
Het is zaterdag. In het land van Jezus heet 
dat ‘de sabbat’ en op die dag mag je niet 
werken. Er komt een blinde man bij Jezus. 

Jezus maakt hem beter en de man kan weer 
zien. Maar nu worden sommige mensen boos. 

Ze zeggen: ‘Iemand beter maken, dat is werken. Je mag 
niet werken op de sabbat. Het is fout wat Jezus doet.’ Deze 
mensen willen niet geloven dat Jezus het beste weet wat 
God wil. Maar de man die genezen is zegt: ‘Heer Jezus, 
ik geloof wel.’ En hij knielt voor Jezus neer.
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vierde zondag 
in de veertigdagentijd

We zijn al ruim drie weken op weg naar Pasen. 
Jezus is ook op weg. Hij gaat naar Jeruzalem. 
Het is zaterdag, het eind van de Joodse week, 

die heet: ‘de sabbat’. Het is de dag waarop 
niemand mag werken. Maar wat gebeurt er 

als Jezus een blinde man ontmoet?

Op zijn weg ziet Jezus een man die blind is. De man heeft 
nooit kunnen zien, al vanaf zijn geboorte is hij blind. Jezus 
zegt tegen zijn leerlingen: ‘Ik ben het licht van de wereld’. 
Dan maakt Hij met spuug de grond nat en doet een beetje 
modder op de ogen van de blinde man. Hij zegt tegen de 
blinde: ‘Ga naar de vijver van Siloam, en was je.’ De man 
gaat naar de vijver toe, hij wast zich, en vanaf dat moment 
kan hij zien.

Als hij thuiskomt, begint iedereen erover te praten. Zijn 
buren, maar ook de mensen die hem vroeger zagen bedelen 
zeggen: ‘Is dat nu die man, die vroeger zat te bedelen?’ 
‘Ja, inderdaad,’ zegt de een. ‘Welnee, hij lijkt alleen maar 
op hem,’ zegt een ander. Maar hijzelf zegt: ‘Ik ben het 
echt’. Nu gaan ook anderen zich ermee bemoeien en 
iedereen wil weten hoe hij precies genezen is. De farizeeën 
die het horen, worden boos, omdat Jezus iemand heeft 
genezen op de sabbat. ‘Hoe komt het dat je nu kan zien?’ 
Vragen de farizeeën. De man vertelt het voor de zoveelste 
keer: ‘Iemand die Jezus heet, deed wat modder op mijn 
ogen. Ik ben me gaan wassen, en nu kan ik zien.’ Maar de 
farizeeën zeggen: ‘Die Jezus is vast en zeker een zondaar. 
Zoiets doe je niet op de sabbat.’ ‘Ja hoor eens,’ zeggen 
anderen, ‘een zondaar kan toch geen wonderen doen?’ 
Maar ze worden het niet met elkaar eens. ‘Wat zeg jij er 
zelf van?’ Vragen ze aan de man die blind geweest was. 
‘Jezus is een profeet,’ is zijn antwoord.

De farizeeën blijven erover bezig. Ze halen zelfs zijn ouders 
erbij. En als ze het nog een keer aan de man zelf vragen, 
zegt hij: ‘Natuurlijk komt Jezus van God. Jezus kan geen 
zondaar zijn. Hebben jullie wel eens gehoord dat een 
zondaar de ogen heeft geopend van iemand die blind 
geboren was, nee toch?’ Nu worden de farizeeën echt 
kwaad, ze roepen hem toe: ‘Jij bent zelf ook een zondaar! 
Wegwezen jij, je mag de tempel niet meer in.’

Later hoort Jezus hoe het allemaal gegaan is en Hij vraagt 
aan de man: ‘Geloof je in de Mensenzoon?’ De man vraagt: 
‘Wie is dat, Heer? Dan zal ik in Hem geloven.’ Jezus zegt: 
‘Het is degene die met jou spreekt.’ Meteen zegt de man: 
‘Ik geloof, Heer.’ En hij knielt voor Jezus neer. 

In de Bijbel staat een oud verhaal over hoe God de mensen 
heeft gemaakt. Daar lezen we dat God de mens heeft 
geboetseerd uit vochtige grond, zeg maar uit klei. Jezus 
doet vandaag ook zoiets. Met een beetje spuug maakt 
Hij de grond vochtig. Dat is een symbool, een gebaar met 
een speciale betekenis. Jezus legt het niet uit, maar het 
lijkt alsof hij wil zeggen dat het een fout is van de natuur 
dat deze man blind werd geboren, en dat het niet 
Gods bedoeling is. 
Maar waarom doen de farizeeën zo moeilijk? Eerst mop-
peren ze op Jezus vanwege de sabbat. En daarna schelden 
ze Jezus, en ook de man die blind was geweest, uit voor 
zondaar. Jezus heeft daarna nog uitgelegd dat de farizeeën 
eigenlijk zelf blind zijn. Ze zijn blind in hun hart. 
Ze wíllen niet geloven. Maar ze kunnen ook niet tegen 
Jezus op, daarom worden ze zo boos. Wat jammer. 
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Je kunt 

spreken zonder iets te 

zeggen. Je kunt leren zonder 

iets te begrijpen. Je kunt kijken 

zonder iets te zien. En je kunt naar 

de kerk gaan zonder te geloven. 

Dit is een blindheid waar geen 

arts iets tegen kan doen. 

Zo’n gebrek kun je alleen 

zelf aanpakken, door 

vertrouwen, geloof 

en liefde.
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