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WIE ZONDIGDE NIET? 

 

 
 
Wanneer wij vandaag spreken over zonde en zondigen, dan klinken wij als Bijbelse 
christenen wat ouderwets! Als er sprake is van zondaar, dan is er bij de mens de neiging om 
te zeggen, ik ben nog zo slecht niet, ik doe ook goeie dingen en geeft aan goede doelen… 
Maar ieder mens moet weten dat hij, door niet te luisteren naar Gods geboden van de 
geboorte af al een zondaar is. Het gevolg van de zondeval is ziekte, ongeluk, handicap en 
dood. 
 

  De blindgeborene. 
 
Joh.9 In vers 2 vragen de discipelen aan Jezus wiens schuld het was dat deze mens zo’n 
handicap had, en zijn leven daardoor een bedelaarsleven was. 
Hoe dachten deze discipelen eraan een dergelijke vraag te stellen? 
Ze waren blijkbaar wel op de hoogte van wat ze hadden geleerd vanuit de wet. 
Ze hadden een tekst van Exodus 20 in hun hoofd waarin het volgende staat: 
 
4  Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, 
noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 
5  Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een 
naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde 
en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, 
  
Ze dachten dat de ouders hadden gezondigd, of de vorige geslachten. Doch vooral moeten wij weten 
dat bezoeking doen, niet betekent, dat er telkens gestraft wordt. De mogelijkheid bestaat, maar er is 
nooit een zekerheid!  Het vormt wel een openstaande deur voor de werken van de satan. Wij moeten 
weten dat alle lijden en dood het gevolg is van de zondeval. Zich laten misleiden, net als vandaag in 
plaats van te luisteren naar Gods woord, de Bijbel.  
Niet alle lijden is het gevolg van zonde, denk aan Job. De satan doet zijn werk, maar het lijden van God 
was tot eer van Gods naam. De beproeving van zijn geloof. 
 
(3,4) Jezus geeft het antwoord, dat moeten wij nauwkeurig bedenken en overleggen. 
Hier was geen sprake van zondegevolg van vorige geslachten, toch was die blindheid een erg 
speciaal geval. Die mens werd geboren zonder ogen. Iedereen kende die mens. (Grondtekst) 
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De werkingen van God moesten door iedereen gezien worden! God heeft een doel met deze dingen 
en wordt door de mensen niet altijd begrepen. Niemand had hier schuld voor deze blindheid.  
 De les is hier, dat men niet moet of mag oordelen over andermans gebreken. 
 
Hoe God werkzaam is op aarde diende nu gezien te worden in de persoon van Jezus, Zoon van God!  
Zolang wij kunnen moeten wij ingaan tegen de werken van het grote kwaad dat in de wereld kwam na 
de zondeval.  
Wij kunnen eenvoudig bidden om genezing, en letten op de dingen die de Here doet. Er komt een 
nacht, een tijd waarin de christenen niet zullen kunnen optreden.  
 

De zondeval is de oorzaak van alle verstandelijke blindheid. 
 
Denk aan de Emmaüsgangers, ze herkenden Jezus niet door geestelijke blindheid of ongelovigheid! 
Deze blindheid dient weggenomen te worden om te kunnen begrijpen wat er in de bijbel staat. 
Onder blindgeborenheid dienen wij ook te verstaan alle ongelovigheid tegenover Gods woord, de 
bijbel. Wie niet geloofd kan ook geen wonderen verwachten.  
Jezus is het licht der wereld. Uit deze woorden kunnen wij leren dat er slechts één oplossing is tegen 
de gevolgen van de zonde, namelijk Jezus zelf! 
 
Alle problemen van de mensen wortelen zich allemaal in de zondeval. De opstandigheid van de mens 
tegenover God heeft de mensheid in een mindervalide positie gebracht.  
Er is maar één oplossing, luisteren naar de bijbel en bijbelgetrouwe christenen, om de weg der 
Waarheid te ontdekken. Genezen te worden van geestelijke blindheid. 
Er zijn vele dwalingen. Ook de wetenschap wil zich telkens boven of als God stellen.  
 

Vers 6-7 Jezus maakte met klei ogen! 
 
Ook in de Laodicea gemeente was er die geestelijke blindheid.  
18  raad Ik u aan van Mij te kopen goud, dat in het vuur gelouterd is, opdat gij rijk moogt worden, en 
witte klederen, opdat gij die aandoet en de schande uwer naaktheid niet zichtbaar worde; en ogenzalf 
om uw oogleden te bestrijken, opdat gij zien moogt. {} 
19  Allen, die Ik liefheb, bestraf Ik en tuchtig Ik; wees dan ijverig en bekeer u. 
20  Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij 
hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. Openb.3 
 
Allen die Jezus volgden werden uit de synagoge verbannen door de Farizeeën!  
Wie vandaag alleen Jezus wil volgen zal ook niet passen in de nieuwe wereldkerk met  een politieke 
religie! Daarom lezen wij dat Jezus aan de deur staat van zijn gemeente Laodicea. 
 
Zand in de ogen kun je missen als de pest. Jezus gaat regelrecht in tegen het menselijke verstand. De 
wetenschappers zouden Jezus gek hebben verklaard. 
Mensen zullen de wenkbrauwen hebben gefronst toen ze dit handelen van Jezus zagen tegenover deze 
bedelaar. Hij schiep ogen!  Niemand kan nog steeds een blindgeborene laten zien. 
 
Zo zien wij dat wanneer mensen hun geestelijke blindheid, welke is aangeboren, willen verwijderen, zij 
dienen te luisteren naar Jezus, en zich moeten afwassen in het water van Siloam.  
 
Johannes 3:5  Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit 
water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.  
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Siloam betekent “gezonden” . Ieder die wil luisteren naar Jezus en zich wil afwassen van het 
zondeslijk, het slijk der aarde, is een gezondene. 
De vijver ontstond door een toevoer van water uit de Gichonbron. Gichonbron was de ondergrondse 
zender van het water, zo betekent Siloam, gezondene. Zo betekende Siloam “gezonden”. 
 
 Vers 8-23 
Deze verzen tonen een verdeeldheid aan onder de mensen. De ouders bevestigen dat hun zoon 
blindgeboren was, maar durven niet getuigen dat Jezus, Zoon van God,  de genezer was en nog minder 
dat Hij de Messias was uit vrees voor de kerkleiders! 
 

Vers 24-41 De blindgeboren man getuigt van zijn genezing. 
 
De Farizeeën kunnen het Licht van de wereld niet verdragen, en beschuldigen Jezus, als dat Hij een 
zondaar is als iedereen! De klaarziende bedelaar, welke wel uit de wet heeft horen spreken, weerlegt in 
alle eenvoud de theologen van de synagoge. 
De genezen blinde getuigde dat Jezus een godvruchtige man is, en Zijn bede werd verhoord, en geen 
zondaar was zoals zij spraken. Men betichtte Hem van zondaar te zijn omdat Hij genas op de sabbat.  
In vers 33 Toont hij dat Jezus van God is gezonden! Hij is niet angstig zoals zijn ouders om te 
getuigen, en spreekt vrijuit, ook het schelden van de Farizeeën doet hem niet zwijgen. 

Johannes 5:39  Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, 

en deze zijn het, welke van Mij getuigen, 
 
Het wonder konden ze niet tegenspreken. De blinde was niet alleen ziende geworden, hij werd een kind 
van God en kreeg eeuwig leven. Deze arme blinde werd wijzer dan de rijke Farizeeën! Hij kwam als in 
een nieuwe wereld terecht. Zo is ieder die wedergeboren is geworden. 
Ook vandaag geneest Jezus nog steeds, maar hij deed het omwille van het slijk der aarde! 
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