
Bijbelkring Noord 20150115 Zing: Ps. 146:5+6 Lezen Joh. 9 Zingen: UAM 157 Amazing Grace. 

Voorafgaande: 8: 57-59 Breuk: vertrek uit de tempel! Bedreigd met de dood in het huis van 

Zijn eigen vader!   Weinig genezingen in Johannes, maar deze is heel uitgewerkt 

en omgeven door gesprek en discussie en levendig en humoristisch verteld!  

Vs. 1 in het voorbijgaan ZAG Jezus hem. Jezus zag hem die Hem niet zag. Hij zag hem niet 

over het hoofd. Juist de genezing van blinden is een Messiaans teken volgens de profeten!

 Vs. 3 ziekte? Of de genezing? Jezus verwerpt dit denkschema, een oorzakelijk 

verband is er niet, of onttrekt zich aan ons zicht. Geen antwoord! Het is “de theologie van de 

zogenaamde vrienden van Job” en ook de voorspoedstheologie, je doet iets verkeerds 

anders zou je wel gezond, rijk en succesvol zijn…” Onbarmhartig! Werpt mensen op zichzelf 

terug! Jezus zegt: Doet er niet toe hoe de ziekte gekomen is, maar wat je ermee doet en 

waar het toe leidt? Als het maar tot verheerlijking van God leidt.      

 Vs. 5 verdere uitwerking van de verkondiging dat Jezus Licht van de wereld is, zie 

hfdst. 1 en 8. Maar ook de spanning: zolang ik nog in de wereld ben, zolang het licht nog 

schijnt en God zich aan het openbaren is!  Werken zolang het dag is, geloven zolang het kan.  

Vs. 6 waarom dit middel?  4:50 een woord was genoeg geweest, Jezus ZOEKT de 

confrontatie! Gefaseerde genezing. De blinde wordt ingeschakeld. Moet ook zelf iets doen. 

Vs. 7 waarom per se in dat badwater? Dichtbij de tempel? Betek. gezondene: JC + wij, 20:21 

Vs. 8-11 onafhankelijke getuigen. Verhaal Cuba.        

 Vs. 14 sleutelgegeven: de rustdag!   

Vanaf vers 15 komen “de Farizeëen in beeld, later benoemd als “de Joden”.   

 Vs. 16 SOMMIGEN, er is wel verschil en verdeeldheid, nuance, geen generalisering. 

Zie ook vs. 40.   Op welk specifiek punt heeft Jezus dan de Shabbat niet in acht genomen? 

Door het mengen van modder? “volgens de rabbijnse overlevering op de sabbat alleen maar 

toegestaan om vloeibare zalf te gebruiken om iemand te genezen. Alles wat daarboven 

uitging (het zalven met niet-vloeibare zalf en dus ook het mengsel van speeksel en klei) gold 

als ‘werk’ en was op de sabbat dus verboden (SB II, 530). De rabbijnen beschouwden 

dergelijke uiterst gedetailleerde wetten als een ‘omheining van de Thora’, om zeker te 

stellen dat de hoofdzaken van de Wet in ieder geval niet overtreden zouden worden.” 

(Studiebijbel)    Het is een heel onderzoek, een reconstructie en diepgaande analyse, met 

buren, de ouders en de blinde zelf in twee rondes van ondervraging!    

 Vs. 22 weerspiegelt dit een latere fase? Een toegevoegd commentaar van de 

verteller- evangelist.   Welke ontwikkeling bij de ouders?  Geen…. Dat kan ook nog… 

 Vs. 25 hopelijk zeggen wij zo ook: er is een heleboel dat ik NIET weet en niet snap, 

maar dit weet ik wel, dat Gods genade en kracht in mijn leven werkzaam is geweest en dat ik 

er nog ben door Zijn trouw. Dit weet ik wel, ik ben niet meer dezelfde, Hij heeft me 

veranderd!  



Vs. 27 Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Ironische spottende vraag!      

Vs. 28-29 men brengt Mozes in het geweer tegen Jezus. Als al eerder, maar dat is niet 

terecht.               

Vs. 30-33  verdediging, apologie van het geloof in de Messias. Al redenerend, ziende wat er 

gebeurd is, moet dat toch een goede reden hebben? Via dit relaas gaat de evangelist ook in 

discussie met tijdgenoten in Efeze in de jaren 80 en 90, Joden en jodengenoten die hun 

vragen en twijfels hebben bij Jezus en de Messiaanse beweging.      

 Vs. 34 gaan ze erop in? Is dit een echt antwoord? Nee, alleen een beschuldiging en 

excommunicatie of iets dergelijks.  De blinde krijgt iets heel moois: Gods werk en goedheid 

in Zijn leven, een wonder en leert Jezus kennen, tegelijk komt er ook haat en uitsluiting en 

verdrukking. Zo ook bv. Johannes 15 onze identiteit in Christus en direct erna: haat en 

vervolging in de wereld.          

 Vs. 35 Jezus toont zich ook de goede pastor en herder, het opzoekende pastoraat.  

De bedoeling van alle tekenen is: leiden tot geloof in Jezus als de Zoon van God, de Gezalfde 

des Heren. Anders ben je uiteindelijk er slechter aan toe dan voorheen…  verhaal Cuba 

doofstomme. 

Gaandeweg krijgt de blinde meer zicht op Jezus, welke drie fasen onderscheiden? Vs. 11 

Een mens, vs. 17 een Profeet,  vs. 33, vs. 36 Zoon des Mensen , vs. 38 de Zoon van God. Net 

als bij de Samaritaanse vrouw bij de put, en de koninklijke hoveling met de zieke zoon is er 

groeiend geloof, geloof dat beproefd wordt en tegen de verdrukking in toeneemt en 

ontwikkelt en verdiept! Bij de voormalige blindgeborene toenemend geloof, bij sommige 

Joodse leiders toenemend verzet en vervreemding. In de ontmoeting met Christus scheiden 

zich de wegen en komt er een scheiding der geesten, je kunt niet neutraal blijven!  

Vs. 38 aanbidding of hulde bewijzen, dat een Jood dit toelaat….   De blinde belijdt geloof! 

 Vs. 39 is de boodschap van het hele hoofdstuk. Het licht der wereld kan ook 

verblinden…? De grootste zonde is het ongeloof: niet zien dat je blind bent, Gods goedheid 

en grootheid in Jezus niet zien. Niet WILLEN zien, alles zelf al weten. “Geen ergere blinde dan 

wie niet wil zien.”  Maar ook die blindheid kan Jezus zeker genezen. Hij kan ook het licht 

laten doorbreken, om te zien wat je nog nooit had gezien! Ongehoord,     

 Een mooi verhaal, spannend, humoristisch. Maar ook verontrustend en 

confronterend. Want waar sta ik en u in dit verhaal. Hoe ontwikkelt zich mijn reactie en 

relatie tot Jezus? Hoor ik bij de have’s of bij de have-not’s? Zij die het hebben (positie- gezag, 

kennis) en weten: de Farizeëen, gelovige en serieuze broeders die met inzet God proberen te 

dienen. En toch, tragisch en triest genoeg, ze wantrouwen Hem, ze snappen Hem niet, ze 

zitten vast en verblind in hun eigen systeem en verwachtingen. Ze missen de boot door hun 

focus op regeltjes en maken het zowel Jezus als die blinde, net genezen, super moeilijk. Ze 

missen het feest en de dankbaarheid en het mededogen.    Of lijk ik op die blinde, 

afhankelijk, zwak, weet en snapt het niet, maar heeft wel zijn boerenverstand en heeft 

helder zicht op Gods werk en staat open voor Gods werk in deze wereld?    
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