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De geschiedenis van de blindgeborene te Jeru-
zalem, beschreven in Johannes 9, 

1 heeft onmis-
kenbaar een profetische strekking. Bij geen van 
de andere wonderen en genezingen, door Jezus 
verricht, zei Hij dat het geschied was “opdat de wer-
ken van God in hem geopenbaard zouden worden” 
(zie Joh. 9:3). Het is dus iets opmerkelijks als dit bij 
de genezing van de blindgeborene wèl gezegd 
wordt. Dit is niet “zomaar”, doch heeft een beteke-
nis. Het zal blijken, dat door deze woorden een pro-
fetisch vergezicht wordt geopend. 
 

Blind vanaf de geboorte 
Laten wij ons allereerst bepalen bij de persoon van 
de blindgeborene. Hij was “blind vanaf zijn ge-
boorte” (zie Joh. 9:20). In deze blindgeborene her-
kennen wij onszelf, zoals wij eenmaal waren: na-
tuurlijke mensen, de Geest van God niet hebbende, 
blind voor de geestelijke dingen, levend in de duis-
ternis van de zonde, zoals die blinde letterlijk in de 
duisternis vertoefde: hij was lichamelijk blind vanaf 
zijn geboorte, maar… wij allen waren GEESTELIJK 
BLIND toen wij geboren werden. Maar ook aan ons 
is genade geschied, want… Jezus kwam ook aan 
ons voorbij (vergelijk Joh. 9:1); Hij zocht ons op. Wij 
zochten Hem niet, maar Hij zocht ons! En, Hij 

 
1 Voor meer uitleg over Johannes 9, zie onze ‘vers voor vers’ 

studie “JOHANNES – Het Boek over het leven van JEZUS 
CHRISTUS, de Zoon van God” van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/johannes.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/johannes.pdf
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raakte onze geestelijke ogen aan (vergelijk Joh. 
9:6). Niet dat wij toen meteen ‘ziende’ waren, maar 
wij kregen het vermogen om te ‘zien’, maar of wij 
ook werkelijk geestelijk zouden zien, hing verder af 
van onze gehoorzaamheid aan Hem (vergelijk Joh. 
9:7). Wie voor het eerst gelooft in Jezus, ziet niet 
meteen de gehele geestelijke realiteit, maar wel 
gaat er als een flits door zijn of haar ziel heen: 
“Deze Jezus brengt mij in een leven, waar ik tot nu 
toe geen vermoeden van had”. 
Geheel in overeenstemming hiermee is wat Johan-
nes 1:12 zegt: “Wie geloven, krijgen macht om 
kinderen Gods te worden”. Of wij ook waarlijk kin-
deren Gods worden, hangt verder af van onze ge-
hoorzaamheid en onze onderwerping aan Hem. En 
de allereerste daad van gehoorzaamheid die de 
Heer van ons vraagt is: “Laat u dopen en uw zon-
den afwassen!” (zie o.a. Hand. 22:16). Jezus zond 
de blindgeborene naar het badwater Siloam (zie 
Joh. 9:7), en Hij zond ons naar het doopwater. En 
zo kwamen wij – mits wij tot WERKELIJKE GE-
HOORZAAMHEID gekomen waren (want de water-
doop heeft geen waarde, als men die niet uit ge-
hoorzaamheid ondergaat en als daarna ook niet 
EEN LEVEN IN GEHOORZAAM-HEID volgt) – van 
de duisternis in de dag (ofwel: in het licht) van het 
leven met Jezus. “Het Licht der wereld” (zie Joh. 
9:5), “de Zon der gerechtigheid” (zie Mal. 4:2), was 
ons opgegaan. De werken Gods werden in ons le-
ven geopenbaard! 
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Een wonderbaar vervolg 
Het ziende worden van die blindgeborene was ech-
ter nog maar één werk. Er is sprake van “werken” 
(meervoud). Om te weten wat dan de andere wer-
ken waren, moeten we de geschiedenis verder le-
zen. Wij komen dan tot een feit van groot belang, 
want velen komen – helaas – in hun geloofsleven 
tot stilstand als zij eenmaal ‘ziende’ zijn geworden. 
Zij denken dat ze er “zijn” als ze de waterdoop heb-
ben ondergaan en de doop met de Heilige Geest 
hebben ontvangen. Deze blindgeborene kwam 
echter niet tot stilstand nadat hij (letterlijk) het licht 
had gezien. De genezing van zijn blindheid had een 
wonderbaar vervolg. Wij lezen van hem dat hij een 
ware getuige van Jezus werd en dat hij tot waar-
achtige aanbidding van Jezus kwam (zie Joh. 
9:38). Deze dingen komen echter niet vanzelf, zo-
als sommigen denken, maar ook niet door mense-
lijke inspanning! Echte dankbaarheid is hiervoor 
nodig, en daaraan ontbreekt het bij de meeste kin-
deren Gods. Net zoals nodig is, wat hiermee sa-
menhangt: kruisiging van het vlees! Als wij een 
liefhebber van ons eigen-ik blijven, komen wij nooit 
zover! Een Judas, ofschoon jarenlang (zoge-
naamd) een volgeling van Jezus, is nooit een ge-
tuige van Hem geworden. Denk maar eens aan zijn 
houding toen Maria – als een daad van aanbidding! 
– met kostbare narduszalf de voeten van Jezus 
zalfde! (Zie Joh. 12:3-8). Bedenk: Als wijzelf niet 
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sterven, 2 sterft Jezus in ons en verraden wij 
Hem! 
Paulus schreef: “Want ik weet, dat in mij, dat is, in 
mijn vlees, geen goed woont; want het willen is wel 
bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet” 
(Rom. 7:18, SV). Als ons vlees niet gekruisigd is, 
kan er niets goeds uit ons leven voortkomen, ook al 
zijn wij honderdmaal ‘ziende’ geworden. Want, wat 
is getuigen? Getuigen wil zeggen: niet onszelf maar 
Jezus verheerlijken. Dit kunnen wij niet als wij ons-
zelf nog zo liefhebben. En wat is aanbidding? Aan-
bidden is: VOL ZIJN, niet van onszelf of van andere 
dingen (zoals “dronken van de wijn van deze we-
reld” – zie Ef. 5:18), maar van Jezus! Hoe kunnen 
wij vol zijn van Jezus, als ons vlees (beeld van 
onze vleselijke lusten, begeerten en/of wereldse 
verlangens – noot AK) nog de boventoon voert in 
ons leven?! 
 

Ingaan in het Meest Heilige 
Velen zullen de blindgeborene op zijn weg hogerop 
niet volgen. Maar in de eindtijd zal er een Ge-
meente zijn die dit wèl doet, de Bruidsgemeente. 
Dit is de Gemeente die door de ogenzalf van de 
Geest tot waarachtig (geestelijk) zien zal komen, de 
waarlijk verlichte Gemeente. God wil ons geven 
“verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat 

 
2 Sterven = Bereid te zijn om af te sterven aan de (satanische) 

macht van de zonde in ons. (noot AK) 
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de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is 
van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen” 
(Ef. 1:18, HSV). Tot nog toe zijn het slechts enkelin-
gen geweest die de Geest zo volledig toegelaten 
hebben om te (kunnen) werken in hun leven. Maar 
straks zal er een gehele Gemeente zijn, die wil 
voortvaren naar de volmaaktheid. 3 De blindge-
borene, over wie wij nu beter zouden kunnen spre-
ken als over “de man die ziende was geworden”, is, 
zo zullen wij zien, een type van deze Bruidsge-
meente. Dit blijkt vooral, als wij deze geschiedenis 
in tabernakellicht 4 beschouwen, want de taberna-
kel brengt ons namelijk nog iets verder dan deze 
geschiedenis. De “man die ziende was geworden” 
werd een waarachtig getuige en kwam tot ware 
AANBIDDING van de Zoon van God. In de taber-
nakel spreekt de Gouden Kandelaar van het getui-
genisleven en het Reukofferaltaar spreekt van het 
aanbiddingsleven. Maar de tabernakel leert ons 
meer. Wie de Gouden Kandelaar en het Reukoffer-
altaar is gepasseerd, staat op het punt het Allerhei-
ligdom, het Meest Heilige, in te gaan, waar de Ark 
van het Verbond staat.5 Dat wil zeggen, wie een 

 
3 Zie eventueel onze studie “De volmaaktheid in Christus op 

aarde, in de eindtijd”, van E. van den Worm. (noot AK) 
 

4 Zie noot 5. 
 

5 Voor meer over de Israëlitische tabernakel en de GEES-

TELIJKE betekenis van de verschillende tabernakelobjec-
ten, zie eventueel onze studies “Christus in de Tabernakel” 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/volmaaktheid.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/volmaaktheid.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel.pdf
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waar getuige van Jezus is geworden en Hem 
waarachtig aanbidt, is gereed om in te gaan in 
de meest innige gemeenschap met Jezus, het 
“Meest Heilige”, de huwelijksgemeenschap. Dit is 
wat de Bruidsgemeente des Heren wacht. “De Brui-
loft van het Lam is gekomen 6 en Zijn vrouw heeft 
zich gereedgemaakt (SV: zichzelf bereid)” (Openb. 
19:7b). 
 

Gods werk beëindigd 
Maar er is nog iets anders dat onze gedachten naar 
de Bruidsgemeente voert. Hoor wat Jezus zegt in 
Johannes 9:3b-4 (HSV): “Dit is gebeurd, opdat de 
werken van God in hem zouden geopenbaard zou-
den worden. Ik moet de werken doen van Hem Die 
Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een 
nacht waarin niemand kan werken”. 
Het dalen van de avond maakt een einde aan het 
werken. Er is echter nog iets anders wat maakt dat 
het werk wordt beëindigd, namelijk: als het werk 

 
van CJH Theys en/of “De Tabernakel van Israël” (Gods pro-
fetisch model van de geestelijke ontwikkelingen van een 
waarachtig kind van God tot in alle volmaaktheid toe) en/of 
“Lukas – het boek van de NIEUWE MENS in Christus” van E. 
van den Worm. 
• Of zie ons “Tabernakelschema” met korte uitleg over de 

verschillende tabernakelobjecten en voorzien van diverse 
plaatjes. (noot AK) 

 

6 Zie eventueel onze studie “Er komt spoedig een Goddelijke 

Bruiloft hier op aarde”, van E. van den Worm. (noot AK) 

https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/tabernakel3.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/lukas.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/tabernakel.html
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
https://www.eindtijdbode.nl/studies/evangelie/bruiloft.pdf
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“af” is, als het doel is bereikt. Nu kunnen wij ten 
aanzien van het grote werk van God zeggen dat als 
van dat ene sprake is, er ook van dat andere sprake 
zal zijn. De “dag” waarover Jezus in bovenstaand 
vers spreekt, is een Goddelijke dag. Het is de Dag 
van de Tijdsbedeling van Genade. AAN HET 
EINDE VAN DE “DAG DER GENADE”, IN DE 
EINDTIJD, ZAL JEZUS IN DE DAN LEVENDE GE-
MEENTE ZIJN DOEL BEREIKEN – DIE GE-
MEENTE ZAL DE BRUIDSGEMEENTE ZIJN: DE 
GEMEENTE ZONDER VLEK OF RIMPEL. 
De grote werken Gods zullen in de Bruidsge-
meente geopenbaard worden. Werken! Deze 
Bruidsgemeente zal in een machtige, getuigende 
bediening staan. En tot tophoogten van aanbid-
ding zal dit gekruisigde volk komen. Werken Gods! 
Alsdan zal echter ook blijken dat de mensen – lees: 
de “dwaze” gelovigen – de werken Gods niet willen. 
Zij zullen alle moeite doen om ze te verbreken. De 
“man die ziende was geworden” werd “uit de syna-
goge geworpen” (zie Joh. 9:34). De Bruidsge-
meente zal uit, wat heet, “de kerk” getrapt worden! 
Ja, deze dingen zullen geschieden. Geprezen ech-
ter zij God, Die Zijn voornemen uitvoert en Die on-
danks alle oppositie van mensen eenmaal een Ge-
meente zal verwekken waarin Hij Zijn grote werken 
tot openbaring zal brengen! 
Voor hen die tot deze Bruidsgemeente zullen be-
horen, zal de verdrukking en vervolging die zij 
daarom zullen moeten doormaken (volgens Matth. 
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24:9), niet opwegen tegen het gans zeer uitnemend 
gewicht van heerlijkheid waarmee zij door God be-
kleed zullen worden! 
 

H. Siliakus 
Uit: Tempelbode, augustus 1985 

 

Enigszins bewerkt door A. Klein 


