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Zondag 1 augustus 2021 

 zevende van de zomer 

 
Vandaag heb ik een overdenking in twee delen. Oftewel 

een preek met tussenzang. 

Ik begin nu met een inleiding. Daarna lees ik voor uit 

het evangelie volgens Johannes en zingen we een lied 

dat erbij aanhaakt: ‘Eens, als de bazuinen klinken…’ 

Daarna vervolg ik de overdenking. 

 

Een inleiding. Want het begin van het hoofdstuk van 

vandaag, hoofdstuk 5, kunnen we niet zomaar 

weglaten. Je hebt het nodig om de woorden van 

vandaag begrijpen. 

Jan de Vries las dat eerdere gedeelte op 4 juli. Een 

verhaal over een verbijsterende ervaring. 

Een man is zijn leven lang ziek geweest. Hij ligt bij de 

Schaapspoort in Jeruzalem, bij het bad met de vijf 

zuilengangen. Wachtend op een wonder dat niet komt, 

want hij heeft pech: niemand helpt hem naar het 

water. 

En dan komt Jezus langs en spreekt hem aan – en geeft 

hem zijn leven terug. Een scheppingswonder. Zijn leven 

kantelt op dat moment, heel letterlijk: van horizontaal 

naar verticaal. Zijn verlamming wordt doorbroken, het 

leven gaat stromen. 

 

De ontmoeting met Jezus is voor hem een moment dat 

alles verandert. Een Godsontmoeting. Hier begint zijn 

leven opnieuw. 

Deze week vertelde iemand me zijn bijzondere verhaal, 

het lijkt op dat van deze man. Hij is het spoor in zijn 

leven helemaal bijster geweest. Nam zijn toevlucht tot 

veel verdienen, drank, drugs. Tot hij  daarin vastliep. Er 

was toen een kerkelijke gemeenschap die zich over 

hem ontfermde. Die voorkwam dat hij er een eind aan 

maakte. Daar heeft Jezus hem uit de modder getrokken 

– zo ervaart hij het. Inmiddels is hij zes jaar actief 

betrokken bij deze kerkelijke groep. En woont hij in een 

soort woongemeenschap. Naast Bijbelstudies doen ze 

veel voor mensen die leven onder het 

bestaansminimum. Inkomen heeft hij niet: alles wordt 

gedeeld. En hij voelt zich bevrijd. Zijn leven heeft een 

nieuw begin gekregen. Jezus opende voor hem de 

hemel. 

 

Maar juist als deze man, bij dat bad met de vijf 

zuilengangen, door Jezus wordt aangeraakt en de 

hemel geopend ziet, zijn er anderen die hier tegenin 

gaan. Die zich ertegen verzetten. Zij zijn ‘de Joden’, 

schrijft het evangelie, maar voor de zekerheid: Joden 

zijn ze natuurlijk allemaal. Ook Jezus was een jood, ook 

de mensen die hem volgden waren dat. In dit verhaal 

zijn ‘de Joden’ degenen die weten ‘hoe het hoort’. Ze 

zijn de stem van de regels van de traditie. 

Het is bijna komisch. De genezen man loopt het leven in 

met onder zijn arm het matje waarvan hij 38 jaar niet 

had kunnen opstaan. En wat zegt men tegen hem? Dat 

mag niet op sabbat, een matje dragen. 

 

Hierna gaan de critici naar Jezus toe. Ze zeggen hem dat 

hij zich echt van dit soort bevrijdend handelen hoort te 

onthouden op de sabbat. En dat hij niet zo pretentieus 

God zijn eigen ‘vader’ mag noemen. 

Daar begint de lezing van vandaag… 

 

Evangelielezing: Johannes 5,19-47 

 

Lied: ‘Eens, als de bazuinen klinken’: lied 769, 1+3+5  

(t. Tom Naastepad, m. volksmelodie uit Wales) 

 

 

Overweging 

 

Het is geen bekende tekst die we hoorden. Het verhaal 

van de man die genezen wordt, dat kennen sommigen 

van ons wel. Maar de reactie van Jezus vaak niet. Die is 

heftig. 

Hoe klinkt die reactie je in de oren? 

Wij zijn geoefende kerkgangers. We kunnen deze lange 

tirade wel plaatsen. We zijn gewend Jezus ‘zoon van 

God’ te noemen. En wie zoon van God is, mag zulke 

dingen zeggen. 

 

Maar stel je eens voor… 

Je zoon of dochter, of kleinzoon of kleindochter of 

buurmeisje, raakt anno nu in de ban van iemand die zo 

spreekt als Jezus in Johannes 5.  

Iemand met zoveel pretentie. Die het voortdurend over 

zichzelf heeft. Die doet of hij gelijk is aan God. Die veel 

oordeel uit over wie moeite met hem heeft. Die zegt: je 

moet helemaal voor mij kiezen. Want ik geef je toegang 

tot God en tot eeuwig leven. 

Wat zou je doen? Zou je dan niet doen wat je kon om je 

kind of kleinkind uit de buurt van deze persoon te 

houden? Zo iemand is eng, sektarisch, gevaarlijk. 
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Het is dus niet vreemd dat de schriftgeleerden om Jezus 

heen hem gevaarlijk vinden. 

 

Maar nu een andere blik op deze woorden. Laten we 

ons wat meer proberen te verplaatsen in Jezus: wat wil 

hij hier zeggen? Zegt hij in zijn monoloog wel dat hij 

gelijk is aan God? 

We moeten het doen met de woorden die Johannes 

ons doorgeeft. We weten daardoor nooit wat Jezus nou 

precies gezegd heeft tijdens zijn leven. Johannes heeft 

een gemeente voor zich. Hij wil de gelovigen iets 

duidelijk maken. Wanneer we het hele betoog lezen, 

komt er een lijn uit naar voren. De grote lijn is: Jezus en 

God zijn verbonden met elkaar. In Jezus kun je zien hoe 

God onder ons aanwezig is. 

 

Het is onwaarschijnlijk dat Jezus hier een dogma 

verkondigt: het dogma dat hij en God één zouden zijn. 

Hij lijkt zich in zijn leven juist ver te houden van 

geloofsregels. Kijk naar wat ik doe, zegt hij. In mijn 

daden kun je zien dat God erbij is. Dát is telkens weer 

de weg die hij wijst: laat je daden spreken. Daarmee 

maak je God waar. 

Maar het is niet mijn verdienste, zegt hij ook. Wat ik 

doe, komt niet uit mijzelf. ‘Wat ik doe getuigt ervan dat 

de Vader mij heeft gezonden.’ ‘Ik kan niets doen uit 

mijzelf.’ 

Deze verdedigingsrede kan een beetje verwarrend zijn. 

Op het eerste gezicht lijkt het of Jezus zichzelf steeds op 

de borst klopt. Maar dat doet hij niet. Telkens verwijst 

hij naar God. Dat gaat ver. Tot voorbij de dood. Zoals in 

het lied dat we zongen: ‘roep de doden tot getuigen’. 

‘Er komt een moment waarop alle doden zijn stem 

zullen horen’, zegt hij – hij bedoelt de stem van de zoon 

die enkel zegt wat de Vader hem ingeeft te zeggen. 

 

En dat oordeel? Hoe zit het daarmee? ‘Wie het goede 

gedaan heeft staat op om te leven, wie het slechte 

gedaan heeft staat op om veroordeeld te worden.’ Zo 

hard…? 

De priester-dichter Tom Naastepad dacht hierover na. 

Hij schreef het lied ‘eens als de bazuinen klinken’. Hij 

hoort in de Schrift vooral de vergeving. Als God recht 

spreekt, doet hij dat met genadige ogen, zegt 

Naastepad. Hij wil de dood van zijn vroegere vijanden 

helemaal niet. Daarom zullen juist de doden getuigen 

van het ware leven. Vooral die mensen die in onze ogen 

zo mislukt zijn: degenen ‘die de wereld heeft geweerd’. 

Zover gaat het in de Bijbel. Dat zelfs degenen die op 

deze aarde misdadigers zijn, de mensen die we 

opsluiten omdat ze gevaarlijk zijn, die ‘men dwingt te 

zwijgen’, tot getuigen van God worden geroepen. 

 

En nu een stapje terug. Terug naar de vraag die ik aan 

het begin stelde: wat wil Jezus hier zeggen? 

Deze hele monoloog van Jezus, die spreekt hij tot de 

mensen van de regels. Tot geloofsgenoten die vinden 

dat je vooral gewoon moet doen, in de pas moet lopen, 

de religieuze traditie moet voortzetten. Jezus neemt 

het op voor de man die die traditie doorbreekt. Die 

door een ingrijpende ervaring geraakt is; die daardoor 

veranderd is en wiens leven een compleet andere 

wending neemt – zoals de man meemaakte over wie ik 

in de inleiding vertelde. 

Ik denk dat beiden in ons midden vertegenwoordigd 

zijn. Degenen die vooral verlangen naar de 

vertrouwdheid van de traditie. En degenen die vooral 

verlangen naar Gods directe aanraking. Ik vraag me af: 

zitten die beide verlangens niet in ieder van ons…? 

 

Voor Jezus is vooral belangrijk hoe ze uitwerken. Hem 

gaat het uiteindelijk om opstanding. Ónze opstanding. 

Uit wat ons gevangen houdt; uit beknelling, kleinheid, 

gebrokenheid, moeizaam gemodder, somberheid… Dat 

is de ‘redding’ waar hij het over heeft. Net zoals in het 

vijfde vers van het lied dat we zongen. ‘Mensen, kom 

uw lot te boven! (…) Gij moet op een wonder hopen 

(…); want de Geest zal ons bestoken, nieuw wordt alle 

creatuur.’ 

Dat het zo mag zijn. 

 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon’: lied 

220, 1+4 (t. Jaap Zijlstra, m. Jos D’hollander) 1 zangers: 

 


