
Meelezen 21 juni 2021: Johannes 4: 43-541  
 
43 Na die2 twee dagen ging hij echter vandaar weg, naar Galilea; 
44 overigens had Jezus zelf getuigd 

dat een profeet in zijn eigen vaderland3 geen eer krijgt. 
45 Toen hij dan in Galilea kwam,  

ontvingen die Galileërs hem  
die alles gezien hadden 
wat hij te Jeruzalem op het feest gedaan had 
– want zelf waren ze ook naar het feest gekomen. 

46 Hij kwam nu opnieuw naar Kana in Galilea, 
waar hij het water tot wijn gemaakt had. 
Nu was er ook een of andere hoveling,4 
wiens zoon ziek was, in Kafernaum. 

47 Toen deze gehoord had dat Jezus uit Judea in Galilea aangekomen was, 
vertrok hij naar hem toe 
en verzocht dat hij zou afdalen en zijn zoon zou genezen, 
want (deze) lag op sterven. 

48 Jezus zei tot hem: 
Als jullie5 geen tekenen en wonderen zagen, 
zouden jullie geen vertrouwen hebben. 

49 De hoveling zei tot hem: 
Heer, daal toch af,  
voordat mijn kind(je)6 sterft! 

50 Jezus zei tegen hem: 
Ga op weg, uw zoon7 leeft! 

De man8 vertrouwde op het woord dat Jezus tegen hem zei, 
en ging op weg.  

51 Juist terwijl hij afdaalde, 
kwamen zijn slaven hem tegemoet, 
die zeiden dat zijn kind leefde. 

52 Hij informeerde bij hen 
naar het uur dat hij beter was geworden. 
Zij zeiden hem: 
 

 
1 Gebaseerd op een vertaling van ds. Marco Visser. 
2 De dagen dat hij op verzoek in Sichar bleef, zie vs. 40. 
3 Vgl. Marcus 6:4, Lucas 4:24, Thomasevangelie 31:1. Marcus en Lucas ‘vaderstad’, Nazaret, Johannes rekent 
blijkbaar heel Galilea tot Jezus ‘bakermat’. Zie Joh. 6:41vv wordt het thema ‘we kennen hem toch’ uitgewerkt.  
4 Lett. ‘een koninklijk iemand’. Familielid van de koning of in zijn dienst. Mat. 8:5-13 en Luc. 7:1-10 hebben een 
verhaal dat hierop lijkt, daar een centurion. 
5 Opmerkelijk dat Jezus het concrete probleem meteen zo breed trekt, ‘jullie’ in plaats van de concrete vader, 
én op zichzelf betrekt: vertrouwen, tekenen enz. Vgl. ook Mar. 9:19. De hoveling houdt het klein: ‘mijn kind!’ 
6 Verkleinwoordje, ‘kindje’ is misschien net te veel (er is daarvoor nog een verkleinwoordje extra) maar wel 
anders dan Jezus hem aanduidt.  
7 Veelzeggend dat juist Jezus het woord ‘zoon’ in de mond neemt. Vooral voor Paulus is ‘zoonschap’ essentieel 
(Rom. 8:14, 18 etc., NBV ‘kinderen’ maar eig. ‘zonen’). Mag je zeggen: ‘zoon’ benadrukt een relatie, terwijl 
‘kind(je)’ eerder het klein-zijn of ondergeschikt-zijn aanduidt? 
8 ‘De mens’ is dermate vreemd Nederlands dat ik dat niet verkies; het gebruik is voor zover ik kan zien in het 
Grieks gewoner (2:10 ‘ieder mens’, 3:1 een mens uit de Farizeeërs, 5:15 ‘de mens ging heen’. Het lijkt me 
idioom, wij zeggen ‘iemand’ of ‘de man’. Wel is opvallend dat hij eerder steeds βασιλικός heette; na de 
genezing wordt die term niet meer gebruikt.  



Gisteren, het zevende uur, verliet hem de koorts. 
53 De vader besefte toen, 

dat [‘t] op dat uur was, waarop Jezus hem gezegd had: 
Uw zoon leeft! 

en hij vertrouwde,9 
hijzelf en heel zijn huis. 

54 Opnieuw was dit een teken – het tweede10 – dat Jezus deed, 
nadat hij uit Judea naar Galilea was gekomen. 

 
 
Gespreksvragen 
 

1. Zo te lezen een ‘gewoon genezingsverhaal’, maar er zit meer in. Welke vragen roept het 
verhaal in eerste instantie bij je op? 

2. Hoe verklaar je de aanvankelijke weigering van Jezus om de man te helpen? 
3. Let eens op de aanduiding van zowel de zieke jongen als de hoveling. Wat valt op, wat 

verandert er? Zegt dat iets over het verhaal? 
4. Mijn stelling is altijd, dat elk genezingsverhaal naast het feitelijke genezen ook nog een ander 

thema heeft. Bijvoorbeeld de solidariteit van vrienden (bij de man door het dak), het geloof 
van een ‘heiden’, enz. Waar draait het hier om?  

 

 
9 Zelfde woord ‘vertrouwen’ als in vs. 50, maar iets anders qua betekenis. ‘Tot geloof komen’ (NBV) is wel erg 
christelijk jargon maar er zit iets in. Vs. 50 gaat om vertrouwen van de woorden van Jezus, hier (ook gezien het 
‘hele huis’) om een blijvende vertrouwens/geloofsrelatie. 
10 In 2:11 heette het wijnwonder in Kana het eerste (wonder)teken, hier volgt het tweede, maar daarmee 
houdt het op. Uitlegger hebben sinds lang vermoed dat er een ‘teken-bron’ is geweest, een geschrift dat de 
beschrijving van (bijvoorbeeld zeven) wondertekenen van Jezus zou bevatten, en waar Johannes iets van zou 
overnemen. Een lijstje van die zeven tekens zou bijvoorbeeld kunnen zijn: 
 Wijnwonder in Kana  2:1-11 
 Genezing zoon hoveling  4:43-54 
 Genezing verlamde  5:1-18 
 Wonderbare spijziging  6:1-15 
 Lopen over het meer  6:16-21  
 Genezing blindgeborene  9:1-41 
 Opwekking van Lazarus  11:1-45 
Sommige uitleggers kiezen net even andere tekenen, veranderen de volgorde om een bepaald teken in het 
midden te krijgen, of beschouwen Jezus’ eigen opwekking als het laatste teken.  



Notities (liever niet lezen voor je minstens voor jezelf de gespreksvragen hebt beantwoord). 
 
De setting: het heen en weer reizen van Jezus tussen Judea en Galilea vormt de achtergrond. 
Enerzijds is Galilea zijn ‘vaderland’ waar hij niet automatisch op waardering moet rekenen; anderzijds 
verricht hij hier wel de eerste wonderen die ertoe doen.  
Er lijkt verband met het verhaal van de genezing van de zoon van de hoofdman, Mat 8 / Luc 7. Maar 
Johannes werkt het anders uit. Let bijvoorbeeld op het drievoudige ‘uw zoon leeft’: het navragen van 
de tijd van genezing, een traditioneel element (Mat 8:13) levert Johannes de mogelijkheid, voor de 
derde keer die woorden te laten klinken. De laag eronder, naast de lichamelijke genezing, wordt niet 
benoemd maar lijkt met handen te tasten.  
Een aanwijzing is de wisseling in de aanduidingen van vader én zoon. Dat lijkt me een sleutel tot het 
verhaal. De zieke jongen wordt van kind tot zoon, de vader wordt van ‘hoveling’ tot, inderdaad, 
vader.  
Eugen Drewermann, theoloog en psychotherapeut, heeft een bijzondere uitleg van het verhaal van 
de dochter van Jaïrus. De dochter bevindt zich met twaalf jaar op de grens van volwassenheid, de 
vader (of de ouders) die dat in de weg staan, Jezus die dat doorbreekt. Dat gaat wel ver, maar tegelijk 
is er het gegeven dat de aanduiding van de personen wel heel opvallend wisselt.  
Ook ‘vertrouwen’ is een kernwoord, zoals zo vaak door genezingen: zonder vertrouwen van degene 
die hulp vraagt gaat het niet. In het verhaal van de centurio (Mat./Luc.) is deze heiden, en is dus de 
aanvankelijke weigering van Jezus op die manier verklaard. Hier is dat niet het geval, maar wordt die 
weigering gebaseerd op de behoefte aan wondertekenen. Daarmee trekt Jezus de discussie veel 
breder.  
Ik zou in de preek de nadruk niet willen leggen op geloven met of zonder wondertekenen (de man 
vertrouwt Jezus op zijn woord) want dat thema komt vaker voor, maar doordenken op de 
‘veranderingsprocessen’ van kind en vader.  
 


