
Ik-heb-geen-mens! Johannes 5: 7m

De man van Johannes 5 is ... ziek. En hij zal dat blijven ... tenzij ... tenzij er een wonder gebeurt.

Daarom hebben z'n vrienden hem naar Bethesda gebracht. Een ziekenhuis, een sanatorium, even

buiten de muren van Jeruzalem, bij de Schaapspoort.

Bethesda: Huis-van-de-dubbele-vijver. Beter bekend onder de naam:

Huis-van-barmhartigheid.

Mooie naam voor een ziekenhuis. Maar dat is haast te-mooi-om-waar-te-zijn.

Er is in dit Bethesda ... helemaal geen barmhartigheid.

Het is één en al ellende wat je daar aantreft: zieken, blinden, verlamden, uitgemergelde mensen.

Niets dan ellende. Maar liefst 5 zuilengangen vol.

En hulpvaardigheid ... ach, vergeet het maar. Iedereen in Bethesda denkt alleen maar aan zichzelf.

Je moet in Bethesda knokken voor jezelf. 

En genezing ... ach, kom nou. Af en toe daal er een engel in het water. Wie het eerst het water kon

bereiken werd genezen. Maar hoe vaak gebeurde dat?

Voelt u hoe ónbarmhartig Bethesda was?

De man uit Johannes 5 kan er over meepraten: "Here, ik heb geen mens ..." 

In enkele woorden komt een ontstellende nood naar voren.

Nee, een méns heeft hij niet meer. Uit het oog, uit het hart - zeggen we wel eens. 

Het is bittere werkelijkheid voor deze mens. Hij hoort er blijkbaar niet meer bij. Hij is iemand

om-over-het-hoofd-te-zien geworden.

De man van Johannes 5 heeft het moeten ondervinden.

Voor z'n familie en vrienden heeft het al gauw veel-te-lang-geduurd.

Hij telt niet meer mee. Hij hoort er niet meer bij. Hij is vergeten!

Hoe hij het zélf zolang volhoudt: Ach, hoop doet immers léven!

En toch ... de man ligt te wachten op iets, waarvan hij vrijwel zeker weet, dat het nooít meer zal

komen.

"Here, ik heb geen mens ..."

En dan ineens staat Jezus naast hem.

"Wilt gij gezond worden?"

Rare vraag. Wie vraagt nou zoiets? Dáárom ligt hij hier toch al die jaren? Waarom ga je ánders naar

een ziekenhuis of sanatorium?

Om gezond te worden, ja ... natuurlijk!

Aan élke strohalm klamp je je toch vast? Je hebt er toch álles voor

over ... om weer beter te kunnen worden?

"Wilt gij gezond worden?"

"De zieke antwoordde Hem: Here, ik heb geen mens ..."

Geen mens! Deze man in Bethesda verwacht het alleen nog maar van mensen. Dat Jézus voor hem

die méns zou kunnen zijn, komt blijkbaar niet meer bij hem op.

Misschien ook dat velen hem die vraag al eens hebben gesteld.

Misschien ook dat velen hem in zijn verwachtingen hebben teleurgesteld.

"Here, ik heb geen mens ..."

Moet je nou eerst zó ver komen: geen mens!, voor dat je bij Jezus terecht komt?

Nee ... niet de mán komt bij Jezus terecht, Jézus komt bij de man!

Jezus zag en wist - schrijft Johannes.

De man is in het oog van Jezus gekomen. Jezus zíet de man. Hij ziet de man met zijn ontfermende

ogen. En  Hij wéet dat hij daar al een mensenleven lang ligt. Daarvoor is Jezus toch niets minder dan

de Zoon van God, de Heiland der wereld?

Bovendien ... Jezus gaat nooit om de nood heen. Hij gaat er altijd op in. Hij dóet er wat aan. Hij

geneest. Hij herstelt wat verbroken is. Hij maak heel wat kapot is gegaan.

Jezus komt bij de man van Johannes 5. Het meest opvallende is wel, dat het op de sabbat gebeurt.

Bovendien ... op een feestelijke sabbat. Eén van de feesten van het Joodse volk.



Wanneer Jeruzalem, de stad van God, volgestroomd is met feestvierende pelgrims, wanneer er

vreugde en gezelligheid is op de straten, wanneer er gezongen en gebeden wordt in en rondom de

tempel, het huis van God ... bezoekt Jezus het ziekenhuis Bethesda even buiten de muren van de

stad.

Voor de Heiland wordt het pas feest ... als Hij het ook voor anderen tot een feest kan maken.

"Wilt gij gezond worden?"

"Sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd de man gezond en nam zijn matras op en

ging zijns weegs."

Gezond! En dat ... na 38 jaar: een mensenleven lang!

Ach, weet u, ....

We zullen moeten ontdekken, dat Jezus al geruime tijd naast ons staat en tot ons zegt: "Zie, dé

mens!"

Zie, Ik-ben-de-mens, die je weer op de been helpt.

Ik-ben-de-mens, die ook voor jou aan het kruis is gestorven. 

Ik-ben-de-mens, door mensen verworpen, opdat ook jij weer  door God aangenomen zoudt worden. 

Ik-ben-de-mens, die mijn leven heeft gegeven, opdat ook jij weer zoudt kunnen leven binnen de

grenzen van het Koninkrijk van God.

Ik-ben-de-mens, de man van smarten, die in nood en dood, ook jouw kruis heb willen dragen.

Ik-ben-die-mens!

In Bethesda bij Jeruzalem brengt Christus een beweging op gang vanuit de hemel ...naar de aarde.

Een beweging, niet in het water, maar in mensen.

Het Koninkrijk van God wordt zichtbaar in het Huis-van-Gods-barmhartigheid, even buiten de muren

van Jeruzalem.

Een beweging van Gods liefde, van Gods bewogenheid, van Gods ... barmhartigheid.

In Jezus - de Zoon, zoekt God - de Vader, Zijn volk in nood weer op. Steeds weer. De eeuwen door.

Ondanks menselijke ontrouw ... blijft God trouw.

Ondanks eigenzinnig ongeloof ... schenkt God geloof.

Blinden gaan het zien ... verlamden gaan op weg ... het wordt feest in Jeruzalem, in de tempel, in de

gemeente, wanneer Jezus langs komt en tot je zegt:  Ik ben díe mens, die naast je staat en je weer op

de been helpt. Sta op ... en wandel!
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