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Met de baseline: ‘We delen: onmacht - 

blindheid - genezing’ zijn we getuige van een 

aantal verrassende omkeringen. Niet wie in de 

problemen zit, treft schuld. Niet wie vastzit in 

eigen tradities en schema’s heeft het bij het 

rechte eind. Wie zegt dat hij ziet, kan toch blind 

zijn. Jezus zorgt dat de omheiningen rond ons 

denken doorbroken worden. Met een nieuwe 

kijk ontdekken we kansen en mogelijkheden, net 

zoals onze partners in het Zuiden.  

Scherven oprapen. 

Scherven oprapen 

is mogelijkheden 

en kansen zien 

die een ander niet ziet. 

Het is met een nieuwe kijk 

naar de wereld, 

de ander, 

God zien. 

 

De genezing van de blindgeborene  
1. In die tijd zag Jezus een man die al vanaf zijn geboorte blind was. 

6. Hij spuwde op de grond, 

maakte wat slijk van zand en speeksel 

en streek dat op de ogen van de blinde. 

7. Daarna zei Hij tegen hem: 

`Vooruit, ga u wassen in het Siloambad.'  

(Siloam wil zeggen: gezondene.) 

De man ging ernaartoe, waste zich en kwam ziende terug. 

8. Zijn buren en degenen die hem voordien vaak hadden gezien 

hij was namelijk een bedelaar - zeiden: 

`Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?' 

9. `Inderdaad', zeiden sommigen. 

`Welnee,' zeiden anderen, `maar hij lijkt er wel op.' 

Maar hijzelf zei: `Toch wel, ik ben het.' 

13. Ze brachten de man die blind geweest was bij de farizeeën. 

14. Nu was de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen had geopend, een sabbat. 

15. Daarom stelden ook de farizeeën hem de vraag 

hoe het kwam dat hij nu kon zien. 

Hij antwoordde: 

`Hij deed wat slijk op mijn ogen, 

ik heb me gewassen en nu zie ik.' 

16. `Zo iemand komt niet van God,' oordeelden sommige farizeeën, 

`want Hij houdt de sabbat niet.' 

Anderen merkten op: 

`Maar hoe zou een zondaar zulke tekenen kunnen verrichten?' 

Kortom, er was verdeeldheid onder hen. 

17. Ze richtten zich toen opnieuw tot de blinde: 

`Wat denk jij ervan? Hij heeft toch je ogen geopend!' 

`Dat Hij een profeet is', antwoordde hij. 

34.Toen voeren ze tegen hem uit: 

`Wat? Jij die vanaf je geboorte een en al zonde bent, jij wilt ons de les lezen?' 

En ze gooiden hem eruit. 

35. Jezus hoorde dat ze hem eruit gegooid hadden, 

en toen Hij hem teruggevonden had, zei Hij: 

`Gelooft u in de Mensenzoon?' 

36. Hij antwoordde: 



HANDEN VOL HOOP 
katholiek onderwijs regio West-Vlaanderen –  maart 2020, week 32 

`Wie is dat, Heer? Dan zal ik in Hem geloven.' 

37. Toen zei Jezus: 

`U hebt Hem ontmoet: het is degene die met u spreekt.' 

38. `Heer, ik geloof', zei hij, 

en hij wierp zich voor Hem neer.                                               
Johannes 9,1. 6-9.13-17.34-38 -  KBS Willibrord 1995 

 

❖ Wat spreekt u aan in dit verhaal? 

❖ “Jezus is mijn Licht”: welke betekenis heeft deze geloofsuitspraak voor jou? 

❖ Dit verhaal gaat over “zien en niet-zien”: wat zegt dit jou? 

❖ “Jezus getuigt van een nieuwe logica: God solidariseert zich met mensen”. Hoe ervaar en 

beleef jij dat? 

❖ Hoe kan het kruis van Jezus lichtgevend zijn? 

❖ “Een gedoopte is opnieuw geboren” (vv. 6-7): wat betekent dit voor jou? 

❖ Jezus volgen kent vele gradaties, zo lezen wij in het verhaal. In welke (andere) 

verhaalfiguren herken jij je bijzonder? 

❖ Heeft jouw keuze voor Jezus gevolgen in de omgang met mensen? Vertel eens! 

 
Rijk tegenover arm 

Rijkdom is iets anders dan geld. Wij noemen toch ook wijze, rechtvaardige en goede mensen 

rijk, terwijl ze geen of weinig geld hebben: zij zijn veeleer rijk door hun deugden, waardoor ze 

ook op het punt van materiële behoeften voldoende hebben aan wat er voorhanden is. Arm 

echter noemen wij de hebzuchtigen, die altijd begerig zijn en altijd tekort komen. Ze kunnen 

immers nog zoveel geld hebben, het is hun onmogelijk om ondanks alle mogelijke overvloed 

niet tekort te komen. (…) Mensen met veel geld worden dus wel rijk genoemd, maar zij zijn toch 

innerlijk arm, als ze begerig zijn: op dezelfde manier worden mensen zonder geld wel arm 

genoemd, maar ze zijn innerlijk rijk, als ze wijs zijn. 
Aurelius Augustinus, De stad van God. VII, 12. 

 
Ik ben het licht van de wereld 

 

Heer Jezus, 

wij komen naar U toe 

met onze gesloten ogen. 

We zijn niet in staat 

U te herkennen. 

Wij gaan U voorbij 

als U in onze medemens 

uw hand naar ons uitsteekt. 

We zien niet 

hoe U midden onder ons 

de liefde vlees en bloed geeft. 

Ja, ook wij zijn blind 

vanaf onze geboorte. 

 

Kom dan vandaag naar ons toe, 

raak ons aan 

en open onze ogen 

opdat wij niet langer blind zijn 

maar zien hoe U 

het licht van de wereld bent 

dat straalt voor alle mensen, 

een licht in de duisternis 

van hen die lijden, 

die wanhopig zijn, 

het licht dat ons leidt 

naar de verlossing van God. 
Iny Driessen 
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parabel van de olifant en de blindgeborenen 

 

'Toen monniken omwille van deze theologische twisten bij de Verhevene om raad kwamen 

vragen, vertelde deze het volgende verhaal. Op zekere dag liet de koning van Savatthi alle 

blindgeborenen uit zijn stad op één plek samenbrengen. Daarna liet hij hen een olifant tonen, 

waarvan ze elk één lichaamsdeel konden betasten, terwijl hij zei 'dit is nu een olifant'. Enkele 

blinden betastten de kop, anderen een oor, nog anderen een slagtand, de slurf, de romp, een 

poot, het achterwerk, de staart, het behaarde uiteinde van de staart. Daarna vroeg de koning 

aan de blindgeborenen hoe men zich een olifant moest voorstellen. Wie de kop betast had, 

zei dat een olifant eruit zag als een grote ketel. Wie het oor had, leek de olifant op een mand 

om het koren te zeven; wie de slagtand had, op een ploegschaar; wie de slurf had, op een 

stang aan de ploegschaar; wie de romp had, op een graansilo; wie een poot had, op een 

peiler; wie het achterwerk had, op een stuk geschut; wie de staart had, op een knuppel; wie 

het uiteinde van de staart had, op een bezem. Omdat de blinden het onder elkaar 

hoegenaamd niet eens konden worden over hoe een olifant werkelijk eruit zag, raakten ze tot 

ontsteltenis van de koning slaags. En de Verhevene voegde aan dit verhaal toe dat het in de 

theologische scholenstrijd er op dezelfde manier aan toe gaat: omdat ze blind zijn, begrijpen 

de brahmanen en asceten niet waar het op aankomt en kunnen ze waarheid niet van 

onwaarheid onderscheiden. Ze bestrijden elkaar omdat ze enkel één deel zien en geen oog 

hebben voor het geheel.' 

 

 

 

"Ik ben als christen op zoek gegaan, 

heb mezelf als hindoe gevonden 

en keer terug als boeddhist, 

zonder te zijn opgehouden met christen-zijn.” 
Raimon Panikkar 

 
 

 

 

Hoe beter je  

naar buiten kijkt,  

hoe meer je  

van binnen ziet. 

 

Hoe stiller je  

naar buiten luistert,  

hoe meer je  

naar binnen hoort.  

 

Hoe eerbiediger je  

naar buiten omgaat,  

hoe hartelijker je  

van binnen wordt.  
Peer Verhoeven 

 
 
 
 

In de eenzaamheid leren we helder te zien. In de eenzaamheid en de stilte van de nacht leren 

we helder te zien. Ik vergelijk het graag met een fles vloeistof. Als ik die fles schud, kan ik er niet 

goed doorheen kijken. Maar als ik de fles neerzet en een paar uur laat staan, dan zakken de 

deeltjes die er doorheen zweven steeds meer naar beneden en kan ik er steeds duidelijker 

doorheen kijken. Dit beeld helpt ons te beseffen wat er gebeurt wanneer we wat langer in de 

eenzaamheid en de stilte van de nacht vertoeven. We doorzien beter ons leven.  
Bruno Gooskens,  
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Als ik blijf kijken  

zoals ik altijd heb gekeken,  

blijf ik denken  

zoals ik altijd heb gedacht.  

 

Als ik blijf denken  

zoals ik altijd heb gedacht,  

blijf ik geloven  

zoals ik altijd heb geloofd,  

blijf ik doen  

zoals ik altijd heb gedaan.  

 

Als ik altijd blijf doen  

zoals ik altijd heb gedaan,  

blijft mij overkomen  

wat mij altijd overkwam.  

 

Maar als ik nu mijn ogen sluit  

en mijzelf van een afstand bekijk  

en voel wat mijn ware zelf van binnenuit wil,  

dan kom ik deze cirkel uit  

en kan ik steeds opnieuw beginnen. 

 

Roep mij. 

Roep mij,  

dan kom ik naar buiten  

met pijn in mijn ogen  

vanwege het donker van binnen.  

 

 
 

 

De gang zit er nog niet goed in  

zoals u ziet,  

ik durf geen ruimte in te nemen,  

maar geef mij Uw woord,  

zoals ik mijn arm aan een blinde.  
Ronald da Costa  

 
 
 

Sommige dingen vragen tijd… Stoofpotjes worden enkel maar beter als ze een nachtje 

trekken. Chocolademousse moet goed opstijven. Wijn en kaas laat je best langzaam rijpen 

zodat ze tot hun volle smaak komen. Alle vernoemde waren en recepten vergen letterlijk 

stilstand, een periode van rust om volledig tot hun recht te komen. Enkel op die manier kunnen 

de kernbestanddelen zich verbinden en ontplooien tot een harmonieus, nieuw geheel. Gist 

werkt alleen in de juiste omstandigheden: gebroken en opgelost in lauw water, zorgvuldig 

vermengd met bloem, water en zout tot een consistente massa . Als de juiste werkwijze 

gevolgd wordt en als de temperatuur goed zit, dan - enkel dan - start het gestage rijzen, traag 

maar constant. Zo verloopt ook - idealiter - het traject naar het nieuwe leven van Pasen: we 

leggen een pad af van verdieping en bekering, op een bedachtzaam tempo met de nodige 

rustpunten. Eveneens - enkel dan - zijn we voldoende voorbereid om het mysterie van de 

opstanding in al zijn facetten te kunnen beleven. Het deeg voor ons dagelijks brood moet 

gezapig gerezen zijn vooraleer het voorzichtig in de oven geschoven wordt. Ook wij hebben 

gisttijd nodig om klaar te zijn voor Pasen.  
Ludwig Vanderbeke 

 


