
220130 - EG Ommoord - Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven 
 
Dia 01 
Introductie 

Hans heeft het vorige week gehad over wie er welkom is in onze gemeente. 
Wie mag er in jouw leven komen? Wie mag jouw naaste zijn? 

Ik wil vanmorgen met jullie stilstaan bij de vraag: Wie mag Jezus voor jou zijn?  
Wie is Jezus voor jou? Wil je Hem nog beter leren kennen? Of denk je dat je Hem al 
helemaal kent? 

Om bij die vragen stil te staan wil ik een stuk uit het Johannes evangelie met jullie 
overdenken. 
Eerst even wat uitleggen over de vier evangeliën. 
De eerste drie worden de synoptische evangeliën genoemd. Dat betekent beknopte 
weergegeven, waargenomen. Dat zijn dus verslagen van het leven van Jezus vanuit een 
menselijke waarneming. 

Dan komt Johannes als laatste evangelist en zegt: Ik schrijf het ook nog eens op, maar nu 
vanuit een ander perspectief, namelijk vanuit de hemel gezien.  
Geen aandacht voor de juiste chronologie, of aan exacte waarneming, maar vooral wat er 
geestelijk gebeurt.  
Wat je niet ziet, of wat Matteüs, Marcus en Lucas niet zagen.  
 
Dus Matteüs, Marcus en Lucas beginnen met de geboorte van Jezus. 
Johannes begint met hetzelfde maar dan grootser en in eeuwigheidsperspectief. "In het begin 
was het Woord…" 
Matteüs, Marcus en Lucas spreken over wonderen. Johannes niet. Die noemt de wonderen 
tekenen. Met andere woorden.. "Daar gaat het mij niet om. Dit wijst naar iets anders, dieper." 
De eerste christenen noemden dit de Johanneïsche School. 
 
Zo wil ik met jullie samen een geschiedenis lezen en niet zozeer naar het wonder alleen 
kijken, maar er voorbij. Waar wijst Johannes naar? 
 
Hij wijst naar wat Hij later zegt in Joh 20:29 "Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven." 
 
Ik wil met jullie kijken naar een verdere openbaring van Jezus. Jezus zien, zoals je hHem nog 
niet hebt gezien. 
Jezus beter leren kennen dan nu. 

Laten we lezen over de blindgeborene in Johannes 9: 

Dia 02 
1In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was. 2Zijn leerlingen 
vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf 
gezondigd of zijn ouders?’ 3‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, 
‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden. 4Zolang het dag is, moeten we het werk 
doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen. 
5Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’  
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Dia 03 
6Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij 
streek die op de ogen van de blinde 7en zei tegen hem: ‘Ga u wassen in het badhuis van 
Siloam.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, waste zich, en toen hij 
terugkwam kon hij zien. 
 
Dia 04 
8Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man die altijd 
zat te bedelen?’ 9De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ De 
man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’ 10Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’ 11Hij zei: 
‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: “Ga naar Siloam 
om u te wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’ 12Ze vroegen: 
‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij. 
 
Dia 05 
13Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de farizeeën. 14De dag dat Jezus 
modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een sabbat. 15Ook de 
farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij: ‘Hij heeft wat modder 
op mijn ogen gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien.’ 16Sommige farizeeën 
meenden: ‘Zo iemand komt niet van God, want Hij houdt zich niet aan de sabbat,’ maar 
anderen zeiden: ‘Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen verrichten?’ Er ontstond 
verdeeldheid. 17Daarop vroegen ze aan de blinde: ‘Wat denk jij van die man? Het zijn 
immers jouw ogen die Hij geopend heeft.’ ‘Hij is een profeet,’ was zijn antwoord. 
 
Even tot zover.  
Wat zien we als we dit even laten zinken? En.. stap in het verhaal als medetoeschouwer. 
 
Dia 06 
Jezus doet een bijzonder wonder.  
Maar dat wonder overtuigt niemand van de aanwezigen dat Hij de Messias is. 
Ze zien niet wie wie Jezus werkelijk is. Ze zien slechts de feiten, het wonder. 
 
Zijn volgelingen zien het niet. 
De Farizeeërs niet. 
En zelfs de blindgeborene niet. 

Misschien even de gedachte toelaten dat dit ook voor ons kan gelden? 
Zien wij de Messias of zien we een wonderdoener? 
Wat zien wij als we naar Jezus kijken?  
 
Dia 07 
De discipelen zagen het niet omdat zij de blindheid van de man koppelen aan een straf van 
God en aan zonde. 
Zij kijken met ogen van oorzaak en gevolg. 
Schuld en straf. 
Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?’  
Zij zagen een man met zonde en de gevolgen daarvan en een beeld van God die zonde 
straft. 
 
Dia 08 
De Farizeeërs zagen het niet, omdat zij dachten te weten hoe God precies wel en niet werkt. 
Ze kijken met de ogen van hun eigen religieuze kennis, te denken dat zij weten wie God is. 
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‘Zo iemand komt niet van God, want Hij houdt zich niet aan de sabbat,’  
God kan nooit wonderen doen op die of die manier.  
God kan zich nooit zo openbaren! 
 
Wij kennen dat ook vaak: Dit is niet of wel van God en de eeuwige discussie over 
gebedsgenezers, wonderen bij Maria verschijningen enz. 
God is alleen zoals wij denken dat Hij is.  
Niet zoals de PKN, de Katholieken en helemaal niet bij andere religies. 
Wij weten hoe en waar God werkt. In dit geval: in ieder geval niet op de sabbat. 
 
Dia 09 
Ook de blindgeborene zag het niet. Hij houdt zich stijf aan de feiten. Die man, die Jezus heet 
deed dit en dat en toen heb ik mij gewassen en kon ik zien.  Als men dan aandringt op de 
spirituele kant komt hij tot de erkenning dat Jezus een profeet is. Niet de Messias. 
Hij zag Jezus als een profeet. Wij zien Jezus als onze Redder en Verlosser, Geneesheer, vul 
maar in met nog meer Jehova Jireh, Jehova Rapha.  
Maar daarboven uit stijgt dat Jezus de Messias, de Zoon van de levende God is en dat wij 
daar steeds meer van mogen gaan zien. 
Jezus wil ook bij jou groeien.  
Dat je meer van Hem gaat zien dan wat je tot gisteren in Hem zag. 

Dan gaat het verhaal verder: 

Dia 10 
18Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn 
ouders 19en vroegen hun: ‘Is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu 
zien?’ 20‘Dit is onze zoon,’ zeiden zijn ouders, ‘en hij is blind geboren, dat weten we zeker. 
21Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet, en wie zijn ogen geopend heeft, weten we 
ook niet. Vraag het hem zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken.’  
22Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten 
hadden dat ze iedereen die Jezus als de messias zou erkennen uit de synagoge zouden 
zetten. 23Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf 
moesten vragen. 
 
Dia 11 
24Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. ‘Geef Gód de eer,’ zeiden ze, 
‘die man is een zondaar, dat weten we toch.’ 25‘Of Hij een zondaar is weet ik niet,’ zei hij, 
‘maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien.’ 26Ze drongen aan: ‘Wat heeft Hij 
met je gedaan? Hoe heeft Hij je ogen geopend?’ 27‘Dat heb ik u toch al verteld,’ zei hij, ‘maar 
u luistert niet! Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van Hem worden?’  
28Nu vielen ze tegen hem uit: ‘Je bent zelf een leerling van Hem! Wij zijn leerlingen van 
Mozes. 29Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man 
weten we niet waar Hij vandaan komt.’  

Dia 12 
30De man antwoordde: ‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij 
mijn ogen geopend heeft. 31We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar 
iemand die vroom is en zijn wil doet. 32Dat iemand de ogen opent van een man die blind 
geboren is – dat is nog nooit vertoond! 33Als die man niet van God kwam, zou Hij dit toch 
niet hebben kunnen doen?’ 34Toen riepen ze: ‘Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij 
ons de les lezen?’ En ze joegen hem weg. 
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Met de vraag wie is Jezus voor jou? En mag Jezus zich meer aan jou openbaren, kunnen we 
nu kijken wat we kunnen leren uit deze geschiedenis: 
 
Dia 13 
1e  
Leren we dat Jezus de ogen van blinden opent. In liefde en genade. En dat doet Hij omdat 
Hij het goede met ons voor heeft en wil dat God zich openbaart in ons. Hij doet dit in dit 
geval niet als een reactie op iemands geloof. We kunnen dit wonder alleen koppelen aan 
Gods liefde. 

2e 
Dat onze blindheid geen gevolg is van onze zonden, maar een gegeven is waarbinnen we 
geboren zijn. Zoals dat ik als Nederlander ben geboren, als een Rothuizen, als gehandicapt 
met bijzondere gebreken, zoals mijn eigen blindheid, beperkte zicht op Jezus, maar ook 
gezegend met bijzondere gaven. 

3e 
We leren van de blinde dat we eenvoudig mogen blijven over wat we wel en niet weten. 
Dat we mogen vasthouden aan wat wij als feiten hebben ervaren. We hoeven ons niet 
geestelijker voor te doen dan we zijn. Sterker we zijn net zo geestelijk als we in realiteit zijn. 
En dat we beseffen dat er nog veel is wat we niet weten over Jezus en het geestelijke leven. 
 
3e 
Tenslotte leren we dat onze ogen geopend dienen te worden voor meer openbaring van 
Jezus. 
We gaan Hem groter zien dan dat Hij voor ons al is. Maar opmerkelijk die opening van onze 
ogen gaat gepaard met een blindheid voor de zogenaamde werkelijkheid van deze wereld. 
We worden blind voor wat de wereld als waarheid ziet, door zicht te krijgen op wie Jezus 
daar tegenover is. 
 
Richt je ogen op Jezus 
Bewonder zijn heerlijk gezicht 
Al het aardse zal dan vervagen 
In de glans van zijn glorie en licht 

 
Dia 14 
Afsluiting 

35Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’ 36‘Als ik wist 
wie het was, heer, zou ik in Hem geloven,’ zei hij. 37‘U kijkt naar Hem en u spreekt met 
Hem,’ zei Jezus. 38Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij wierp zich voor Jezus neer. 
39Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet 
zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’ 40Een paar farizeeën die bij Hem stonden en 
dat hoorden, zeiden: ‘Wij zijn toch zeker niet blind!’ 41‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan 
zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde. 
 
Hoe kan Jezus in en voor ons groeien? Hoe gaan onze ogen meer open? 
Hoe en wanneer vervaagt al dat aardse en krijg ik meer zicht op zijn glorie en licht? 

Sowieso alleen door genade en niet via een specifieke truck die jij of ik zelf kunnen doen. 
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Veel in de aanwezigheid van Jezus zijn helpt zeker! 
Tijd en gelegenheid maken dat Jezus je kan opzoeken en ontmoeten. 
Stil worden voor Hem 
 
De Johanneïsche School heeft een lange traditie van contemplatie. 
Contemplatie: tijd doorbrengen bij Jezus.  
 
Op de conferentie van Rafaël heb ik daarover ook een profetie mogen geven. Hoe Jezus 
verlangt dat we hem persoonlijk in de stilte opzoeken en beleven. 
 
Komen tot intimiteit met Hem. Weten dat Jezus je opzoekt. 
Stil worden, bewust van je niet-weten en niet-zien.  In nederigheid.  
En vandaar uit je openen om Hem te ontmoeten. Iets in je te laten groeien zodat het tot 
openbaring komt. 
Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, zullen blind worden.’ 
 
Dia  15  

Laten we stil worden en bidden 
 
 
Lieve Vader van onze Heer Jezus, 

Geef mij de genade met uw ogen naar mijn leven te kijken. 
Open mij voor uw uitnodiging om te delen in uw leven en uw liefde. 

Bevrijd mij van de angst voor iedere aardse werkelijkheid, die vergankelijk is en voorbij gaat. 
Laat mij ontdekken dat er ook een geestelijke dimensie aan mijn leven zit 
Maak mij nederig om mijn ogen daarvoor te openen. 

Leer mij in te zien wat ik niet zie. 
Hoe minder ik zie, hoe meer ik van U kan zien. 

Hier ben ik met mijn blindheid, klaar om u daarin te ontmoeten. 
  
Amen 
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