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Hallo allemaal, 

In totaal staan er zeven wonderen van Jezus in het evangelie van Johannes. Johannes weet dat Jezus 

meer wonderen heeft gedaan. In zijn boek legt hij uit waarom hij over deze zeven wonderen schrijft: 

hij wil dat zijn lezers in Jezus gaan geloven. De verhalen maken duidelijk wie Jezus is: de Zoon van 

God. In Johannes hebben de verhalen vaak een dubbele laag. Ook dit verhaal gaat niet alleen maar 

om de genezing van een blinde man. Met dit verhaal wil hij ook duidelijk maken wat geloven in Jezus 

is: het is alsof je niet meer blind bent, maar kunt zien. Dat zegt Jezus ook in Johannes 9:39: ‘Sommige 

mensen zullen blind worden, en andere mensen zullen gaan zien.’ Daarmee bedoelt Hij dat 

sommigen naar Hem zullen luisteren en voor God zullen kiezen, maar anderen niet.  

 

Ziende blind 

Je hebt vast wel eens een ogentest moeten doen bij de schoolarts 

bijvoorbeeld. Weet je dat nog? Je moest op een paar meter afstand 

gaan staan en zeggen welke figuren je op de plaats zag. Hoe kleiner de 

figuren werden, hoe moeilijker het werd om te zeggen wat je zag. 

Maar als je goed je best doet, zie je wel wat er op de plaatjes staat en 

zal iedereen hetzelfde zeggen: ik zie een auto, een huis, een poes enz. 

 

 

Maar wat nu als je naar de onderstaande plaatjes kijkt? Kijk je dan wel goed? 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Modderpapje  (bij Johannes 9:1-7) 

Het is zaterdag. Jezus en zijn vrienden zijn op weg naar Siloam. Aan de rand van de 

zandweg, vlak bij het dorp, zit een man in vieze kleren. Hij heeft zijn hand uitgestoken. 

‘Wie heeft er een muntje?’ roept hij. ‘Wie heeft er wat geld voor mij zodat ik eten kan 

kopen? Hallo, hallo! Is daar iemand?’ ‘Ach, kijk nou,’ zegt Petrus. ‘Die arme man is blind, 

volgens mij. We moeten hem wat geld geven, Judas.’ Judas snuift. ‘Arme man?’ zegt hij. 

‘Dat is geen arme man, hoor. Je wordt niet zomaar blind, dat weet je toch wel! Als je blind 

bent, dan is dat een straf van God. Dus ik denk dat hij iets heel erg slechts gedaan heeft. Anders had God hem 

niet blind laten worden.’ ‘Dat vraag ik me af,’ zegt een oude vrouw die langsloopt. ‘Ik ken deze man. Sofar heet 

hij. Ik was erbij toen hij geboren werd. Toen was hij al blind. Hij heeft nooit kunnen zien. Ik heb hem nooit iets 

slechts zien doen.’ ‘Dan hebben zijn vader en moeder natuurlijk iets ergs gedaan,’ zegt Judas. ‘Iets waardoor 

God heel boos op ze was. En dan was de straf dat hun baby blind werd geboren.’ ‘Jezus,’ zegt Petrus. ‘U weet 

alles. Dit weet U vast ook wel. Waarom is Sofar blind geboren? Was dat een straf van God?’ Jezus kijkt een 

beetje verdrietig. ‘Hoe kunnen jullie dat nou denken?’ vraagt Hij. ‘Hoe kunnen jullie denken dat het een straf 

van God is als je blind geboren wordt? Sofar is echt niet blind omdat hij iets verkeerd gedaan heeft. Maar weet 

je, omdat hij blind is, kan Ik jullie wél iets leren over God. Over wie Hij is. Er gebeuren veel verdrietige dingen 

op deze wereld. Soms denk je: het lijkt wel of de zon niet meer schijnt, alsof het donker is. God heeft Mij naar 

de wereld gestuurd om het hier weer licht te maken. Om de wereld weer mooi te maken. Dat ga Ik jullie nu 

laten zien.’ Jezus loopt naar Sofar toe. Hij hurkt naast hem neer en spuugt in het zand. Hij maakt met zijn vinger 

een beetje modder van spuug en zand. ‘Maar Jezus,’ vraagt Petrus verbaasd. ‘Wat doet U nu?’ Jezus smeert 

met zijn wijsvinger een beetje van het modderpapje op Sofars ene oog. En dan op zijn andere oog. En dan zegt 

Hij: ‘Sofar, ga naar het badhuis in het dorp, en ga je daar wassen.’ Sofar pakt de stok die naast hem ligt, en 

komt overeind. Hij tikt met zijn stok links en rechts voor zich op de grond, zodat hij niet in een kuil kan vallen. 

Langzaam gaat hij op weg. Tot er een jongetje komt aanrennen. ‘Sofar! Ga maar met mij mee. Ik breng je. Geef 

mij een hand, Sofar.’ Samen lopen ze naar het dorp toe. Een half uur later komt er een man aanrennen uit het 

dorp. Het is Sofar. Hij zwaait met zijn stok in de lucht. ‘Ik kan zien!’ roept hij. ‘Ik kan alles zien! Jezus heeft me 

beter gemaakt! Hij heeft modder op mijn ogen gesmeerd, en toen heb ik me gewassen, en nu kan ik zien! Wat 

is het mooi hier! Al die kleuren! Ik had nooit gedacht dat het zo mooi zou zijn!’ ‘Is dat Sofar?’ vragen de mensen 

verbaasd. ‘Die blinde bedelaar? Niet te geloven! Wat ziet hij er anders uit.’ ‘Komt door Jezus,’ zegt Sofar trots. 

‘Hij zorgt ervoor dat het weer licht wordt in de wereld. Ik hoorde dat Hij dat zei. En het is zo! Ik kan alles zien!   

          



 
 

   

 

 

 

 

 

 

Blindemannetje 

Dit spel kun je spelen op verschillende manieren: 
 
Spel 1: Voorwerpen raden. Nodig: 10 voorwerpen 
Kijk eerst goed naar de voorwerpen die op tafel liggen en benoem wat je ziet. 
Daarna doet een kind de blinddoek voor en de ander geeft een voorwerp aan om te voelen. Kun je 
raden wat het is? 
Daarna is de ander aan de beurt. 
  
Spel 2: Zoek de juiste plek 
De kinderen zitten geblinddoekt op hun stoel of staan in de ruimte. De leider roept naar welke plek 
ze moeten lopen. Bijvoorbeeld naar de deur, de boekenkast, etc.  Je kunt een tijdslimiet geven (bijv. 
15 seconden) en dan mag iedereen zijn blinddoek afdoen en kijken waar hij/zij staat. 
  
Spel 3: Kring 
Eén kind wordt geblinddoekt, de andere kinderen staan in een kring om hen/haar heen. Het 
geblinddoekte kind loopt naar iemand toe en moet voelen wie het kind is. 
 
Spel 4: Proeven. Nodig: 5 schaaltjes met dingen om te proeven 
Maak schaaltjes met dingen die kinderen kunnen proeven. Bijvoorbeeld chocoladehagelslag, honing, 
citroen, kaas, drop enz... Doe de blinddoek voor en laat proeven. 

Om te luisteren of mee te zingen: 

Dank u voor de wond'ren die gebeuren. - YouTube 

Ook Bartimeus was blind en werd door Jezus 

genezen: 

Bartimeüs - Herman Boon - YouTube 

   Voor 4-8 jaar 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B8arisR1yP0
https://www.youtube.com/watch?v=ZlkwoPaXWM0


 
 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

God van licht, soms veroordelen we mensen. Dan denken we: eigen schuld, dikke 

bult. In het Bijbelverhaal van deze zondag denken mensen dat ook. Er is iemand 

blind. Dat is vast zijn eigen schuld. Maar U denkt anders. U stuurde Jezus om ons 

te laten zien hoe we anders kunnen denken. Het licht gaat schijnen voor de blinde 

man. Wilt U het licht van uw liefde door ons heen laten schijnen? Amen.  

 

 

 

 

 

Volgende keer: Jezus is de goede Herder  

Bronvermelding: Bijbelbasics 

 

   Voor 8-12 jaar 

 


