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10-01-2021 Preek ds. Jan van der Wolf 
 
EENZAAMHEID KOMT NIET ALLEEN 
 
Schriftlezing: Johannes 5:1-15 
 
Gemeente van onze Heer, 
Ik mag graag naar mensen kijken. Nu kun je dat op allerlei manieren doen. Je kunt kijken naar hoe 
mensen eruit zien. Wat voor kleren hebben ze aan? Wat hebben bij zich? Dan kijk je naar het uiter-
lijk. Soms kijk ik anders. Ik zie bij de uitgang van een ziekenhuis een jonge vrouw in een rolstoel met 
een Maxi-Cosi op haar schoot. Daarachter loopt een jonge man met een glimlach van oor tot 
oor. Aan de Maxi-Cosi zit een ballon met daarop in blauwe letters: Hoera, een jongen. Blijkbaar is de 
bevalling goed gegaan en zijn ze op weg naar huis.  
Als je zo kijkt voel je van alles,  er vormt zich een verhaal in je hoofd. Dan zie ik een echtpaar met een 
bedrukt gezicht naar buiten gaan. Ze hebben de arm om elkaar heen geslagen. Wat zou er aan de 
hand zijn? Een verkeerde uitslag? “Heer, ontferm u” denk ik. Je kunt kijken met je ogen en kijken met 
je hart. 
   
Het is feest in Jeruzalem. Maar Jezus begeeft zich niet in het feestgedruis. Hij gaat naar Bethesda, 
Betzata in de huidige vertaling. Een bad met zuilengangen eromheen. Het is daar bepaald geen 
feest. Want rond dat badwater bevindt zich een menigte van blinden, kreupelen en verlamden. Ze 
wachten tot het water in beweging komt. Wie er dan het eerst in is wordt genezen. De andere moe-
ten wachten tot de volgende gelegenheid.  
“Hoe ik Auschwitz heb kunnen overleven?”, schreef iemand. “Mijn beginsel was: op de eerste, de 
tweede en de derde plaats kom ik. Dan niets meer. Dan ik weer, en dan alle anderen…”  En zo was 
het kennelijk ook daar in dat badhuis Bethesda. Huis van barmhartigheid betekent dat. Maar het gaat 
er allesbehalve barmhartig aan toe. Het recht van de snelste heerst daar.   
Er is daar een man, die al 38 jaar ziek was. Hém ziet Jezus liggen. Te midden van de menigte merkt 
Jezus hem op. Heel vaak in het evangelie lezen dat we Jezus iemand ziet. Dan gaat er altijd wat ge-
beuren. Ook in het verhaal van volgende week gebeurt dat. Jezus kijkt met zijn hart. Hij ziet mensen 
zitten, hij voelt wat er aan de hand is. Stel dat je Denise van het filmpje dat is vertoont was tegenge-
komen. Zou je dan iets van haar eenzaamheid en verdriet hebben gemerkt? Ze is een leuke verschij-
ning, ze praat makkelijk. Maar ze draagt een heel verhaal met zich mee, zoals ieder mens. Wat zou er 
gebeuren  als we meer de tijd zouden nemen om met ons hart te kijken? 
 
Wil je gezond worden? vraagt Jezus. Een aparte vraag, maar wel een hele goede. Want deze mens is 
al generatielang ziek. Hij moet het wel willen. Wellicht is hij zo gewend aan z’n leventje aan de rand 
van dat water dat hij niet anders meer wil. Wellicht heeft hij zich erbij neergelegd, letterlijk dan. 
“Denk je dat je nog op je eigen benen kunt staan? Of zullen we het zomaar laten?” Dit geldt voor veel 
mensen. Het is maar de vraag of ze gezond willen worden. Het kringetje van je beperkte leven voelt 
wel heel vertrouwd en veilig. 
 
Ooit zei ik tegen een eenzaam iemand: “Zou je niet naar het buurthuis gaan? Elke morgen kun je daar 
koffiedrinken. Wellicht leer je daar mensen kennen.” Haar antwoord was: “Ja, maar daar ken ik nie-
mand.” Afgezien van de vraag of dit wel een goede suggestie van mij was,  – ik denk ik het niet, ach-
teraf – was er ieder geval het onvermogen om de eenzame kring te doorbreken. “Wil je gezond wor-
den?” “Ik heb niemand die mij naar het water kan brengen.” Letterlijk zegt hij: “Ik heb geen mens.” 
Hij geeft geen antwoord op de vraag of hij gezond wil worden. Hij zegt: het kan niet. Alsof hij zich wil 
afschermen voor een mogelijke teleurstelling. Hij zegt: het is onmogelijk. Ook dat is herkenbaar. Je 
sluit de mogelijkheid uit. En je wijt dat aan de omstandigheden. “ Ik kan nu eenmaal moeilijk contac-
ten leggen, en mijn vrienden heb toch geen tijd voor mij.”  
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Ik heb niemand, zegt de man. Hoe zou dat gekomen zijn? Je kunt er alleen maar over speculeren. Als 
je chronisch ziek bent loop je de kans dat de kring van mensen om je heen steeds kleiner wordt. Niet 
iedereen houdt het vol. Je netwerk wordt steeds dunner. Of zou het kunnen zijn dat deze man zo 
langzamerhand een onmogelijk mens was geworden? Het is niet iedereen gegeven om blijmoedig 
een ziekte te dragen.  In ieder geval heeft het erin geresulteerd dat deze man niemand heeft. Hij is 
eenzaam. En hier zie je ook dat eenzaamheid vaak niet alleen komt. Je bent chronisch ziek en je raakt 
eenzaam. Je wordt door je partner verlaten en je voelt je alleen. Je raakt je werkt kwijt en je komt in 
een isolement. Je bent vluchteling en je voelt je ontworteld. 
  
Ik heb niemand, zegt de man. Sta op, zegt Jezus. Wat een vertrouwen spreekt daaruit. De man was 
het geloof in alle mensen verloren, maar Jezus gelooft erin dat hij op zijn eigen benen kan staan. En 
dan gebeurt er iets met die man. Hij staat op, hij komt overeind, op eigen kracht, of nee, juist niet, 
het is omdat Jezus zegt: sta op, je kunt het! Het is Jezus die hem de kracht ertoe gaf. Ik heb geen 
mens, zei hij. Nu is er wel iemand voor hem. Een mens, de Mensenzoon. Hij is niet iemand die hem 
naar het water draagt. Maar iemand die hem op zijn eigen benen zet. Wat de man mankeerde vertelt 
het verhaal niet. In ieder geval kon hij niet op eigen benen staan. Wellicht was hij verlamd, letter-
lijk. Maar er was meer aan de hand. Hij had zich neergelegd bij de onmogelijkheden. Zijn wereld was 
niet groter dan zijn slaapmat, de twee vierkante meter van alleen. En in die zin was hij ook verlamd.   
Even later komt Jezus de man tegen in de tempel. En dan zegt Jezus iets merkwaardigs: “Kijk, je bent 
nu gezond geworden, zondig niet meer, opdat je niets ergers overkomt.” Dat gaat er niet over dat hij 
vroeger iets gedaan zou hebben waardoor hij chronisch ziek zou zijn geworden. Zonde is in de Bijbel 
dat je je doel mist als mens. Dat heeft te maken met je handelen, met dat wat je doet, onze eigen 
keuzes. Maar ook met wat je overkomt. De zonde is ook een macht die gevangen houdt.  
Het lijkt wel of Jezus zegt: Val niet terug in je oude patroon. Dat je alleen maar in onmogelijkheden 
denkt. Dat je je terugtrekt, op de twee vierkante meter van je draagmat. Dat je niet meer gelooft in 
mensen, in perspectief, in gezond worden. Want dan missen we ons doel. En dat is zonde.  
 
Jezus ziet je zitten. Hij kijkt met zijn hart. Hij die zelf weet wat het is om door God en mens verlaten 
te zijn. Hij zegt tegen je: Sta op.  
 
Amen       


