
De evangeliën en de Sabbat
Johannes

Johannes 5:1-11 en 16
Na dezen was er een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de 
Schaapspoort een badwater, hetwelk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebbende vijf zalen. In 
dezelve lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, en verdorden, wachtende op de roering des 
waters. Want een engel daalde neder op zekeren tijd in dat badwater, en beroerde het water; die dan het eerst 
daarin kwam, na de beroering van het water, die werd gezond, van wat voor ziekte hij ook bevangen was. En 
aldaar was een zeker mens, die acht en dertig jaren krank gelegen had. Jezus, ziende dezen liggen, en wetende, 
dat hij nu langen gelegen had, zeide tot hem: Wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde Hem: Heere, ik heb 
geen mens om mij,  te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt; en terwijl ik kom, zo daalt een 
ander voor mij neder. Jezus zeide tot hem: Sta op, neem uw beddeken op, en wandel. En terstond werd de mens 
gezond, en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was sabbat op denzelven dag. De Joden dan zeiden tot 
dengene, die genezen was: Het is sabbat; heet is u nieet geoorloofd heet beddeken te dragen. Hij antwoordde hun:
Die mij gezond gemaakt heeft, Die heeft mij gezegd: Neem uw beddeken op, en wandel.  16 En daarom 
vervolgden de Joden Jezus, en zochten Hem te doden, omdat hij deze dingen op den sabbat deed.
Johannes 9: 1-17 
En voorbijgaande zag Hij een mens, blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden Hem, zeggende: Rabbi, 
wie heeft gezondigd, deze, of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden? Jezus antwoordde: Noch zijn deze 
heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied, opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard 
worden. Ik moet werken de werken Desgenen, die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, waarin 
niemand werken kan. Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld. Na dit gezegd hebbende, spoog 
Hij op de aarde, en maakte slijk uit dat speeksel, en streek dat slijk op de ogen des blinden; Een zeide tot hem: Ga 
heen, was u in het badwater Silóam (hetwelk overgezet wordt: uitgezonden). Hij dan ging heen, wies zich, en 
kwam ziende terug. De geburen dan, en die hem tevoren gezien hadden, dat hij blind was, zeiden: Is deze niet, die
zat en bedelde? Anderen zeiden: Hij is het; en anderen zeiden: Hij is hem gelijk. Hij zeide: Ik ben het. Zij dan 
zeiden tot hem: Hoe zijn u de ogen geopend? Hij antwoordde en zeide: De Mens, die Jezus genoemd wordt, 
maakte slijk, bestreek mijn ogen, en zeide tot mij: Ga heen naar het badwater Silóam en was u. En ik ging heen, en
wies mij, en ik werd ziende. Zij dan zeiden tot hem: Waar is Hij? Hij zeide: Ik weet het niet. Zij brachten hem tot de 
Farizeeën, hem namelijk, die te voren blind geweest was. En het was sabbat, als Jezus het slijk maakte, en zijn 
ogen opende. De Farizeeën dan vraagden hem wederom, hoe hij ziende was geworden. En hij zeide tot hen: Hij 
legde slijk op mijn ogen, en ik wies mij en ik zie. Sommigen dan uit de Farizeeën zeiden: Deze Mens is van God 
niet, want Hij houdt den sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe kan een mens, die een zondaar is, zulke tekenen doen? 
En er was verdeeldheid onder hen. 

Deze teksten maken duidelijk, dat Jezus laat zien, dat lichamelijke genezingen uitstekend passen binnen de 
bedoeling van de sabbat. De Farizeeën vinden weliswaar, dat Jezus de sabbat niet houdt, omdat Jezus zich niet 
houdt aan hun muggezifterige wetten en wetjes.
Maar Jezus houdt juist wel de sabbat, zoals God de Vader het bedoeld heeft.


