
Oog in oog met Jezus

Lees: Johannes 5: 8-18

De man uit Johannes 5 is ... ziek. Al achtendertig jaar lang. Hoe hij het zo lang heeft
kunnen volhouden? Ach hoop doet immers léven.
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 ..." 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. "Sta op, neem uw matras op en wandel. En terstond werd
de man gezond en nam zijn matras op en ging zijns weegs."

Vragen:

1 Een (langdurig) zieke heeft bepaalde verwachtingen van zijn familieleden, zijn
mede-gemeenteleden en van zijn Heiland Jezus. Kunt u zich daar een beeld
van vormen?

2 Hoe geeft u Jezus een plaats in uw bezoekwerk?

3 Wat denkt u - in Jezus' naam - te kunnen doen aan de nood van van langdurig
zieken?
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