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“Jezus nu heeft in aanwezigheid van 

Zijn discipelen nog wel veel andere 

tekenen gedaan, die niet beschreven 

zijn in dit boek, maar deze zijn 

beschreven, opdat u gelooft dat Jezus 

de Christus is, de Zoon van God, en 

opdat u, door te geloven, het leven zult 

hebben in Zijn Naam.”. (Joh. 20:30–31) 



“Ik ben het Licht der wereld; wie Mij 

volgt, zal beslist niet in de duisternis 

wandelen, maar zal het licht van het 

leven hebben.” (Joh. 8:12) 

“Ik ben een licht, in de wereld gekomen 

opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de 

duisternis blijft.” (Joh. 12:46) 



Wat betekent het om 

in Jezus te geloven en

Jezus te volgen en zo

nooit meer in de duisternis te wandelen?



Geloven in Jezus en volgen van JezusGeloven in Jezus en volgen van Jezus

Geloven in Jezus?

•Erkennen dat Hij bestaan heeft.

•Erkennen dat Hij de Zoon van God is.

•Jezus ‘aangenomen hebben’

Volgen van Jezus?

•Elke dag in de Bijbel lezen en bidden

•Geld geven voor het werk van de Heer

•Actief zijn in het werk voor de Heer
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“En in het voorbijgaan zag Hij iemand die blind was van 

de geboorte af. En Zijn discipelen vroegen Hem: Rabbi, 

wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind 

geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet 

gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd, 

opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden 

worden. Ik moet de werken doen van Hem Die Mij 

gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht 

waarin niemand kan werken. Zolang Ik in de wereld ben, 

ben Ik het Licht der wereld. Nadat Hij dit gezegd had, 

spuwde Hij op de grond, maakte slijk met het speeksel 

en streek het slijk op de ogen van de blinde, en Hij zei 

tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam (wat 

vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en 

waste zich en kwam ziende terug.” (Joh. 9:1–7) 







De reactie van de verschillende mensenDe reactie van de verschillende mensen

• Zijn buren en kennissen: onbegrip en ongeloof• Zijn buren en kennissen: onbegrip en ongeloof



“De buren dan en zij die eerder gezien hadden 
dat hij blind was, zeiden: Is deze het niet die zat 
te bedelen? Anderen zeiden: Hij is het; en weer 
anderen: Hij lijkt op hem. Hij zei: Ik ben het. Zij 

dan zeiden tegen hem: Hoe zijn uw ogen 
geopend? Hij antwoordde en zei: Een Mens, 

genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen 
en zei tegen mij: Ga heen naar het badwater 

Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en 
werd ziende. Zij dan zeiden tegen hem: Waar is 
Hij? Hij zei: Ik weet het niet. Zij brachten hem die 
eerder blind was, naar de Farizeeën. En het was 
sabbat toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen 

opende.” (Joh. 9:8–14) 
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Ongeloof tegenover waarachtig geloofOngeloof tegenover waarachtig geloof

• Ongeloof heeft nooit genoeg aan een wonder

• Ongeloof verwerpt de feiten

• Ongeloof is zelfgericht

• Geloof heeft geen wonder nodig

• Geloof erkent de feiten

• Geloof maakt een mens God gericht.
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Het Messiaanse vrederijk

“Op die dag zullen de doven horen de 

woorden van het Boek, en, verlost van 

donkerheid en duisternis, zullen de 

ogen van de blinden zien.”

(Jesaja 29:18) 



Geestelijke duisternis

Geen oog hebben voor eigen 

zondigheid en verlorenheid



De Mensenzoon is gekomen om te 

zoeken en te redden wat verloren was. 

(Lukas 19:10) 

“Jezus hoorde dat zij hem uit de 

synagoge geworpen hadden, en toen 

Hij hem gevonden had, zei Hij tegen 

hem: Gelooft u in de Zoon van God?”

(Joh. 9:35) 



Geloven

Steeds opnieuw je eigen duisternis 

erkennen en je knieën buigen voor het 

licht van de wereld.

Geloof jij in de Zoon van God?



“Hij antwoordde en zei: Wie is Hij, 

Heere, zodat ik in Hem kan geloven? 

En Jezus zei tegen hem: Die u gezien 

hebt én Die met u spreekt, Die is het. 

En hij zei: Ik geloof, Heere! En hij 

aanbad Hem.” (Joh. 9:36–38) 
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• “Een Mens, genaamd Jezus”
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• “Als Deze niet van God was, zou Hij niets 

kunnen doen.”
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“En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in 

deze wereld gekomen, opdat zij die niet 

zien, zien zouden, en die zien, blind zouden 

worden.” (Joh. 9:39) 

“En sommigen van de Farizeeën die bij 

Hem waren, hoorden dit en zeiden tegen 

Hem: Zijn wij dan soms ook blind?”

(Joh. 9:40) 

“Jezus zei tegen hen: Als u blind was, zou u 

geen zonde hebben, maar nu u zegt: Wij 

zien, zo blijft dan uw zonde.” (Joh. 9:41) 



“Maar in het geval dat ons Evangelie 

nog bedekt is, dan is het bedekt in hen 

die verloren gaan. Van hen, de 

ongelovigen, geldt dat de god van deze 

eeuw hun gedachten heeft verblind, 

opdat de verlichting met het Evangelie 

van de heerlijkheid van Christus, Die 

het beeld van God is, hen niet zou 

bestralen.” (2 Kor. 4:3–4) 



Waar staan wij?Waar staan wij?

• Zeggen wij als de Farizeeën: “Wij zien”?

• Willen wij als de blindgeborene onze 

blindheid toegeven en erkennen dat we licht 

nodig hebben?

• Geef mij licht, Heer, opdat ik kan zien!
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Heer, mijn diepste verlangen is 

in het Licht te wandelen en zo 

te groeien in de genade en 

kennis van de Heer Jezus 

Christus.


