Galilea was teruggekeerd, was 
hij naar hem toe gekomen, en nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op 
sterven lag, te genezen. 48  Jezus zei tegen hem: ‘Als jullie geen tekenen en wonderen 
zien, geloven jullie niet!’ 49 Maar de hoveling drong aan: ‘Heer, ga toch mee, voordat 
mijn kind sterft.’ 50 ‘Ga maar naar huis,’ zei Jezus, ‘uw zoon leeft.’ De man geloofde wat 
Jezus tegen hem zei en ging weg. 51 En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn 
dienaren hem al tegemoet om te zeggen dat zijn kind in leven was. 52 Hij vroeg hun 
sinds wanneer het beter met hem was gegaan. Ze zeiden: ‘Gisteren, een uur na de 
middag, is de koorts verdwenen.’ 53 De vader besefte dat dat het moment was dat Jezus 
tegen hem gezegd had: ‘Uw zoon leeft.’ Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. 54 
Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd; het was zijn tweede 
wonderteken.  
 
orgel/zanggroep Liedboek 713, 1.2.5.   Wij moeten Gode zingen... 



 
uitleg en overweging 
 

 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

Dit is het derde gesprek op rij.  

 

Eerst was er het gesprek met Nicodemus,  

daarna met de Samaritaanse vrouw bij de bron,  

en nu dit gesprek met de hoveling,  

een hooggeplaatste militair in dienst van de koning.  

 

Die gesprekken vinden respectievelijk plaats in Jeruzalem,  

in Samaria, en nu in Kana in Galilea.  

 

Jezus is er voor iedereen, wil Johannes daarmee zeggen,  

voor de vrome jood,  

voor de half-joodse c.q. half-heidense Samaritaanse,  

en ook voor de heidense, ongelovige hoveling.  

 

De boodschap van Jezus is bedoeld, volgens Johannes,  

voor de gelovigen,  

voor de een-beetje-gelovigen en  

voor de ongelovigen.  

 

Je kunt ook zeggen: Jezus is er voor de mensen  

-die nieuwsgierig zijn en zich rationeel in religie verdiepen,  

zoals Nicodemus,  

-en ook voor mensen die het voor hun geloof  

meer van de rituelen en de gebouwen  

en de historie moeten hebben,  

zoals de Samaritaanse vrouw,  

-én ook voor de mensen die niet weten  

waar ze het zoeken moeten 

zoals deze machtige man;  

nood leert bidden, zoals we dat tegenwoordig zeggen. 

 

 

Het derde gesprek op rij,  

maar ook hier gaat het Jh dus om het gesprek.  

Om de woorden die er gesproken worden over en weer,  

en om wat er gebeurt tussen Jezus en deze man.  

 

Het gaat Johannes niet om het wonder van de genezing  

van de zoon van de hoveling,  

daar vertelt hij met geen woord over. 

 



"Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind"  

laat Goethe zijn doktor Faust zeggen.  

Wie gelooft wil wonderen zien,  

geloven moet het hebben van het wonderbaarlijke.  

En het lijkt er op alsof Jezus ook zoiets zegt:  

"Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!"  

 

 

En dat is raar, want deze man heeft nu juist wél fiducie in Jezus.  

 

En de Samaritanen die massaal tot geloof waren gekomen,  

zoals hiervoor twee keer nadrukkelijk vermeld staat,  

geloofden nu juist zónder enig wonder,  

alleen op basis van de woorden van de vrouw  

- en de woorden van Jezus natuurlijk.  

 

Ongerijmd.  

 

Vreemd ook, dat Jezus "jullie" zegt, zonder wonderen geloven jullie niet, 

 terwijl hij maar met één mens spreekt.  

 

Of zou het kunnen dat deze woorden boven dit verhaal uitstijgen,  

dat ze bedoeld zijn voor degenen  

die het Johannesevangelie lézen,  

dus voor ons, zeg maar?  

Dat wíj wonderen nodig hebben om te geloven? 

 

 

Geloven mensen nou eigenlijk op grond van woorden  

- of op grond van tekenen?  

Dat is een vraag die eigenlijk doot het hele Johannesevangelie  

heen loopt. 

"In het begin was het woord" - zo begint dit evangelie,  

"en het woord was bij God en het woord was God".  

En Johannes sluit dit verhaal over de hoveling en zijn zoon af met 

 "dit was het tweede teken dat Jezus deed".  

Dus dit verhaal als geheel, het geloven op het woord van Jezus  

- blijkt als zondanig ook weer een teken te zijn.  

En uiteindelijk sluit Johannes zijn evangelie af met  

de verwijzing naar de vele tekens  

die Jezus heeft gedaan en  

dat de wereld te klein zou zijn om de boeken te bevatten  

die dan allemaal geschreven zouden moeten worden.  

 

Woord en teken spelen dus eigenlijk allebei een rol.  

En een teken staat nooit op zichzelf  

maar verwijst naar iets, het be-teken-t iets.  



 

Deze man bewandelt eigenlijk een vrij gewone weg.  

Hij heeft gehoord van Jezus,  

en dat geeft hem de moed om iets concreets te vragen.  

 

Hoe is dat met ons geloof?  

 

Als wij - zoals deze man - bidden om genezing,  

voor onszelf, of een ander,  

en het gebeurt steeds maar niet,  

hoe lang houden we ons geloof dan vol?  

Maken we het afhankelijk van de vervulling van ons verlangen?  

 

Hebben we aan woorden genoeg, ook als we niets te zien krijgen?  

En als dat wel gebeurt, en je ervaart het als een gebedsverhoring,  

of als een gunst, een genade,  

- werkt het dan verdiepend voor je geloof?  

 

Helpt het om te (blijven) geloven? 

 

 

De wonderen die Jezus volgens het evangelie volbrengt,  

zijn vaak wonderen waartoe hij zich  

min of meer laat overhalen.  

Hij neemt daartoe niet het initiatief.  

Het is niet zijn eerste keus,  

hij wil niet dat mensen op het wonderbaarlijke af komen.  

Hij wil niet dat hij wonderen moet doen om zich te legitimeren.  

 

Hij wil dat mensen zijn woorden geloven,  

zich door woorden laten raken,  

en niet van wonderen en tekenen afhankelijk zijn.  

 

En ik moet nu ook even weer denken aan het feit  

dat we het in corona-tijd hier in het Kruispunt,  

zonder teken doen, alleen met woorden.  

Want het avondmaal, wat een teken zou zijn, iets tastbaars,  

dat doen we niet. Dopen trouwens ook niet.  

Groot gebrek. Groot gemis. 

 

 

Deze man, zoals het evangelie vertelt, heeft veel vertrouwen in Jezus. 

Hij gaat eerst van Kafarnaum naar Kana lopen,  

26 km,  

daar doet hij zo’n 6 uur over,  

alleen omdat hij over Jezus heeft gehoord  

en een beeld van hem heeft.  



Als hij Jezus heeft gesproken en het hem niet is gelukt  

om Jezus zo ver te krijgen dat hij meegaat,  

gaat hij die 26 km weer terug,  

en hij heeft niets dan een belofte van Jezus.  

"Ga maar naar huis, je zoon leeft"  

had Jezus gezegd,  

dat heeft hij gehoord,  

daar moet hij het mee doen.  

Hij geloofde wat Jezus tegen hem zei, staat er. 

 

Hoe valt dat bij ons, geloven enkel omdat iemand iets zegt?  

 

Kunnen wij nog wel iemand vertrouwen op het woord?  

Wij, die elk moment van de dag  

met raclameboodschappen worden volgestopt?  

 

Wij, die met wantrouwen luisteren of kijken  

naar wat zich als nieuws aandient,  

want het nepnieuws is overal en  

wat je te zien krijgt is door algorithmes bepaald.  

 

Wij, die dagelijks politici bezig zien bij pogingen  

hun eerdere woorden uit te wissen.  

 

Woorden, beloftes, 

zijn in onze tijd niet veel waard. 

En toch kunnen we niet leven zonder vertrouwen. 

Als we in het vliegtuig stappen  

zullen we de piloot moeten vertrouwen  

dat hij ons naar Spanje vliegt.  

Als je een operatie moet ondergaan zul je de  

dokter moeten vertrouwen die de ingreep uitvoert.  

 

"Eerst zien en dan geloven",  

zo zeggen we het vaak in de dagelijkse omgang,  

als ons iets verteld of beloofd is.  

 

In veel dingen is dat misschien ook wel de goede houding.  

 

Maar het is geen goed idee volgens Jezus.  

Althans in de dingen van het geloof.  

Je loopt dan een ervaring mis.  

 

Geloven is altijd ook opengaan voor wat je niet in de hand hebt,  

opengaan voor wat onuitsprekelijk is.  

 

Geloven heeft altijd iets van: je openen voor datgene  



waar je niet over beschikt maar  

wel afhankelijk van bent.  

 

Bij "eerst zien en dan geloven" blijf jezelf onveranderd, 

ben je de onbewogen waarnemer van een afstand.  

 

Maar dat ben je niet, 

in geloven zit altijd iets van een besef  

dat je uit jezelf getrokken zult worden,  

dat er beweging is,  

verandering,  

naar God toe, naar de ander toe. 

 

Eigenlijk moet je zeggen dat niet alleen deze man Jezus vertrouwt,  

maar ook andersom.  

Jezus heeft er vertrouwen in dat de man  

zal gaan op zijn woord.  

 

Hij is een hooggeplaatste militair,  

een machtig man, gewend om te bevelen.  

 

Hij ervaart dat Jezus niet zomaar doet wat hij wil,  

 

Jezus komt niet met hem mee maar vraagt van hem  

op een belofte te vertrouwen.  

Een machtig man, maar  

angst, onmacht en bezorgdheid  

hebben van deze machtige een biddende man gemaakt.  

 

Het is dus niet zo als Goethe Faust liet zeggen.  

 

Het wonder is niet het liefste kind van het geloof,  

maar zonder vertrouwen werkt geloven niet.  

 

Vertrouwen dat er bij deze man eigenlijk  

van begin af aan geweest moet zijn,  

anders was hij niet op het idee gekomen  

Jezus op te zoeken.  

Dat kun je al een wonder op zich noemen.  

 

Of ja, laten we zeggen: een teken voor ons. 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 



orgel/zanggroep Liedboek 942   Ik sta voor u in leegte en gemis... 
 
 
 


