
Als het water beweegt 
 
Bij het water zitten mensen. 
Ze zijn ziek. Sommigen hebben een zere voet, anderen hebben pijn in hun buik en  
nare plekken op hun arm. Daarom zitten ze bij het water – want als het water gaat  
bewegen en je gaat er snel in, dan word je beter. 
Er zit ook een man die al heel lang ziek is. Toen hij ziek werd was hij nog jong, maar  
nu is hij niet zo jong meer. Elke dag gaat hij naar het water. 
Jezus ziet de man. Hij gaat naar hem toe en vraagt: ‘Wil je beter worden?’ 
De man vertelt: ‘Als het water gaat bewegen, is er nooit iemand die mij helpt. Daarom  
ben ik steeds te laat.’  
En dan zegt Jezus tegen de man: ‘Sta op. Neem je mat mee en ga naar huis.’ 
De man vindt het een beetje vreemd dat Jezus dat zegt. Hoe kan hij nou opstaan? Hij  
is ziek! 
Maar tegelijk voelt hij iets in zijn lijf. Iets geks. Het voelt zoals heel lang geleden, toen  
de man nog niet ziek was. Hij wordt beter! 
Blij springt de man overeind. Hij pakt zijn mat en wandelt weg bij het water.  
‘Hela!’ roept iemand op straat. ‘Wat moet dat daar?’ 
‘Ik ben beter!’ roept de man blij. 
Maar de man op straat kijkt niet blij. ‘Weet je wat voor dag het is? Rustdag! Jij loopt  
met een mat. Dat noem ik geen rusten!’ 
De man met de mat kijkt nog steeds blij. 
‘Ik heb lang genoeg gerust’, zegt hij. ‘Want ik was heel lang ziek. Maar toen kwam er  
iemand die zei dat ik kon lopen. Dus dat doe ik nu!’ 
Vrolijk loopt de man verder met zijn mat. 
De man op straat kijkt boos: Hij vindt dat je moet uitrusten op de rustdag. 
En Jezus? Die rust nooit uit. ‘God zorgt elke dag voor de mensen’, vertelt Jezus.  
‘Daarom doe ik dat ook!’ 
 
 

 


