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Eén ding weet ik
Hij dan antwoordde: Of Hij een zondaar is, weet ik niet; één ding weet ik, dat ik blind was en nu
zie.
Johannes 9:25
Wat een belijdenis! De man die het uitsprak was vanaf zijn geboorte blind geweest, maar de Heer Jezus
had het licht in zijn leven gebracht. Johannes beschrijft dit als een daad van soevereine genade (vs. 6),
maar wel één die gehoorzaamheid vereiste van de man voordat hij ‘ziende’ werd (vs. 7).
Zo is het ook met ons. De bron van onze zegen ligt in God, en Degene Die ons die zegen geeft is de
Zoon Die door de Vader is gezonden als ‘Heiland van de wereld’ (1 Joh. 4:14). Als Hij in ons leven werkt
en wij in gehoorzaam geloof reageren op Zijn woorden ‘Ga, en was u’, krijgen we ons geestelijke
gezicht.
Ja, geloven is zien. Het leven van de blinde man was veranderd. Dit had reden tot vreugde moeten zijn,
maar daar is nauwelijks iets van te vinden in dit hoofdstuk. Het riep eerder strijd op. De man had heel
duidelijk gemaakt dat zijn pas gevonden gezicht het gevolg was van zijn ontmoeting met ‘de mens Die
Jezus heet’, maar zijn buren maakten het tot een kwestie van religie. Dit is een manier van de duivel
om Christus oneer aan te doen en de mensheid af te houden van zegen. De man, hoe onwetend hij
ook was in bepaalde opzichten, leert ons een les door vast te houden aan zijn belijdenis. Wat andere
mensen ook mochten zeggen over zijn weldoener, hij wist slechts één ding: Hij had zijn leven
veranderd. Niemand kon hem dit afpakken, wat men ook zei of deed om het hem uit zijn hoofd te
praten.
Eens was de man blind geweest en waren de anderen ziende. Nu zag hij in een diepere zin en waren
zij blind. Laten wij meer op hem mogen lijken en net als hij spreken over Degene Die blinde ogen ziende
maakt. Misschien zullen we niet alles kunnen verklaren, maar we mogen er zeker van zijn dat Jezus ons
alles zal leren wat wij moeten weten, net zoals Hij dat deed bij deze man. Toen Jezus Zichzelf aan hem
bekendmaakte als de Zoon van God, zei deze man: ‘Ik geloof, Heer.’ En hij aanbad Hem.
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