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Wat ging vooraf?
Jezus heeft twee bijzondere 
ontmoetingen gehad: met Nikodemus 
(Johannes 3) en met een Samaritaanse 
vrouw (Johannes 4). Na de ontmoeting 
met de Samaritaanse hebben de mensen 
in Sichar gevraagd of Jezus daar nog even 
wilde blijven. Na twee dagen reist Jezus 
verder en volgt een derde ontmoeting: nu 
met een hoveling, een dienaar van koning 
Herodes.

Niet geëerd in zijn vaderland
De verzen 43 en 44 hebben al voor 
heel wat hoofdbrekens gezorgd bij 
Bijbeluitleggers. Er staat dat Jezus verder 
trok naar Galilea ‘want hij had zelf 
gezegd dat een profeet in zijn vaderland 
niet wordt geëerd’. Als je dat leest, denk 
je: Hij ging dus weg uit zijn vaderland 
naar een plek waar hij wel geëerd zou 
worden. Maar dat ging Jezus nu juist niet! 
Hij ging uit Samaria naar Galilea. 
De vertalers van de Willibrordvertaling 
en de Naardense Bijbel hebben 
geconcludeerd dat het Griekse woord 

‘gar’ in dit geval vertaald moet worden 
met ‘en dat terwijl’ of met ‘hoewel’. Dan 
klinkt de zin een stuk logischer, maar 
vreemd is het wel – want het woord ‘gar’ 
betekent verder altijd want. De exegeet 
Dr. E.L. Smelik gaat er in zijn studie van 
het Johannesevangelie vanuit dat ‘want’ 
wel de juiste vertaling is. En hij geeft ook 
een mogelijke verklaring: de evangelist 
bedoelt eigenlijk te zeggen dat Jezus toen 

pas, na dat oponthoud in Samaria, naar 
Galilea ging. Waarom hij daar zo lang 
mee wachtte? Omdat een profeet in zijn 
vaderstad niet geëerd wordt. 
De vertalers van de Statenvertaling 
hadden nog weer een andere verklaring: 
zij gaan ervan uit dat de evangelist het zo 
opschrijft omdat Jezus naar Kana ging, 
en niet naar Nazaret. 
We zullen wel nooit weten wat er nou 
precies met dit vers bedoeld wordt. Maar 
het laat mooi zien hoe een Bijbelvers veel 
vragen kan oproepen.

Hoveling
De man die Jezus om hulp vraagt, is 
een hoveling, in dienst van koning 
Herodes. Als hij Jezus om hulp vraagt, 
is het eerste antwoord: ‘Als jullie geen 
tekenen en wonderen zien, geloven jullie 
niet!’ Maar het gaat deze man niet om 
wonderen; het gaat hem om zijn zoon. 
En dan doet Jezus een groot beroep op 
zijn vertrouwen: ‘Ga maar naar huis. Uw 
zoon leeft.’ De man geloofde Jezus, zo 
vertelt het verhaal. En dan gaat hij weer 
terug naar huis. Jezus gaat niet met hem 
mee, hij heeft niets anders meegekregen 
dan de belofte dat zijn zoon leeft. En dat 
is genoeg.

Het zevende uur
De evangelist Johannes vertelt af en toe 
hoe laat het is. Niet omdat hij wil dat zijn 
lezers op de klok kijken, maar omdat die 
tijdstippen een eigen verhaal vertellen. 
Bij de ontmoeting met de Samaritaanse 
vrouw vertelde de evangelist dat het 
gebeurde rond het zesde uur (dat wil 
zeggen: na zonsopgang, dus rond de 
middag). En vandaag horen we hoe laat 
de jongen genezen is: precies op het 
moment dat de vader met Jezus sprak, op 
het zevende uur. (‘Een uur na de middag’, 
vertaalt de NBV.) Zeven is het getal van de 

volheid; de zevende dag is de dag van de 
Eeuwige. Als het zevende uur aanbreekt, 
dan weet je hoe laat het is: Dan komt God 
zelf aan het woord.

Het tweede wonderteken
Dit was het tweede wonderteken dat Jezus 
deed, zo vertelt het verhaal. Het eerste 
wonderteken was bij de bruiloft in Kana 
(Johannes 2), dit is het tweede en hierna 
zullen er nog vele volgen. Johannes zal er 
dan niet meer steeds bij zeggen om het 
hoeveelste wonder het ging. Misschien is 
dat ook niet bij te houden; niet voor niets 
zal de evangelist aan het eind van zijn 
boek verzuchten dat als je echt alles over 
Jezus wilt vertellen, de wereld te klein 
is voor alle boeken die dan geschreven 
moeten worden (Johannes 21:25).

Voorbereiden
Wat heb je nodig?

Johannes 4:43-52 27 juni 2021
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Een hoveling uit Kafarnaüm komt naar 
Jezus toe omdat zijn zoon ziek is. Hij 
vraagt Jezus om met hem mee te gaan, 
voordat zijn kind sterft. Jezus zegt 
dat hij naar huis kan gaan, zijn zoon 
leeft. Later blijkt dat de zoon precies 
op datzelfde moment genezen is van 
zijn ziekte.
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Vieren
Wat heb je nodig?

Johannes 4:43-52 27 juni 2021
 

Kindermoment in de dienst
Vertel de kinderen het volgende verhaal:

Meneer Andersnog is groenteman. 
Iedereen in het dorp komt graag bij hem 
in de winkel. Niet alleen omdat hij de 
lekkerste wortels en sappigste appels heeft. 
De mensen komen graag binnen omdat 
meneer Andersnog net een beetje extra 
geeft. En een beetje extra, dat kan iedereen 
wel gebruiken!
Noud Nood is net verhuisd van de 
grote stad naar het dorp. Hij gaat voor 
het eerst de groentewinkel binnen. Hij 
opent de deur en het belletje rinkelt. 

‘Goedemorgen!’ meneer Andersnog knikt 
hem vriendelijk toe. ‘Wat mag het zijn 
voor u?’ 
Noud Nood pakt zijn lijstje erbij. ‘Vijf 
mandarijnen en drie walnoten graag!’ 
Meneer Andersnog pakt de spullen en 
geeft de papieren zak aan Noud. ‘Anders 
nog iets?’ 
Noud schudt zijn hoofd. Hij geeft de 
groenteman vijf euro en wacht op zijn 
wisselgeld. 
Meneer Andersnog geeft twee euro vijftig 
terug. ‘Anders nog iets?’ 
Noud Nood kijkt verbaasd. ‘Euh, nee, ik 
denk het niet.’ Maar de groenteman blijft 
hem geduldig aankijken. Noud wordt er 
zenuwachtig van. Hij kijkt nog eens op 
zijn verfrommelde lijstje. Nee, er staat echt 
niks meer op. Dan kijkt hij om naar de rij 
mensen achter zich. Ook zij kijken hem 
vragen aan. ‘Euhm’, mompelt Noud; ‘Doe 
dan nog maar…een peer?’ 
De andere klanten in de winkel beginnen 
te lachen. Zij weten allang wat Meneer 
Andersnog bedoelt. Want zij zijn vaste 
klant. Mevrouw Geefgraag tikt hem op 
de schouder. ‘Hij vraagt of je nog iets 
anders nodig hebt’, zegt ze. ‘Iets anders 
dan uit de groentewinkel. Iets waar je blij 
van wordt, iets dat je een fijn gevoel geeft. 
Bijvoorbeeld aandacht of een knuffel.’ 

Daar kijkt Noud van op. Hij denkt diep 
na. ‘Nou, nu u het zo vraagt’, zegt hij. ‘Ik 
kan wel een beetje rust gebruiken. Die 
verhuizing heeft er behoorlijk ingehakt!’ 
Gelijk komt meneer Andersnog achter zijn 
toonbank vandaag. Hij schuift een stoel 
onder de billen van Noud en een krukje 
onder zijn benen. ‘Ga lekker zitten!’ zegt 
hij. Ik breng je zo een kopje koffie!’ En ík 
loop met je mee om je tas te dragen’, zegt 
mevrouw Geefgraag. 
Na een poosje loopt Noud de winkel uit. 
Met mevrouw Geefgraag die voor hem 
uit loopt met de tas. Wat een fijne winkel, 
denkt Noud Nood bij zichzelf. ‘Een winkel 
met een beetje extra!’ 

Vertel de kinderen dat het thema van 
vandaag is: wat heb je nodig? Iedereen 
heeft eten en drinken nodig om te kunnen 
leven, dat weten we allemaal. Maar wat 
heb je nodig om fijn te kunnen leven? Daar 
gaan ze vandaag over nadenken.

Werkblad en tips

o
Het tijdschrift Kleur in de Kerk biedt 
werkbladen bij de verhalen in Kind 
op Zondag. Jezus geneest de zoon 

van de hoveling. Met het werkblad plakken 
de jonge kinderen een dokterskoffer in 
elkaar om mee te spelen. Op het andere 
werkblad staat een kaart om naar iemand 
te sturen die beter is geworden.
 
Lied
Luister samen naar het lied ‘Alles wat  
ik nodig heb’ van Lars Gerfen, zie  
www.kindopzondag.nl.

Tweede zondag van de zomer 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 3:25-4:6

Antwoordpsalm 119:9-16 (30)

Epistellezing 2 Korintiërs 8:9-15

Lezing uit het Evangelie Marcus 5:22-43

Alternatief leesrooster
Hosea 14:1-7
Handelingen 9:36-43
Johannes 4:43-52

Lezen en Zingen

13
 ju

ni
 2

02
1

27
 ju

ni
 2

02
1


