hij vraagt Jezus om 26 km met
hem mee te gaan!

Kunstmest voor
de Groeigroep
# 32 (03/03/19)
Lees: Joh. 4,43-54
Wij zijn in NL heel sceptisch:
Ja ja, het zal wel… De man uit
Joh. 4 is dat niet; hij verwacht
heel veel van Jezus, terwijl hij
Hem niet eens kent. Jij kent
Hem wel, hoeveel verwacht
jij van Hem?
44-45 vreemd. Ws: ontvingen
ze Hem gastvrij, maar alleen
vanwege tempelreiniging.
46 Kafarnaüm grensstadje.
Hoveling in dienst Herodes.
47 Jezus nog maar nauwelijks
bekend, maar hij legt 26 km
(hele dag lopen) te voet af! En

Ligt op sterven! (47) Dokters
opgegeven maar de man denkt
dat Jezus nog wel kan helpen.
Als dokters tegen ons zeggen:
We kunnen niks meer doen,
gaan we vaak bidden om
berusting i.p.v. genezing…
Jezus wijst hem eerst terecht
(48): tekenen en wonderen
zijn niet het belangrijkste!
Voor onze (ervarings)cultuur ook belangrijk
om te beseﬀen.
En vervolgens krijgt hij
toch zijn wonder! Maar…
wonder is eigenlijk anticlimax, want op afstand en
alleen een woord. Het is een
wonder maar… er is ook
geloof bij nodig.
Maar de man gelooft en loopt
(volgende dag) weer hele dag
terug - zonder garanties!
Ms zeg jij: Dat zou ik niet
kunnen! Maar die man krijgt
z’n geloof van Jezus!

52 Als hij gekregen heeft wat
hij wilde (zijn zoon is beter)
vergeet hij Jezus niet, maar hij
checkt of het echt Jezus’ werk
is, en dat is het.
En hij komt tot geloof. 3x in
dit gedeelte: 48/50/53. Wat is
dat: tot geloof komen? Dat is
je overgeven aan Jezus, je
vertrouwen op Hem stellen,
vgl Blondin, de koorddanser
met de kruiwagen. Heb jij dat
al gedaan?

Wat verwacht
jij van Jezus?
Hoeveel verwacht je van
Jezus? In dit verhaal geeft
Jezus een tijdelijke oplossing
(genezing zoon) om die man &
gezin toe te leiden naar de
Blijvende Oplossing: JC.
Soms ook andersom: geeft Hij
geen tijdelijke oplossing om je
niet af te leiden van de
Blijvende Oplossing.

Bespreek:
1. Hoe sceptisch ben jij?
Stelling: in het gewone leven
moet je niet naïef zijn, maar in
het geloof wel.
2. Herken jij dat van bidden
om genezing <> berusting?
3. Ben jij erg gefocust op
tekenen en wonderen? Wat
vind je van Joh. 20: ‘Zalig zij
die niet zien en toch geloven’?
4. Ben jij in de kruiwagen
gestapt? En herken je dat je er
ook steeds weer in moet
stappen?
Bid:
1. Of je veel van Jezus mag
verwachten en tegelijk
aanvaarden dat zijn Plan
beter is dan onze plannetjes.
2. Of je niet alleen mag gaan
voor tekenen en wonderen
van Jezus, maar voor Jezus
Zelf.
3. Of je in de kruiwagen mag
stappen en steeds weer.
ⓒ Sape Braaksma

