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Gedachten vanuit de preek 

� Een vreemde vraag, die de discipelen

of zijn ouders?” Maar zo was het 

Ziekte en lijden zijn het gevolg van 

(wat je gedaan hebt) bepaalt het heden (hoe je eraan toe bent)

� Zo denken wij niet meer… Of toch? 

onwillekeurig: “Wat is er mis met mij?” 

erge dingen die ons overkomen 

andere woorden: waar heb ik het 

� Beide reacties gaan uit van eenzelfde denkpatroon, namelijk dat er een 

direct verband is tussen wat je gedaan hebt en wat je overkomt. 

ene geval ga je ervan uit dat de 

(wat is er mis met mij?), in het tweede 

� In beide gevallen denken we in

niet mee in de vraagstelling van de discipelen. Hij zegt: “

moet door (of: in) hem zichtbaar worden

dat God de man blind geboren liet worden om hem 

� In feite geeft Jezus geen verklaring. 

lot uit elkaar! Ons leven is meer dan 

maken. Het is de plek waar God zich zichtbaar wil maken. Niet

verleden bepaalt wie wij zijn, maar

� Dat geeft een heel andere kijk 

je ogen opengaan. Dat is de betekenis van het teken dat Jezus doet, 

met een bijzonder, geneeskrachtig ritueel

door allerlei genezers werd toegepast. 

� Johannes vertelt de reden: het 

dus bewust aan op een confrontatie met de Farizeeën. 

vertelt vers 27: “Jij, sinds je geboorte een en al zonde!”. 

verdient. Je afkomst bepaalt je toekomst. 

� Maar Jezus toont het evangelie van genade. 

door God geliefd zijn, uit genade. En dat 

kwijt raakt. Het Licht kan in ons

zo in het donker. Niet je verleden, maar Gods toeko

� Wie is er hier eigenlijk blind? Zijn 

De Farizeeën herkennen Jezus niet 

ziet steeds meer!  Van ‘iemand die Jezus heet’ (

‘profeet’ (9:17) en tenslotte ‘de

� Als we Jezus ontmoeten, gebeurt

wie Hij is of niet… Zoals Hij zelf zegt:

wereld gekomen” (9:39 HSV). 

mag zijn van ons leven: ons verleden, heden 

‘De last van het verleden’ 

  Deel het leven!.  

Vragen van hart 

de discipelen stellen: “Heeft hij zelf gezondigd 

het gewone denkpatroon in Jezus’ dagen. 

gevolg van wat je misdaan hebt. Het verleden 

(wat je gedaan hebt) bepaalt het heden (hoe je eraan toe bent).  

Zo denken wij niet meer… Of toch? Als het tegenzit, denk je soms 

: “Wat is er mis met mij?” Anderzijds reageren we vaak op 

ingen die ons overkomen met de vraag: “Waarom ik?” Met 

het aan verdiend? 

uit van eenzelfde denkpatroon, namelijk dat er een 

verband is tussen wat je gedaan hebt en wat je overkomt. In het 

geval ga je ervan uit dat de optelsom van daden en gevolgen klopt 

, in het tweede juist niet (waarom ik?)… 

in een ‘verdienmodel’. Maar Jezus gaat 

niet mee in de vraagstelling van de discipelen. Hij zegt: “Gods werk 

moet door (of: in) hem zichtbaar worden”. Let wel: Jezus bedoelt niet 

dat God de man blind geboren liet worden om hem daarna te genezen. 

Jezus geen verklaring. Hij haalt zonde en ziekte, schuld en 

meer dan de optelsom van wat wij ervan 

maken. Het is de plek waar God zich zichtbaar wil maken. Niet het 

maar wat God van ons wil maken!  

kijk op je leven. Maar daarvoor moeten wel 

je ogen opengaan. Dat is de betekenis van het teken dat Jezus doet, 

geneeskrachtig ritueel (9:6), zoals dat in de oudheid 

oegepast. Jezus doet dat niet zomaar… 

het was sabbat op die dag. Jezus stuurt zo 

bewust aan op een confrontatie met de Farizeeën. Hoe zij dachten, 

vers 27: “Jij, sinds je geboorte een en al zonde!”. Je krijgt wat je 

bepaalt je toekomst. De last van het verleden… 

toont het evangelie van genade. Hij leer ons zien dat we 

door God geliefd zijn, uit genade. En dat je zo de last van het verleden 

ons leven gaan schijnen, zelfs al zit je nog 

Niet je verleden, maar Gods toekomst is beslissend! 

Zijn buren herkennen de man niet (9:8-9). 

herkennen Jezus niet (9:30-33). Maar de blindgeborene 

‘iemand die Jezus heet’ (9:11), noemt hij Jezus 

de Mensenzoon’ (9:35-38).  

gebeurt er iets beslissend. We gaan ontdekken 

Zoals Hij zelf zegt: “Ik ben tot een oordeel in deze 

 De beslissende vraag is of Hij Heer  

verleden, heden èn toekomst. 

Johannes 9:1-41 

Vragen van hart tot hart

 

Waar denk je aan bij 

het thema van deze 

dienst: ‘de last van het 

verleden’?    

Herken je jezelf in (een 

van) beide reacties: 

“Wat is er mis met 

mij?” of  “Waarom 

ik?”  

Neem deze week eens  

een moment om  op 

een rij te zetten 

waarin jouw leven 

‘vastzit’ aan het 

verleden. Dingen dus 

waarin het verleden 

het heden bepaalt. En 

breng dat in gebed bij 

God. Laat Hem zo 

Heer zijn, ook over je 

verleden…  

Kun je dat ook 

zeggen, dat je steeds 

meer van Jezus bent 

gaan zien en 

ontdekken in je leven? 

Zo ja, dank God! Zo 

nee, zou je het willen? 

Bid God erom! 
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Gespreksvragen 

1. Lees met elkaar het hoofdstuk nog eens door. Welk stukje uit het 

lange gedeelte dat Johannes 9:1

2. De ouders van de blinde man worden er door de 

en uitvoerig ‘verhoord’. Kun je zitten met de last van het verleden als 

(groot)ouder van je (klein)kind of omgekeerd: als (klein)kind van je 

(groot)ouder? Hoe kan Jezus je daarin helpen?

3. Reageer op de volgende uitspraak: “Niet het verl

zijn, maar wat God van ons wil maken”! 

4. Ook rondom het Heilig Avondmaal bepaalt het verleden vaak hoe je 

daarover denkt en hoe je dat beleeft. 

a. Herken je dat bij jezelf en om je heen?

b. Hoe kan dat – verder denkend vanuit dit Bijbelgedee

worden?  

5. Jezus zegt: “Ik ben in de wereld gekomen om een oordeel te vellen” 

(9:39 NBV). Of beter vertaald: 

gekomen” (Joh.9:39 HSV).  

a. Zie je verschil tussen beide vertalingen?

b. Wat wil Jezus met deze woorde

6. Het ‘verdienmodel’ zit ook diep in onze cultuur. Als er iets fout gaat, 

wordt er ‘afgerekend’ met degene die in de fout ging. 

patroon doorbreekt, betekent dit dan ook iets voor:

a. je houding naar je collega’s?

b. de opvoeding van (je) kinderen?

c. onze visie op asielzoekers en vluchtelingen?

 

 

Gebedspunten 

• Dank God dat Hij anders kijkt dan wij. Dat we Zijn liefde niet hoeven te 

verdienen, maar als Zijn kind mogen leven!

• Bid ook om Zijn genade, dat we onszelf 

niet vanuit het verleden, maar vanuit Gods toekomst!

• Bid voor hen voor wie de stap naar het Heilig Avondmaal (te) groot is, 

dat Gods blik van liefde hun te sterk zal worden.

• Bid voor mensen die te maken hebben met gebrokenheid, handicaps, 

ziekte. Bid dat Jezus’ werk zichtbaar zal worden in hun leven.

• Dank onze hemelse Vader dat Hij verleden, heden en toekomst in Zijn 

hand heeft. Dat we daaraan niet hoeven te twijfelen.

 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n

‘De last van het verleden’ 

  Deel het leven!.  

Lees met elkaar het hoofdstuk nog eens door. Welk stukje uit het 

lange gedeelte dat Johannes 9:1-41 is, spreekt je het meeste aan?  

De ouders van de blinde man worden er door de Farizeeën bijgehaald 

en uitvoerig ‘verhoord’. Kun je zitten met de last van het verleden als 

(groot)ouder van je (klein)kind of omgekeerd: als (klein)kind van je 

(groot)ouder? Hoe kan Jezus je daarin helpen? 

Reageer op de volgende uitspraak: “Niet het verleden bepaalt wie wij 

zijn, maar wat God van ons wil maken”!  

Ook rondom het Heilig Avondmaal bepaalt het verleden vaak hoe je 

daarover denkt en hoe je dat beleeft.  

Herken je dat bij jezelf en om je heen? 

denkend vanuit dit Bijbelgedeelte – anders 

“Ik ben in de wereld gekomen om een oordeel te vellen” 

(9:39 NBV). Of beter vertaald: “Ik ben tot een oordeel in deze wereld 

Zie je verschil tussen beide vertalingen? 

Wat wil Jezus met deze woorden zeggen? 

Het ‘verdienmodel’ zit ook diep in onze cultuur. Als er iets fout gaat, 

wordt er ‘afgerekend’ met degene die in de fout ging. Als Jezus dat 

patroon doorbreekt, betekent dit dan ook iets voor: 

je houding naar je collega’s? 

nderen? 

onze visie op asielzoekers en vluchtelingen? 

Hij anders kijkt dan wij. Dat we Zijn liefde niet hoeven te 

verdienen, maar als Zijn kind mogen leven! 

Bid ook om Zijn genade, dat we onszelf – en anderen – zo mogen zien: 

niet vanuit het verleden, maar vanuit Gods toekomst! 

voor wie de stap naar het Heilig Avondmaal (te) groot is, 

dat Gods blik van liefde hun te sterk zal worden. 

mensen die te maken hebben met gebrokenheid, handicaps, 

Jezus’ werk zichtbaar zal worden in hun leven. 

Dank onze hemelse Vader dat Hij verleden, heden en toekomst in Zijn 

hand heeft. Dat we daaraan niet hoeven te twijfelen. 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n- m et- g od /  

Alternatieve vraag

De woorden van Jezus in dit 

hoofdstuk vormen een 

aanleiding om heel anders 

tegen onze gebreken en 

handicaps aan te kijken. Het 

blind zijn van de man wordt 

door Jezus niet bestempeld 

als ‘gebrek’ of als ‘gevolg van 

zonde’, maar als de plaats 

waar God aan he

bezien zou onze gemeente 

een plek moeten zijn waar 

mensen met een handicap 

zich thuis zouden moeten 

voelen.

Klopt dat beeld met de 

werkelijkheid, denk je? En zo 

nee, hoe zouden we dat 

kunnen verbeteren?

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

De volgende themadienst 

staat gepland voor DV zondag 

8 maart 

dan

naar aanleiding van Johannes 

13:1

ding voor d

dinsdag 

worden, 

kerk.

 

 

Johannes 9:1-41 

Alternatieve vraag 

De woorden van Jezus in dit 

hoofdstuk vormen een 

aanleiding om heel anders 

tegen onze gebreken en 

handicaps aan te kijken. Het 

blind zijn van de man wordt 

door Jezus niet bestempeld 

als ‘gebrek’ of als ‘gevolg van 

zonde’, maar als de plaats 

waar God aan het werk is. Zo 

bezien zou onze gemeente 

een plek moeten zijn waar 

mensen met een handicap 

zich thuis zouden moeten 

voelen. 

Klopt dat beeld met de 

werkelijkheid, denk je? En zo 

nee, hoe zouden we dat 

kunnen verbeteren? 

 

Agenda   

De volgende themadienst 

staat gepland voor DV zondag 

maart 2015. Het thema luidt 

dan ‘Gekozen om te dienen’, 

naar aanleiding van Johannes 

13:1-20.  De kringvoorberei-

ding voor deze dienst zal 

dinsdag 3 maart gehouden 

worden, om 20.00 uur in de 

kerk. 

 


