
    Ik heb geen mens
    Lezen: Johannes 5: 1-17

Als je in nood zit of ziek bent, sta je er in Nederland niet alleen voor. Dokters, ziekenhuizen en organisaties 
staan klaar voor mensen die hun hulp nodig hebben. We kunnen er over klagen, maar de meeste mensen 
in de wereld kunnen er alleen maar jaloers op zijn. In Jezus’ dagen was er een badwater waar mensen 
genezen werden als ze er als eerste in kwamen. Een competitie die de verlamde man steeds verloor. 
Tegen Jezus zegt hij er nog iets bij: ik verlies het niet omdat ik verlamd ben, maar omdat er niemand is 
die mij helpt. 

Dat is het meest schrijnend. De middelen die er zijn, zijn buiten bereik. Dat is in deze wereld vaker zo. Er is 
wel medische zorg, maar ver weg en er is geen vervoer. Of je kunt het niet betalen. Het kan ook zijn dat je 
niet welkom bent omdat je albino bent of lepra hebt. De meest schrijnende gevallen blijven buiten beeld 
van hulpverleningsorganisaties. De lokale gemeente is de enige die nabij kan komen. De lokale gemeenten 
zijn volgens de GZB/Project 10 27 cruciaal. 

Jezus geneest de verlamde man. Te midden van alle zieken, blinden, kreupelen en verlamden zag Hij hem. 
Hij wist dat hij al 38 jaar daar lag. De ‘meest kwetsbare’ krijgt hulp, ook al blijkt hij niet de ‘meest gelovige’ 
te zijn (vers 14-15).

Gespreksvragen:
a. Niemand meer hebben, door je ziekte of handicap geïsoleerd zijn. Waarom raken chronisch
 zieken makkelijk geïsoleerd? 
b. Jezus zoekt deze chronisch zieke op, want Hij kende hem en wist van zijn nood. Wat zou de rol  
 van de diaconie kunnen zijn?
c. Hoe kunnen we wereldwijd betrokken raken bij het helpen van zij die ‘niemand hebben om hen in  
 het badwater te werpen’? 
d. Jezus helpt de verlamde man, die Hem vervolgens verraadt aan de oversten. Hoe reageren wij  
 op ‘ondankbaarheid’? 
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