
Het verhaal gaat zo: 

Een feestdag voor iedereen Er staat een groepje mensen, zomaar midden op straat. Er is een 
man bij met een mat onder zijn arm. ‘Dit is hem nou’, vertelt hij aan de anderen. Hij wijst 
naar Jezus. ‘Dit is Jezus, de man die mij beter heeft gemaakt. Achtendertig jaar was ik ziek. Ik 
zat bij het water en ik hoopte dat ik ooit een keer weer beter zou worden. Toen kwam Jezus 
voorbij en kijk! Ik ben zo gezond als een vis.’ Iemand anders in het groepje kijkt streng. ‘Ja 
ja’, zegt hij. ‘Het zal allemaal best. Maar vandaag is het rustdag en jij loopt met een mat 
onder je arm. Dat mag dus niet!’ Met zijn strenge gezicht kijkt hij naar Jezus. ‘En wat u doet, 
mag al helemaal niet’, zegt hij. ‘Iemand beter maken… Noemt u dat uitrusten? Nou, ik niet!’ 
En dan begint Jezus te vertellen. Tegen de strenge meneer, tegen de man met de mat onder 
zijn arm en tegen alle nieuwsgierige mensen die erbij komen staan. Jezus zegt: ‘Wat ik doe is 
anders. Het is anders dan wat je gewend bent, anders dan wat je verwacht. Dat komt omdat 
ik bij God hoor. Ik doe niet wat ik zelf bedenk; ik doe wat Gód bedenkt!’ De man met de mat 
onder zijn arm knikt. ‘Dat geloof ik best!’ roept hij. ‘Want ik ben beter. Hoera voor Jezus!’ 
Maar de man met het strenge gezicht roept geen hoera. (Dat mag zeker ook al niet op de 
rustdag.) En dus vertelt Jezus verder. ‘Gods werk gaat altijd door. Hij laat mensen opstaan: 
deze man hier met zijn mat, en ook alle andere mensen. Zelfs mensen die al dood zijn 
gegaan, zullen op een dag weer opstaan.’ ‘Echt waar?’ vraagt de man met het strenge 
gezicht. ‘Echt waar’, zegt Jezus. ‘Geloof mij maar. En als u mij niet gelooft, geloof dan 
Johannes de Doper maar. Hij is een beroemde profeet, u kent hem vast wel. Johannes heeft 
toch ook gezegd dat ik de Zoon van God ben?’ De man met het strenge gezicht heeft nu een 
nadenkend gezicht. ‘Maar de rustdag dan?’ wil hij toch nog weten. Jezus lacht. ‘Vandaag is 
het een feestdag’, zegt hij. ‘Een feestdag voor iedereen!’ 

 

 


