
Jezus zei: ‘Die man heeft niets fout gedaan en  
zijn ouders ook niet. Door zijn blindheid kan ik  

aan iedereen laten zien hoe God werkt.  
God heeft mij gestuurd, ik werk namens hem.’ 

JOHANNES 9:3-5
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Jezus geneest iemand die blindgeboren is

Johannes 9:1-7 | Jezus geneest iemand die blindgeboren is

Leg het vel A4 rechtop voor je neer.
Knip bovenaan een strook af van

6 centimeter.

Vouw die strook dubbel.
Leg de vouw links neer,

het open gedeelte ligt rechts.

...een verdrietige
mond naar beneden en ogen die

gesloten naar links kijken.

1
Teken rechts aan de kant van het

open gedeelte een heel grote cirkel,
met daarin...

Teken nu een blijde mond en grote
open ogen die naar rechts kijken en
vouw weer het strookje weer dicht.

Doe het open
en dicht.

...en beweeg
het potlood snel

heen en weer.

Vouw het strookje open en trek
de afdruk die de cirkel heeft

achtergelaten met je potlood over.

2 3
Pak het bovenste velletje met

je linkerhand vast en het onderste
velletje met je andere hand.

4
Rol met een potlood het bovenste
blaadje strak op, houd het bij de

vouw vast...

5

Wat
gebeurt

er?

Wat denk
je dat er
gebeurt?

Wat heb je nodig?
* een wit vel A4-papier  * een zwart of grijs potlood

* een liniaal  * een schaar

Uitleg:
Wanneer je de twee plaatjes met je pen laat

bewegen, lijkt het alsof het gezicht beweegt.
Je hersenen denken dat er een doorgaande beweging is, 

terwijl er twee losse plaatjes zijn.
Het werkt net als een film, die uit losse plaatjes bestaat,
maar die door de snelheid aan elkaar worden verbonden.

OOGVERBLINDEND

In dit experiment zie je 

de blindgeboren man 

van verdrietig en blind 

veranderen naar blij en 

genezen. 

EIGEN SCHULD, DIKKE BULT?

In de tijd van de Bijbel dachten veel mensen dat een 

handicap een straf van God was. Volgens hen stond dat ook 

in sommige teksten in het Oude Testament. Mensen met een 

handicap werden daarom slechter behandeld.

Jezus zei: ‘Die man 
heeft niets fout 
gedaan en zijn 

ouders ook niet. 
Door zijn blindheid 
kan ik aan iedereen 
laten zien hoe God 

werkt. God heeft mij 
gestuurd, ik werk 

namens hem.

Johannes 9:3-5

SPEEKSEL

In de tijd van de Bijbel was het heel gewoon om 

speeksel te gebruiken als geneesmiddel. Er werd 

dan een beetje speeksel op een vreemde of 

kapotte plek op de huid gesmeerd.


