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GENADE LAAT ONS GOD SE GROOTHEID SIEN
JOH 9
Joh 9:1-9 Terwyl Jesus wegstap, sien Hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. (2) Sy

dissipels vra Hom toe: “Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is: sy eie of sy
ouers s'n?” (3) En Jesus antwoord: “Dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers s'n nie,
maar hy is blind sodat die werke wat God doen, in hom gesien sal kan word. (4) So lank as dit nog
dag is, moet ons die werk doen van Hom wat My gestuur het; die nag kom, wanneer niemand kan werk
nie. (5) Terwyl Ek in die wêreld is, is Ek die lig vir die wêreld.” (6) Nadat Hy dit gesê het, spoeg Hy op
die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer Hy die klei aan die man se oë (7) en
sê vir hom: “Gaan was jou in die Siloambad.” Siloam beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en
hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. (8) Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as
bedelaar geken het, sê toe: “Maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie?” (9) Party van
hulle het gesê: “Dit is hy!” Maar party het gesê: “Nee, hy lyk maar net soos daardie man.” “Dit is ek!” het
hy self gesê.
Joh 9:31-39 Ons weet dat God nie na sondaars luister nie; maar as iemand vir Hom ontsag het en
doen wat Hy wil hê, luister God na hom. (32) Van ewigheid af is daar nog nooit gehoor dat iemand die
oë van een wat blind gebore is, genees het nie. (33) As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks
kon doen nie.” (34) Hulle sê toe vir hom: “Jy is van jou geboorte af die ene sonde, en wil jy ons staan
en leer?” En hulle het hom uitgeban. (35) Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het; en toe
Hy hom kry, vra Hy vir hom: “Glo jy in die Seun van die mens?” (36) Hy het geantwoord: “Wie is dit,
Meneer, sodat ek in Hom kan glo?” (37) Jesus het vir hom gesê: “Jy sien Hom. Dit is Hy wat met jou
praat.” (38) Die man sê toe: “Ek glo, Here!” En hy het Hom aanbid. (39) Toe sê Jesus: “Ek het na
hierdie wêreld toe gekom met die oog op 'n beslissing, sodat dié wat nie sien nie, kan sien, en dié wat
sien, kan blind word.”
GENADE LAAT ONS GOD SE GROOTHEID SIEN
JESUS SE VOETSPORE VAN GENADE :
1 JESUS SIEN MENSE IN NOOD RAAK
2 JESUS MAAK VADER SE GROOTHEID SIGBAAR
3 JESUS MAAK ONS DEEL VAN SY GENADE-SPAN
4 JESUS HERINNER ONS AAN DRINGENDHEID
5 JESUS IS DIE WARE SILOAM
6 JESUS MAAK OOK GEESTELIKE OË OOP

SAAM-PRAAT:
1 Watter van die 6 voetspore van genade inspireer jou die meeste ?
2 Wat is vir jou ‘n nuwe insig in hierdie gedeelte ?
3 Wat sê Jesus vir jou om nou te gaan doen of verander ?

