
Jesus sê toe vir hom: “Staan op, tel jou goed op en loop.” 

Joh. 5:1-9 

3 Februarie 2019 

Inleiding en Videogreep: 

1. 

Gemeente. 

“Ek was eensaam en verlaat, al was mense rondom my...” Dit is hoe Vonkk lied 315 

begin – ŉ lied wat ons ook vandag aan die einde van die diens gaan sing.  “Ek was 

eensaam en verlaat, al was mense rondom my”. 

Ons vind aanklank by die lied omdat elkeen van ons op een of ander stadium in 

ons lewe so voel. Jy word omring deur mense, tog voel jy geheel en al alleen. 

 Kinders en jongmense kan somtyds so voel.  By die skool word hulle omring 

deur kinders en onderwysers.  Tog voel hulle baie keer geïsoleerd. 

 Dit gebeur ook in huishoudings.  Verskeie mans en vroue het al by my in die 

studeerkamer gesit en gesê dat hulle in hulle eie huis afgesonder voel.  Hulle 

staan in verhouding met hulle eggenoot of kinders, tog, ten spyte van die 

daaglikse interaksie voel die persoon alleen.  Dit voel vir hulle asof hulle op ŉ 

eiland is. 

 Seniors ervaar ook iets van die emosies.  Mense in ouetehuise worstel soms 

met die gevoel van alleenheid.  Hulle ken nie mense in die tehuis nie.  En wat 

die saak nog vererger is die feit dat die familie baie keer ver is en dit nie 

moontlik is om weekliks besoeke af te lê nie. 

Vriende. Dit is maar net ŉ paar voorbeelde.  Ek wil egter vandag stel dat die gevoel 

van alleenheid, isolasie en afstand al hoe meer algemeen is.  Ons lewe in ŉ 

wêreld waar gemeenskappe en families besig is om te disintegreer. Waar daar 

voorheen ŉ gevoel van gemeenskap en kohesie was – dat ek iewers behoort en 

inpas –  ervaar baie mense slegs ŉ oorweldigende gevoel van alleenheid. 

 Hoe behoort ons die verskynsel as Christene te hanteer en te beoordeel?  



 Hoe gemaak met die mense in ons eie kringe wat worstel met die gevoel van 

alleenheid? 

 En wat van u?  Dalk voel jy vanoggend alleen en ver van alles en almal, 

selfs God?  Waar vind jy vandag troos en hoop? 

Ek dink ons kan nie anders as om die Bybel oop te slaan en te kyk hoe Jesus die 

mense van Sy tyd hanteer wat alleen is nie.  Hierin sal ons weer opnuut Jesus se 

groot genade, liefde en simpatie kan aanskou.  Kyk ons na die manier waarop Jesus 

die onsigbare mense van sy tyd hanteer kom ons ook gou agter hoe ons die 

alleenmense van ons tyd moet hanteer. 

Kom ons lees Johannes 5: 1-9.  Direk daarna gaan ek ŉ videogreep vir ons speel 

wat die toneel pragtig vir ons uitbeeld. 

 

Prediking: (sittend) 

2. 

In vandag se teksgedeelte ontmoet ons ŉ man wat in alle opsigte alleen is.  

Ons vind hom in Jerusalem, by die bad van Betesda.  Hy is daar vir twee redes. 

 Die bygeloof het gedurende daai tyd bestaan dat ŉ engel van die Here 

van tyd tot afkom van die hemel en die water aan die beweeg sit.  

Natuurlik weet ons vandag dat die bad van Betesda tien teen een ŉ 

warmwaterbron was.  Wanneer die water van onder die aarde opgewel het, 

het die mense van daai tyd geglo dat die een wat eerste die water ingaan 

genees sal word. So het hy gewag vir sy beurt om eerste die bad in te gaan.  

Hoe lank hy al daar lê kan ons nie met sekerheid sê nie. 

 Die tweede rede hoekom hy by die bad sou wees, is om te bedel.  Omdat hy 

nie ŉ werk kon verrig en daar niemand was om vir hom te sorg nie, was die 

enigste wyse waarop hy ŉ bestaan kon maak deur te bedel.   

Hoekom is hy alleen?  Hy is alleen omdat hy siek is – wat fout is, kan ons nie 

met sekerheid sê nie.  Ons kan slegs aflei dat hy as gevolg van die kwaal baie statig 

beweeg. Elke keer wanneer die water in beweging kom druk iemand voor hom in.   



Hy sou ook miskien aanklank vind by Vonkk lied 315?   Daar is mense wat hom 

omring -  bedelaars, blindes, kreupeles. Daagliks word die bron deur ŉ menigte 

besoek.  Tog voel hy eensaam en verlaat. 

Die gevolg van die siekte is dat in twee opsigte alleen is.  

 In die eerste plek het hy as gevolg van die kwaal alle kontak met familie en 

vriende verloor.  Hy noem self dat wanneer die water in beweging kom daar 

nie een enkele persoon is wat hom kan help om in die water te kom nie. 

Familie en vriende sou hom verstoot omdat dit daar ŉ baie spesifieke 

beskouing was ten opsigte van siekte.  Gewoonlik was siek mense as 

onrein beskou en daarom moes die mense ten alle koste vermy word.  

Onreinheid was in ons moderne terme aansteeklik gewees.  Hiervan vind ons 

baie voorbeelde die Bybel.  

o Omdat hy van familie en vriend vervreem of afgesny was, het hy ook 

geen tuiste gehad nie.   

o Tien teen een moes hy aan die einde van elke dag sy slaapmat oprol 

en saam met al die ander melaatses, kreupeles prostitute, 

leerlooiers, dagarbeidersdonkiedrywers, misoptellers en self 

sommige handelaars die stad verlaat.   

o Die hekke van die stad was dan agter die rûe van hierdie randfigure, 

weggooimense toe gesluit.  Die man waarvan ons lees moes soos al 

die ander vuil, onheilige weggooimense skuilplek in die velde en 

lanings om die stad vind.   

o Indien die man die nag oorleef het sou hy weer met sy slaapmat na die 

bad van Betesda sukkel.  Daar het hy nie net gewag vir ŉ beurt om in die 

bad te klim nie en so genees te word nie, nee, daar het hy gebedel en 

op die wyse ŉ bestaan gemaak. 

 Dus vriende was die man in ŉ sosiale sin geïsoleer.  As gevolg van die siekte 

was hy ook in geestelike sin of in geloofsterme alleen.  Dalk moet ons dit 

bietjie anders verwoord:  As gevolg van sy gebrek en die onheiligheid wat 

daarmee gepaard gaan kon die man nie soos ander mense in die tempel 

offer nie en is hy per implikasie van God afgesluit.  Hy is dus van mens en 



van God verlaat.  Natuurlik maak dit nie vir ons sin nie.  Ons weet dat God se 

teenwoordigheid nie tot ŉ gebou beperk is nie en dat God se teenwoordigheid 

nie van ons afhanklik is nie.  Tog het die mense van die Bybel na die wêreld 

deur die spesifieke, dog, vreemde lens gekyk.  In die oë van die samelewing 

kon die man nie in verhouding met God staan nie as gevolg van sy onreinheid 

en sonde. 

Plaas jouself vir ŉ oomblik in die man se skoene? Dit was sekerlik ŉ doodsbestaan 

wat hy gevoer het? 

3. 

Binne die konteks betree Jesus die man se lewe? 

In die heel eerste versie van ons teksgedeelte lees ons dat Jesus in Jerusalem 

was vir een van die Jode se feeste.  

Gewoonlik was die gebruik dat jy heel eerste in die tempel gaan aanbid met jou 

aankoms in Jerusalem. Jesus tree egter geheel en al anders op.  Plaasvan om na 

die tempel te gaan en te aanbid loop hy direk na die bad van Betesda.   

 Wat kon Jesus se besluit motiveer?   

 Hy wou sekerlik nie in die bad in klim nie?  

  Hy gaan nie na die bad omdat dit toeristebestemming is nie?  

Nee, Jesus gaan na die bad van Betesda omdat hy weet dat die randfigure van 

sy samelewing daar saamdrom.  Die mense wat verstoot is, alleen is, drom daar 

saam.  Die kreupeles, blindes, siekes wag om daardie bad met hoop op ŉ 

wonderwerk. 

Net in die besluit van Jesus om eerder na die bad te gaan en nie na die tempel 

nie sien ons iets van Jesus se hart.  Sy liefde, empatie en omgee vir mense soos 

die is onverstaanbaar groot. 

4. 

Kom Jesus by die bad van Betesda aan vang sy oog dadelik die man.  Daar staan 

dat Jesus geweet het dat hy al vir ŉ baie lang tyd siek was.   

 Dalk het Jesus van hom by ander mense gehoor?   



 Dalk was hy bekend – mense het met ander woorde oor hom gepraat?   

 Dalk het Jesus net geweet dat sy nood onsettend groot is?   

Sonder dat die man weet wie Jesus is, of vir hulp vra, of selfs in Jesus se rigting kyk 

neem Jesus die inisiatief.   

Christus se hart gaan na die man uit. Bloot omdat Jesus barmhartig en genadig is 

betree hy die man se lewe. 

Jesus doen dit op ŉ ongelooflike wyse:  Hy vra vir die man of hy gesond wil word?   

In ŉ sekere sin is dit ŉ retoriese vraag.  Natuurlik wil die man gesond word.  Hy sou 

nie by die bad van Betesda gesit en wag het indien dit nie die geval was nie? 

Hy antwoord dan vir Jesus deur te sê dat daar niemand is om hom in die water te 

plaas sodra dit in beweging kom nie. 

Hy interpreteer dus Jesus se vraag slegs in ŉ fisiese kontes.  Verkeerdelik dink 

hy dat Jesus slegs verwys na die genees van sy fisiese kwale. Die genesing 

waarvan Jesus praat strek baie wyer as net die fisiese genesing. 

Nadat die man Jesus antwoord sê Jesus aan hom dat hy sy goed moet optel en 

moet loop. 

 Jesus genees egter nie net die man se fisiese kwaal nie.   

 Ook deurdat hy die man genees kan hy nou weer in die res van die 

samelewing integreer.  Hy kan nadat hy genees is weer voortgaan met sy 

normale doen en late binne sy familie en die groter samelewing.  Hy word dus 

ook op ŉ sosiale vlak genees.  

  Dit strek egter self verder as dit.  Lees ons die teksgedeelte verder sien 

ons dat Jesus weer die einste man in die tempel raakloop.  Waar hy 

voorheen nie kon aanbid, of selfs in verhouding met God kon staan nie, is hy 

nou weer instaat om in verhouding met God te tree.  Jesus genees dus die 

man ook in terme van sy geloof.  Dit wat afstand tussen die man en God 

gebring het, het Jesus uit die weg geruim.  Hy herstel die man se 

verhouding met God. 



Die wonderwerk wat Jesus hier verrig is dus nie net tot ŉ fisiese genesing beperk 

nie.  Nee, Jesus genees die man ook in terme van die integrasie in die groter 

samelewing en in terme van sy verhouding met God. 

Jesus gee dus die man weer sy lewe terug.  Waar hy voorheen, omring deur 

mense, alleen, ŉ doodsbestaan gevoer het, kan hy nou weer voluit leef in 

gemeenskap met sy familie en sy vriende, kan hy nou weer voluit in gemeenskap 

met God leef. 

5. 

Die wonderwerk wat Jesus in die teks verrig strek selfs verder vriende. 

In hierdie optrede van Jesus, dit wil sê, Jesus interaksie en uiteindelike genesing 

van die man, word Jesus die man se iemand wat hom bystaan.  Onthou, die man 

sê aan Jesus dat daar nie enkele persoon is wat hom kan bystaan wanneer die 

water in beweging kom nie.  Daar is nie vriende of familie wat hom kan help tot in 

die bad nie. 

Jesus sien sy alleenheid, isolasie raak.  Jesus sien dat daar niemand is wat hom 

kan bystaan nie.  En omdat Jesus se liefde so groot is vir die mensdom, selfs 

die randfigure van die samelewing, word Jesus daardie man se familie, se 

vriend wat hom bystaan.  Jesus word met ander woorde die man se pa, sy ma, 

Jesus word die man se broer en suster, Jesus word in die oomblik die man se 

vriend wat hom help. 

In die oomblik, deur ŉ hand van liefde aan die man uit te steek, verdwyn sy 

alleenheid soos mis voor die son en kry in Jesus ŉ nuwe aardse gesin en 

gemeenskap. 

6. 

Hoe sou u die teksgedeelte interpreteer en op jouself van toepassing maak?  Vind jy 

troos en hoop in die teksgedeelte? 

 Ek dink Jesus word in die eerste plek na wêreld gestuur as die groot 

Geneesheer?  Jesus se taak op aarde is om dit te genees wat siek is, om 

dit te herstel wat gebreek is. 



 Netsoos Jesus die inisiatief neem en daardie onbekende man ŉ nuwe 

lewe gee, so neem God die inisiatief deur Jesus na die wêreld te stuur en 

aan ons die lewe te skenk. 

 Daardie man vra nie vir die genesing nie.  Hy verdien dit nie.  Hy weet nie eers 

dat dit Jesus is wat met hom praat nie.  Tog gee Jesus die man ŉ nuwe begin.  

So ontvang ons ook Jesus, geloof en ŉ nuwe lewe sonder dat ons 

daarvoor vra of dit verdien.  Aan die kruis sterf Jesus vir mense soos ek en 

jy.  Mense wat sondig en in ongeloof gedompel is.  Hy sterf vir mense soos 

ons wat baie keer wonderwerke op die verkeerde plekke gaan soek. 

 Deurdat Jesus sterf, en opstaan word ons stukkende verhouding met God 

genees en herstel.  Deur te glo kry ons deel aan die verhouding, die nuwe 

lewe, vandag en elke dag. 

Ons sien egter dat ons Vader ook, ŉ persoonlike God is.  God weet van ons 

alleenheid en isolasie.  Hy weet dat ons na gemeenskap verlang.  Hy weet dat 

ons net iewers wil behoort.   

 Ek dink daar is ŉ stuk troos opgesluit in die wete dat God teenwoordig is juis 

daar waar mense ons verlaat.   

 Daar waar ons die alleenste voel, juis daar is God teenwoordig.   

 En ons moet dit besef – al sien ons nie die Here se hand in ons lewe raak nie 

beteken dit nie dat God afwesig is nie.   

 Nee, God is deur sy Gees in ons harte teenwoordig.   

 Dus is ons nooit werklik alleen nie.  God is elke oomblik van elke dag met ons. 

 

 

7. 

Ons weet met ander woorde nou dat ons nooit werklik alleen is nie.  God is met ons.   

Omdat Jesus egter as die groot Geneesheer vir elkeen van ons optree behoort 

ons ook ons lewens anders in te rig. 

 Kyk ŉ bietjie om julle?   



 Hoeveel mense is daar nie wat geen plek of tuiste het nie?  

  Hoeveel mense is daar nie wat alleen en afgesonder voel nie?   

 Op elke straathoek, in elke parkeerarea, in elke skool, in elke 

huishouding, in elke gemeente is daar mense wat omring is deur mense, 

maar wat eensaam en verlate voel.   

 Hoe behoort jy op te tree teenoor die mense van die lewe wat langs die bad 

van Betesda lê en wag vir ŉ wonderwerk?   

 Hoe behoort jy op te tree teenoor die mense wat alleen is? 

Ek dink ons moet soos Jesus juis die plekke opsoek waar die grootste nood is – 

telkemale eindig ons paadjie slegs by ŉ kerkgebou. 

Ek dink ons moet ons oë oop maak.  Ons moet soos Jesus die swakkes van ons 

samelewing raaksien. 

Ek dink ons moet soos Jesus in gesprek met die mense tree en hulle vra hoe 

ons kan help. 

Ek dink vriende, omdat Jesus daai iemand vir jou en my geword het, behoort ons 

ook die familie wat verlore is, die vriend wat nie meer daar is nie, word vir die 

mense wie ons paaie kruis. 

Mag ons op die wyse Christus sigbaar maak aan mense wat smag na ŉ 

wonderwerk. Mag ons die wyse die alleenheid wat mense ervaar bietjie vir bietjie 

verdryf. 

Amen 


