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Samen staan we sterker om gezamenlijke doelen te halen 
mits we aan één zeel trekken 
en met de meest kwetsbaren in hetzelfde ritme geraken. 
 
Samen werken aan een rechtvaardiger wereld 
omdat Noord en Zuid elkaar nodig hebben 
en geen land kan groeien ten koste van een ander.  
 
Samen zorgen voor een duurzamer wereld 
omdat iedereen recht heeft op een gezond leefmilieu 
en al wat we doen of laten ertoe doet. 
 
Vasten: met vertrouwen er samen voor gaan. 
Kathleen Boedt 

 
evangeliewoorden van de vierde zondag in de veertigdagentijd - genezing van een blinde 
1 In het voorbijgaan zag Jezus iemand die al vanaf zijn geboorte blind was.  
2 Zijn leerlingen vroegen: ‘Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij geboren werd? Heeft hij zelf gezondigd of 
zijn ouders?’  
3 ‘Hij niet en zijn ouders ook niet,’ was het antwoord van Jezus, ‘maar Gods werk moet door hem zichtbaar worden.  
4 Zolang het dag is, moeten we het werk doen van Hem die Mij gezonden heeft; straks komt de nacht en dan kan 
niemand iets doen.  
5 Zolang Ik in de wereld ben, ben Ik het licht voor de wereld.’  
6 Na deze woorden spuwde Hij op de grond. Met het speeksel maakte Hij wat modder, Hij streek die op de ogen van 
de blinde 
7 en zei tegen hem: ‘Ga u wassen in het badhuis van Siloam.’ (Siloam is in onze taal ‘gezondene’.) De man ging weg, 
waste zich, en toen hij terugkwam kon hij zien. 
8 Zijn buren en de mensen die hem kenden als bedelaar zeiden: ‘Is dat niet de man die altijd zat te bedelen?’  
9 De een zei: ‘Ja, die is het,’ en de ander: ‘Nee, maar hij lijkt er wel op.’ De man zelf zei: ‘Ik ben het echt.’  
10 Toen vroegen ze: ‘Hoe zijn je ogen opengegaan?’  
11 Hij zei: ‘Iemand die Jezus heet, maakte wat modder, streek die op mijn ogen en zei: “Ga naar Siloam om u te 
wassen.” Ik ging erheen, en toen ik me gewassen had kon ik zien.’  
12 Ze vroegen: ‘Waar is die man?’ ‘Dat weet ik niet,’ zei hij. 
13 Toen namen ze de man die blind geweest was mee naar de farizeeën.  
14 De dag dat Jezus modder gemaakt had en zijn ogen geopend had, was namelijk een sabbat.  
15 Ook de farizeeën vroegen hoe het kwam dat hij kon zien. En weer vertelde hij: ‘Hij heeft wat modder op mijn ogen 
gedaan, ik heb me gewassen en nu kan ik zien.’  
16 Sommige farizeeën meenden: ‘Zo iemand komt niet van God, want Hij houdt zich niet aan de sabbat,’ maar 
anderen zeiden: ‘Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen verrichten?’ Er ontstond verdeeldheid.  
17 Daarop vroegen ze aan de blinde: ‘Wat denk jij van die man? Het zijn immers jouw ogen die Hij geopend heeft.’ 
‘Hij is een profeet,’ was zijn antwoord. 
18 Maar de Joden wilden niet geloven dat hij blind geweest was en nu kon zien. Ze riepen zijn ouders  
19 en vroegen hun: ‘Is dat uw zoon die blind geboren zou zijn? Hoe kan hij dan nu zien?’  
20 ‘Dit is onze zoon,’ zeiden zijn ouders, ‘en hij is blind geboren, dat weten we zeker.  
21 Maar hoe hij nu kan zien, dat weten we niet, en wie zijn ogen geopend heeft, weten we ook niet. Vraag het hem 
zelf maar. Hij is oud genoeg om voor zichzelf te spreken.’  
22 Dat zeiden de ouders omdat ze bang waren voor de Joden, omdat die toen al besloten hadden dat ze iedereen 
die Jezus als de messias zou erkennen uit de synagoge zouden zetten.  
23 Daarom zeiden de ouders dus dat hij oud genoeg was en dat ze het hem zelf moesten vragen. 
24 Toen riepen ze de man die blind geweest was weer bij zich. ‘Geef Gód de eer,’ zeiden ze, ‘die man is een zondaar, 
dat weten we toch.’  
25 ‘Of Hij een zondaar is weet ik niet,’ zei hij, ‘maar één ding weet ik wel: ik was blind en nu kan ik zien.’  
26 Ze drongen aan: ‘Wat heeft Hij met je gedaan? Hoe heeft Hij je ogen geopend?’  
27 ‘Dat heb ik u toch al verteld,’ zei hij, ‘maar u luistert niet! Wat wilt u nog meer horen? Wilt u soms leerling van Hem 
worden?’  
28 Nu vielen ze tegen hem uit: ‘Je bent zelf een leerling van Hem! Wij zijn leerlingen van Mozes.  
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29 Van Mozes weten we dat God met hem gesproken heeft, maar van deze man weten we niet waar Hij vandaan 
komt.’  
30 De man antwoordde: ‘Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.  
31 We weten dat God niet naar zondaars luistert, maar wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet.  
32 Dat iemand de ogen opent van een man die blind geboren is – dat is nog nooit vertoond!  
33 Als die man niet van God kwam, zou Hij dit toch niet hebben kunnen doen?’  
34 Toen riepen ze: ‘Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen?’ En ze joegen hem weg. 
35 Jezus hoorde dat en zocht hem op. Hij vroeg: ‘Gelooft u in de Mensenzoon?’  
36 ‘Als ik wist wie het was, heer, zou ik in Hem geloven,’ zei hij.  
37 ‘U kijkt naar Hem en u spreekt met Hem,’ zei Jezus.  
38 Toen zei de man: ‘Ik geloof, Heer,’ en hij wierp zich voor Jezus neer.  
39 Jezus zei: ‘Ik ben in de wereld gekomen om het oordeel te vellen. Dan zullen zij die niet zien, zien en zij die zien, 
zullen blind worden.’  
40 Een paar farizeeën die bij Hem stonden en dat hoorden, zeiden: ‘Wij zijn toch zeker niet blind!’ 
41 ‘Was u maar blind,’ zei Jezus, ‘dan zou u zonder zonde zijn. Maar u beweert dat u kunt zien, en dus blijft uw zonde. 

Johannes 9, 1-41 

  
 
 

woord dat verbeeldt: wat roept deze illustratie op? 

 
 
woorden die raken 
❖ Wat spreekt u aan in dit verhaal? 
❖ “Jezus is mijn Licht”: welke betekenis heeft deze geloofsuitspraak voor jou? 
❖ Dit verhaal gaat over “zien en niet-zien”: wat zegt dit jou? 
❖ “Jezus getuigt van een nieuwe logica: God solidariseert zich met mensen”. Hoe ervaar en beleef jij dat? 
❖ Hoe kan het kruis van Jezus lichtgevend zijn? 
❖ “Een gedoopte is opnieuw geboren” (vv. 6-7): wat betekent dit voor jou? 
❖ Jezus volgen kent vele gradaties, zo lezen wij in het verhaal. In welke (andere) verhaalfiguren herken jij je 

bijzonder? 
❖ Heeft jouw keuze voor Jezus gevolgen in de omgang met mensen? Vertel eens! 
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woorden om van te leven - ter verantwoording geroepen (Joh 9, 1-41)  
Jezus geneest een blinde bedelaar door met speeksel wat modder te maken en daarmee zijn ogen te bestrijken. Dan 
stuurt Hij hem naar een waterbron die Siloam heet, wat gezondene betekent. En daar gebeurt het wonder: de blinde 
kan zien! Zijn buren en de mensen die hem al jaren kennen, willen weten hoe het komt dat hij van zijn blindheid 
genezen is. De man vertelt hoe iemand hem modder op de ogen deed en opdracht gaf zich te gaan wassen. Maar 
uiteraard heeft hij niet gezien wie dat deed.  
 

De farizeeën zijn sceptisch over de genezing omdat die op de sabbat gebeurde. Ze ondervragen de man om te weten 
wie de wet overtreden heeft. Hij zegt hen dat wie hem genezen heeft vast en zeker een profeet moet zijn. Waarop 
de farizeeën zijn ouders laten komen. Die getuigen dat hun zoon blind was, maar weten niet hoe hij genezen is. Een 
nieuw verhoor volgt, waarin de farizeeën de genezen man proberen te intimideren. Maar die getuigt frank en vrij 
van de weldaad die hem overkomen is en gelooft dat zijn genezer een man Gods moet zijn. Daarop gooien de 
farizeeën hem buiten. Dat is het moment waarop Jezus hem opzoekt en vertelt dat Hij het is die hem de ogen heeft 
geopend.  
 

Het verhaal van deze man getuigt van grote moed en vrijmoedigheid. Hij zwijgt niet over wat hem overkomen is, 
ook al voelt hij dat hij daarmee de woede van de farizeeën op zich laadt. Hij is bereid om zich te verantwoorden voor 
het geluk dat hij gevonden heeft. Tegen de stroom in gelooft hij in Jezus. Hij is bereid verantwoording af te leggen 
aan ieder die hem rekenschap vraagt van het uitzicht dat hem gegeven is. (1 Pe 3, 15)  

Zr. Carine Devogelaere, kalender ‘40 dagen solidair en revolutionair’, vasten 2023 

 
woord dat zingt 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4FM0dbV9ng 

 
 
woord dat verbindt 
Voor de volkeren in de wereld 
die lijden onder oorlog en ongerechtigheid 
-denken we in het bijzonder aan de mensen in Oekraïne, in Syrië, (in…)-. 
Dat ze ooit mogen zien 
dat er weer vrede en gerechtigheid is. 

 
Voor de jongeren:  
dat zij de moed hebben zorgzaam te onderscheiden  
en mogen in-zien 
waartoe de talenten van hun leven hen oproepen. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y4FM0dbV9ng
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(bij het evangelie van de vierde zondag in de veertigdagentijd) 

Dat de veertigdagentijd voor de christenen een periode mag zijn  
van levensvernieuwing en van geloofsverdieping, 
dat we door de Heer genezen mogen worden 
daar waar we blind en oppervlakkig zijn. 
Om kracht voor ieder van ons:  
dat wij nabij kunnen zijn  
aan hen die in donkere uren zoeken naar uitzicht. 
 

woord dat bidt 
Heer Jezus, 

wij komen naar U toe 
met onze gesloten ogen. 

We zijn niet in staat 
U te herkennen. 

Wij gaan U voorbij 
als U in onze medemens 

uw hand naar ons uitsteekt. 
We zien niet 

hoe U midden onder ons 
de liefde vlees en bloed geeft. 

Ja, ook wij zijn blind 
vanaf onze geboorte. 

 
Kom dan vandaag naar ons toe, 
raak ons aan 
en open onze ogen 
opdat wij niet langer blind zijn 
maar zien hoe U 
het licht van de wereld bent 
dat straalt voor alle mensen, 
een licht in de duisternis 
van hen die lijden, 
die wanhopig zijn, 
het licht dat ons leidt 
naar de verlossing van God. 
Iny Driessen 

 

 
 

woord dat oproept 
Klimaat. Armoede. Oorlog. Energie.  
 

De ene crisis is nog niet voorbij of daar is de volgende al. Toeval? Allesbehalve. De onstilbare honger van ons 
economisch model drijft mens en planeet voorbij hun grenzen. De effecten laten zich overal voelen. Extreme 
weersomstandigheden, stijgende voedselprijzen en hoge energiekosten zijn ook bij ons dagelijkse kost geworden. 
Tegelijk wordt duidelijk dat de lasten ongelijk verdeeld zijn, niet enkel bij ons, maar ook verder van huis.  
 

Gelukkig is er een alsmaar grotere groep bewuste burgers die met een kritische blik naar de wereld kijkt en beseft 
dat het anders moet. Meer nog, we komen op straat en laten onze stem klinken. De hamvraag is hier wel: hoe lang 
houden we het vol? Na alle luide protesten en gedurfde acties, is er nog maar weinig structureel veranderd. 
Integendeel, het slechte nieuws stapelt zich op. Ook krijgen we van mondige pessimisten voortdurend te horen dat 
iedere poging tot verandering hopeloos is.  
 

Je zou je voor minder afvragen: echt het verschil maken, kan dat?  
 

Wij met Broederlijk Delen geloven van wel. Wij zijn een activistische beweging die streeft naar een duurzame wereld 
zonder ongelijkheid. Een beweging met delen en herverdelen als vreedzame strijdwapens. Een beweging die 
solidariteit en soberheid hoog in het vaandel draagt.  
 

Ook voor christenen is dit een pertinente vraag. Jaarlijks, in de veertigdagentijd, worden we opgeroepen om terug 
te keren naar de bron waaruit wij leven. Profeten en evangelisten houden het ons elke zondag opnieuw voor: oude 
structuren moeten losgelaten worden om een nieuwe samenleving mogelijk te maken. Een samenleving waarin 
delen en herverdelen de hefboom zijn tot een ‘goed leven’ voor iedereen. Een samenleving waarin solidariteit de 
maatstaf is. Een samenleving ook waarin leven met genoeg het uitgangspunt is. Op die manier is het perfect 
mogelijk om het evenwicht te herstellen. 
 

Het antwoord is dus JA. Terugkeren naar die bron helpt ons inzicht te krijgen in wat werkelijk is en mee te strijden 
voor een wereld zoals Jezus ons toont. Zo worden wij, net als Hij, activist. 
 

We nodigen iedereen uit om deel te worden van de 25%-revolutie; om delend en herverdelend, het tij te keren, op 
te staan en mee te bouwen aan deze samenleving zoals God ze bedoeld heeft.  
Bedankt voor jouw tijd en energie. Veel inspiratie en een mooie vastenperiode gewenst. 

Lieve Herijgers, directeur Broederlijk Delen 


