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Sondag, 15 Augustus 2021 

Skriflesing:    Johannes 5:1-17 

Tema:     Die Here reik uit in nood.   
 
VERKONDIGING 
Skriflesing 
Johannes 5:1-17 (Die Bybel 1983)  
Die genesing op die sabbatdag by Betesda 
1 Hierna was daar weer 'n fees van die Jode, en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. 2 By 

die Skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreeuse naam Betesda. Dit het vyf 

pilaargange gehad, 3 waar daar baie gestremdes gelê het: blindes, kreupeles en lammes. 5 Onder 

hulle was daar 'n sekere man wat al ag en dertig jaar lank siek was. 6 Jesus het hom sien lê en het 

geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra Hy vir hom: “Wil jy gesond word?” 
7 Die sieke het Hom geantwoord: “Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in 

beweging kom nie; en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in.” 
8 Jesus sê toe vir hom: “Staan op, tel jou goed op en loop.” 
9 Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. 

Dit was 'n sabbatdag. 10 Die Jode sê toe vir die man wat genees is: “Dit is 'n sabbatdag; jy mag nie 

jou goed dra nie.” 
11 Maar hy antwoord hulle: “Die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê: Tel jou goed op 

en loop.” 
12 Hulle vra hom toe: “Wie is die man wat vir jou gesê het: Tel jou goed op en loop?” 
13 Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het 

ongemerk weggegaan omdat daar 'n klomp mense op die plek was. 
14 Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom: “Kyk, jy is nou gesond. Moet nou nie meer 

sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie.” 
15 Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. 16 Die Jode 

het toe teen Jesus te velde getrek omdat Hy dit op 'n sabbatdag gedoen het. 17 Maar Jesus het 

Hom teen hulle verweer: “My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook.” 
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Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  
Vandag se boodskap loop weereens hand aan hand met dit wat in ons kategese-boodskap is. As 

ons na hierdie gedeelte in die Bybel kyk dan sal ons heel eerste kan sê dat Jesus gee om vir 

hierdie siek man. Net so gee Jesus vir jou en vir my om. En ons kan ook vir mekaar sê dat dit is 

ook die voorbeeld vir jou en vir my – om, om te gee vir die wêreld om ons. As ons wel ‘n bietjie 

dieper na hierdie gedeelte kyk dan word daar veel meer aan ons duideliker. Ons hoor ook hoe 

God ons nood en behoeftes werklik aanspreek en nie net voorgee om dit aan te spreek nie.  

 

Twee goed raak in hierdie interaksie tussen Jesus en die siek man bekend.  

Jesus wys vir ons dat Hy outoriteit het oor lewe. Hy demonstreer hierdie outoriteit deur ‘n man 

gesond te maak wat al 38 jaar lank siek was; eerste ding, en Hy doen dit op ‘n Sabbatdag; tweede 

ding. Al twee sake wys Sy outoriteit oor ons lewe uit. Sy gesondmaking van hierdie man wys vir 

ons Sy outoriteit oor die fisiese wêreld en as Hy dit op ‘n Sabbatdag doen, en in die proses die 

wet verbreek, dan wys Hy Sy outoriteit om die reëls van aanbidding te bepaal. So wys Jesus dus 

Sy gelykheid aan God. 

 

As ek en jy na hierdie gedeelte kyk, wat glo u wil hierdie gedeelte vir ons leer?  

Wel, daar is so 5 hoof gedagtes wat ons ter harte moet neem vanoggend. 

Hier word vir ons prentjies geskep van wat ons moet raak sien.  

 

Ons sien eerstens – 

 ‘n Prentjie van die wêreldse desperate nood. 

 Vers 2 tot 4: 
2 By die Skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreeuse naam Betesda. Dit het vyf 

pilaargange gehad, 3 waar daar baie gestremdes gelê het: blindes, kreupeles en lammes. 

 

By hierdie bad is daar mense in nood. Net so sien ons in die wêreld mense in nood. Ons is, ook 

van tyd tot tyd hierdie mense in nood. Die prentjie word vir ons gewys van mense wat geestelik 

swaar het. Net so is daar ‘n wêreld rondom ons waar mense in desperate nood lewe – blind, lam 

en uitgedroog geestelik. As mens geestelik siek voel het jy hulp nodig. En dit sluit mense wat 

afgemat voel in, maar ook dié wat blindelings lewe sonder om te besef dat al hulle trots en al hulle 

selfvoldaanheid hulle geestelike swak het.  
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Wat sien ons hier verder? 

Die mens soek altyd na dinge in hierdie wêreld wat hulle omstandighede beter sal maak. Hier sit 

hierdie mense by hierdie bad. Hulle houvas aan die hoop dat hierdie poel water hulle gaan 

gesond maak. Maar hierdie bad is beperk. Dit kan net een persoon op ‘n slag gesond maak.  

 

So is dit ook dat ons soms soek en soek vir dinge in hierdie wêreld om ons gelukkig te maak of 

vrede te gee of vervul te laat voel. Maar wat ons uit die wêreld kry is baie keer tydelik, 

onvoldoende, beperk en dood eenvoudig maar net teleurstellend.  

Dis die eerste prentjie wat ons hier sien.  

 

Dan sien ons tweedens –  

 ‘n Prentjie van Jesus se krag wat die nood van die wêreld kan aanspreek.  

Vers 5-9: 
5 Onder hulle was daar 'n sekere man wat al ag en dertig jaar lank siek was. 6 Jesus het hom sien 

lê en het geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra Hy vir hom: “Wil jy gesond word?” 
7 Die sieke het Hom geantwoord: “Meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in 

beweging kom nie; en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in.” 
8 Jesus sê toe vir hom: “Staan op, tel jou goed op en loop.” 
9 Oombliklik het die man gesond geword, sy goed opgetel en geloop. 

Dit was 'n sabbatdag. 

 

Heel eerste ding is dat Jesus sien hierdie man raak. Hy weet sommer dadelik hoe hierdie man al 

lankal sukkel en siek is. En dan reik Jesus uit na hom toe.  

So reik Jesus ook uit na elke mens toe met omgee, meegevoel en medelye. Hy reik uit en praat 

met jou en leer jou deur ... 

C Die boodskap van die Bybel 

C Die getuienisse van familie en vriende 

C Die prag en skoonheid van die natuur 

C Die gedagtes oor God wat elke mens se gedagtes deurboor 

 

Die Here reik onophoudelik uit na ons toe op allerhande maniere. Ons hoef nooit alleen te voel 

nie.  
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Ons sien hierdie man se hopeloosheid raak. Hy was heeltemal alleen in die wêreld. Daar was 

niemand wat hom na die bad kon help nie. So is dit soms met mense ook. Ons voel soms so 

alleen. Mense voel dat daar niemand is wat hulle kan help nie. Maar Jesus kan. Jesus sien jou in 

jou alleenheid raak.  

 

Dan wys die prentjie vir ons die Here Jesus se krag. Hierdie is ‘n belangrike punt – hierdie man 

het nie geweet hy is gesond gemaak totdat hy gehoorsaam was aan die bevel wat Jesus hom 

gegee het nie. Jesus het nie eers woorde gespreek wat beveel het – word gesond nie. Hy het 

dood eenvoudig die man beveel om tot aksie te gaan – “Staan op, tel jou goed op en loop.” 

 

Die man bewys weer sy geloof dat hy opstaan en loop. As hy nie geglo het in Jesus se bevel nie, 

sou hy maar net daar gelê het. Geen mens hoef in sy lewe aan te gaan soos wat hy of sy nog 

altyd aangegaan het, as slawe van sonde en korrupsie en desperate behoefte aan wêreldse dinge 

nie. ‘n Mens kan die genesende krag van Jesus ervaar wat jou lewe kan nuut maak. Al wat die 

mense hoef te doen is een eenvoudige ding – om genoeg te glo in die Woord van Jesus Christus 

en dan gehoorsaam te wees en presies te doen wat Jesus van hom/haar vra.  

Om in Jesus te glo is om vry te word, gesond te word, nuut te word, verlos te word, om anders te 

kyk na die wêreld. Dis om te besef, dat  om werklik gesond te lewe, beteken dat jy afhanklik, met 

vertroue, met oorhandiging en aanvaarding elke dag gehoorsaam aan Jesus sal lewe.   

 

 

Dan sien ons ook derdens –  

 ‘n Prentjie van ‘n dooie godsdiens wat probeer om die wêreld se nood aan te spreek  

 Vers 10-12  
10 Die Jode sê toe vir die man wat genees is: “Dit is 'n sabbatdag; jy mag nie jou goed dra nie.” 
11 Maar hy antwoord hulle: “Die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê: Tel jou goed op 

en loop.” 
12 Hulle vra hom toe: “Wie is die man wat vir jou gesê het: Tel jou goed op en loop?” 

 

Hier gaan dit oor mense wat in beheer wil wees i.p.v. God. Hierdie mense is meer begaan oor die 

feit dat hulle verwagtinge nie nagekom is nie. Hulle wou hierdie man bestraf omdat hy nie hulle 

voorskrifte volg nie, maar hulle moes eerder verwonderd gewees het oor die man wat genees is 

en eerder vrae gevra het oor hoe so ‘n wonderwerk gebeur het. 
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Die oproep hier is dat ons God al die mag in ons lewens moet gee. Nie op ons eie krag alleen 

staat maak nie en nie alleen vas hou aan mensgemaakte verwagtinge nie, maar op die krag en 

die verwagtinge van die Here! 

 

Ons sien ook vierdens –  

 ‘n Prentjie van die gelowige se verantwoordelikheid.  

vers 13-14 
13 Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het 

ongemerk weggegaan omdat daar 'n klomp mense op die plek was. 
14 Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom: “Kyk, jy is nou gesond. Moet nou nie meer 

sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie.” 

 

Iets om raak te sien is dat Jesus weer die man opsoek. Aanvanklik het Jesus hom in sy nood raak 

gesien en nou kry Jesus hom weer in die tempel om hom te herinner dat hy standvastig moet bly 

deur reg te lewe, weg van dit wat sy lewe kan verniel, die sonde. Weer is dit Jesus wat na hom 

toe kom om sy lewe gesond te hou.  

 

Dit is ons verantwoordelikheid om elke dag gesond te bly deur weg te hou van sonde en die dinge 

wat ons lewens swak maak. Jesus wil ons ook hier laat sien dat ons aktief besig moet bly om te 

groei in ons geloof, eerder as om maar net doelloos toe te laat dat die lewe met ons maak wat dit 

wil.  

 

 

Die laaste ding wat ons sien is –  

 ‘n Prentjie van die wêreld se verwerping van God se Seun, die Verlosser. 

Vers 15-17 
15 Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. 16 Die Jode 

het toe teen Jesus te velde getrek omdat Hy dit op 'n sabbatdag gedoen het. 17 Maar Jesus het 

Hom teen hulle verweer: “My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook.” 

 

Merk twee dinge hier op.  
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Die man vertel aan die Jode dat Jesus het hom gesond gemaak, nie om Jesus in die moeilikheid 

te bring nie, maar omdat hy gedink het dat die Jode daarby kan baat om Jesus beter te leer ken. 

Wanneer mens werklik begryp dat Jesus jou verlos en jou gesond maak, dan moet ander mense 

dit hoor en weet.  

 

Tweedens sien ons die hardkoppigheid van die Jode. Hulle staar hulleself so blind teen die wet 

wat oortree is dat hulle nie die wonder wat Jesus doen raak sien nie. Hulle is doelbewus besig om 

siek te bly. Ons moet altyd bereid wees om Jesus te hoor wanneer Hy ons leer in Sy Woord. Ons 

moet oopkop kan luister en werklik afbyt op dit wat kern is vir ons geloof. Wanneer ons verby ons 

menslike veronderstellings kan kyk, dan kan ons sinvol met God se waarheid besig wees en 

daaruit groei.  

 

Slot 
Geliefdes, u sien dat hierdie gebeurtenis vir ons ‘n prentjie gee van Jesus se motief. Hy soek ons 

uit en wil ons altyd genees van die alleenheid wat ons soms in ons lewens ervaar. Hy maak ‘n 

mens werklik gesond.  

Hy wys vir ons dat ons Sy bevel moet gehoorsaam en wanneer ons dit doen dan kom ons agter 

dat ons genees is en dat ons gehoorsaamheid aan Hom ons omstandighede beter maak.  

Hy waarsku ons dat ons nie net moet vaskyk teen die wêreldse ding nie, maar eerder moet soek 

na die dieper geestelike waarhede wat ons werklik vry maak.  

Hy vra dat ons verantwoordelikheid sal neem deur waaksaam te wees teen al die dinge wat ons 

kan lei na sonde en valsheid.  

En ek hoor ook dat ons namens Jesus moet getuig teen die wêreld wat Sy liefde wil afmaak as 

minderwaardig en onvanpas.   

Mag u hierdie week weer besin oor hierdie gedeelte en groei as gelowiges wat Jesus se genesing 

van jou lewe verstaan en uitleef elke dag.  

Amen 

 
 


