63. Een man kan zien
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Johannes 9:33.
 Als jij in de tijd van Jezus had geleefd, wat zou je Hem dan hebben horen zeggen?
 Wat zou je Jezus hebben zien doen?
 Wat zou je aan Jezus hebben gevraagd om voor jou te doen?
(Tip: vraag het Hem nu!)
Lees verder…
Wat er aan vooraf ging…
In Johannes 8:12 staat dat Jezus zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt
nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ Voor één iemand zou dat
werkelijkheid worden op een bijzondere manier!
Lees nu samen Johannes 9:1-11.
Wat er daarna gebeurde…
Sommige Joodse leiders geloofden niet dat Jezus dat had kunnen doen. Ze vroegen aan de
ouders van de man of hij wel echt blind was geweest. Toen probeerden ze de man zelf
strikvragen over Jezus te stellen, maar hij trapte er niet in. Uiteindelijk lieten ze hem met
rust, maar ze zeiden wel dat hij niet meer naar Joodse samenkomsten mochten komen. Later
vond Jezus de man terug die Hem nu voor het eerst kon zien en hij zei: ‘Ik geloof, Heer.’
Ontdek de Bijbel!
Beantwoord samen de vragen op pagina 84 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’.
Bijbelse woorden toegelicht
Bedelaar Medische hulp was er maar weinig in Jezus’ tijd. Veel mensen konden niet
worden genezen. Een blinde kon geen werk krijgen en moest bedelen voor geld om
eten te kopen.
Siloam Het bad maakte deel uit van de waterleiding van Jeruzalem. Het water komt
vanuit een tunnel die gebouwd is door Koning Hizkia, 2700 jaar geleden. Vandaag de
dag is het bad nog in gebruik!

Speeksel Er werd vroeger gedacht dat spuug of speeksel kon helpen om te genezen maar ga niet zelf modder maken met je spuug, laat staan dat je het in iemand ogen
smeert!
Probeer het uit
Teken vier paar verschillende ogen, die…
…naar boven kijken.
…naar beneden kijken.
…naar links of rechts kijken.
…vooruit kijken.
Kijk om de beurt naar elk paar ogen terwijl je denkt aan wat je hoorde in het bijbelverhaal.






Kijk naar boven: onthoud wat Jezus deed voor de blinde man. Kijk omhoog naar Jezus
en prijs Hem.
Kijk naar beneden: houd je ogen open, dan kijk je naar jezelf. Wat denk jij van Jezus?
De man die voor het eerst kon zien, had geen twijfels over Hem. Vraag God om je te
helpen ontdekken wie Hij is.
Kijk naar links of rechts: kijk naar de wereld en de mensen om je heen. Jezus zag dat
een blinde man hulp nodig had. Bid voor iedereen van wie jij weet dat hij hulp van
Jezus nodig heeft.
Kijk vooruit: kijk in de toekomst. De man die kon zien zou een compleet ander leven
gaan leiden; alles was voor hem veranderd. Zelfs toen omstanders moeilijk gingen
doen, bleef hij in Jezus geloven. Bid voor wat je deze week hoopt te doen. En voor de
dingen die misschien jouw leven gaan veranderen.

Praten met God
Kneed een stukje klei tot een letter uit het alfabet. Praat met God over iemand, of iets, of
een plek die begint met die letter.

