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Gelezen: Jesaja 30:19-21, 26 en Johannes 9:1-41 
Titel: Word hervormd. 5 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Deze dag, 31 oktober, heeft al jaren een naam: hervormingsdag. En dat komt dan 
omdat in 1517 ene Maarten Luther 95 stellingen heeft gepubliceerd, en naar zeggen 
op deze dag. En dat wordt dan gezien als een begin van de reformatie, dus een soort 
mijlpaal in de kerkgeschiedenis.  10 
Oké, maar het is niet alleen geschiedenis, hervorming is van alle tijden en komt in 
alle tijden voor. De kerk verandert voortdurend, onze samenleving verandert 
voortdurend. En ons denken verandert, als het goed is, mee. Niet dat alles van 
vroeger fout was, nee, natuurlijk niet, maar nieuwe inzichten zijn welkom zeker als 
het verbeteringen zijn.  15 
In de lezing van vanmorgen, zeker die uit het evangelie naar Johannes, zijn er ook 
veranderingen. Een lange lezing, met de nodige herhalingen, en toch niet in te korten 
omdat er zoveel in gezegd wordt. Zoveel veranderingen in het denken ook. Een 
ideale lezing voor hervormingsdag, omdat het oproept tot hervormingen. Om te 
beginnen de moeilijke vraag over iemand die blind geboren is. Heeft deze 20 
blindgeborene zelf gezondigd of zijn ouders? Een moeilijke vraag omdat er direct een 
beeld achter zit. Het beeld dat deze handicap, deze ziekte, een straf is voor een 
zonde. Een beeld dat niet alleen van die tijd is, ook in onze tijd komt dit beeld voor. Ik 
hoorde laatst iemand zeggen dat God een bedoeling heeft met ziekte en dat ziekte 
en gezondheid door God gegeven worden. Deze man verbond daar dan ook aan dat 25 
hij daarom niet gevaccineerd wilde worden, ook niet tegen Corona. Deze man sprak 
naar mijn beleving wel heel oprecht. God zou een bedoeling hebben met ziekte en 
dat zit dichtbij het idee dat ziekte een straf is, een straf van God. Het beeld dat ziekte 
een straf is van God wordt in dit bijbelgedeelte sterk weersproken. Jesus zegt met 
zoveel woorden dat deze blindgeborene niet gezondigd heeft en zijn ouders ook niet. 30 
Nee, deze ziekte, deze handicap is niet een straf, het zal een teken  worden van 
Gods werk. En ik denk dat ziekte nooit een straf is van God, ziekte kan wel een straf 
zijn voor je eigen daden. En soms is ziekte niets anders dan domme pech, of anders 
gezegd: gezondheid is een groot geluk. En voor wat betreft vaccinaties….onze 
inzichten omtrent genezing van ziekte of het zoveel mogelijk voorkomen ervan, je 35 
mag die ook zien als geschenken van God. Zoals deze blindgeborene genezen 
wordt, op een wonderlijke manier dat wel, zo mag genezing ook als een geschenk 
ervaren worden. En inzichten op medisch gebied mogen ook als een geschenk 
ervaren worden. En misschien is dat een hervorming in het denken.  
Deze blindgeborene wordt dus genezen, in die zin dat zijn handicap verdwijnt. Door 40 
een combinatie van aarde en speeksel, op de ogen gelegd. En dan naar het badhuis 
en de man kan zien. Ik kan dit niet verklaren en dat hoeft ook niet. Wel lees ik verder 
dat omstanders er grote problemen mee hebben. Is dit echt die blinde bedelaar? 
Heeft hij een look-a-like? Hoe zijn je ogen opengegaan. En de man, de bedelaar, 
mag een aantal keren vertellen wat er is gebeurd. Aan omstanders, en aan 45 
farizeeërs en het lijkt erop dat deze blindgeborene niet de enige is met een handicap. 
Het zichtvermogen van anderen is, op een andere manier, ook wat beperkt. 
Symbolisch dus, men moet sterk wennen aan veranderingen, men moet bijna op een 



andere manier gaan denken. Een hervorming dus in het denken, een blinde die 
genezen is en dan ook de vraag wie hem genezen heeft en hoe men deze Jesus 50 
moet zien. Een hervorming in het denken, in het geloof dus ook, in ieder geval voor 
een deel. En dat valt nog niet mee. Het is ook de vraag of het in dit gedeelte wel lukt. 
Discussies, vraaggesprekken, soms lijkt het op een kruisverhoor. Verdeeldheid, het 
is geen peis en vree. Uiteindelijk wordt de genezing bedelaar, de genezen 
blindgeborene weg gejaagd, er uit gegooid. Deze hervorming trekt men niet, deze 55 
farizeeën trekken deze hervorming niet. En als de man er uit is gegooid, weg is 
gejaagd, dan zoekt Jesus hem op. En zij zien elkaar als de mensen die ze zijn, als 
de gelovigen die ze zijn, mensen van geloof hoop en liefde, in een hervormd denken 
en geloven. En de anderen……als ze niet willen zien dat ze niet zien, dan zal het 
blijven zoals het is. Wie aanvaart dat hij of zij niet ziet, die zal gaan zien. En dan niet 60 
medisch, anders. Wie aanvaart dat hij of zij niet ziet, die zal gaan zien. Die zal licht 
zien, zoals in Jesaja genoemd wordt, het licht van inzicht, het licht van weten, het 
licht van hervorming.  
En wij? Zien wij? Of komen wij tot inzicht? Ik denk dat deze vragen op heel veel 
verschillende manieren beantwoord kunnen worden. Het ligt er aan waar je naar kijkt. 65 
Als je kijkt naar geloof, naar jouw geloof, naar mijn geloof, ik denk dat geloof in het 
leven van een mens in beweging is. Wat ik als kind geloofde, daar kijk ik nu anders 
tegen aan en soms ook weer niet. Als kind zag ik in de wolken het gezicht van Maria 
en soms zou ik dat wel weer willen zien en zou het goed zijn als iemand mijn ogen 
bedekte met aarde en speeksel. Geloof is in beweging, wordt hervormd. 70 
Er is beweging in ons beeld van de werkelijkheid. Ik ben heel blij dat het 
langzamerhand duidelijk wordt dat er in onze samenleving sprake is van 
doorgeschoten kapitalisme en daar zijn we lang blind voor geweest. Ik zou hopen dat 
we ook ontdekken dat we te maken hebben met een te grote nadruk op het digitale. 
Niet alles is te vatten in enen en nullen. Langzamerhand komen we er ook achter dat 75 
we in het werk van de overheid ook echt aandacht moeten hebben voor de mens en 
dat de mens niet in een formulier te vatten is en ook niet altijd in regels. 
En we komen er, wat aan de late kant, ook achter dat het niet goed gaat met deze 
aarde en met het klimaat. En daar moet wat mee. Ook daarin moet ons denken 
hervormd worden. Geld verdienen is wel leuk, maar als de prijs achteraf te hoog is, 80 
dan verdwijnt de lol. En natuurlijk….de zorg om het milieu is niet van deze tijd alleen, 
er zijn al decennia lang signalen geweest. En natuurlijk……eenvoudige oplossingen 
zijn er niet, ik weet ze tenminste niet, het zal zoeken zijn met elkaar. Omdat het gaat 
om ingewikkelde zaken, waarbij het ene in grijpt in het andere en alles met elkaar te 
maken heeft. Landbouw, de bouw van huizen, stikstof, pfas, verdeling van welvaart, 85 
transport en noem het maar op. Geen eenvoudige oplossingen, en toch……er zal 
een moment zijn dat we zullen zien, wij als mensen met elkaar. Wij zullen zien wat 
kan.  
Als het moet, dan zal iemand onze ogen bedekken met een mengsel van aarde en 
speeksel. Een hervorming, een voortdurende hervorming zonder dat het 90 
verdeeldheid geeft. Onze ogen als het ware bedekt met een mengsel van aarde en 
speeksel, en dan de gang naar het badhuis, naar de gezondene, naar de hervormde. 
En dan…..dan is het licht van de maan als het licht van de zon, als het licht van 
zeven dagen tegelijk, een volheid van licht voor de blindgeborene, voor ons als 
blindgeborenen. En misschien knipperen we dan wel even met de ogen, maar in het 95 
volle licht is niemand in de duisternis, is niemand er uit gegooid. 
Een hervorming, om naar uit te zien. En zij is al aan de gang.  
Amen.  



 


