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Preek 

 

Gemeente van Christus, 

 

Het is een vreemde vraag, die de discipelen stellen:  

“Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?” Ze zien iemand aan de 

kant van de weg zitten. Iemand die al vanaf zijn geboorte af blind 

was. Jezus ziet hem, maar ook zijn discipelen. En dan opeens die 

vreemde vraag. “Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders?” 

Hoe komen ze erbij om zoiets te vragen…? 

 

Welkom in de wereld van het oude Midden-Oosten. 

Want wat de discipelen hier zeggen, dacht iedereen in die dagen. 

Als je iets overkomt, een ziekte, een handicap, een vorm van lijden 

dan heb je dat ongetwijfeld aan jezelf te danken. Eigen schuld, 

dikke bult. En hoe dikker de bult, hoe grote jouw schuld… 

Zo kijken de discipelen naar deze man. Ergens is er iets misgegaan.  

Of bij zijn ouders. Of bij hemzelf… Maar ja, hij was blindgeboren. 

Dus dat laatste is lastig… Zeg dat niet te snel. Want in het Joden-

dom werd daarover gediscussieerd. Of je ook in de baarmoeder  

kon zondigen. Welkom in de wereld van het oude Oosten. 

 

Blij, denk je dan, dat wij vandaag leven. In het Westen. 

Daar hebben wij geen last meer van, van zulke vreemde ideeën. 

Nou ja… Dat is de vraag. Laten we maar eerlijk zijn. Als ons erge  

en moeilijke dingen overkomen – wat het ook is: ziekte, verlies en 

rouw, werkloosheid, faillissement, echtscheiding, enzovoort… Als 

zulke dingen gebeuren, kom je opeens allerlei gedachten in jezelf 

tegen. Soms ook het idee: “Wat is er mis met mij?”  

Maar de gedachte van de discipelen, die kennen wij, denk ik, niet… 

Niet meer… Dan toch eerder een andere vraag: waarom ik? En   

waar heb ik dit aan verdiend? Waarom overkomt me dit? 

 

Dat kan een vraag zijn die heel diep gaat. 

Het gevoel dat het onterecht is, unfair, diep oneerlijk… 

Het gekke is dat deze reactie van ons en de vraag van de discipelen 

in Johannes 9 meer op elkaar lijken, dan je zou denken. Op het 
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eerste gezicht is het een totaal ander verhaal. “Wie heeft er 

gezondigd: hijzelf of zijn ouders?” en “waarom ik?”. Maar ze lijken 

meer op elkaar dan je zou denken. In beide gevallen ga je er 

namelijk vanuit dat er een direct verband is tussen wat je  

gedaan hebt en wat je overkomt.  

Alleen, in het ene geval ga je ervan uit dat de optelsom van je 

daden en de gevolgen ervan klopt (Ik heb het kennelijk verdiend), 

in het tweede juist niet (Dat heb ik toch niet verdiend…). Maar in 

beide gevallen denken we in een ‘verdienmodel’. Dat zit ook nog 

heel diep in onze cultuur. Je hoort het mensen zeggen: “Ik heb 

toch altijd netjes geleefd… En dan nu dit… Dat klopt toch niet?” 

Dat is wat ik bedoel: we lijken misschien meer op de discipelen  

dan je denkt. En misschien ook wel dan je wilt… 

 

Maar hoe kijkt Jezus daar nu naar?  

Hoe reageert Hij op de vraag van Zijn discipelen. 

Het eerste dat opvalt, is dat Hij eigenlijk helemaal geen 

rechtstreeks antwoord geeft op hun vraag. Hij zegt: “Gods werk 

moet door hem (of misschien beter vertaald: in deze man) zichtbaar 

worden”. Let wel: Jezus bedoelt niet dat God de man blind geboren 

liet worden om hem daarna te genezen… Zo zou je die woorden wel 

kunnen opvatten. Maar dat is niet wat Jezus hier zegt… 

Dan denk je nog steeds in termen van oorzaak en gevolg. Je zoekt 

een verklaring. Maar Jezus geeft helemaal geen verklaring. Hij 

denkt niet in ons ‘verdienmodel’. Jezus gaat er niet vanuit dat de 

som klopt. Goede daden is een goed leven. Hij gaat er ook niet 

vanuit dat het omgekeerde waar is: zondige daden betekenen 

verdriet en leed… Nee, Hij doet niet aan zulke sommen… 

Hij haalt zonde en ziekte, schuld en lot uit elkaar!  

 

Ik hoop dat je dat vanmorgen goed tot je wilt laten doordringen. 

Want dat geeft zo’n andere kijk op het leven. Het vertelt je dat je 

leven meer is dan de optelsom van wat je er zelf van maakt. Jezus 

zegt: ons leven – inclusief onze handicaps, ziekten, mislukkingen – 

het is de plek waar God zichzelf zichtbaar wil maken. Zo ziet   

Jezus deze man. Hij kijkt niet naar zijn verleden… 

Wat is er mis gegaan? 
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Hij kijkt naar zijn toekomst: wat wil God van hem maken?! 

Voel je dat dit een heel andere kijk op je leven geeft? Maar dan 

begrijp je ook dat je ogen daarvoor wel moeten opengaan. Het is 

net als bij de plaatjes die ik aan de kinderen liet zien. Dat tweede 

plaatje bijvoorbeeld: je denkt dat het allemaal scheve lijnen zijn. 

Maar dat is niet zo! Ze zijn recht. Dat moet je gaan zien! En zo is 

het ook met wat Jezus doet. Je moet het gaan zien, gaan 

ontdekken.  

Dat is ook de reden waarom Jezus dat wonderlijke ritueel   

uitvoert. Hij spuugt op de grond, maakt slijk en smeert dat op de 

ogen van de blinde en geeft hem daarna de opdracht om zich te 

gaan wassen. Letterlijk staat er dat Hij zijn ogen ‘zalft’. Je leest  

in de Bijbel maar heel zelden dat Jezus zoiets doet. Maar in de 

Oudheid was dat heel bekend. Vooral van speeksel geloofde  

men dat het geneeskrachtige werking had.  

 

Maar waarom doet Jezus het dan?  

Voor Hem was één woord genoeg? Johannes vertelt het erbij. 

Het was sabbat op die dag. Jezus stuurt dus heel bewust aan op  

een confrontatie met de Farizeeën. Want op die dag mocht je niet 

mixen, niet kneden en dus ook geen zalfje maken van modder en 

speeksel. Jezus doet dat wel. Hij vraagt daarmee geloof van de 

blindgeboren man. Hij moet op weg gaan, zich gaan wassen! 

Maar Hij wil ook het contrast laten zien met de Farizeeën. 

Hoe zij dachten, vertelt vers 27. Daar bijten ze die man toe:  

“Jij, sinds je geboorte een en al zonde!”. Als ze lucht krijgen van 

de genezing van deze man, halen ze alles uit de kast. Ze halen zijn 

ouders erbij, ze ondervragen hemzelf. Ze weten het zeker: er klopt 

iets niet. Dit kan niet van God zijn… Het past niet in hun denken. 

Want deze man is een zondaar. En je krijgt wat je verdient! 

Zo simpel is dat. Je afkomst bepaalt ook je toekomst.  

Was het niks met je, dan wordt het nooit wat. 

De last van het verleden… 

 

Er zijn geen Farizeeën meer in 2015. 

Maar daarmee zijn zulke ideeën nog niet uit de lucht. 
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Vraag het maar aan kinderen van NSB-ouders. De last van het 

verleden. En misschien ben je hier vanmorgen ook wel in de kerk 

met zo’n last uit het verleden. Schaamte en schuld vanwege iets 

wat je zelf deed. Vanwege je ouders. Vanwege je kinderen. Kijk 

dan vanmorgen naar Jezus! Leer van Hem dat God anders kijkt.  

 

Jezus toont hier hoe je jezelf mag zien vanuit God. 

Vanuit Zijn ‘genademodel’, als ik dat zo zeggen mag. Dan leer je 

allereerst zien dat je Zijn liefde niet hoeft te verdienen. Maar meer 

nog, Hij leert je ook dat je meer bent dan je verleden. Meer dan je 

afkomst. Meer dan wat je gedaan hebt. Je bent Zijn kind! 

 

Zo is het ook bij het Avondmaal. Vaak ligt daar een ‘last’ op vanuit 

het verleden. Ouders of grootouders die zeiden: “Denk erom dat je 

niet aangaat”. Of je hebt het gevoel zelf dat je er niet bij hoort. 

Maar als Jezus vanmorgen iets anders zegt, welke stem krijgt er 

dan voorrang? Zo eenvoudig is het ten diepste hier… 

Een kwestie van voorrangsregels. 

Hoe je het voelt, ziet… 

Of wat God zegt! 

 

Hij wil Zijn licht laten schijnen over en door ons leven. Dat is het 

Licht waarover Jezus hier spreekt, in Johannes 9. Dat licht wil Hij 

in ons leven laten schijnen, hoe donker het ook is. God kijkt niet 

naar ons leven vanuit het verleden, maar vanuit de toekomst. Zijn 

toekomst. Wat Hij van ons wil maken! En dat is beslissend! 

 

Nogmaals, ik hoop dat je voelt, merkt, proeft hoe bevrijdend dit 

evangelie is. Ik merkte bij de voorbereiding van deze dienst dat ik 

het eigenlijk niet onder woorden kon brengen. Dat zie je trouwens 

ook in dit hoofdstuk. Want deze man ziet het ook niet in één keer. 

Hij gaat steeds meer van Jezus ontdekken. Eerst noemt hij Hem 

‘iemand die Jezus heet’ (vers 11). In vers 17 noemt hij Hem al   

‘een profeet’ en tenslotte knielt hij voor Jezus neer en belijdt hij 

Hem als de ‘de Mensenzoon’, als de beloofde Messias. Als de Heer 

van zijn leven. Er is trouwens ook een andere kant. Want deze man 

was blind, maar gaat steeds meer zien. Maar er zijn in dit hoofdstuk 
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ook mensen die prima kunnen zien, maar tegelijk blind zijn. Zijn 

buren bijvoorbeeld herkennen hem niet als hij genezen is.  

Maar met de Farizeeën is het nog erger. Zij herkennen Jezus niet!  

Hoe is het mogelijk?, zegt de man… Zou het niet tijd worden dat 

jullie leerling van Hem worden? Daarop gooien ze hem uit de 

synagoge.  

 

Aan het eind van het hoofdstuk zegt Jezus dat ook. 

Hij heeft het over ‘oordeel’. “Ik ben in deze wereld gekomen om 

het oordeel te vellen”, zegt de NBV. Dat is niet zo’n gelukkige 

vertaling. De HSV doet het beter: “Ik ben tot een oordeel in deze 

wereld gekomen” (9:39 HSV). Daar gaat het om! Dat er in de 

ontmoeting met Jezus, iets beslissends gebeurt. 

 

Je gaat zien of je gaat niet zien! 

Je knielt voor Hem of je knielt niet voor Hem.  

Je omarmt Zijn genade of je houdt vast aan je verdienmodel… 

Dat is dus de beslissende vraag vanuit dit gedeelte: of Hij Heer mag 

zijn ook van ons leven? Of Hij Heer mag zijn van ons verleden, van 

ons heden èn vooral van onze toekomst. Of Hij van ons de mens 

mag maken zoals God ons in gedachten heeft? Dat is het mooiste 

dat je kan overkomen… Dat is het mooiste waartegen je ‘ja’  

kan zeggen… 

Amen 


