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Johannes 9 

Goeie dag vriende en baie welkom by ons eerste aanlyn erediens. Dit is vir ons ‘n 

voorreg om in ‘n tyd te leef waar ons steeds saam kerk kan hou ten spyte van die feit 

dat ons nie fisies bymekaar is nie. Die afgelope paar weke het die hele wêreld 

geskud en daarom is dit vir ons so belangrik om vas te hou aan die onwankelbare 

rots, Jesus Christus! 

 

Kom ons sluit ons oë en dan luister ons na hierdie bekende Psalm en word herinner 

aan God se liefde en trou ook in tye soos hierdie. 

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy 

bring my by waters waar daar vrede is. 

Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam. Selfs al 

gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande 

is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U 

ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. 

U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van 

die Here tot in lengte van dae. (Psalm 23) 

 

Ek groet jou in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees.  

 

Op hierdie punt wil ek u uitnooi om ‘n paar liedere saam te sing of selfs net te luister. 

U kan hierdie video pause en op die onderstaande LOFSANG link “click” en dan na 

die lofsang weer hier verder kyk. 

-GEBED- 

“Ons hemelse Vader. Ons weet dat U hier is, ‘n God wat deel is van ons lewens en ‘n 

God wat ons harte ten diepste ken. U ken ons kom en ons gaan, U ken ons vreugde 

en U ken ons vrese, U gebruik ons in ons swakheid, U vertrou ons met U boodskap 

en U seën ons met U Woord en U liefde. Ons vra dat U elkeen van ons vandag sal 
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kom vul met U Gees, sal kom vul met U vrede en ons die moed sal gee om u getroue 

dienaars te wees. Amen.” 

Ons gaan vandag kyk na Johannes 9. Die hoofstuk begin waar Jesus wegloop van 

die Temple af. Hy loop weg omdat die mense daar, Hom wou stenig, en die rede 

hoekom hulle Hom wil stening is omdat Hy baie uitdruklik gesê het dat Hy self God is. 

‘n Direkte vertaling van Joh 8:58 sê “Amen, amen, ek sê vir julle: Voordat Abraham 

was, Ek, Ek is.” Nou dit is ‘n vreemde sin, maar ek hoop jy sien hier raak dat Jesus na 

homself verwys as dieselfde persoon wat met Moses gepraat het deur die brandende 

bos. Ek gaan jou net gou kans gee dat dit so bietjie insink. Jesus sê, Ek is die stem 

wat deur die brandende bos met Moses gepraat het. Hy sê effektiewelik dat Hy God 

is. Vir my en jou is dit nie so erg nie, maar vir hulle was dit laster gewees. En daarom 

wil die mense Hom stenig. 

So Hy is besig om weg te loop van die tempel en dan sien Hy ‘n man wat van geboorte 

af blind was, en die dissipels het ‘n vraag vir Jesus: “Jesus, wie se sondes het 

veroorsaak dat hierdie man blind is? Sy eie sonde? Of sy ouers se sonde?” Jesus se 

antwoord is eintlik baie frustrerend, Jesus sê: 

“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”  (Joh 9:3) 

Hierdie antwoord is frustrerend, want Jesus het hier, die geleentheid gehad om een 

van ons, as Christene, se grootste vrae te beantwoord. Die vraag: “As God goed is, 

waarom gebeur slegte dinge met ons?” pla Christene en die mensdom al vir 

duisende jare. En ons, as kinders van God worstel vandag en elke dag met vrae 

soos hierdie. So Jesus se antwoord is nie noodwendig die antwoord wat ek en jy wil 

hoor nie, maar ons moet tog wel vir mekaar vra wat Jesus se antwoord ons leer... 

maar kom ons kyk net eers na die res van die storie. 

Wat dan verder gebeur is dat Jesus op die grond spoeg, u ken hierdie storie, Hy 

maak dan klei en smeer dit op die man se oë. Hy gee die man die opdrag om sy oë 

te gaan was in die Siloam bad, en soos die man dit doen word hy genees. ‘n Klomp 

Fariseërs is nogsteeds onsteld oor Jesus se woorde en word nou nog verder ontstel 

deur Jesus se dade. Wat is hulle probleem? Hulle is kwaad omdat Jesus die blinde 

man tydens die Sabbat gesond gemaak het. Hulle begin dan met mekaar stry; 

Sommiges sê hy kan nie van God af wees nie, omdat hy nie die Sabbat nakom nie, 
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en ander sê weer; Hoe kan Hy die dinge doen wat Hy doen as Hy nie van God af is 

nie. Uiteindelik vra hulle vir die man was genees is of hy dink Jesus ‘n sondaar is, en 

hierdie man se antwoord kom tref ons, so reg in die middel van ons harte. Hy sê: 

“Of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel: ek was blind, en nou sien 

ek.” (Joh 9:25) 

Die NIV sê dit soos volg: 

“Whether he is a sinner or not, I don’t know. One thing I do know. I was blind but now 

I see!” (Joh 9:25 - NIV) 

Hierdie man gaan dan aan om te getuig oor Jesus. Hy sê, amper sarkasties vir hulle: 

“Julle weet nie waar hy vandaan kom nie, en tog het hy my oë genees.” (Joh 9:30) 

Hy sê eintlik vir hulle, “julle dink julle oë is oop, maar ek is die enigste een hier wie se 

oë regtig oop is. Hierdie man, Jesus, is van God af... Geen mens kan doen wat Hy 

gedoen het nie.” Dan gebeur ‘n baie natuurlike ding, hulle gaan op die verdediging. 

Hoekom? Want hy het hulle persoonlik aangeval, hy het vir hulle gesê: “Julle dink 

julle oë is oop, maar julle oë is toe.” Hulle vat dit baie persoonlik op, verneder hom 

deur vir hom te sê dat hy nog altyd vol sonde is en hulle jaag hom uit. Ek dink 

persoonlik hierdie man was baie bly dat hulle hom uitgejaag het, want sy hele lewe 

lank kon hy niks sien nie en die eerste paar ure wat hy wel kan sien moet hy in n 

klomp geestelike leiers se gesigte vaskyk. Ek dink hy het daar uitgeloop en om 

verstaar aan al die dinge wat hy sy lewe lank nie kon sien nie. Ek wil he jy moet net 

jouself gou indink hoe iemand wat vir die eerste keer kan sien na die wêreld kyk. En 

dan lees ons iets wat net weer Jesus se enorme hart vir ons kom wys. Vers 35 sê: 

Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgejaag het; en toe Hy hom kry, vra Hy vir 

hom: “Glo jy in die Seun van die mens?” Hy het geantwoord: “Wie is dit, Meneer, 

sodat ek in Hom kan glo?” 37 Jesus het vir hom gesê: “Jy sien Hom. Dit is Hy wat 

met jou praat.” Die man sê toe: “Ek glo, Here!” En hy het Hom aanbid. (Joh 9:35-38) 

In hierdie ontmoeting genees Jesus nie net hierdie man fisiese oë nie, maar Hy 

genees ook sy geestelike oë. Hy ontmoet Jesus, die sigbare beeld van die onsigbare 

God. Hy kyk in die oë van sy maker en hy së: “Ek glo, Here!” En sy lewe is nooit 

weer dieselfde nie.  
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Ek deel graag twee stories met jou, uit die geskiedenis, oor die optrede van 

Christene tydens plae.  

In die 2de eeu na Christus is die Romeinse ryk getref met die Antonine plaag wat 

ongeveer ‘n kwart van die hele Romeinse Ryk laat sterf het. Die optrede van die 

Christene tydens dié plaag, het veroorsaak dat Christenskap versprei in die 

Romeinse Ryk. Die rede hiervoor was die manier waarop Christene na die siektes 

omgesien het en die teologie wat hulle verkondig het ten opsigte van siekte. Dat 

siekte en swaarkry nie die resultaat van aggresiewe gode wat ons straf nie, maar die 

resultaat van ‘n gebroke wêreld wat in opstand gekom het teen ‘n liefdevolle God. 

In die 3de eeu is die Romeine getref deur die plaag van Cyprianus. Dit was moontlik 

‘n siekte wat verwant is aan die Ebola virus. In ‘n reeks van Cyprianus se preke 

moedig hy Christene aan om nie te treur oor die wat reeds gestref het nie, want hulle 

is reeds by God, maar om hulle pogings te verdubbel om die te help wat nog lewe. 

Sy kollega Dionysius bekryf hoe Christene: “Ten spyte van gevaar... Die siekes help 

en omsien na hulle elke behoefte.”  

Jesus se antwoord op die dissipels se vraag in Johannes 9 is:  

“...hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word.” 

Maar dit stop nie daar nie, Jesus sê verder:  

“So lank as dit nog dag is moet ons die werk doen van Hom wat My getuur het.” 

Eerstens, doen Jesus se woorde, in hierdie teksgedeelte, in beroep of Sy kinders om 

in tye van nood die regte vrae te vra. Vrae soos “Hoe kan ek help?” of “Waar en hoe 

kan ons vandag Jesus se hande en voete wees”. Ja ons moet verantwoordelik wees, 

ja ons moet onsself en ons families oppas, maar ons moet baie dringend vir Jesus 

vra om vir elkeen van ons opnuut te kom leer hoe ons Sy hande en voete kan wees 

in tye soos hierdie. 

Tweedens, nooi die Here ons uit om ons oë op Hom te bly rig en nie vasgevang te 

word in sinnelose argumente en bangmaakpraatjies nie. Die Fariseërs mis die 

vreugde van ‘n man se lewe wat vir ewig verander is, omdat hulle met mekaar stry 

oor “non-sense”.  
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Laastens, kom staan Jesus ook vandag voor my en jou en sê: “Vertrou jy my? Weet 

jy dat ek deur dit alles by jou sal wees. Weet jy dat ek elke stukkie spanning en angs 

in jou gedagtes ken. Dat daar nie ‘n sekonde verbygaan wat ek nie saam met jou die 

pad stap nie.”  

Ons het drie opsies in tye soos dié: 

1. Ons kan gaan lê. 

2. Ons kan gaan wegkruip en dit uitwag. 

3. Ons kan steeds voluit in Jesus bly leef en vir Jesus bly vra hoe om Sy hande 

en voete te bly wees. 

Liewe vriende, die Here werk op besonder maniere, derduisende kerke oor die 

wêreld lees van Psalm 23 as voorgeskrewe teksgedeelte en ek dink die Here wil ons 

daardeur kom herinner van die feit dat al voel dit vir ons asof alles rondom ons 

verander, is en bly Hy nog altyd ons Goeie Herder. 

Kom ons sluit die oë: 

Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy 

bring my by waters waar daar vrede is. 

Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy Naam. Selfs al 

gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In u hande 

is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teëstanders moet toekyk. U 

ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. 

U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly en ek sal tuis wees in die huis van 

die Here tot in lengte van dae. (Psalm 23) 

Amen 

Daar is nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. 

Ek wil jou uitdaag om vir die Here te vra hoe Hy jou kan gebruik in hierdie tyd. Skryf 

dit neer, plak dit op jou spieël, bid daaroor... En as jy oor drie dae steeds daarvan 

oortuig is, dan doen jy dit! 

Die Here sal jou seën en jou beskerm, die Here sal jou redding verskyn en jou 

genadig wees, die Here sal jou gebede verhoor en aan jou Sy vrede gee. Amen. 
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