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Johannes 4:43-53



▪ dit teken enkel beschreven door Johannes;
▪ dient niet te worden verward met de geschiedenis 

in Mat.8:5-13 en Luc.7:1-10 



▪ dit teken enkel beschreven door Johannes;
▪ dient niet te worden verward met de geschiedenis 

in Mat.8:5-13 en Luc.7:1-10 
1. verzoek komt van Romeinse centurion

(= hoofdman over honderd)
in Joh. 4 <=> een 'koninklijk' persoon

2. Jezus is in Kapernaüm (Luc.7:1) 
in Joh. 4 <=> in Kana;

3. de zieke betreft een slaaf (Luc.7:2)
in Joh. 4 <=> een zoon.



Johannes 4

43 Na de twee dagen nu
ging Hij van daar naar Galilea,

zie het voorgaande >



Johannes 4 

40 Toen dan de Samaritanen 
naar Hem toe kwamen, 

vroegen ze bij hen te blijven. 
En Hij bleef daar twee dagen. 

41 En nog veel meer geloofden om zijn woord. 
42 En zij zeiden verder tot de vrouw 
dat zij niet langer meer geloofden 

om wat u sprak, 
want wij hebben zelf gehoord 

en waargenomen dat deze 
werkelijk de Redder der wereld is. 



Johannes 4

43 Na de twee dagen nu
ging Hij van daar naar Galilea,

waarheen Jezus op weg was; 4:3,4 

3 [Hij] verliet Hij Judea en 
vertrok weder naar Galilea. 4 En 
Hij moest door Samaria gaan.



Johannes 4

44 want Jezus zelf getuigde 
dat een profeet in zijn eigen vaderland 
geen eer heeft. 

Jezus eigen broers geloofden ook niet in Hem; 
Joh.7:5
▪ de 'zielse' verhoudingen blinderen voor wat 

de profeet inhoudelijk te melden heeft



Johannes 4

45 Toen Hij dan in Galilea kwam, 
ontvingen de Galileërs Hem...



Johannes 4

45 ... daar zij alles gezien hadden 
wat Hij in Jeruzalem op het feest deed, 
want ook zij zelf waren 
naar het feest gekomen. 

= Pascha; 2:23 = profetisch: 
▪ zijn volk zal Hem straks (=na "de twee 

dagen") ontvangen...
▪ om wat Hij daarvoor, tijdens Pascha had 

gedaan (dood en opstanding; 2:19!)



Johannes 4

46 Hij kwam dan weer in Kana, in Galilea, 
waar Hij het water wijn maakte...

op de derde dag! 2:1



Johannes 4

46 ... En er was een zekere hoveling
van wie de zoon ziek was in Kapernaüm.

lett. koninklijke
▪ zoals Israël als natie ook 'koninklijk' is



Johannes 4

46 ... En er was een zekere hoveling
van wie de zoon ziek was in Kapernaüm.

de hoveling bevond zich in Kana en 
zijn zoon was ziek in Kapernaüm



Johannes 4

47 Toen hij hoorde 
dat Jezus vanuit Judea arriveerde in Galilea, 
ging hij naar Hem toe...

vanuit Kapernaüm?
▪ afstand Kapernaüm - Kana: ± 25 km. >  





Johannes 4

47 ... en vroeg Hem om af te dalen
en zijn zoon gezond te maken, 
want deze lag op sterven.

Kapernaüm ligt ± 200 meter 
onder de zeespiegel



Johannes 4

47 ... en vroeg Hem om af te dalen
en zijn zoon gezond te maken, 
want deze lag op sterven. 

lett. stervende



Johannes 4

48 Jezus dan zei tegen hem:
als jullie geen tekenen en wonderen 
zouden waarnemen, 
zouden jullie beslist niet geloven. 

Jezus spreekt via de hoveling al zijn 
volksgenoten aan;
▪ de hoveling is een type van het volk!



Johannes 4

48 Jezus dan zei tegen hem, 
als jullie geen tekenen en wonderen 
zouden waarnemen, 
zouden jullie beslist niet geloven. 

> men zal geloven omdat men tekenen ziet
▪ vergl. Tomas ("omdat je ziet, geloof je..."; 

20:29);
▪ Israël zal geloven omdat men met eigen 

ogen zal zien; Openb,1:7



Johannes 4

49 De hoveling zei tegen Hem: 
Heer, daal af voordat mijn kleine jongen sterft.

2x wordt gesproken van het 
(dreigende) sterven; 4:47,49



Johannes 4

50 Jezus zei tot hem: 
ga heen, uw zoon leeft...

type van opstanding!



Johannes 4

50 ... [En] de mens geloofde het woord
dat Jezus tot hem sprak en hij ging heen.

Jezus daalde niet af; 
zijn woord was voldoende!



Johannes 4

51 En reeds toen Hij afdaalde 
kwamen zijn slaven hem tegemoet
en zeiden dat zijn jongen leeft. 

onwetend van wat in 
Kana had plaatsgevonden 



Johannes 4

52 Hij dan informeerde bij hen naar het uur 
waarin de beterschap was ingetreden...



Johannes 4

52 ... Zij zeiden dan tot hem dat 
gisteren, in het zevende uur
de koorts hem had verlaten. 

gerekend vanaf zonsopgangs (=rond zes uur; 
vergl. Joh.4:6), dus: rond 13.00 uur
▪ zeven = het getal van de "volheid" en de 

Sabbat - het Messiaanse rijk (Hebr.4:9)!



Johannes 4

53 De vader wist toen, 
dat in dat uur Jezus tot hem zei: 
uw zoon leeft...

2x is sprake van 'sterven' (4:47,49)
3x van 'leven' 4:50,51,53!

→ opstanding ten derde dage!



Johannes 4

53 ... En hij geloofde zelf en zijn gehele huis.  

zoals straks heel het huis van Israël 
(= 'heerser Gods' > koninklijk!) zal geloven



Johannes 4

54 Dit nu deed Jezus wederom, 
als tweede teken toen Hij 
vanuit Judea in Galilea kwam.  

eerste teken (Joh.2:1,11): 
▪ de bruiloft te Kana op de derde dag


