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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
3 Leerling:  "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."
1 Verteller: 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:
2 Jezus: "Ga je wassen in de vijver van Siloam." 
1 Verteller:  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:
3 Mensen:   "Is dat niet de man, die zat te bédelen ?' 
1 Verteller:  Sommigen zeiden:
3 Mensen:   "Inderdaad, hij is het." 
1 Verteller:  Anderen zeiden
3 Mensen:   "Nee, hij lijkt alleen maar op hem." 
1 Verteller:  Hijzelf zei
3 Blinde:      "Ik ben het."

1 (Verteller: Toen vroegen ze hem:
3 Mensen: "Hoe komt het dat je nu weer kunt zien ?' 
1 Verteller: Hij antwoordde:
3 Blinde:   "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.
                    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.
                    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:



2 Jezus: "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.")

1 Verteller: Dit is het Woord van de Heer.


