Bezinning 559: De armste van de armen 2
Johannes 5,1-16 = veertigdagentijd 4° week dinsdag 1

Het Woord
Daarna was er een joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de Schaapspoort
een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata2 heet. Daar lag een groot aantal
zieken, blinden, kreupelen en misvormden en verlamden, die het moment waarop het water in
beweging kwam, afwachtten. Want op een bepaald moment daalde een engel van de Heer neer in
het bad en die bracht het water in beweging. En wie het eerst in het bad was zodra het water was
gaan bewegen, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. Er was ook iemand bij die al
achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem:
‘Wilt u gezond worden?’ 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 voor mij in het water.’ Jezus
zei: ‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op
en liep. Nu was het die dag sabbat. De joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: ‘Het
is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen!’ Maar hij zei tegen hen: ‘Degene die mij
genezen heeft, zei tegen mij: “Pak uw mat op en loop.”’ ‘Wie zei dat tegen u?’ vroegen ze. Maar
de mand die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar
zoveel mensen waren. 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.’ De man ging aan
de joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het was omdat Jezus zulke
dingen deed op sabbat, dat de joden tegen Hem optraden.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Volgens het toenmalig joods geloof maakt contact met zieke en dus onreine mensen, onrein.
Daarom is het zeer opmerkelijk dat Jezus bij dat badhuis bij de Schaapspoort in Jeruzalem is. Hij
gaat op zoek naar de uitgesloten mensen. Ze mochten bijvoorbeeld niet op het tempelplein
komen. En tussen die arme zieken, kiest Jezus voor de armste. Achtendertig jaar, dat is heel lang.
Misschien verwijst dit aantal naar de achtendertig jaar dat het volk Israël in de woestijn rondzwierf
(Deuteronomium 2,14). Daarna trok het volk binnen in het Beloofde Land. Zo zal ook deze man
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zich mogen verheugen in die belofte. Een man die bovendien heel eenzaam is: hij heeft niemand
om hem in het water te helpen.
Jezus neemt het initiatief voor de genezing. Ook al is het sabbat. Zijn Woord is sterker dan de
engel die het water in beweging brengt. Hiermee zegt Johannes iets heel belangrijks over de
identiteit van Jezus.
Na achtendertig jaar gaat deze man direct naar het tempelplein. Zieken mochten daar immers niet
komen want ze werden als onrein beschouwd. De tekst zegt niet waarom de gezond geworden
man naar het tempelplein gaat. In elk geval ontmoet hij er Jezus. Jezus die de taken van de tempel
overneemt.
Voor een aantal Judeeërs of joden is er een probleem. Het is op een sabbat, nog wel een
feestsabbat, dat Jezus geneest en die man zijn brancard draagt. Meteen zijn we in het eerste
conflict beland tussen Jezus en een aantal joden. Dat conflict zal zich altijd meer verdiepen tot de
gekende fatale afloop.

Het Woord in mijn leven
Ben ik bewust op zoek naar de armste van de armen? Help ik hem effectief? Zie ik in Jezus de
Christus die geneest en weer op weg zet? Heeft Hij mij al genezen en weer in beweging doen
komen? Naar wie? Waarheen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
U bent de absoluut reine
die alle onreinheid uitbant.
U bent de gezonde
die elke zieke geneest.
U hebt oog voor de armsten,
de kleinsten, de zwaksten.
Blijf hen altijd nabij
en help hen weer op weg.
Toon mij hoe ik U volgen kan
in Uw zorg voor de marginale mens.
En als ik zelf verlamd ben,
haal mij dan overeind,
en doe mij weer op weg gaan. Amen.
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