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Op. Woord. 

Welkom broeders en zusters op deze vierde zondag van de Veertigdagentijd ‘Laetare ‘. We mogen al 
een beetje blij zijn want we zijn op/ over de helft van de Vasten. Het wit van de vreugde van Pasen 
mengt zich alvast met het ernstige paars zodat de roze kleur wat ‘lichter ‘aandoet. 

 Licht is waar het vandaag om draait. Jezus als het Licht van en voor de wereld. Het licht ook voor ons, 
onze ogen ? Zoals de blindgeborene kunnen we dat proces mee beleven en ervaren. Stellen we ons 
voor Jezus’  Licht open ? Het antwoord op deze vraag is allesbepalend. Laten we ons door de Heer 
verlichten want Hij wil zijn licht ook over ons doen opgaan.  Waar we nog in duisternis verkeren 
vragen we om het licht van Gods’vergeving en ontferming. 

 

Als je vroeger op school een opdracht, opstel of rekensom maakte stond er – als het goed was, 
meestal – ‘gezien ‘onder met de handtekening van de leerkracht en of ouders. Ook bij een rapport 
was dat belangrijk want met ‘gezien ‘werd toch uitgedrukt dat er een bevestiging en erkenning 
plaatsvond. Wij zijn eraan gewend geraakt om alles goed te kunnen zien. Eventueel met behulp van 
een bril of lenzen word je prima geholpen om steeds scherper, beter te kunnen kijken en zien. De 
waarde van de ogen is daarom zo kostbaar omdat het uiterste tegenovergestelde – niet kunnen zien, 
blindheid – iets is dat ons afschrikt of waar we ons nauwelijks een voorstelling van kunnen maken.  

Vandaag gaat het over de Lichtbron die alles verlicht: Jezus Christus. Met en door Hem schijnt het 
Licht in de duisternis van de wereld en in de donkerte van ons hart. De blindgeborene staat daarom 
symbool en model omdat aan hem Gods’handelen in Jezus wordt voltrokken, opdat hij met het licht 
van zijn ogen ook het geloofslicht ontvangt om Jezus te kunnen zien als de Heer en Messias. 

Het begint ermee dat Jezus hem ‘ziet ‘. Hij ziet hem zitten. Ziet ‘het ‘( geloof ) in hem zitten. Zo gaat 
God te werk. Hij kijkt met een diepere blik dan wij zoals Hij ook David wil zien en zo roept ( en niet 
alleen letterlijk/ figuurlijk vanwege zijn mooie ogen.. !  1-e lez. )  

Het valt voor ons lang niet mee om dit mee te zien. In te zien. We zitten teveel in het donker ( 2-e lez. 
) en koesteren dit zelfs om ook maar te kunnen zien. Die duisternis maakt ons blind om tot geloofs- 
zicht te komen. Er is ook tijd voor nodig om tot het licht te komen.  Het heeft ook te maken met de 
gerichte voorbereiding van de doopleerlingen die dit traject naar Pasen doorlopen. Vorige week 
vanuit de thematiek: water, vandaag licht en volgende week: leven. Het doopsel heet ook wel 
sacrament van verlichting vandaar deze drie stadia. 

Het merkwaardige aan dit wonderlijke evangelie is dat het verhaal van de genezing van de 
blindgeborene veel omstanders ‘verblind ‘. Ze staan er met hun neus bovenop maar willen niet zien, 
ze willen niet geloven. Daar is geloofs- licht voor nodig en dat is wat de inmiddels ex- blinde wel 
kenmerkt. Hoe is het mogelijk ? ! 

Dat is omdat het dwingt tot een stellingname voor of tegen Jezus. Het gaat om een geloofsconditie 
en conclusie die de blindgeborene als enige tot gelovige getuige maakt in het land van eigengereide 
blinden om zich heen ! Alleen Jezus is in staat om ons werkelijk te doen ‘zien ‘en zo te doen geloven. 
Uit onszelf zijn wij blind voor Gods’licht. Eigenlijk is Jezus de enige ‘Ziener ‘die helder ziet waar het 
naartoe gaat, waar het opaan komt. 

“Ons allen is het gegeven met onverhuld gelaat de glorie van de Heer te aanschouwen en zo 



herschapen te worden tot steeds heerlijker gelijkenis met Hem.. Dezelfde God die gezegd heeft: 
‘Licht moet schijnen in het duister ‘is als een licht in onze harten opgegaan, om de kennis te doen 
stralen van zijn heerlijkheid, die ligt over het gelaat van Christus “( 2. Kor. 3,18 ). 

Daarom dus: Laetare. We mogen blij zijn dat dit Licht over ons – nu al – opgaat. De vreugde is er al 
dat we Christus tegemoet gaan steeds meer naar het licht naar Pasen – de volheid van het Licht – 
een vreugde even werkelijk als het licht van – voor onze ogen. Dan heb je het goed gezien.. 

Zo ziet God. Hoe vaak staat er niet: Hij zag.. Hij keek.. God zag dat het ‘goed ‘was. Dat het ‘paas- 
rapport ‘heel goed was… als een nieuwe schepping… 

Laat Jezus de Lichtbron zijn van heel je ( geloofs ) leven. Er zal je een Licht opgaan dat jezelf en zelfs 
de hele wereld zal verlichten. 

Amen. 


