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In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf 
zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata1 heet. 

Daar lag een groot aantal zieken, blinden, 
kreupelen en misvormden. Er was ook iemand 

bij die al achtendertig jaar ziek was. Jezus zag hem 
liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen 
hem: ‘Wilt u gezond worden?’ De zieke antwoordde: 
‘Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om 
mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is 

een ander al vóór mij in het water.’ Jezus zei: 
‘Sta op, pak uw mat op en loop.’ En meteen werd de 

man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep.

Johannes 5:2-9

7

1 Betzata – Andere handschriften lezen: ‘Bethesda’; 
   weer andere handschriften lezen: ‘Betsaïda’.



dag 1
Ga niet aan mij voorbij

Als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik van oude 
gezangen houd, van die prachtige Engelse hymnen. Ik 
luister ernaar, maar ik zing ze ook vaak. Dat gaat dieper 
dan nostalgie of muzieksmaak. Die gezangen geven uit-
drukking aan een geloof waar ik eenvoudigweg niet zonder 
kan. Ik zing ze niet alleen omdat ik daar zin in heb, maar 
omdat ik het nodig heb.
Ik herinner me de donkere tijd toen ik na mijn ongeluk in 
het ziekenhuis lag. Ik wilde zo ontzettend graag huilen – 
en de rest van mijn leven blijven huilen. In plaats daarvan 
verdrong ik mijn tranen en troostte mezelf met een van die 
klassieke gezangen:

 Goede Heiland,
 hoor mijn smeken;
 wanneer Gij and’ren roept,
 ga niet aan mij voorbij.

7
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Als ik die woorden zong of de melodie zachtjes neuriede 
in de nachtelijke stilte van mijn ziekenhuiskamer, moest ik 
altijd denken aan het bad van Bethesda in Johannes 5. Als 
vrienden me opzochten in het ziekenhuis, vroeg ik hun 
vaak dat gedeelte voor te lezen. Johannes vertelt over een 
man die al achtendertig jaar naast het bad van Bethesda ligt. 
En dan staat er dat Jezus hem ziet liggen en weet ‘hoe lang 
hij al ziek was’ (vers 6). Jezus gaat naar hem toe en stelt hem 
een vraag. Ik weet niet hoe vaak ik me heb voorgesteld dat 
ik daar bij het bad van Bethesda lag, naast die verlamde 
man op zijn rieten slaapmat. Daar lagen we dan samen te 
wachten. Hij wachtte tot een engel neerdaalde in het bad en 
het water in beweging bracht. Dan zou hij op een of andere 
manier naar het bad weten te kruipen en zich in het wa-
ter laten zakken om op bovennatuurlijke wijze genezen te 
worden. Hij wachtte op een engel, maar ik wachtte op Jezus. 
Want ik wist dat Gods Zoon zelf zou komen. Hij zou daar 
opeens in de schaduw van de zuilengang staan en zijn blik 
laten glijden over de invalide mannen en vrouwen die daar 
bij de rand van het bassin lagen te wachten, met wanhoop in 
hun ogen. In mijn verbeelding zag ik Hem stilhouden bij het 
bad, terwijl zijn discipelen zich afvroegen waarom Hij
treuzelde en niet gewoon doorliep naar de tempel. 
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En dan zou ik Hem roepen en smeken niet door te lopen, 
mij niet voorbij te gaan: ‘Heer Jezus, hier ben ik! Loop mij 
alstublieft niet voorbij! Genees mij, alstublieft! Help me toch. 
Laat me hier niet liggen!’
In werkelijkheid zag Jezus mij al die tijd al, hoewel ik dat 
toen niet begreep. Hij kende me. Hij kende mijn angst, mijn 
verdriet, mijn wanhoop, mijn verlangens, en mijn verplette-
rende nood. En Hij ging niet aan mij voorbij. In al die jaren 
is Hij nooit aan mij voorbijgegaan. En Hij zal ook nooit aan 
mij voorbijgaan – tot in eeuwigheid. Dat ik bij het bad van 
Bethesda lag, was natuurlijk alleen in mijn verbeelding. 
Maar Jezus’ niet-aflatende ‘waakzorg’ en mededogen zijn 
geen verbeelding. Psalm 77 gaat over een van de moeilijkste 
episodes uit de turbulente geschiedenis van het volk Israël. 
De dichter realiseert zich dat God ook toen nabij was, ook 
al was daar op dat moment weinig van te merken. ‘Door de 
zee liep uw weg,’ herinnert hij zich, ‘door de wijde wateren 
uw pad, maar uw voetsporen bleven onzichtbaar’ (vers 20). 
Met andere woorden: we konden U nergens zien, en we 
voelden niets van uw aanwezigheid in die verschrikkelijke 
tijd die ons hart verscheurde, maar achteraf beseffen we dat 
U ons hebt geleid en dat U ons bij elke stap hebt beschermd.
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verdieping

Sion zegt:
‘De heer heeft mij verlaten,
mijn Heer is mij vergeten.’

Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten
of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg?

Zelfs al zou zij het vergeten,
ik vergeet jou nooit.

Ik heb je in mijn handpalm gegrift.
Jesaja 49:14-16
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Heb je weleens een telefoonnummer op je hand gekrab-
beld omdat je in de gauwigheid geen papier had? God 

hoeft niets op zijn hand te schrijven om te voorkomen dat 
Hij iets vergeet. Maar het is wel een prachtig beeld, dat 

ons helpt om te begrijpen dat zijn aandacht voortdurend 
naar ons uitgaat. In zijn oneindige liefde is Hij helemaal 

op jou gericht. Jouw naam staat in de palm van zijn hand 
gegrift. Draag dat beeld bij je. Elke dag, en elke donkere 

nacht.
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dag 2
Een lange tijd

‘Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. 
Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was’ 
(Johannes 5:5-6).
Over een paar maanden bereik ik een mijlpaal. Die mijlpaal 
markeert een heftige verlieservaring, maar is tegelijk een 
getuigenis van Gods trouw. In juli 2015 zal het achtenveertig 
jaar geleden zijn dat ik mijn nek brak, waarbij mijn beide 
armen en benen verlamd raakten. Sindsdien ben ik aan mijn 
rolstoel gekluisterd.
Achtenveertig jaar. Vergeleken met de ouderdom van de pi-
ramides van Egypte is dat niet zo lang. Het is niet meer dan 
een hartslag in de geschiedenis, een oogwenk in het licht 
van de eeuwigheid. Maar als je een mens van vlees en bloed 
bent, is achtenveertig jaar in een rolstoel toch een behoorlijk 
lange tijd. Neem dit van me aan: al 17.520 dagen verlamd 
zijn, dat voelt heel lang. Zelfs Jezus vindt dat. Johannes 
schrijft dat Hij de verlamde man op zijn slaapmat bij het bad
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van Bethesda zag liggen en wist ‘hoe lang al’… Je beseft 
misschien niet half hoe kostbaar die woorden voor mij zijn. 
De Heer van het heelal, Hij die van eeuwigheid af aan ís, 
Hij die de tijd schiep maar zelf buiten de tijd bestaat, de 
Eeuwige, díe Jezus vindt dat achtendertig jaar verlamming 
een lange tijd is. Toen de ogen van de Heiland bleven rusten 
op deze verlamde man, ging zijn hart naar hem uit. Hij zag 
meer dan alleen maar een lichamelijk beperkte man op een 
matje. Jezus was zich bewust van het verhaal van deze man 
– zijn eindeloze wachten, zijn eenzaamheid, zijn wanhoop. 
Ik stel me voor dat Jezus die wanhoop op zich liet inwerken. 
Dat Hij die woorden zachtjes fluisterde – ‘al achtendertig 
jaar’ – en het gewicht van die lange jaren in zichzelf voelde.
Achtendertig jaar. Dat was langer dan Hijzelf op aarde zou 
leven. Als eeuwige Zoon van God stond Hij boven de tijd, 
maar als mens begreep Hij wat tijd voor ons is en wat tijd 
met ons doet. In de brief aan de Hebreeën staat iets heel 
belangrijks: ‘De hogepriester die wij hebben is er een die 
met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als 
wij, in elk opzicht op de proef is gesteld’ (Hebreeën 4:15). 
De eeuwige God die boven de tijd staat, koos ervoor om 
in te gaan in onze tijd. Hij koos ervoor zich eraan te onder-
werpen door een mens te worden zoals wij. Zo maakte Hij
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volstrekt duidelijk dat Hij volledig kan meevoelen met onze 
ervaring van tijd. Hij weet hoe het voelt als gebeden onver-
hoord lijken te blijven. Als pijn of ziekte blijft voortduren. 
Als de dagen verstrijken zonder de bemoediging van een 
geliefde. Als de zwangerschapstest telkens weer negatief is. 
Als het is alsof die akelige periode in ons leven nooit voorbij 
zal gaan. Als iets voelt als een ‘lange tijd’, dan mogen we 
weten dat Hij het ook zo voelt. Het wachten kan ons zwaar 
vallen. Maar Hij wacht samen met ons. Hij biedt je zijn ver-
trouwelijke nabijheid aan om je er doorheen te slepen.
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