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GEMEENTE.    LES 22 
 

1 
GEBED 

 

 

Bid om Gods leiding door Zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar Zijn stem. 

Wijd deze groep en les over gemeente bouw toe aan de Heer.  

 

2 
UITWISSELEN (20 minuten)                [STILLE TIJDEN] 

1 TIMOTEÜS 1 - 4 

 

Deel (of lees) om de beurt in het kort wat je in een van je stille tijden uit de toegewezen Bijbelgedeelten geleerd hebt  

(1 Timoteüs 1 - 4). Luister naar de persoon die deelt, neem hem serieus en accepteer hem. Ga niet verder in op wat hij 

vertelt. Maak aantekeningen. 

 

3 
MEMORISATIE (5 minuten)  [SLEUTELVERZEN IN JOHANNES] 

(9) JOHANNES 8:12 

 

Repeteer twee aan twee:  

(9) Johannes 8:12. Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het 

licht van het leven hebben. 

 

BIJBELSTUDIE (85 minuten [EVANGELIE VAN JOHANNES]

JOHANNES 9:1-41 

 

Introductie. Johannes 9:1-41 beschrijft het appel van Jezus Christus aan de blindgeboren man: “Gelooft u in de Zoon 

van God?” Hij is “Die u gezien hebt en Die met u spreekt” (Johannes 9:35,37). Hij leert dat Hij gekomen is om een 

oordeel te vellen over mensen die weten dat zij (geestelijk) blind zijn en om en een oordeel te vellen over mensen die 

denken dat zij kunnen zien.  
 

STAP 1. LEES.        GODS WOORD 

Lees. We gaan Johannes 9:1-41 met elkaar bestuderen.  

Laat ieder groepslid om de beurt één vers uit dit Bijbelgedeelte voorlezen.  
 

STAP 2. ONTDEK.    WAARNEMINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE IS BELANGRIJK VOOR MIJ?  

Of: WELKE WAARHEID IN DIT GEDEELTE RAAKT MIJN VERSTAND OF MIJN HART? 

Schrijf op. Zoek een of twee waarheden in dit Bijbelgedeelte die je begrijpt. Denk erover na en schrijf je gedachten op 

in je Bijbelstudie notitieboek. 

Deel. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en op te schrijven, laat ze in 

de kring rond om de beurt delen wat zij ontdekt hebben.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van ontdekkingen. Waarschijnlijk zullen de groepsleden andere ontdekkingen doen 

dan deze. 
 

9:2 

Ontdekking 1. Het verband tussen zonde en lijden.  
 

Volgens de Bijbel kan lichamelijk lijden als ontberingen, vervolgingen, ongelukken, ziekten, gebreken en de dood, 

herleid worden naar drie morele oorzaken: 
 

 (1) Lichamelijk lijden kan herleid worden naar de erfzonde  

      (de zonde van de voorvader van alle mensen, Adam).  

De eerste voorvader. God schiep Adam als de eerste mens naar het beeld van God en beschouwde Adam als de 

vertegenwoordiger van alle mensen in het menselijke geslacht. Toen Adam in de zonde viel, viel het hele menselijke 

geslacht dat met hem verbonden is met hem in de zonde. Van nature zijn alle mensen nu zondaren en worden als kind al 

met een zondig natuur geboren.  
 

Romeinen 5:12-21 en Romeinen 8:19-23 en andere Bijbelgedeelten leren dat de zondeval van Adam en Eva het hele 

menselijke geslacht raakt. De zonde van Adam en Eva bracht vijandschap tussen Satan en de mens (Genesis 3:15), 

maakte de moeite bij zwangerschap van de vrouw en het zwoegen bij het werk van de man zeer groot (Genesis 3:19), 

bracht een vloek op de aarde en uiteindelijk de lichamelijke dood voor de mens (Genesis 3:19). De hele mensheid moest 
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daarom lijden als gevolg van de zonde van de eerste mensen. Bijvoorbeeld, zowel goede als slechte mensen lijden onder 

rampen als overstromingen, droogten aardbevingen en epidemieën, maar ook door het kwaad dat mensen elkaar 

aandoen.  
 

 (2) Lichamelijk lijden kan herleid worden naar de zonde van de ouders.  

De gemeenschap. God gaat niet alleen om met individuen, maar ook met gemeenschappen. Gods geboden zijn aan de 

hele gemeenschap gegeven, aan families en individuen. In Exodus 20:5 zegt God dat Hij de misdaad van de vaderen 

vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die Hem haten. Bijvoorbeeld, hoewel God de 

Israëlieten uit de slavernij in Egypte geleid had en zij het land van de Kanaänieten in bezit genomen hadden, werden zij 

(de gemeenschap, het volk) toch ongehoorzaam aan God en gingen zij afgoden van de Kanaänieten volgen. Daarom 

heeft God in latere generaties het land van Israël overgegeven aan plunderingen, belegeringen, oorlogen en 

ballingschappen in Assyrië en Babylon (Jeremia 32:18-24).  
 

 (3) Lichamelijk lijden kan herleid worden naar eigen (persoonlijke) zonde.  

Het individu. Gods oordeel houdt rekening met de zonde van ieder individueel mens. In Jeremia 31:30 zegt Hij, “Ieder 

zal om zijn eigen ongerechtigheid sterven. Ieder mens die onrijpe druiven eet – zijn tanden zullen stomp worden.” En 

omdat alle mensen gezondigd hebben, zullen alle mensen deel hebben aan het lijden en uiteindelijk sterven! “Het loon 

van de zonde is de dood” (Romeinen 6:23).  
 

Het is duidelijk dat het lichamelijke lijden als gevolg van je eigen zonde en de zonden van je ouders het gevolg is van 

de zondeval van Adam en Eva. De Joden echter overdreven de eigen zonden en de zonden van de ouders buiten 

proportie. De Joden geloofden dat er altijd een absolute relatie moet zijn tussen het lijden van een mens en zijn 

persoonlijke zonden. Zij herleiden elk stukje lijden naar een specifieke zonde. Bijvoorbeeld, de vrienden van Job zeiden 

dat Job leed omdat hij wreed geweest was tegenover weduwen en wezen (Job 22:5-11). De Joodse godsdienstige leraren 

(de rabbi’s) leerden zelfs dat ongeboren baby’s in staat waren in de buik van hun moeder te zondigen! Zij meenden dat 

Esau al in de baarmoeder geprobeerd had om Jakob te doden (Genesis 25:22-26).  
 

Maar in Lukas 13:2-5 leert Jezus dat de mensen die lijden niet noodzakelijk grotere zondaren zijn dan zij die niet lijden! 

Hij zegt: “Denkt u dat deze Galileërs grotere zondaars zijn geweest dan alle andere Galileërs, omdat zij zulke dingen 

geleden hebben? Ik zeg u: Nee, maar als u zich niet bekeert, zult u allen evenzo omkomen.”  
 

Hier in Johannes 9:3 leert Jezus dat het lijden niet alleen een oorzaak, maar ook een doel kan hebben! Deze man leed 

door blindgeboren te worden, niet omdat hij of zijn ouders gezondigd hadden, maar opdat zijn genezing heerlijkheid aan 

God zou brengen! Zijn lijden had een doel! Zijn lijden zou mensen ertoe brengen om Jezus Christus aan te nemen! Hoe 

moeilijk dit ook mag klinken, alle rampen en al het lijden hebben als uiteindelijke doel de verheerlijking van God in 

Jezus Christus!  
 

 

9:3-5 

Ontdekking 2. De werken die christenen moeten doen zolang het dag is.  
 

In Johannes 9:4 zegt Jezus, “Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is: er komt een 

nacht waarin niemand kan werken.”  
 

 (1) Er is maar weinig tijd om Gods werken te doen.  

Jezus zegt dat “Zijn dag” alleen zo lang is als Hij nog op de aarde leeft. Voor Zijn discipelen is de dag alleen zo lang als 

zij nog op de aarde leven! Er is dus voor elke discipel van Jezus vandaag een door God vastgestelde tijd om Gods werk 

op de aarde te doen. God schenkt elke christen een bepaald tijd om op de aarde te leven en te werken. Meer tijd krijgt 

hij niet! Daarom moet elke christen de geschikte tijd en alle gelegenheden die God hem schenkt uitbuiten (zie Efeziërs 

5:16)!  
 

 (2) Gods werken bestaan uit daden van liefde.  

God brengt steeds weer andere mensen op onze weg. We kunnen op drie manieren op hen reageren:  

• Sommige mensen zijn jaloers op de mensen die zij ontmoeten en proberen hen dan te vernietigen. Zij kunnen niets 

opbouwen, niet constructief zijn. Zij kunnen alleen kritiek geven, roddelen, schelden of zelfs onderdrukken en 

vervolgen. Dit deden de Joodse godsdienstige leiders met Jezus.  

• Andere mensen zijn nieuwsgierig over de mensen die zij ontmoeten en proberen meer over hen te leren. De 

discipelen probeerden vast te stellen wie de oorzaak was voor het lijden van de blinde man. Maar Jezus wil niet 

alleen maar discussies. Hij wil dat er daden verricht worden!  

• De derde manier is Gods werken doen en op constructieve wijze andere mensen opbouwen of helpen.  
 

STAP 3. VRAAG.           UITLEG 

Overweeg. WELKE VRAAG UIT DIT BIJBELGEDEELTE ZOU JIJ AAN DE GROEP WILLEN STELLEN? 

Laten we proberen zo veel mogelijke waarheden in Johannes 9:1-41 te begrijpen en vragen te stellen over wat we nog 

niet begrijpen.  

Schrijf op. Formuleer je vraag zo duidelijk mogelijk door gebruik te maken van vraagwoorden (wie? wat? waarom? 

hoe?) en noteer je vraag in je notitieboek. 
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Oplezen. Nadat de groepsleden ongeveer twee minuten de tijd gehad hebben om na te denken en hun vraag op te 

schrijven, laat ze om de beurt in de kring hun vraag oplezen.  

Bespreek. Bespreek zo veel mogelijk van deze vragen met elkaar.  

Hierna volgen enkele voorbeelden van vragen en aantekeningen die het beantwoorden vergemakkelijken. 
 

9:13 

Vraag 1. Wie waren de Farizeeën tot wie de blinde man gebracht werd?  

Aantekeningen. Deze Farizeeën volgden instructies op van de hoogste Joodse Raad, het Sanhedrin. Het Sanhedrin had 

gezag om de blinde man uit de samenkomsten in de synagoge te bannen (Johannes 9:22,34). Soms vaardigde het 

Sanhedrin een delegatie af om vast te stellen of iemand misschien de komende Messias was (Johannes 1:24). In 

hoofdstuk 9 kwamen zij waarschijnlijk vaststellen of er een wonderwerk door de zogenaamde Messias plaatsgevonden 

heeft. De ouders van de blindgeboren man waren erg voorzichtig met hun antwoorden omdat zij bang waren dat zij uit 

de synagoge gezet zouden worden. Deze Farizeeën waren waarschijnlijk een officieel aangestelde en gemachtigde 

delegatie die het Sanhedrin vertegenwoordigde. 
 

 

9:16-34   

Vraag 2.  Welke methode van redeneren gebruikten de Farizeeën tegen hun vijanden? 

Aantekeningen.  Johannes hoofdstuk 9 geeft een goed inzicht in de methoden die de Farizeeën gebruikten in hun 

argumenten tegen hun vijanden. 
 

 (1) De Farizeeën argumenteerden onderling om tot een conclusie te komen.  

In Johannes 9:16 redeneerden sommige Farizeeën tegen Jezus als volgt:  

• Alle mensen die van God komen, onderhouden de Sabbat. 

• Deze man, Jezus, onderhoudt de Sabbat niet. 

• Daarom komt Jezus niet van God (Hij is onmogelijk de Messias en heeft geen wonderwerk gedaan)!  

De Farizeeën dachten dat hun argument logisch was, maar het was verkeerd, omdat het niet op de Bijbel gebaseerd was 

wat betreft “de Sabbat”. Het was gebaseerd op hun eigen regels met betrekking tot de Sabbat (zie Markus 7:6-7; 

Kolossenzen 2:16-17)!  
 

Andere Farizeeërs redeneerden vóór Jezus als volgt:  

• Alleen mensen die geen zondaars zijn, kunnen blindgeborenen doen zien. 

• Deze man, Jezus, heeft de blindgeboren man doen zien.  

• Daarom is Jezus geen zondaar! 

De Farizeeën waren onderling verdeeld! Terwijl sommige Farizeeën argumenteerden dat Jezus niet van God kwam, 

argumenteerden anderen dat Hij wel van God kwam.  
 

 (2) De Farizeeën negeerden de feiten, maar gebruikten vrees/angst om mensen te overheersen.  

In Johannes 9:17-23 ondervroegen de Farizeeën de ouders van de blindgeboren man. Zij zeiden dat hij hun zoon was en 

dat hij blindgeboren was. Dus dat een wonder wel plaatsgevonden had! Niemand kon de feiten ontkennen!  
 

Maar de Farizeeën waren niet bereid te erkennen dat Jezus een wonderwerk had gedaan! Intussen had het Sanhedrin al 

een besluit genomen dat als iemand zou erkennen (belijden) dat Jezus de Messias was, hij uit de synagoge gebannen 

zou worden (vers 22)! De Farizeeën namen besluiten om de mensen angst aan te jagen, zodat de mensen niet tegen hen 

in zouden durven gaan! Maar zij hadden helemaal geen gezag om een dergelijk besluit te nemen, omdat niet mensen, 

maar God bepaalt wie de Messias is en wat de Messias doet!  
 

 (3) De Farizeeën verdraaiden de feiten om Jezus in diskrediet te brengen.  

In Johannes 9:24 probeerden zij dat de blindgeboren man iets zou zeggen dat Jezus in diskrediet zou brengen. Zei 

zeiden, “Wij weten dat deze Mens een zondaar is. Geef daarom aan God de eer dat God dit wonderwerk had gedaan!” 

Zij wilden dat de blindgeboren man zou zeggen dat het niet Jezus was Die het wonder deed, maar God. Zij redeneerden 

tegen Jezus als volgt: 

• Alleen mensen die geen zondaars zijn, kunnen blindgeborenen doen zien. 

• Deze man, Jezus, is een zondaar (Hij onderhoudt de Sabbat niet). 

• Daarom kon Jezus niet de ogen van deze blindgeboren man geopend hebben. 

De Farizeeën verdraaiden de feiten. Ze wilden dat iedereen ging geloven dat Jezus een zondaar was en zo een wonder 

niet had kunnen doen. Maar de blindgeborene hield zich aan de feiten (vers 25) “Één ding weet ik, dat ik blind was en 

nu zie!”  
 

 (4) De Farizeeën herhaalden hun vragen om hun tegenstander op een tegenstrijdigheid te betrappen.  

Johannes 9:26-27. De Farizeeën herhaalden steeds hun vragen om hun tegenstander op een tegenstrijdigheid 

(ongerijmdheid) te betrappen. Maar de blindgeboren man doorzag hun methode om de feiten te ontwijken. Hij vroeg de 

Farizeeën of de werkelijke reden waarom zij steeds een antwoord van hem wilden hebben was dat zij ook discipelen 

van Jezus wilden worden. Dit maakte de Farizeeën woedend. 
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 (5) De Farizeeën gaven hun verlies nooit toe, maar namen hun toevlucht tot schelden.  

Johannes 9:28-33. De Farizeeën reageerden als de mensen in een cultuur waar schaamte een grote rol speelt: zij konden 

en wilden hun verlies niet toegeven! Daarom namen zij hun toevlucht tot schelden en smaad. Zij noemden Jezus “deze 

mens” en “een zondaar” en zeiden dat zij niet wisten waar Jezus vandaan kwam.  
 

Deze keer betaalde de blindgeboren man de Farizeeën met hun eigen munt terug (Johannes 9:31). Hij redeneerde vóór 

Jezus als volgt: 

• God luistert niet naar zondaars, maar alleen naar godvrezende mensen die de wil van God doen. 

• God heeft naar Jezus geluisterd (en Hij heeft de ogen van een blindgeboren man geopend). 

• Daarom kwam Jezus van God (anders zou Hij geen wonder hebben kunnen doen). 
 

De blindgeboren man versloeg de Farizeeën met hun eigen methode van redeneren! Het enige verschil is dat hij volgens 

de Bijbel gelijk had en de Farizeeën fout waren! God luistert naar de gebeden van rechtvaardige mensen (1 Petrus 3:12). 

God heeft naar Jezus geluisterd!  
 

 (6) De Farizeeën gebruikten geweld of misbruikten hun gezag als zij aan het verliezen waren.  

Johannes 9:34. De Farizeeën leden een vernederende nederlaag. Al wat nu overbleef was om hun gezag te misbruiken 

en geweld te gebruiken! Zij wierpen hem uit de synagoge. Dit was een serieuze straf omdat iemand die uit de synagoge 

geworpen was afgesneden werd van het godsdienstige en sociale leven van Israël! Mensen zouden hem vermijden en 

ook geen zaken met hem willen doen. Mensen zouden hem zelfs kunnen doden zonder vervolgd te worden. In bepaalde 

godsdiensten gebeurt dat vandaag nog steeds. 
 

 

9:35 

Vraag 3. Hoe benadert Jezus Christus mensen? 

Aantekeningen. Later zocht Jezus deze blindgeboren man op. Terwijl de Farizeeën hem verwierpen en vermeden, zocht 

Jezus Christus hem en vond hem! Terwijl de godsdienstige leiders en leraren eisten dat hun godsdienstige regels en 

gebruiken werden opgevolgd, was Jezus Christus geïnteresseerd in zijn lichamelijke, geestelijke en sociale genezing! 

Godsdienstige mensen zijn niet geïnteresseerd in een mens, maar Jezus kwam om de hele mens te redden! Hij kwam om 

hun lichamen te genezen, hun zonden te vergeven, hun gebroken relaties te herstellen, hen met God te verzoenen, de 

behoeftigen te helpen en de verdrukten te bemoedigen (Matteüs 11:2-6). Terwijl de godsdienstige leiders en leraren van 

de Joden zich bezig hielden met hun eigen macht, positie en eer, hield Jezus Christus Zich bezig met de verlossing en 

het welzijn van andere mensen. Terwijl de godsdienstige leiders en leraren van de Joden zich alleen bezig hielden met 

hun godsdienstige regels en gebruiken, hield Jezus Zich bezig met de hele mens.  
 

 

9:38 

Vraag 4. Mogen christenen Jezus Christus aanbidden? 

Aantekeningen. In Johannes 9:38 zegt de blinde man, “Ik geloof, Heere! En hij aanbad Jezus.” De blindgeboren man 

herkende Jezus als de Messias, de Zoon van God, en daarom als Degene Die aanbeden moet worden. Hij toonde niet 

alleen maar respect aan Jezus of vereerde Hem niet alleen (zoals sommige godsdiensten vandaag nog steeds doen), 

maar viel op zijn knieën voor Jezus en aanbad Jezus!  
 

In Johannes 4:20-24 duidt het woord “aanbidden” beslist op God! Ook in andere delen van het evangelie wordt Jezus 

Christus door Zijn discipelen en door andere mensen als God aanbeden (Matteüs 2:11; 14:33; 28:9,17; Lukas 24:52; 

Openbaring 5:13-14). Jezus heeft nooit aan mensen gezegd dat zij Hem niet moesten aanbidden. Integendeel, Hij 

maakte er steeds aanspraak op dat Hij de Zoon van God is, gelijk aan God de Vader en gelijkwaardig aan God de Vader 

om verheerlijkt en aanbeden te worden! 
 

 

9:39-41 

Vraag 5. Wanneer zijn mensen geestelijk blind? 

Aantekeningen. In Johannes 9:39 en 41 leerde Jezus, “Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet 

zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden.” Aan de Farizeeën zei Jezus, “Als u blind was, zou u geen zonde 

hebben, maar nu u zegt: Wij zien, zo blijft dan uw zonde.” De Farizeeën worden niet vergeven, omdat zij niet willen 

erkennen dat zij zondig zijn!  
  

De eerste komst van Jezus Christus naar de wereld was met het doel mensen te redden (te verlossen, zalig te maken) 

(Johannes 3:16-17) en andere mensen te oordelen (te veroordelen)( Matteüs 3:11-12; Johannes 3:18,36). Hij verlost 

(neemt aan) mensen die in Hem geloven, maar veroordeelt (verwerpt) mensen die Hem afwijzen.  
 

 (1) Mensen die erkennen dat zij blind zijn, zullen weer ziende worden.  

Mensen die erkennen dat zij zondaren zijn en niet de vereiste gerechtigheid en heiligheid van God hebben, zijn als 

geestelijk blinden die daarna weer kunnen zien. Zij beseffen dat Jezus Christus hun denken en hart aangeraakt heeft en 

hen ontvankelijk voor het evangelie (Zijn woorden) gemaakt heeft. Zij bekeren zich van hun zonden en hulpeloosheid 

en strekken zich uit naar Jezus Christus, het Licht van de wereld. Door Jezus Christus aan te nemen, ontvangen zij 

verlossing. Hun geestelijke ogen openen zich, zij kunnen de waarheid zien en alle dingen vanuit Gods oogpunt zien.  
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 (2) Maar mensen die menen dat zij altijd kunnen zien, zullen blind worden.  

Mensen die ontkennen dat zij zondaren zijn en verlossing nodig hebben, zijn als ziende mensen die geestelijk blind 

geworden zijn. Zij kunnen hun eigen zonden, gebreken en tekortkomingen niet zien of willen ze gewoon niet erkennen. 

Zij maken er altijd aanspraak op dat zij gelijk hebben en “goed” zijn. Zij hebben helemaal geen behoefte aan een 

Verlosser. Zij sluiten hun denken en verharden hun harten tegen het evangelie (de woorden van God), Zij bekeren zich 

niet en willen niets met Jezus Christus, het Licht van de wereld, te maken hebben. Door Jezus Christus niet aan te 

nemen, ontvangen zij ook geen verlossing. Zij worden zo blind dat zij de waarheid helemaal niet meer kunnen zien en 

alle dingen alleen maar van werelds oogpunt kunnen bekijken. 
 

STAP 4. DOEN.    TOEPASSINGEN 

Overweeg. WELKE WAARHEDEN IN DIT BIJBELGEDEELTE HEBBEN MOGELIJKE TOEPASSINGEN VOOR 

CHRISTENEN? 

Een lijst maken. Laten we met elkaar brainstormen en een korte lijst maken van mogelijke toepassingen uit Johannes 

9:1-41.  

Overweeg. WELKE MOGELIJKE TOEPASSING WIL GOD DAT JE TOT EEN PERSOONLIJKE TOEPASSING 

MAAKT?  

Schrijf op. Als je een persoonlijk toepassing maakt, schrijf die dan op in je Bijbelstudie notitieboek. Voel je vrij deze 

persoonlijke toepassing aan anderen te vertellen of niet.  

(Let wel dat hoewel een waarheid dezelfde blijft, er een heel aantal verschillende toepassingen van deze waarheid 

mogelijk zijn. Hier volgt een lijst van mogelijke toepassingen.) 
 

1. Voorbeelden van mogelijke toepassingen uit Johannes 9:1-41.  
 

9:3. Besef dat het lijden niet alleen maar een oorzaak heeft, maar ook een doel heeft! Het lijden van de 

blindgeboren man had het doel om God te verheerlijken nadat hij ziende werd. Zijn genezing bracht mensen 

tot bekering (i.e. Christus te kennen en aan te nemen)! Hoe moeilijk het ook is om te begrijpen, alle rampen 

hebben uiteindelijk het doel om God in Christus te verheerlijken! 

9:4. Besef dat God alleen dit leven aan je geschonken heeft om de werken van God te doen, hetzij lang, hetzij kort. 

Je krijgt nooit meer een kans om op deze aarde te doen wat God wil dat je doet. Plan je leven rondom de 

werken die God je geeft te doen.  

9:4. Besef dat het werk van God inhoudt dat je behoeftige mensen helpt en constructief opbouwt! 

9:16. Vraag jezelf af, “Waarop baseer de andere zijn redenering? Op de Bijbel of op zijn eigen wettische 

meningen?”  

Een heleboel redeneringen lijken op het eerste gezicht logisch, maar als je goed nadenkt, zie je dat ze verkeerd 

zijn, omdat zij op menselijke meningen en verkeerde premissen gebaseerd zijn.  

9:23. Denk eraan dat bepaalde godsdienstige leiders en leraren zullen proberen hun gezag te misbruiken en je te 

dwingen om hun standpunt te accepteren. Als je weigert hun standpunt te accepteren, zullen ze dreigen je uit 

hun godsdienstige gemeenschap te gooien. Geef nooit toe aan godsdienstige of sociale druk.  

9:24-25. Denk eraan dat sommige godsdienstige leiders en leraren de feiten zullen verdraaien alleen maar om een  

argument te winnen. Beperk jezelf altijd tot de feiten.  

9:25. Heb steeds één doel voor ogen als je getuigt hoe Jezus Christus je leven veranderd hebt.  

9:39. Erken je geestelijke blindheid en je zult verlossing ontvangen.  
 

2. Voorbeelden van persoonlijke toepassingen uit Johannes 9:1-41.  
 

Ik wil zolang ik mag leven de werken van God blijven doen! God heeft me één leven gegeven en ik wil dit ene leven 

aan Zijn dienst wijden. Ik weiger jaloers op anderen te worden of hun bediening kapot te maken. Ik wil blijven geloven 

wat de Bijbel leert en gebiedt en ik wil vooral behoeftige mensen liefhebben en dienen. 
 

Ik wil blijven onthouden dat het lijden deel is van het christen leven. Er zal tijden zijn dat ik lijd als gevolg van mijn 

eigen zonden, of als gevolg van de zonden van mijn ouders en voorouders, of als gevolg van de zonden van mijn 

gemeenschap en cultuur. Maar er zullen ook tijden zijn wanneer ik lijdt omdat God daarmee een doel heeft.  

Het lijden is in elk geval nooit zonder doel. Het lijden is een manier om God te verheerlijken, in heiliging te groeien en 

voorbereid te worden voor de volmaaktheid in de eeuwigheid.  
 

STAP 5. BID.                REACTIE  

BID OM DE BEURT TOT GOD OVER ÉÉN WAARHEID WAARMEE GOD JE AANGESPROKEN HEEFT in 

Johannes 9:1-41.  

(Reageer in je gebed op iets wat je gedurende de Bijbelstudie geleerd hebt. Oefen jezelf om kort te bidden, bijvoorbeeld 

door maar één of twee zinnen te bidden. Iedereen in de groep zal verschillende dingen bidden.) 
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5 GEBED (8 minuten)                                       [VOORBEDE] 

BID VOOR ANDEREN 

 

Bid in groepjes van twee of drie mensen. Bid voor elkaar en voor andere mensen in de wereld (Romeinen 15:30; 

Kolossenzen 4:12). 

 

6 VOORBEREIDING (2 minuten)          [OPDRACHTEN] 

VOOR DE VOLGENDE BIJEENKOMST 

 

Deel de voorbereiding voor de volgende keer uit op een strookje papier of laten de groepsleden het opschrijven. 

1. Toewijding. Wijd je toe om steeds discipelen te maken en de gemeente van Jezus Christus op te bouwen. 

2. Verkondig, onderricht of bestudeer de Bijbelstudie uit Johannes hoofdstuk 9 samen met een persoon of een kleine  

    groep mensen.  

3. Persoonlijke tijd met God. Houd stille tijd met God uit ongeveer een half hoofdstuk per keer uit 1 Timoteüs 5 – 6 en  

    2 Timoteüs 1. Maak gebruik van het uitgekozen Bijbelvers of de favoriete waarheid methode en maak korte 

    aantekeningen.  

4. Memorisatie. Mediteer en memoriseer het nieuwe Bijbelvers: (10) Johannes 10:28. Repeteer elke dag de laatste vijf  

    Bijbelverzen die je uit je hoofd geleerd hebt.  

5. Gebed. Bid voor iemand of iets deze week en zie uit naar wat God doet (Psalm 5:4). 

6. Houd je aantekeningen over bouwen van de gemeente van Christus goed bij. Doe dat ook met je aantekeningen over  

    stille tijd, memorisatie, je Bijbelstudie en deze opdracht.  

     

 

 


