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Uitnodiging
Nu het niet mogelijk is om deze zondag naar de kerk te gaan, willen we iedereen uitnodigen
thuis tijd te nemen om de zondag te vieren. Dat kan als eerste door de uitzending van de
eucharistieviering op televisie te volgen. Veel parochies – in binnen en buitenland - zenden een
viering uit via internet. Daar kunt u natuurlijk ook voor kiezen. Via deze handreiking willen we u
daarnaast uitnodigen zelf het evangelie te lezen en te overwegen. Dit kunt u alleen doen, maar
misschien ook wel samen als gezin, echtpaar of huisgenoten. Het is heel goed mogelijk er een
gezellige gezinsbijeenkomst van te maken. We hopen eigenlijk dat u dat gaat doen. Daartoe
bieden we u wat handvatten waar u naar eigen goeddunken uit kunt kiezen.

Hoe werkt het?
We volgen in deze handreiking de traditie van het biddend lezen van de bijbel. Dat begint bij het
lezen van de tekst. De volgende stap is de tekst te overwegen door erbij stil te staan. Als laatste
volgt er een gebed.
Lezen
Dadelijk staat er eerst de tekst van het evangelie. Deze is genomen uit het evangelieboek voor
kinderen, die leent zich heel goed voor zelfstandige lezing door zowel volwassenen als kinderen.
Dat maakt het tevens mogelijk er een leuk rollenspel van te maken als je met meer mensen bent.
Misschien vinden de kinderen het wel leuk om zich te verkleden als degene die ze gaan spelen.
Voor een goed begrip zou je dan eerst even de tekst met elkaar een keer moeten doorlezen en ‘m
daarna spelen.
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Misschien staan er moeilijke woorden in of begrijp je iets niet. Dan is het zaak daar als eerste
naar te kijken. We geven in deze brief een beetje uitleg bij de tekst, maar misschien is het ook
wel te vinden op internet.
Stilstaan bij de tekst
Hierna volgt het overwegen van de tekst door er bij stil te staan. De tekst wil ons helpen meer
van God en de mensen te begrijpen (hoofd), meer van God en de mensen te houden (hart) en
meer voor God en de mensen te doen (handen). Daarom gaan we met behulp van allerlei
werkvormen die vragen aan de tekst stellen. Je kunt uit onze suggesties natuurlijk kiezen wat je
wilt of zelf nog iets bedenken. Dat misschien niet iedere volwassene een kleurplaat wil maken is
heel begrijpelijk.
Bidden
Tot slot is er ruimte voor gebed. Bidden kent verschillende vormen, maar heeft altijd te maken
over 1) je verwonderen over God, 2) God danken voor wat Hij geeft en 3) God vragen wat we
nodig hebben. Wij kiezen er in deze brief voor af te sluiten met het Onze Vader. Tevens bieden
we enkele gebedsintenties waarvan we hopen dat alle parochianen die willen meenemen in hun
gebed.
Tijdens het lezen van de tekst en het overwegen kunnen er ideeën voor het gebed opkomen.
Probeer die op te schrijven en dan aan het einde een plaatsje te geven.
Misschien helpt het om een gebedsmandje te maken. Die zet je dan bij een kaars en als het
moment van bidden daar is, leest iedereen zijn of haar gebedjes voor en doet ze in het mandje.
Als alle gebedjes zijn voorgelezen bid je nog een Onze Vader en maak je het kruisteken. Daarmee
is de viering thuis dan klaar.
DEEL 1: De tekst lezen
VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD - JAAR A
Joh. 9, 1-41 of 1 + 6-9 + 13-17 + 34-38
1 Verteller:

Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes.
Toen Jezus op een dag voorbij kwam
zag Hij een man die blind was vanaf zijn geboorte,

(Zijn leerlingen vroegen Hem
"Rabbi, dat hij blind geboren is,
is dat zijn eigen schuld, of die van zijn ouders?"
1 Verteller:
Jezus antwoordde
2 Jezus:
"Hij heeft niet gezondigd, en zijn ouders ook niet.
Maar in hem moeten de werken van God openbaar worden.
Zolang het dag is, moeten wij de werken doen
van Hem die Mij gezonden heeft.
De nacht komt en dan kan niemand werken.
Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht van de wereld."
3 Leerling:
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1 Verteller:

2 Jezus:
1 Verteller:

3 Mensen:
1 Verteller:
3 Mensen:
1 Verteller:
3 Mensen:
1 Verteller:
3 Blinde:

Dat zei Jezus.)
Toen spuwde Hij op de grond
en maakte met het speeksel slijk.
Daarmee bestreek Hij de ogen van de man
en zei tegen Hem:
"Ga je wassen in de vijver van Siloam."
Siloam betekent: gezondene.
Hij ging ernaar toe, en waste zich.
Toen hij er vandaan kwam, kon hij zien.
Zijn buren nu,
en de mensen die hem vroeger hadden zien bédelen,
zeiden:
"Is dat niet de man, die zat te bédelen ?'
Sommigen zeiden:
"Inderdaad, hij is het."
Anderen zeiden
"Nee, hij lijkt alleen maar op hem."
Hijzelf zei
"Ik ben het."

1 (Verteller:
3 Mensen:
1 Verteller:
3 Blinde:

Toen vroegen ze hem:
"Hoe komt het dat je nu weer kunt zien ?'
Hij antwoordde:
"De man die Jezus heet, maakte slijk,
bestreek daarmee mijn ogen
en zei tegen mij:
Ga naar de Siloam en was u.
Ik ben dus gegaan, waste mij en kon zien."
1 Verteller:
Ze vroegen hem toen
3 Mensen: "Waar is die man?"
1 Verteller:
Hij zei:
3 Blinde:
"Ik weet het niet."
1 Verteller:
Omdat het een sabbatdag was,
waarop Jezus slijk had gemaakt
en de ogen had geopend van de blinde,
brachten ze hem nu naar de Farizeeën.
De Farizeeën vroegen hem dan ook hoe het kwam,
dat hij weer kon zien.
Hij zei tegen hen:
3 Blinde:
"De man die Jezus heet, deed slijk op mijn ogen.
Ik waste mij en ik zie."
1 Verteller:
Toen zeiden sommige Farizeeën
3 Farizeeën:"Die man komt niet van God,
want Hij houdt zich niet aan de sabbat."
1 Verteller: Anderen zeiden:
3 Farizeeën: "Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen doen ?'
1 Verteller: Zo waren ze het met elkaar oneens.
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Ze begonnen opnieuw tegen de blinde te spreken
en vroegen:
3 Farizeeën:"Wat zegt uzelf over Hem,
want Hij heeft u toch de ogen geopend ?'
1 Verteller: Hij antwoordde:
3 Blinde:
'Het is een profeet."
1 (Verteller: De Joden wilden niet van hem aannemen,
dat hij blind was geweest en weer kon zien,
voordat ze zijn ouders erbij gehaald hadden.
Zij stelden hun toen de vraag:
3 Farizeeën:"Is dit uw zoon,
die volgens u blind geboren is?
Hoe kan hij dan nu zien ?'
1 Verteller: Zijn ouders antwoordden
3 Ouders:
"Wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is.
Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet.
We weten ook niet wie zijn ogen heeft geopend.
Vraag het hem zelf.
Hij is oud genoeg en kan zelf wel zijn woord doen."
1 Verteller: Zijn ouders zeiden dit, omdat ze bang waren voor de Joden.
Want de Joden hadden al afgesproken,
dat iedereen die Hem als de Messias zou erkennen,
uit de synagoge verbannen zou worden.
Daarom zeiden zijn ouders:
Hij is oud genoeg, vraag het hem zelf.
Voor de tweede maal riepen de Farizeeën nu de man
die blind was geweest, bij zich.
Ze zeiden tegen hem:
3 Farizeeën:"Breng eer aan God.
Wij weten dat die man die Jezus heet, een zondaar is."
1 Verteller:
Maar hij antwoordde
3 Blinde:
"Of Hij een zondaar is, weet ik niet.
Eén ding weet ik wel: dat ik blind was en nu zie."
1 Verteller:
Daarop vroegen ze hem opnieuw
3 Farizeeën:"Wat heeft Hij met u gedaan?
Hoe heeft Hij uw ogen geopend ?"
1 Verteller:
Hij antwoordde:
3 Blinde:
"Dat heb ik al verteld, maar u hebt niet geluisterd.
Waarom wilt u het nog eens horen ?
Wilt u soms ook leerlingen van Hem worden?"
1 Verteller:
Toen zeiden ze spottend tegen hem:
3 Farizeeën:"Jij bent een leerling van die man;
wij zijn leerlingen van Mozes.
Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft,
maar van deze weten we niet waar Hij vandaan is."
1 Verteller:
De man. antwoordde hun:
3 Blinde:
"Dat is toch wel vreemd, dat u niet weet waar Hij vandaan is.
En Hij heeft mij nog wel de ogen geopend.

4 - Thuis de zondag vieren

Wij weten dat God zondaars niet verhoort,
maar als iemand God vreest en zijn wil doet,
dan verhoort God zo iemand.
Nog nooit heeft men gehoord,
dat iemand de ogen van een blindgeborene heeft geopend.
Als deze man niet van God komt,
zou Hij zoiets nooit hebben kunnen doen.")
1 Verteller:
Ze snauwden tegen hem
3 Farizeeën:"In zonde ben je geboren, zo groot als je bent.
En jij wilt ons de les lezen ?"
1 Verteller:
Toen gooiden ze hem buiten.
Jezus hoorde dat men hem eruit had gegooid.
Toen Hij hem tegen kwam, zei Hij:
2 Jezus:
"Geloof je in de Mensenzoon ?'
1 Verteller:
Hij antwoordde:
3 Blinde:
"Wie is dat, Heer? Dan zal ik in Hem geloven."
1 Verteller:
Jezus zei tegen hem:
2 Jezus:
"Je ziet Hem. Het is Degene die met je spreekt."
1 Verteller:
Toen zei hij
3 Blinde:
"Ik geloof, Heer."
1 Verteller:
En hij wierp zich voor Hem neer.
(En Jezus zei:
"Ik ben in deze wereld gekomen,
om een scheiding te brengen
om namelijk de niet-zienden te laten zien
en om de zienden blind te laten worden."
1 Verteller:
Enkele Farizeeën die bij Hem stonden,
hoorden dit en zeiden tegen Hem
3 Farizeeën:"Zijn ook wij soms blind?"
1 Verteller:
Jezus antwoordde:
2 Jezus:
"Als jullie blind waren, zouden jullie zonder zonde zijn.
Maar nu jullie beweren dat jullie zien,
zitten jullie vast in de zonde.")
2 Jezus:

1 Verteller:

Dit is het Woord van de Heer.

Zijn er in deze lezing moeilijke woorden of dingen die je niet begrijpt?
Moeilijke woorden:

________________________

opgezochte betekenis:

________________________

opgezochte betekenis:

________________________

opgezochte betekenis:

________________________

opgezochte betekenis:

5 - Thuis de zondag vieren

Andere vragen:
1. Speeksel, is dat niet vies?

Voor ons wel, maar het werd in die tijd gezien als een mogelijk
medicijn.

2. Wat is de sabbat?

De sabbat is de zevende dag van de week, wij noemen die
zaterdag. De sabbat is een rustdag. Slijk maken mocht niet op deze
dag.

3. Wat is zonde?

Zonde heeft te maken met alles waardoor de goede band die je
mag hebben met God en de mensen beschadigd raakt. Het was in
Jezus’ tijd niet ongewoon te denken dat kinderen door God
konden worden gestraft voor wat hun voorouders verkeerd
deden. Jezus was het daar niet mee eens.

4.

5.

6.

Zou je samen een antwoord kunnen bedenken op je eigen vragen? Of het opzoeken?
Misschien wordt het duidelijker na het overwegen van de tekst!
Misschien heb je nu al een idee voor wie of wat je straks zou willen bidden. Schrijf dat
alvast op een briefje.

DEEL 2: Stilstaan bij de tekst
2.1. Wie is nu eigenlijk blind?
•
•

Wie worden er in deze tekst blind genoemd?
Wat voor soort blindheid hebben we het dan over? Ze zijn kennelijk niet allemaal op
dezelfde manier blind.

SPEL: Bedenk een leuk spel met een blinddoek.
Bijvoorbeeld dat twee personen geblinddoekt worden en dan uit een bak lego als eerste
moeten proberen een legopoppetje te vissen.
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2.2. rechtszaak; het verloop van deze tekst lijkt wel een beetje op een rechtszaak.
•
•
•
•
•

Wie is eigenlijk de verdachte in deze zaak? Of zijn er meerdere verdachten? Wie is dan de
hoofdverdachte?
Welke getuigen treden er op?
Sommige getuigen lijken bang te zijn. Waarom?
En wat zeggen die getuigen?
Worden de verdachten door de getuigen vrijgepleit of maken ze het juist erger?

GESPREK:

Stel je zou zelf zoiets bijzonders meemaken als dat een kind van je of juist een
vriend of vriendin zomaar genezen wordt. En je zou ook zo ondervraagd worden.
Hoe zou je je dan voelen? Wat zou je dan doen? Wat zou je zeggen?

2.3. Wat zegt de blinde man allemaal?
•
•

Schrijf maar eens alle zinnen die de blinde man in dit evangelie zegt onder elkaar.
Zet dan een kruisje voor alle zinnen die over Jezus gaan. Valt je iets op?

2.4. Licht van de wereld.
•

Jezus noemt zich het licht van de wereld. Wat zou hij daarmee bedoelen?

licht
Licht is van levensbelang. Daglicht, het licht van de zon, is letterlijk nodig om te leven. Maar licht is
ook een symbool voor wat mensen verlicht: inzicht, voorspoed, veiligheid, Gods nabijheid. In het
donker van de nacht kun je verlangen naar het licht van de dag. Waar het licht is, is het goed.
Licht van God en Jezus
In de Bijbel hoort licht bij God en bij Jezus. God wordt omgeven door een stralend licht. Jezus
wordt genoemd ‘het licht dat in de wereld kwam’. In de Bijbel staat hoe dit licht mensen
bemoedigt. En dat uiteindelijk dit licht het donker zal overwinnen.
In Genesis is te lezen hoe God zijn schepping van de hemel en de aarde begint met het scheppen
van licht (Genesis 1:1-5). God zelf wordt beschreven als gehuld ‘in een mantel van licht’ (Psalm
104:1-2).
Ook de evangelist Johannes schrijft over licht van het begin (Johannes 1:1-5). Hij noemt Jezus ‘het
ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam’ (Johannes 1:9).
Licht voor de mensen
In de Bijbel lezen we hoe het licht van God en Jezus ons kan bemoedigen en een bron kan zijn om
vanuit te leven.
‘Moge de HEER u zegenen en u beschermen,
moge de HEER het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn,
moge de HEER u zijn gelaat toewenden en u vrede geven.’ (Numeri 6:24-26)
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‘De HEER is mijn licht, mijn behoud,
wie zou ik vrezen?
Bij de HEER is mijn leven veilig,
voor wie zou ik bang zijn?’ (Psalm 27:1)
‘Uw woord is een lamp voor mijn voet,
een licht op mijn pad.’ (Psalm 119:105)
‘Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit
meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”’ (Johannes 8:12)
Belofte
In de Bijbel is licht een beeld van Gods belofte voor de mensen. Een stralend licht zal uiteindelijk
het donker verjagen.
‘Het volk dat in duisternis ronddoolt
ziet een schitterend licht.
Zij die in het donker wonen
worden door een helder licht beschenen.’ (Jesaja 9:1)
‘Het zal er geen nacht meer zijn en het licht van een lamp of het licht van de zon hebben ze niet
nodig, want God, de Heer, zal hun licht zijn.’ (Openbaring 22:5)
bron: www.debijbel.nl
2.5. Slijk en wassen
•

•

Slijk zou ook vertaald kunnen worden als modder. Zoek nu eens in de bijbel Genesis 2 op
en lees de verzen 4 tot en met 7. Wat denk je? Zouden de mensen die Jezus dat slijk zagen
maken aan deze tekst gedacht hebben? Waarom wel? Waarom niet?
Wassen doet denken aan dopen. Dopen is een rituele vorm van wassen. De betekenis van
dopen is meer dan alleen schoonmaken. Wat leren we uit dit evangelie over het gedoopt
zijn?

2.6. Woordzoeker en kleurplaat
Achteraan vind je nog een woordzoeker en een kleurplaat. Zo kun je ook bij het evangelie
stilstaan.

2.7. Hoofd, hart, handen
We ronden dit tweede gedeelte van onze thuisviering af en bereiden ons alvast een beetje voor
op het gebed. Dat doen we door ons af te vragen hoe ons hoofd, ons hart en onze handen zijn
aangesproken. Om beurten zouden we onze ervaring kunnen delen met elkaar.
•
•

Heb je misschien iets geleerd over God en Jezus wat je nog niet wist? Wat dan?
Heeft deze Bijbeltekst je geholpen om in God en Jezus te geloven? Of vind je het nu
moeilijker? Kun je aangeven waarom?
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•
•
•

Heb je door deze tekst iets geleerd over de mensen? Wat dan?
Heb je misschien aan bepaalde mensen gedacht bij deze lezing? Mensen die je kent? Of
mensen die in een bepaalde situatie zitten?
Als je aan de mensen denkt, wat hoop je dan voor deze mensen? Kun je zeggen wat? Zou
je dat ook aan God willen vragen? En zou je er misschien zelf ook iets aan kunnen doen?
Wat dan?

DEEL 3: bidden
Bidden kan op allerlei manieren. In stilte voor jezelf of hardop samen. Bidden heeft altijd te
maken over 1) je verwonderen over God, 2) God danken voor wat Hij geeft en 3) God vragen wat
we nodig hebben. Wij kiezen er in deze brief voor af te sluiten met het Onze Vader.
Samen bidden kan misschien eerst wat vreemd voelen. Daarom kun je het ook speels maken.
Misschien helpt het om een gebedsmandje te maken. Die zet je dan bij een brandende kaars en
als het moment van bidden daar is leest iedereen zijn of haar gebedjes voor en doet ze in het
mandje. Als alle gebedjes zijn voorgelezen bid je nog een Onze Vader en maak je het kruisteken.
Daarmee is de viering thuis dan klaar.
Je zou ook allemaal een collage kunnen maken met foto’s en krantenkoppen en dan hardop aan
God vertellen waarom je deze foto’s en teksten hebt opgeplakt. Wil je hem danken of iets
vragen? Of ben je gewoon erg blij dat God er is?
Intenties voor de hele parochie
•
•
•

Voor alle mensen die ziek zijn vanwege het coronavirus of een andere ziekte: dat ze Gods
nabijheid mogen ervaren en alle hulp krijgen die nodig is.
Voor alle kinderen en tieners die nu niet naar school kunnen: dat ze van deze moeilijke
periode net als alle andere mensen wijzer worden.
Voor de dokters, verplegers en alle anderen die hulp bieden: dat ze waardering krijgen
die ze verdienen en niet moe worden Gods goedheid handen en voeten te geven.

Onze Vader tot slot
Onze Vader, die in de hemel zijt,
uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome,
uw wil geschiede
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving
maar verlos ons van het kwade.
Kruisteken
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.
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WOORDZOEKER
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KLEURPLAAT
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