
 

Preekvoorligting Sondag 1 Maart 2020 

Skriflesing: Johannes 9       Teksvers: Johannes 9: 2-3, 39-41    

Tema: Ellende soms juis die geleentheid waar die werke van God openbaar word 

 

Menslike ellende is iets waarmee ons daagliks te doen kry. Ons sien en ervaar dit in ons lewens, 

hetsy in die noue kring van ons eie huisgesin, of binne ons familie of dalk in ons vriendekring. Dit 

bring ons tot stilstand terwyl vrae deur ons gedagtes skiet: Waarom nou juis ek, hy of sy? Is dit 

dalk ‘n straf? 

 

1. Die oorsaak vir ellende volgens die Jode 

In Johannes 9 lees ons van ŉ man wat bekend was met ellende, veral sy eie ellende – hy was blind 

vanaf geboorte. Daar was egter geredeneer dat dit sy verdiende loon was – iemand moes gesondig 

het en daarom was hy blind. Dit is hoe die Jode teologies na die saak gekyk het – sonde en ellende 

gaan hand aan hand – ellende is die straf op die sonde. Die blindheid van hierdie man was dus die 

straf op sonde. Dit is dan heel gepas dat Jesus se dissipels die volgende vraag vra: “Rabbi, wie het 

gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is?”. Hulle het immers in hierdie tradisie 

groot geword dat ellende, ongeluk, siekte, gebreke ens. die straf op die sonde was – die sondaar se 

verdiende loon. Daarom wou hulle weet wie was die oorsaak van sy blindheid – hy of sy ouers? 

 

2. Die oorsaak van ellende volgens die Skrif 

Fisiese gebreke, siekte of die dood kan nie sonder meer met “straf op sonde gepleeg” verbind word 

nie, want dit sou ŉ skeeftrekking van God se geregtigheid en sy genade wees. Tog kan sonde en 

ellende nie van mekaar losgemaak word nie. Volgens die Skrif is daar verskillende oorsake vir 

ellende naamlik die sondeval, die sondes van die ouers en persoonlike sonde. Dit is egter belangrik 

dat altyd onthou word dat die sondeval aan die sonde van die ouers sowel as die persoonlike sonde 

onderliggend is. Wat beteken hierdie uiteensetting: Dit bring na vore die fout van die Jode – hulle 

het die werklikheid van die sondeval heeltemal buite rekening gelaat wanneer hulle oor ellende 

gehandel het. Hulle het “sonde gedoen” direk gekoppel aan ellende wat beleef word.  

 

3. Die doel van ellende volgens Christus 

Ellende, siekte, fisiese gebreke, die dood kan nie sonder meer met “sonde gedoen” in verbinding 

gebring word nie. Christus se antwoord op die vraag van die dissipels maak dit duidelik: “Hy het 

nie gesondig nie, en sy ouers ook nie; maar die werke van God moet in hom openbaar word”. Deur 

hierdie woorde skakel Christus die man se blindheid as “straf vir sonde gedoen deur sy ouers of 

homself” uit. Dit gaan oor veel meer – dit gaan oor “die werke van God moet geopenbaar word”. 

Die dissipels sowel as die Fariseërs het agtertoe gekyk – hulle het gekyk na die verlede, wat in die 

verlede gebeur het moes ŉ verklaring vir die huidige toedrag van sake gee. Maar die man wat deur 

Christus genees is, hy kom tot volle insig nl. hierdie is die Messias, die Gesalfde van God. Hierin 

word die werke van God geopenbaar – nie alleen ontvang hy genesing van sy gebrek nie, maar hy 

ontvang ook ewige verlossing – ongevraagd, alleen uit genade. 

 

Voorwaar, ellende is soms juis die geleentheid waar die werke van God openbaar word, 

mag die Here ons dit laat sien, maar ons ook deur Sy Gees daarin lei. 


