Schriftlezing: Johannes 4:43-54 Kerntekst: Johannes
4:54. Thema: Alleen het Woord blijft over.
Zingen: Ps. 113: 2 en 4, Ps. 119:84, Ps. 77:6,7 en 8,
Ps. 56:2 en 5, Ps. 138:3

Dát uitgerekend hij naar Jezus komt, voedt de
sensatiezucht. Wat zal Jezus doen? De hof dienaar
komt niet zomaar. Zijn zoon ligt op sterven. Die nood
dreef hem naar Jezus – de man van de geruchten.

Hoofdpunten van de preek
Johannes vertelt waar het bij Jezus om gaat: elk
teken (2e van 7) onthult iets van Gods heerlijkheid.

Pas nu zegt Jezus wat. Hij gaat in gesprek over het
verwachtingspatroon dat Hij waarneemt: ‘als jullie
geen tekenen en schokkende wonderen zien…’

Welkom ‘thuis’ [43-46a]
Jezus gaat na 2 bijzondere dagen Samaria naar
Galilea. Met reden (4:44): Hij zal daar niet als profeet
– man van het Woord – geëerd worden (wat in
Samaria wel gebeurde 4:42)!

Het geloof leeft niet op wonderen en wordt niet
gevoed door spektakel. #genadig ongenadig! Jezus
pakt dit aan.

Het tekent Jezus dat Hij dit opzoekt. Al wordt Hij met
open armen ontvangen, Hem aannemen is er niet
bij. Schijn bedriegt. De menigte wil iets zien en
meemaken, #herkenbaar?!
Toch gaat Jezus naar Galilea, om in Kana opnieuw
een teken te doen. Een teken om het
verwachtingspatroon te hervormen.
Verwachtingspatronen [46b-48]
De man die naar Jezus komt, is iemand uit een
onverwachte en bedenkelijke hoek: als lid van de
hofhouding, genoot hij vertrouwen van Herodes
Antipas. Geen positief figuur.
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Alleen met het Woord [49-54]
Het geduld van de vader wordt zwaar beproefd. Zijn
kind zal sterven! Onmenselijk van Jezus?
Genadig. Niet het geduld, maar het wondergeloof
van de hof dienaar wordt gelouterd tot echt geloof:
vertrouwen op God, #hoe het ook zal gaan!
Jezus loutert het geloof van valse verwachtingen en
verkeerde bedoelingen. Pijnlijk zalig. In dit 2e teken
leert Johannes ons om alleen aan het woord genoeg
te hebben.
Met enkele woorden daalt de vader af naar
Kapernaüm. Alle haast lijkt weg, hij reist 26 kilometer
in een dag. Jezus’ woord vermag alles. Zijn zoon is
het levende bewijs. Alle huisgenoten geloven.

