
Huisgeloof2017#10 <> Johannes 9:1-41 <> die teks vir sondag 26 Maart, vierde sondag in Lydenstyd 

Ons lees die teks in die week voor die erediens reeds saam in ons gesinne en oordink dit. 

=============================================================================================== 

1Terwyl Jesus wegstap, sien Hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. 2Sy dissipels vra Hom toe: “Rabbi, deur wie 
se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is: sy eie of sy ouers s'n?” 3En Jesus antwoord: “Dit is nie deur sy eie 
sonde nie en ook nie deur sy ouers s'n nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan 
word. 4So lank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van Hom wat My gestuur het; die nag kom, wanneer 
niemand kan werk nie. 5Terwyl Ek in die wêreld is, is Ek die lig vir die wêreld.” 6Nadat Hy dit gesê het, spoeg Hy op 
die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer Hy die klei aan die man se oë 7en sê vir hom: “Gaan 
was jou in die Siloambad.” Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, 
kon hy sien. 8Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe: “Maar is dit dan nie die 
man wat gesit en bedel het nie?” 9Party van hulle het gesê: “Dit is hy!” Maar party het gesê: “Nee, hy lyk maar net 
soos daardie man.” “Dit is ek!” het hy self gesê. 10Hulle vra toe vir hom: “Maar hoe het jou oë dan reg gekom?” 
11En hy antwoord: “Die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my 
gesê: ‘Gaan na Siloam toe en was jou.’ Ek het gegaan en my gewas, en ek kon sien!” 12“Waar is hy nou?” vra hulle 
hom toe. “Ek weet nie,” was sy antwoord. 
 
Die Fariseërs ondervra die man en sy ouers 
13Daarna het die mense die man wat eers blind was, na die Fariseërs toe gebring. 14Dit was op 'n sabbatdag dat 
Jesus die klei aangemaak en die man se oë genees het. 15Die Fariseërs het hom ook weer gevra hoe dit gekom het 
dat hy kan sien. Hy het hulle geantwoord: “Hy het klei op my oë gesit en ek het my gewas, en nou sien ek.” 16Party 
van die Fariseërs sê toe: “Hierdie man kom nie van God nie, want hy hou nie die sabbatdag nie.” Maar van die ander 
het gesê: “Hoe kan iemand wat 'n sondaar is, sulke wondertekens doen?” En daar was verdeeldheid onder hulle. 
17Hulle sê toe weer vir die man wat blind was: “Wat sê jý van hom? Hy het mos jou oë genees.” “Hy is 'n profeet,” 
het hy geantwoord. 18Die Jode het nie geglo dat die man blind was en nou kon sien nie, totdat hulle sy ouers 
geroep 19en vir hulle gevra het: “Is dit julle seun van wie julle beweer dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou?” 
20“Ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is,” het sy ouers geantwoord. 21“Maar hoe hy nou sien, weet 
ons nie. En wie sy oë genees het, weet ons ook nie. Vra hom self. Hy is oud genoeg; hy kan vir homself praat.” 
22Sy ouers het dit gesê omdat hulle bang was vir die Jode; want die Jode het toe al klaar met mekaar afgespreek dat 
iemand wat openlik verklaar dat Jesus die Christus is, uit die sinagoge geban sal word. 23Daarom het sy ouers gesê: 
“Hy is oud genoeg; vra hom self.” 
 
Die man word uitgeban 
24Die Jode het toe die tweede keer die man wat blind was, geroep en vir hom gesê: “Praat die waarheid voor God; 
ons weet mos hierdie man is 'n sondaar.” 25Daarop het hy gesê: “Of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet 
ek wel: ek was blind, en nou sien ek.” 26Hulle sê toe vir hom: “Wat het hy met jou gemaak? Hoe het hy jou oë 
genees?” 27“Ek het julle mos al vertel, en julle het nie geluister nie,” antwoord hy. “Hoekom wil julle dit weer hoor? 
Julle wil tog nie ook dissipels van hom word nie?” 28Toe skel hulle hom uit en sê: “Jý is 'n dissipel van hom. Óns is 
dissipels van Moses. 29Ons weet dat God met Moses gepraat het; maar hierdie man — ons weet nie waar hy 
vandaan kom nie.” 30“Dis darem snaaks,” sê hy daarop vir hulle. “Julle weet nie waar hy vandaan kom nie, en tog 
het hy my oë genees.31Ons weet dat God nie na sondaars luister nie; maar as iemand vir Hom ontsag het en doen 
wat Hy wil hê, luister God na hom. 32Van ewigheid af is daar nog nooit gehoor dat iemand die oë van een wat blind 
gebore is, genees het nie.33As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie.” 34Hulle sê toe vir hom: 
“Jy is van jou geboorte af die ene sonde, en wil jy ons staan en leer?” En hulle het hom uitgeban. 
 
Geestelike blindheid 
35Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het; en toe Hy hom kry, vra Hy vir hom: “Glo jy in die Seun van die 
mens?” 36Hy het geantwoord: “Wie is dit, Meneer, sodat ek in Hom kan glo?” 37Jesus het vir hom gesê: “Jy sien 
Hom. Dit is Hy wat met jou praat.” 38Die man sê toe: “Ek glo, Here!” En hy het Hom aanbid. 39Toe sê Jesus: “Ek het 
na hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat dié wat nie sien nie, kan sien, en dié wat sien, kan 
blind word.” 40Party Fariseërs wat by Hom was, het dit gehoor en vir Hom gesê: “Ons is mos nie blind nie!” 
41Jesus antwoord hulle: “As julle blind was, sou julle nie skuldig gewees het nie; maar nou sê julle: ‘Ons sien.’ 
Daarom bly julle skuldig.” 
 



#Die regte uitsig: ŉ Man en ŉ vrou het by ŉ klomp stalletjies langs die pad gestop.  Hulle het gekyk 
na ŉ geweefde mat wat deur ŉ ou Indiaanse vrou gemaak is.  “Hou jy daarvan?” vra die vrou. “Dis 
aaklik!” antwoord die man sonder om moeite te doen om sy stem sagter te maak sodat die 
Indiaanse vrou hom nie hoor nie! “Ek kan nie eens uitmaak wat dit is nie!” “Julle kyk na die 
verkeerde kant,” antwoord die Indiaanse vrou “die prent is aan die ander kant.” Dit was ’n pragtige 
voorstelling van ŉ sonsondergang met die berge as agtergrond! Die man en vrou het dit 
onmiddellik gekoop en dit later op ŉ prominente plek in hulle huis gehang. Dit was vir hulle ŉ 
simbool van die lewe, want baie kom dit oor! Soos hulle sê: “Until we realized we were looking at 
the wrong side, we were missing the real view.” Dis presies wat met die mense in hierdie storie 
van Johannes 9 gebeur het.  Van hulle, soos die Fariseërs, het vir die lewe op die verkeerde 
plekke gesoek en toe alles negatief gesien, maar die blinde man kry die “real view” – Jesus! Toe 
was sy lewe verander! 
#Wat maak jou blind: 
1.Agtergrond en tradisies kan ons blind maak vir nuwe dinge. Die dissipels saam met al die mense 
van die tyd, het geglo sonde en siekte gaan hand aan hand soos liefde en huwelik. Daarom vra 
hulle in die tweede vers: wie het gesondig – die man of sy ouers. Hulle het geglo - en baie mense 
vandag glo net so - in Eksodus 20:5 se waarskuwing, maar Jesus het ŉ ander idee. Dit reën op 
goeie en slegte mense.  Goeie dinge gebeur met slegte mense en slegte dinge met goeie mense.  
Jesus konfronteer hulle met ŉ nuwe manier van kyk na die lewe, maar hulle is blind daarvoor.  Dit 
was Scott Peck wat iewers gesê het: “Patients come to me all the time asking for change. But from 
the moment the therapy begins they start fighting change tooth and nail.” Die waarheid mag jou 
vry maak, maar dit gaan jou eers bietjie mal maak, jy gaan in opstand kom daarteen.   
 
2.Mag kan jou blind maak. Hierdie Fariseërs was magsbehep en dit het hulle blind gemaak vir dit 
waarvoor hulle gewag het: die Messias! wat reg voor hulle opgetree het.  Wanneer jy God dien in 
“ŉ adviserende hoedanigheid”, is jy geestelik blind en nie oop vir Sy werking op ander maniere 
nie. 
 
3.Vooroordele kan jou blind maak. Hulle kloof hare oor die feit dat die op die Sabbat plaasvind en 
so is hulle geestelik blind vir die wonder wat plaasgevind het. 
 
4.Negativisme kan jou blind maak.  As jy negatief is, lyk alles vir jou donker of sal jy donker in alles 
raak sien en die mooi miskyk. Die Fariseërs was so gepla met die feit dat Jesus die wet oortree 
het dat hulle nie die wonder van die genesing kon vier nie. Soos die Engelse uitdrukking gaan: “If 
a hammer is your only tool, everything looks like a nail!” 
 
# Die geneesde blinde man groei in sy idee van Jesus. Daar is in die gedeelte 3 fases van groei 
by die eks blinde man te bespeur. 
1.Hy begin deur Jesus ŉ man te noem. Hy begin in vers 11 deur te sê: “Die man met die naam 
Jesus…” Hy begin deur te dink dat Jesus ŉ wonderlike man is. Ons sal goed doen om soms te 
dink aan die ongelooflike wonderlikheid van die mensheid van Jesus. Soos iemand gesê het: “In 
any gallery of the world’s heroes he must find a place. In any anthology of the loveliest lives ever 
lived, his would have to be included. In any collection of the world’s greatest literature his parables 
would have to be listed. Whatever else is in doubt, there is never any doubt that Jesus is a man 
among men.” 
2.Hy het vêrder gegaan en Jesus ŉ profeet genoem. Toe hulle hom sy opinie vra oor Jesus wat 
hom genees het, het hy in vers 17 verklaar dat Jesus ŉ profeet is. ŉ Profeet is ŉ mens wat God se 
boodskap aan mense bring. ŉ Profeet is iemand wat naby God lewe, wanneer ons Jesus se 
wysheid in Sy woorde hoor, dan kan ons nie anders as om te verklaar dat Hy ŉ profeet is nie. As 
enige mens die reg gehad het om ŉ profeet genoem te word, was dit Jesus! 
3.Laastens kom hy by die punt dat hy bely dat Jesus die Seun van God is. Hy het by die punt 
gekom dat Hy besef het dat menslike kategorieë nie genoegsaam was om Jesus te beskryf nie. 
Napoleon was op ŉ tyd in die geselskap van klomp skeptici wat Jesus bespreek het en Hom 
afgemaak het as ’n baie grootse mens en niks meer as dit nie. Napoleon het blykbaar as volg 
gereageer: “Menere, ek ken mense, en Jesus Christus was meer as net ŉ mens.” 



Uit die drie fases van groei is die volgende waar: hoe beter jy Jesus leer ken, hoe grooter word Hy 
vir jou! 


