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Wat voorafging
Bij het bad van Betzata zat een man al 
achtendertig jaar te wachten op genezing. 
Jezus heeft hem op een sabbat beter 
gemaakt. Toen joodse mensen daar 
kritiek op hadden, antwoordde Jezus dat 
zijn Vader onophoudelijk werkt en dat hij 
dat dus ook doet.

Drie onderwerpen
Jezus vertelt drie dingen, in de lezing van 
vandaag. In de eerste plaats vertelt hij dat 
hij niets uit zichzelf doet, hij werkt alleen 
namens zijn Vader. In de tweede plaats 
vertelt Jezus dat op een dag de doden 
uit hun graf zullen opstaan – sommigen 
om te leven, anderen om veroordeeld te 
worden. En het derde dat Jezus vertelt, is 
dat hij niet alleen over zichzelf getuigt; 
ook Johannes de Doper heeft immers 
gezegd dat Jezus echt de Messias is.

Niets uit zichzelf
De mensen in Jeruzalem kunnen het niet 
plaatsen, wat Jezus allemaal doet. Het 
past niet bij wat mensen horen te doen 
en te laten. Dat klopt ook wel, zo blijkt 
uit de woorden van Jezus: want wat hij 
doet, past niet bij mensen, maar bij God. 
Jezus vertelt dat hij doet wat hij de Vader 
ziet doen. Met andere woorden: als Jezus 
spreekt en handelt, horen en zien we God 
zelf spreken en handelen.

‘U zult verbaasd staan!’ zegt Jezus erbij. 
En dat is nog zacht uitgedrukt, als je 
bedenkt wat er al gebeurd is en wat in dit 
evangelie nog allemaal komen gaat.

Doden staan op
In het Oude Testament en in de 
evangeliën wordt maar zo nu en dan 
gesproken over het leven na de dood. 
Het hier en nu lijkt voor de vertellers 
minstens zo belangrijk als wat later nog 
komt. Maar in dit gesprek schetst Jezus 
de toekomst: Op een dag zullen alle 
doden zijn stem horen en uit hun graf 
opstaan. Wie het goede gedaan heeft, 
staat dan op om te leven; wie het slechte 
gedaan heeft, staat op om veroordeeld 
te worden. (Bij deze woorden kunnen 
we ook nog even terugdenken aan wat 
Jezus in de lezing van vorige week tegen 
de genezen man zei: ‘Zondig niet meer, 
anders zal u iets ergers overkomen.’ 
(Johannes 5:14))

Getuige
In zekere zin is Jezus zichzelf aan het 
verdedigen, in de tekst van vandaag. 
Daarbij heeft hij geen getuigenis van een 
mens nodig, zo zegt hij zelf. Maar omdat 
hij echt wil dat zijn toehoorders hem 
geloven (‘om u te redden’) noemt Jezus 
toch een belangrijke getuige. 
In Johannes 1:19-28 is verteld dat de 
priesters uit Jeruzalem mensen naar 
Johannes stuurden om hem te vragen 
wie hij was. (Voor mensen met een goed 
geheugen: we hebben dat verhaal gelezen 
op de tweede zondag van Advent.) Het 
leek wel een soort verhoor, en Johannes 
gaf een duidelijk antwoord: Hij was niet 
zelf de Messias, na hem zou iemand 
komen die groter was dan hij.
Jezus brengt dit in herinnering, en hij 
zegt erbij dat zijn toehoorders zich een 
tijd ‘in het licht van Johannes hebben 
verheugd’. Met andere woorden: ze 
vonden Johannes een goede profeet. 
Waarom geloven ze nu dan niet wat 
Johannes wel geloofde?

Onbekende lezing
De lezing van vandaag is vrij onbekend; 
in de gebruikelijke leesroosters van A-, 
B- en C-jaar komt dit gedeelte niet voor. 
De reden dat we het nu toch lezen, is dat 
het Oecumenisch Leesrooster dit jaar een 

‘Johannes-jaar’ aanbiedt. Zie voor meer 
informatie daarover bladzijde 00.

Met de kinderen
De lezing van vandaag is theologisch 
interessant, maar wat vertel je erover aan 
kinderen? We nemen de kinderen eerst 
mee terug naar het verhaal van vorige 
week: bij het bad van Betzata werd een 
zieke man genezen. In het verhaal van 
deze week zien we hem nog met zijn 
mat door de straten wandelen. Dat roept 
vragen op omdat het sabbat is – mag je 
wel een mat dragen op de rustdag? En 
mag Jezus zieke mensen beter maken 
op de rustdag? Daarop horen we Jezus 
vertellen over zichzelf: Hij werkt namens 
God. Dat heeft Johannes de Doper al 
gezegd.

Voorbereiden
Ik doe het niet uit mezelf

Johannes 5:19-36a 11 juli 2021
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WELK VERHAAL LEZEN WE? 
Jezus is in gesprek met mensen die 
kritiek op hem hebben. Hij zegt dat 
hij niets uit zichzelf doet – hij doet 
alleen wat de Vader van hem vraagt. 
Ook verwijst Jezus naar Johannes de 
Doper, die gezegd heeft dat Jezus echt 
de Messias is.
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Vieren
Ik doe het niet uit mezelf

Johannes 5:19-36a 11 juli 2021
 

11
 ju

li 
20

21

Gesprek met de kinderen
Vertel de kinderen dat u een brief heeft 
geschreven. U twijfelt alleen nog een 
beetje of u hem moet versturen. Misschien 
kunnen de kinderen u daar een beetje 
bij helpen? Lees de brief plechtig aan de 
kinderen voor:

Beste, geachte politie,
Hierbij laat ik u weten dat er gisteren een 
auto over de stoep reed.
Zomaar midden op de dag! En ook nog 
midden op de stoep!! Dat mag toch 
helemaal niet?
Het was een ambulance, dat wel.
Ze kwamen een mevrouw helpen die 
gevallen was.
Die mevrouw is nu weer beter, dus dat is 
fijn.
Maar toch: rijden op de stoep, dat mag 
niet. 
Als iedereen dat gaat doen, kunnen we net 
zo goed de stoep afschaffen!
Wilt u de mensen van de ambulance 
daarom een enorme, VETTE boete geven? 
Met de groeten van de dominee, zeg dat er 
maar bij.
Dan gaan ze de volgende keer vast het 
laatste stukje lopen, want dat kan net zo 
goed.
Met vriendelijke hartelijke groet,
Dominee x.
p.s.: Komt u ook eens naar de kerk? 
Daar kunt u veel van leren, over liefde en 
vergeving enzo.
p.s. 2: Komt u dan wel met de fiets? Want 
we willen hier geen auto’s op de stoep.

Wat vinden de kinderen: Moet u de brief 
versturen? Waarom wel of niet? Ze mogen 
het eerlijk zeggen hoor, u wordt niet boos 
als ze het niet zo’n goed idee vinden!
Vertel aan het eind van het gesprek dat het 
geen echte brief was. Het heeft te maken 
met het Bijbelverhaal van vandaag, waarin 
Jezus iets doet wat niet mag. Of toch wel?

Werkblad en tips

o
Het tijdschrift Kleur in de Kerk biedt 
werkbladen bij de verhalen in 
Kind op Zondag. Op het werkblad 

voor jonge kinderen zie je Jezus te midden 
van de mensen in de synagoge in gesprek. 
De kinderen knippen de rondjes uit en 
plakken ze op de juiste plaats. Het andere 
werkblad sluit aan bij een werkvorm in 
Kind op Zondag: het is een happertje dat 
laat zien wat je kunt gaan doen.

Lied: Het moment
Stilletjes staart hij maar wat voor zich uit,
hij piekert en peinst, maar hij maakt geen geluid.
Hij wacht bij het water op een mooi moment
van golven, genezing… hij is het gewend.

Wat is jouw moment?
Wat is jouw moment?
Als je haast wanhopig bent
maar door Jezus wordt herkend
is het jouw moment!

Vriendelijk vraagt hij: ‘Waar wacht u nog op?
Geloof in het leven, al ben je doodop.
Geloof dat je lopen kan, God gaat je voor
op wegen van wijsheid, stap snel in zijn spoor!’

Wat is jouw moment?
Wat is jouw moment?
Als je haast wanhopig bent
maar door Jezus wordt herkend
is het jouw moment!
Tekst: Erik Idema
Muziek: Gerard van Amstel
 

Vierde zondag van de zomer 
Jaar A

Lezing uit het Oude Testament Jesaja 52:1-6

Antwoordpsalm 85

Epistellezing Efeziërs 1:1-14

Lezing uit het Evangelie Marcus 6:6b-13

Alternatief leesrooster
Jesaja 26:7-19
Handelingen 24:10-21
Johannes 5:19-36a

Lezen en Zingen


