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Gezocht: mensenmens (m/v)  

 Johannes 5,1-18 
Het evangelie gaat over Gods 
hulpverlening. Om ons zijn hulp 
te verlenen werd Hij mens als wij.  
God ziet ons als compleet mens, met 
lichaam en ziel. Om ons als de mens die we 
zijn te hulp te komen: in onze 
hulpbehoevendheid als zowel voor ons 
lichaam als onze ziel, zoveel voor onze 
relatie tot mensen als onze relatie tot 
God. 
 
ontmoeting 
Jezus laat de tempel voor een moment 
links liggen en bezoekt het badwater 
Betzata, een plek van zieken, lijders, 
hulpbehoeftigen. Hij ontmoet daar een 
man die al 38 jaar ziek was. Een generatie 
ziek, en gaandeweg de hoop op herstel 
kwijtgeraakt.  
Jezus ziet hem als de mens die hij is: in zijn 
relatie tot mensen én in zijn relatie tot 
God. Wij worden door God werkelijk 
gezien zoals we zijn. 
 
hulpvraag 
De hulpvraag komt om te beginnen van 
Jezus zelf! ‘Wil je gezond worden?’ Die 
vraagt gaat om lijf en ziel van de man, om 
zijn ziekte en zijn zonde.  
De hulpvraag van de man zelf is op allerlei 
manieren verdrietig: hij heeft geen mens 
die hem helpt. Én: hij (b)lijkt hulp alleen 
nog te verwachten van de waterbron met 
zijn vermeende geneeskracht.  
Jezus reageert op beide dingen. Op zijn ‘er 
is niemand’ voor me om me te helpen. En 
op zijn levenslange hoop op genezing door 
het water van Betzata. Jezus laat hem 
weten: ‘Ik ben er! Gekomen voor jou! En: 
vergeet dat bad en luister naar Mij voor je 
genezing. Sta op, neem je bed op en loop.’ 
 
hulpverlening 
De man ontving Jezus’ hulp, maar had 
geen idee wie Jezus was. Maar een 
ontmoeting met Jezus is altijd bedoeld om 
zijn volgeling te worden. 
Jezus voegt de man later toe: ‘U bent nu 
gezond; zondig daarom niet meer, anders 
zal u iets ergers overkomen’. Oftewel: laat 
je ook dááraan helpen. 
Dat is Gods hulpverlening: redding naar 
lichaam én ziel.  

  
maandag, Exodus 3,1-17 
Gods hulpverlening betekent dat Hij heeft ‘gezien’ en ‘gehoord’ en dat Hij 
‘weet’ van het lijden (vers 7). Het betekent vervolgens dat Hij afdaalt om 
te bevrijden (vers 8). De overtreffende trap van Gods bevrijding uit 
Egyptes slavernij is dat Hij zich ons lot heeft aangetrokken en is gekomen 
om te bevrijden in Jezus Christus.  

Dank Hem voor dat en voor hoe Hij zich ons lot aantrok.  

 
dinsdag, Deuteronomium 24,17-22 
Deuteronomium gaat om de toepassing van Gods geboden voor het 
leven in het beloofde land. Tot twee keer toe wordt hier Gods 
hulpverlening als de standaard genoemd voor hoe zijn volk moet 
omgaan met de ander die hulpbehoeftig is.  

Denk na over hoe Gods genade en ontferming bepalend is voor hoe u 
omgaat met anderen die hulp nodig hebben. 
 

woensdag, Jesaja 55 
Gods hulpverlening bestaat uit eten en drinken, dat verzadigt zoals 
niets anders ooit verzadigen kan. Het betekent ontferming, vergeving, 
bevrijding, thuiskomen. Hij wil het ons nu doen proeven en ervaren 
(vers 6). Maar tegelijk belooft Hij het in overtreffende trap voor de 
toekomst (vers 12 en 13).   

We herkennen dit in Jezus’ woorden in bijv. Johannes 4,13-14: ‘Iedereen die 
dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een 
bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’  

 
donderdag, Jesaja 58 
Leven van Gods hulpverlening, betekent Hem zoeken met alles wat van 
jou is. En dat betekent niet alleen religieuze gewoonten bijhouden, maar 
ook zelf hulpverlenen. Leven zoals past bij God, lijken op je Heer. En dat 
betekent o.a. hongerigen voeden, onderdak bieden aan daklozen, 
naakten kleden, je bekommeren om je medemensen.  

Hoe merken God en uw omgeving dat u oprecht leeft van Gods 
hulpverlening en Hem zoekt met alles wat van u is? 

 
vrijdag, Johannes 11,17-44 
Gods hulpverlening betekent zijn bewogenheid én komen tot bevrijding 
tot in de dood.  

Verdiep je in Jezus’ bewogenheid en laat tot je doordringen hoe ver God 
hulpverlening is gegaan. 

 
zaterdag, 2 Korintiërs 9 
Hulpverlening onderling, ook met getrokken portemonnee, hoort 
blijkbaar eenvoudig bij Christus’ kerk zijn. Met het grote argument: 
Gods onuitsprekelijke gave (vers 15) 

Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. 

 
 


