
zondag 4 juli 2021 in het Kruispunt 
(kerkdienst met aangemelde kerkgangers) 

  
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector)  Ezechiel 47, 1-12 
Ezechiel 47, 1-12 

47   1 Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. Daar zag ik water 
onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want 
de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechter 
buitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden. 2 Hij nam mij door 
de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. 
Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit sijpelen. 3 Met een meetlint in zijn hand 
ging de man naar het oosten, en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden: 
het water kwam tot mijn enkels. 4 Hij mat nog eens 1000 el en liet me weer door het 
water waden: het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er 
weer door waden: het water kwam tot mijn heupen. 5 Hij mat nog eens 1000 el en toen 
was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je 
er alleen in zwemmen kon, het was een ondoorwaadbare rivier. 6 De man zei tegen mij: 
‘Zie je dat, mensenkind?’ en hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. 7 Toen ik 
weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. 8 
Hij zei tegen mij: ‘Dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de 
Jordaanvallei in, en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee in stroomt wordt het 
water daar zoet. 9 Het zal er wemelen van levende wezens, overal waar de rivier 
stroomt komt leven, er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt 
wordt het water daar zoet; overal waar de rivier stroomt komt leven. 10 Van Engedi tot 
En-Eglaïm zullen er vissers staan, en er zullen droogplaatsen voor netten zijn. Er zullen 
net zo veel soorten vis zijn als in de Grote Zee. 11 Alleen de moerassen en de poelen 
worden niet zoet, die blijven vol staan met zout water. 12 Aan de oevers van de rivier 
zullen allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan de bladeren niet zullen verwelken en de 
vruchten niet zullen opraken; elke maand zullen ze vrucht dragen. Het water stroomt 
immers uit het heiligdom. De vruchten zullen eetbaar zijn en de bladeren 
geneeskrachtig.’ 
 
piano/zanggroep Liedboek 1, 1.2.   Gezegend hij, die... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 5, 1-18 
Johannes 5, 1-18 

5   1 Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. 2 In Jeruzalem is bij de 
Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. 3 Daar 
lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. 5 Er was ook iemand bij 
die al achtendertig jaar ziek was. 6 Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was 
en zei tegen hem: ‘Wilt u gezond worden?’ 7 De zieke antwoordde: ‘Heer, als het water 
gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een 
ander al vóór mij in het water.’ 8 Jezus zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ 9 En meteen 
werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. 10 De 
Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: ‘Het is sabbat, het is niet 



toegestaan een slaapmat te dragen!’ 11 Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij genezen 
heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat op en loop.”’ 12 ‘Wie zei dat tegen u?’ vroegen ze. 13 
Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al 
verdwenen omdat daar zo veel mensen waren. 14 Later kwam Jezus hem tegen in de 
tempel en toen zei hij tegen hem: ‘U bent nu gezond; zondig daarom niet meer, anders 
zal u iets ergers overkomen.’ 15 De man ging aan de Joden vertellen dat het Jezus was 
die hem gezond gemaakt had. 16 Het was omdat Jezus zulke dingen deed op sabbat, dat 
de Joden tegen hem optraden. 17 Maar Jezus zei: ‘Mijn Vader werkt aan één stuk door, 
en daarom doe ik dat ook.’ 18 Vanaf dat moment probeerden de Joden hem te doden, 
omdat hij niet alleen de sabbat ondermijnde, maar bovendien God zijn eigen Vader 
noemde, en zichzelf zo aan God gelijkstelde. 
 
piano/zanggroep Liedboek 855   Hem even aan te mogen raken.. 
 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---samen--- 

 

"Alleen samen krijgen we corona eronder"  

- zo staat het overal te lezen,  

op de matrixborden op de snelwegen  

is te horen in de media 

en in de supermarkt.  

 

Dat is kennelijk een boodschap die niet tot iedereen doordringt  

en dus vaak herhaald moet worden. 

 

En regelmatig maak je mee dat mensen  

onvoorzichtig zijn, de afstand even vergeten,  

of gewoon hun eigen gang willen gaan.  

 

Voor gewoon láten we ook iedereen zijn eigen gang gaan,  

we denken individueel.  

Maar met corona moet je wel eens benadrukken  

dat het gedrag van een enkeling  

gevolgen kan hebben voor velen.  

Je bent niet in je eentje.  

Wat een enkeling doet 

betreft altijd de hele samenleving.  

 

De samenleving in de tijd van de bijbel was hier 

nog veel meer van doordrongen dan wij vandaag.  

 



Daar dacht men vanuit de gemeenschap, niet vanuit het individu.  

Daarom spreken de mensen de man met de matras  

ook aan op zijn gedrag.  

 

Op de sabbat mocht je geen spullen verplaatsen.  

 

Maar waar wij vandaag een houding hebben van:  

moet-ie zelf weten,  

was de samenleving van toen doordrongen  

van het besef dat  

de overtreding van een enkeling afstraalt op de hele gemeenschap.  

 

Als iemand met een matras rondloopt  

dan is dat iets van "samen", niet van hém.  

 

Alleen nu, in corona-tijd, dringt het ook tot ons door.  

 

Je zou willen dat er in onze tijd meer besef was  

dat het gedrag van een enkeling  

gevolgen heeft voor allen. 

 

 

---ik heb geen mens--- 

 

Over samen gesproken.  

Deze mens is alleengelaten.  

 

"Ik heb geen mens..." is het antwoord op de vraag van Jezus  

of hij gezond wil worden.  

 

Dat is bitter, daar zit onvoorstelbare pijn en teleurstelling in.  

 

Misschien betekent dat ook: waarom, voor wie  

zou ik gezond willen worden?  

Ieder zorgt voor zichzelf.  

Niemand die voor hem op komt.  

 

En zo is het altijd gegaan en zo is het altijd gebleven,  

dat is het beeld. 

 

"Wil je  gezond worden?" vraagt Jezus.  

 

Stomme vraag, denk je dan.  

 

Maar na 38 jaar moet dat misschien toch gevraagd worden.  

Om te zien of daar nog iets van willen aanwezig is. 

 



Om überhaupt een idee te noemen  

wat nooit meer genoemd en gezien is.  

 

Als je geen mens hebt - waarom zou je dan  

gezond willen worden?  

Hij kent geen ander leven en  

zou ook niet weten hoe dat moet.  

Wat zou gezond-zijn voor je zijn en betekenen?  

Genezing is gewoon buiten het besef gevallen.  

Onmacht als gevolg van afhankelijkheid.  

 

Die vraag van Jezus is misschien om het besef in gang te zetten  

dat de mens een ziekte heeft  

en niet de ziekte een mens.  

"Ik ben meer dan de ziekte die ik heb"  

- misschien kan deze man dat nu pas voelen  

dankzij de vraag van Jezus.  

 

Of hij genezen wil worden?  

In ieder geval wil Jezus iets!  

 

Barmhartigheid begint met zien, aankijken,  

lotgevallen aanhoren.  

 

 

---38 jaar--- 

 

38 jaar duurt deze toestand al.  

 

Bij Johannes, dat weet u, zijn getallen nooit zonder betekenis.  

Dtn 2, 14 zegt Mozes dat er 38 jaar verstreken zijn  

sinds de uittocht,  

bij het oversteken van de rivier de Zered.  

 

38 jaar, dat is het getal van de generatie  

die verzandde in de woestijn,  

die het beloofde land net niet haalde.  

38 jaar is het getal waar de hoop  

om het nog te halen  

verdwijnt.  

 

Steeds maar dezelfde ervaring:  

Wie 't eerst komt die 't eerst maalt.  

Je bent zelf nooit aan de beurt.  

Ieder voor zich en God voor ons allen.  

 

Het recht van de sterkste is tot wet geworden.  



Zeg maar: de wet van de woestijn.  

Alleen de sterksten zullen het halen.  

Wie niet een ander van zijn plaats dringt  

komt er niet.  

Mensen die het niet op eigen benen kunnen vallen er buiten.  

 

Het heet daar wel Betesda, huis van genade,  

solidariteit, barmhartigheid.  

Maar er is daar geen solidariteit,  

geen barmhartigheid.  

 

 

---sabbat--- 

 

Jezus geneest de man,  

deze keer op eigen initiatief van Jezus.  

Na 38 jaar.  

 

Dwz Jezus opent toekomst daar, waar alle hoop verdwenen is.  

Waar je op mensen niet meer kan rekenen  

heb je Jezus nog aan je zijde.  

 

Een genezen mens, teruggekeerd in de samenleving.  

 

Als er één blij is zijn er velen blij?  

Nee; als er één blij is zijn er velen boos!  

 

Hij loopt met zijn matras en dat mag niet op sabbat.  

Heeft hij er niet aan gedacht,  

is het per ongeluk?  

 

Nee, iemand heeft tegen hem uitdrukkelijk gezegd:  

pak je matras en wandel!  

Dus geen vergissing of onoplettendheid,  

maar iemand die bewust oproept  

het sabbatsgebod te overtreden.  

 

Wie is die man, waar is hij.  

 

Had hij toch maar zijn matras laten liggen, zou je zeggen.  

Dan was hem de narigheid bespaard gebleven! 

 

 

Zoals ik in het begin al zei:  

dat de sabbat in ere wordt gehouden  

is in de samenleving van toen  

een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid.  



 

De houding van ons huidige individualisten:  

"moet-ie zelf weten" was toen niet mogelijk.  

Deze man met de matras verknalt het voor de anderen.  

Hij lapt de regels aan zijn laars.  

 

De sabbat werd ervaren als een tempel, iets heiligs.  

Een tempel in de tijd, elke week weer.  

 

Een dag om bevrijd te zijn  

van de lasten en zorgen,  

een dag van rust en ruimte.  

 

Daarom met zoveel bepalingen omgeven,  

om dit kwetsbare goed intact te houden.  

Het dragen van een slaapmat is werk,  

volgens de strenge richtingen.  

Per ongeluk iets doen is tot daaraantoe,  

maar het bevel geven:  

pak je matras op en wandel,  

dat is oproepen tot sabbatschennis.  

 

En zo zijn de bepalingen een doel op zichzelf geworden  

en vergat men waartoe ze moesten dienen.  

De letter van de bepaling wint het  

van de geest van het geheel. 

 

En zo werd de sabbat toch weer een dag van plichtsvervulling  

- en juist niet van heil en heling en bevrijding, 

van vinden van je bestemming.  

 

Met matras rondlopen is sabbatschennis.  

De man 38 jaar laten liggen zonder hulp is dat blijkbaar niet.  

 

 

Dat Jezus een directe lijn trekt tussen God en hemzelf  

gooit nog olie op het vuur.  

Een discussie met argumenten was niet zo gek geweest,  

dat kende men wel. 

 

"Is god zelf ook aan het sabbatgebod gebonden?"  

"Nee, dat kan niet", zei Philo v A,  

"dan zou God de schepping één dag in de week  

zonder zijn behoudende kracht laten,  

God houdt nooit op met scheppen, hij werkt altijd".  

 

Vanuit die gedachte zegt Jezus dat zijn hemelse vader  



altijd werkt, en hij dus ook.  

Maar het wordt ervaren als poneren van autoriteit, 

een mens die zich gelijk stelt met God.  

 

 

---zondigen--- 

 

"zondig voortaan niet meer" zegt Jezus in de tempel  

tegen de genezen man  

als hij hem daar weer tegekomt.  

 

Dat komt wat hard over, irritant ook.  

 

Ik denk dat het belangrijk is om hierbij het woord recht te doen  

wat hier met zonde weergegeven wordt.  

 

Het gaat om zondigen in de zin van:  

niet je bestemming in het oog houden, 

 je laten afleiden van je levensweg.  

 

Ik lees het als: let op dat je niet meer op afstand gaat van God,  

dat je de kracht die nu in je is  

niet onbenut laat.  

 

De vraag "wil je gezond worden" klinkt daarin mee.  

Blijf dat willen,  

ga niet weer je mat neerleggen  

en je verzoenen met de uitwegloosheid,  

ga niet weer in de modus van 38 jaar woestijn.  

 

Je moet wel het goede blijven willen doen.  

Jezus geeft de kracht, maar het willen  

moet je zelf doen.  

 

 

---op weg--- 

 

En dat is dan, denk ik, ook,  

wat wij mee kunnen nemen.  

 

Het goede doen door de kracht van de geest van Jezus.  

En dat ook willen doen.  

 

°°° 

Jezus was op weg naar een feest,  

zo begon dit verhaal.  

Een feest in Jeruzalem.  



 

De weg naar het feest gaat zovaak,  

ook vandaag,  

langs manifestaties van ellende.  

 

We hoeven op de treinstations maar rond te kijken  

die wij op weg naar onze doelen  

doorwandelen.  

Zoveel Betsda's waar geen barmhartigheid is.  

 

En het ging in dit verhaal om een mens zonder naam,  

"een zeker mens" staat er.  

 

Een zeker mens, dat betekent altijd:  

vul maar in, kijk maar rond... 

 

En ja, als je rondkijkt, is het duidelijk:  

er zijn feestgangers,  

er zijn ook voorbijgangers,  

er zijn lotgenoten.  

 

Maar de vraag is: zijn er medemensen?  

Zijn er naasten?  

Zijn er mensen die barmhartigheid tonen?  

 

Want dat moet anders.  

 

Zodat, ook al ben je machteloos tav de problemen,  

in ieder geval niemand hoeft te zeggen:  

"ik heb geen mens..."  

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 

 
 
stilte 
 
piano/zanggroep Liedboek 534   Hij die de blinden... 
 
 
 


