
Verkondiging zondag 24 oktober 2021     4e zondag van de herfst 
De Schutse, Uithoorn 
 
ds. Joep Dubbink 
 
Schriftlezing: Johannes 9: 1-12 – Bediening van de Doop 
 
Gemeente van onze Heer, 
 
Wat ben je blij, als je kind gezond geboren wordt. Dat gebeurt in Nederland meestal, dankzij goede 
medische zorg voor moeder en kind tijdens de zwangerschap. Maar ook bij ons gebeurt het nog, dat 
bij de geboorte iets niet in orde is met het kind.  
 
Jaren geleden maakte ik het van nabij mee, toen een bevriende collega een kind kreeg dat het syn-
droom van Down bleek te hebben. In één keer zie je de hele weg voor je, van een kind dat altijd 
‘anders’ zal zijn, dat extra zorg nodig zal hebben, zorg waarvan je weet dat je die je als ouders niet 
eeuwig kunt blijven geven. Wat een schrik, wat een onzekerheid, wat een onpeilbaar verdriet. 
 

* * * 
 
Ergens in Jeruzalem zit een jongeman langs de weg, en blijkbaar is hij een bekende verschijning. De 
leerlingen van Jezus weten namelijk dat hij blind is vanaf zijn geboorte. En dat levert een probleem 
op: hoe komt dat zo? Als je strikt gelooft in ‘je krijgt wat je toekomt’, als ziekte een oorzaak moet 
hebben, namelijk menselijke zonde, dan moet er een verklaring zijn voor zijn blindheid. Maar dat is in 
dit geval lastig: ziekte die een mens tijdens z’n leven krijgt, die kun je nog wijten aan de persoon zelf. 
Maar een kind dat al vanaf z’n geboorte blind is, hoe zit dat? Jezus’ leerlingen komen met twee 
oplossingen voor dit probleem: de eerste is dat hij toch zelf gezondigd heeft, maar dan vóór zijn 
geboorte. In de baarmoeder (denk aan de tweelingbroers Esau en Jakob, die tóen al ruzie maakten), 
of in de eeuwigheid daarvóór. Veel filosofen in die tijd dachten namelijk dat de ziel altijd al bestond 
en op zeker moment een lichaam kreeg en een aards leven. Ook in het joodse denken van die tijd 
had die gedachte ingang gevonden. In de Wijsheid van Salomo (8:18-19) lezen we: ‘Ik was een mooi 
kind en had een goede ziel ontvangen, of liever, omdat ik goed was kreeg ik een rein lichaam…’ Nou, 
dan is dit blijkbaar niet zo’n heel blank zieltje geweest, dat ‘ie terecht kwam in een lijf met ogen die 
niet werken… 
 
De andere mogelijkheid is, dat het zijn ouders zijn die gezondigd hebben. Er is toch zo’n tekst over de 
zonden van de voorouders die doorwerken in volgende geslachten…? Nou, daar is die jongen dan 
een voorbeeld van. Ook dan klopt het systeem. 
 
Maar hoe zit ‘t nou? – vragen de leerlingen aan Jezus. Waarom willen ze dat weten, waarom is het zo 
belangrijk dat systeem kloppend te krijgen? Dan kun je blijven geloven dat een mens krijgt wat ‘ie 
verdient. En dan kun je jezelf dus op je eigen voorspoed laten voorstaan, en je op de borst kloppen 
als je gezond bent en een goed leven hebt: de hemel heeft het blijkbaar goed met je voor. 
 
Kijk, daar word ik nou intens verdrietig van. En was het maar zo, dat het over een afwijking in de 
oudheid ging, zo van ‘lang geleden, toen dachten ze toch rare dingen’. Nee, wij zullen het misschien 
niet meer zo zeggen, maar het werkt wel zo in onze wereld. U weet wel, samenhang tussen lichaam 
en ziel, ok, maar soms zó uitgelegd, dat achter een ziekte iets diepers moet liggen, een ‘disharmonie’ 
in je leven – fraaie manier om de zieke, het slachtoffer, ook nog eens de schuld van z’n ellende te 
geven! En of je een lijf hebt dat functioneert maakt zoveel uit – zelfs in onze samenleving met meer 
zorg dan op menige plek zet een handicap je meteen op achterstand. Wie in de WIA komt, zit z’n 
leven lang op een minimuminkomen. Maar denk breder: het milieu waaruit je voortkomt, het oplei-



dingsniveau van ouders, heeft een grote voorspellende waarde voor de kansen van het kind. Logisch, 
tel maar op, een milieu waarin gelezen en geleerd wordt, schooladviezen van een leerkracht die 
mogelijk onbewust meegaat met wat dat milieu aangeeft, tot en met de financiële mogelijkheden 
voor bijlessen of privaatonderwijs. Gelijke kansen…? Da’s maar heel betrekkelijk. 
 
En dan heb ik het nog alleen maar over Nederland. Wat hebben kinderen van vluchtelingen misdaan, 
dat zij geen fatsoenlijk onderwijs krijgen? Hoe is het bestaanbaar dat de plek van je geboorte en wat 
je meekrijgt vanaf je eerste levensjaren zóveel uitmaakt voor je latere kansen en mogelijkheden, je 
levensverwachting?  
 
Jezus beantwoordt de vraag van zijn leerlingen niet. Althans, niet zoals zij willen: niet hun meer-
keuzevraag, met maar twee mogelijkheden die allebei bedoeld zijn om de situatie te verklaren en 
vervolgens zo te laten als die is. Nee, Jezus breekt los uit dat systeem. 
 
‘Niet om zijn zonde of om de zonde van zijn ouders’, horen we Jezus zeggen, maar ‘Gods werk moet 
door hem zichtbaar worden’. Ik moet zeggen, dat ik met die woorden even moeite had. Moest die 
man blind zijn, de eerste helft van zijn leven, zodat Jezus hem kon genezen en daardoor kon laten 
zien dat Hij de ware Godsgezant is? Dat is nogal wat.  
 
Maar waar we ons bij Jezus’ woorden misschien achter de oren krabben, daar is het Jezus’ handeling 
die het systeem op z’n kop zet. Opvallend hoe lijfelijk Jezus te werk gaat, in een evangelie dat vaak 
nogal esoterisch is, met veel hoogdravende taal. Hier moet iets heel gemaakt worden, niet in de 
denk- en geloofswereld maar in de echte, tastbare wereld, en daarvoor moet Jezus letterlijk vuile 
handen maken, dan dat doet ‘ie. Spuug en aarde worden tot iets wat aan magische geneeskunst doet 
denken. Maar het lijkt ook op de klei waaruit God volgens het boek Genesis (2:7) ooit de mens 
boetseerde. Dat spul moet eraf gewassen worden bij het water van Siloam – waar Jezus eerder die 
verlamde man had genezen, toen zonder gebruik van het geneeskrachtige water en nu is het weer 
niet het water dat het doet, maar het gebaar van Jezus. 
 
Hoe dan ook: de blinde wordt ziende! Het probleem van zijn ziekte wordt niet verklaard, maar ver-
holpen! In plaats van een afhankelijke, hulpbehoevende, is hij een vrij mens. De woordverklaring van 
dat bad van Siloam – ‘gezonden’, letterlijk ‘apostel’, lijkt wel op hem te slaan: volgende week horen 
we nog veel meer over zijn welbespraaktheid, en hoe hij inderdaad als verkondiger van Jezus gaat 
optreden! 
 
Maar nu komt er in het verhaal een merkwaardig verzet van alles en iedereen tegen dit wonder-
teken. Het begint met de buren die zich afvragen of hij het wel echt is. Later komen er Farizeeën, die 
niet geloven dat hij blind is geweest en al helemaal niet Jezus hem genezen heeft. En dan komt er 
ook een diepere laag in, want blind zijn kun je op meerdere manieren, ook ziende kun je blind zijn, en 
daar zijn er heel wat meer van dan echte blinden – maar dat dus volgende week. 
 
We blijven nu even staan bij die buren, die hem niet meer herkennen. Zou dat nou echt? Je kent je 
buurman toch wel, je vergist je toch niet in diens uiterlijk? Hebben ze hem nooit goed aangekeken, of 
kenden ze hem als ‘onvolwaardige stakker’ en herkennen ze hem nu niet meer in z’n nieuwe ge-
daante, als vrijmoedig, uitgesproken, sterk mens? Daar lijkt het op, en al wil ik niet zeggen dat ze het 
hem misgunnen, het heeft er veel van weg dat ze beter konden omgaan met die afhankelijke gehan-
dicapte dan met die vrije medemens. Om over na te denken! 
 
Een ding vraagt nog onze aandacht: wat Jezus heeft gezegd over ‘licht der wereld’ en die ‘nacht 
waarin niemand kan werken’. In het vorige hoofdstuk heeft hij zichzelf gepresenteerd als ‘het licht 
der wereld’ en dat herhaalt hij hier. Licht, wat doet dat? Dat onthult, dat brengt aan de dag, dat 
geleidt je op je pad, ‘licht je bij’, verdrijft de duisternis. Zo begint dit evangelie, die fantastische 



passage over het Woord van het begin, het scheppingswoord, en wat zei dat woord als eerste: ‘Laat 
er licht zijn!’ In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen (Joh. 1:4).  
 
Maar er is ook duisternis. Dat werd ook al in de eerste zinnen van dit Evangelie duidelijk: ‘Het licht 
schijnt in de duisternis maar de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen’ (Joh. 1:5). En daar 
sluit Jezus bij aan: ‘Zolang het kan’, zegt Hij, ‘zolang het dag is, moeten we (!) het werk doen van Hem 
die mij gezonden heeft [dus van God]’. We – wie zijn dat? bedoelt Jezus zichzelf, een beetje plechtig 
met een koninklijk meervoud – wij, Willem Alexander? Dat zou wel makkelijk wezen, maar zo spreekt 
Jezus niet. Ik denk dat het een echt wij is, dat Jezus anderen insluit: ik en jullie. Dat hij zijn 
volgelingen, dus ons erbij wil hebben, bij dat tegengaan van de duisternis, bij dat brengen van licht.  
 

* * * 
 
Dat heeft nu te maken met de doop. De doop is een ritueel, een teken dat staat voor de vernieuwing 
van ons leven in het licht van Christus. Wie zijn kind laat dopen, vertrouwt het toe aan God, aan zijn 
liefde, op hoop van zegen. 
 
Door de doop ga je behoren tot de Kerk. Met hoofdletter. Al die anderen die ‘gezonden’ zijn, wegge-
roepen uit het donker, gestuurd in het Licht met een hoofdletter. Die kerk krijgt overal gestalte in 
plaatselijke gemeenten, hier in Uithoorn, maar ook in Mijdrecht en in Vleuten, een organisatie met 
ledenregisters – dat moet goed geregeld worden, dat weten jullie, en dat is ook zo. Maar belangrijker 
nog is, dat je gaat behoren tot de ‘kinderen van het licht’.  
 
Ik weet het, die kinderen kunnen bitter tegenvallen in de praktijk. Daar kan het even erg of erger 
toegaan dan in de rest van de wereld. Maar dat neemt de verwachting niet weg, de hoop dat dat 
licht eens zal doorbreken. Niet door ons toedoen, maar wel met ons als getuigen, als medewerkers, 
als mensen van het licht.  
 

* * * 
 
U wilt vast nog weten hoe het gegaan is met dat kind van het begin, dat jongetje met het syndroom 
van Down. U wil u dat graag vertellen, maar ik weet niet of het met droge ogen lukt. Ik heb hem 
destijds mogen dopen, een dienst vol emoties. Hij is inmiddels begin 23, woont begeleid zelfstandig, 
en is een geweldige vent geworden. En als ik hem tegenkom, dat gebeurt soms, dan is altijd het 
eerste wat hij zegt: Ha Joep! Jij hebt mij gedoopt! En hij vertelt dat vervolgens aan iedereen die 
eromheen staat. Dat is te veel eer – wie de doop bediend heeft, is bijzaak – maar dat hij weet van zijn 
doop en daar zo mee omgaat, dat raakt mij.  
 
Nee, hij is niet ‘genezen’ van Down, dan was hij niet meer wie hij is. Maar of hij Jezus ontmoet heeft, 
dat is voor mij geen vraag. 
Amen.  


