Les 24: Nooit kunnen zien!

Dit verhaal kun
je lezen in
Johannes 9

“Jezus, wie heeft er verkeerd gedaan, deze man of zijn ouders?”
Ruben zit aan de kant van de weg. Boos wil hij zijn hoofd wegdraaien, maar hij heeft geen keus. Dan weet hij
zeker dat hij geen geld krijgt. Ruben kan niet werken, want hij is blind. Altijd al geweest. Maar waarom
praten de mensen dan over hem als ze dicht bij zijn. Hij is blind, maar niet doof! Elke dag zit hij op dit
plekje, in de buurt van de tempel, zodat de mensen hem zien en hem geld geven zodat hij brood kan kopen.
En nu weer die vraag. Blijkbaar zijn het leerlingen die die vraag stellen aan hun Rabbi. Verwonderd luistert
Ruben verder. Vandaag geen uitgebreide uitleg, maar een kort antwoord. “Hij heeft niet verkeerd gedaan en
zijn ouders ook niet, maar de Almachtige zal in deze mens Zijn kracht laten zien!” is het antwoord van de
Rabbi.
Ruben hoort dat er iemand op de grond spuugt en even later voelt hij wat kouds, vochtigs op zijn ogen. “Ga je
wassen in het badhuis Siloam” zegt de stem van de Rabbi. Ruben staat op. Hij gaat op weg naar het
badwater. Zoveel stappen en dan de bocht om bij die steen en dan nog een paar stappen, dan moet hij er
zijn. Voorzichtig zoekt hij de treden om bij het water te komen. Zijn hand gaat naar beneden tot die bij het
water is. Hij maakt een kommetje van zijn handen en met het water spoelt hij de smurrie van zijn ogen. Hij
wrijft het water weg en doet zijn ogen open. Licht! Hij gaat op de traptrede zitten en kijkt voorzichtig rond.
De wereld komt op hem af. Wat beweegt er veel en wat een kleuren! Hij ziet een boom die beweegt in de
wind en de rimpeltjes in het water. Naast het badwater staan bloemen. Een vogeltje gaat erbij zitten en
fluit zijn melodietje. Eerder hoorde Ruben dat alleen, nu kan hij het ook zien!
Dan staat hij op. Ondertussen kijkt hij zijn ogen uit. Hij ziet mensen, ze kijken naar hem.
“Hé is dat Ruben niet?” Hij hoort de stem van de buurvrouw. En dan de vrouw die een eindje verder woont:
“Nee, hij loopt gewoon, deze man is niet blind, hij lijkt op hem.” “Nee”, roept Ruben, “ik ben het echt!” Er
komen meer mensen bijstaan. Ruben kennen ze wel, die zit al jaren elke dag op datzelfde plekje te bedelen.
En nu kan hij zien. Dat hebben ze nog nooit gehoord. Dat iemand die blindgeboren is weer kan zien. Dat
moeten de wetgeleerden weten. En zo wordt Ruben in de tempel gebracht. Hij moet alle vragen
beantwoorden. Was je altijd al blind? Hoe kan het dat je nu kunt zien? En rustig geeft Ruben antwoord. “Er
kwam een Rabbi langs, die spuugde op de grond, deed de modder op mijn ogen en zei dat ik me moest wassen.
Dat heb ik gedaan en nu kan ik zien!”
De wetgeleerden hebben een probleem. Hoe kan iemand die zo’n groot wonder doet,
zich niet aan de sabbat houden? “Wat vind jij van deze man?” vragen ze Ruben.
“Het is een profeet” “Deze man was vast niet echt blind! Ga zijn ouders halen” zeggen de
farizeeërs tegen de mensen die erbij staan.
Even later staan daar zijn ouders. Verwonderd kijken ze hem aan. Maar voor hij iets
kan zeggen vragen de wetgeleerden: “Is dit u zoon? Was hij blind?” “Ja” zeggen zijn
ouders “dit is onze zoon en hij is blind geboren. Maar hoe hij nu kan zien weten we niet. Maar hij is oud
genoeg om voor zichzelf te praten”.
De mannen zeggen tegen Ruben: “Geef God de eer, want die Jezus is een zondaar”. “Of hij een zondaar is
weet ik niet maar ik weet wel dat ik eerst blind was en nu weer kan zien!” zegt Ruben boos. Waarom zijn ze
niet blij met hem dat hij eindelijk kan zien? Maar de Farizeeërs blijven zeuren. En dan zegt Ruben: “Jullie
willen zeker zijn leerlingen worden?”
Oei, en nu worden ze echt boos. “Wij zijn leerlingen van Mozes en we weten niet waar deze man vandaan
komt.”
“O”, zegt Ruben kalm, “dat vind ik vreemd, want iedereen weet dat God niet naar zondaars luistert maar wel
naar iemand die eerlijk en oprecht is. Dat iemand die blindgeboren is weer kan zien is nog nooit gebeurd!”
Nu springen ze bijna uit hun vel. Jij die al vanaf je geboorte door en door slecht bent, wilt ons de les lezen?
Weg hier jij, en je hoeft hier ook niet meer binnen te komen!”
Als Ruben weer buiten in de zon loopt komt er een man naar hem toe. Geloof je in de Messias? “Als ik zou
weten wie hij was zou ik in hem geloven” “Hij staat voor je en praat met je”. Ruben herkent de stem van de
Rabbi, van Jezus. Hij buigt zich voor Hem neer.
“Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Mensen die niet zien, zullen zien en mensen die zien,
zullen blind worden!”

Onder iedere balk staan 7 stukjes die precies in de gaten
passen.
In ieder stukje staat een letter. Als je alle letters
gevonden hebt, krijg je een zinnetje van 6 woorden.
Schrijf dat zinnetje hieronder.
…………………………………………………………………………………………………………

Woordraadsel
Badwater – bedelen – blind – geboren – gezicht
– gezond – Jezus – ogen – siloam – slijk –
wassen – zicht – zien – zonden
Toen de man kon zien heeft hij vast geroepen:
“…………………………………………………!”
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