Zondag 21 november 2021
De ontmoeting van Jezus met de blinde man
(door ontmoeting met Jezus gebeurt er iets in ons hart)

Samen lezen: Lucas 18:31-43

Jefta: “God opende” “God opent”
Vanmorgen: Jezus opent de ogen van een blinde
Van jullie site:
Kerk die Gods liefde, zoals Jezus die leerde, wil doorgeven aan mensen
in Breda e.o., zodat ze groeien in hun relatie met God en met elkaar.

-

Jefta wil een plaats zijn waar:
Mensen zich geliefd weten door God en door elkaar
- Geen ruimte is voor oordeel en schaamte

Jezus en Zijn discipelen zijn onderweg naar Jeruzalem.
Pesach-viering. Verwachting: Jezus wordt onze Koning.
Voor Jezus zelf…..
Wat is er aan vooraf gegaan?
Vele gelijkenissen over het Koninkrijk
Jezus had ze apart genomen om te vertellen over….

De discipelen begrepen er niets van, van wat
Jezus hen verteld had.
(Jezus nam hen dat niet kwalijk. Soms begrijpen wij ook niet alles
en/of zijn er inverwarring net als de discipelen)

De discipel waren eigenlijk blind.
(soms zijn wij ook nog (een beetje) blind )

Dan komen ze voorbij deze

Wat je ziet, daar ben je op gericht. Wie heeft er gelijk?
Wat je niet ziet, daar ben je blind voor.

Welke personen komen we in deze
gebeurtenis tegen?
Wat kunnen we van hen leren?
De disciplen/volgelingen/omstanders
De blinde bedelaar
Jezus

De blinde bedelaar:
•
•
•

Hij roept naar Jezus
Hij heeft verwachting
Zijn reactie op de afwijzing
door de volgelingen van Jezus

•
•
•

Dan komt Jezus voorbij
Hij kan weer zien (Jezus opent ogen)*
Hij is dankbaar, looft God
Hij volgt Jezus.

* Ook een prachtig voorbeeld in het Eerste Testament: Gen. 21:19
“toen opende God haar ogen en zag ze een waterbron”.

Beeld van ons?

Discipelen, omstanders:
* Hun missie: Jezus tot Koning kronen

*
*
*
*
*

Willen zo snel mogelijk naar Jeruzalem
Ze willen Jezus beschermen
Geen ruimte voor vertraging en obstakels
Geen aandacht voor de mens “de blinde bedelaar”
Hun emoties gaan met ze op de loop (agressief/snauwen)

De discipelen zijn voor ons een spiegel.
(soms kunnen wij ook druk zijn met belangrijke activiteiten dat
we de mens vergeten: relaties zijn belangrijker dan
activiteiten)

Jezus
* Hoe reageert Jezus op het onbegrip en de onvriendelijkheid van
de koplopers?  niet
* Hij heeft wel aandacht, tijd en passie voor de blinde mens, ook op
de weg naar Zijn dood
* Hij neemt de tijd om een vraag te stellen: wat wilt u dat Ik voor u
doe?
*Jezus heeft een missie: het openen van de ogen van de blinden is
een beeld van Zijn missie, zodat we zicht krijgen op het Koninkrijk
van God
Hij heeft daar Jefta voor gebruikt en Hij wil daar Jefta voor
gebruiken!
Jezus is voor ons een spiegel

Wat leert/betekent dit verhaal voor ons?
Onze roeping is/wat vraagt God van ons:
als Jezus doen  “Heb lief”
Maar, ….. hoe dan als Jezus doen?
Niet door onze eigen ego, pijn, verdriet laten leiden, maar door Zijn
liefde.
Liefde die oordeel overstijgt.
Dit verhaal roept ons op om in onze eigen spiegel te kijken en ons af
te vragen: hoe is mijn hart?

Jezus is niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om te
redden.

