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Zondag 2 september 2018 

 elfde van de zomer  

 
 

Gezongen en gesproken uit het Eerste Testament: Psalm 

1 (t. Huub Oosterhuis, m. Kees Kok; Verzameld Liedboek 

p.6-7) 

 

Evangelielezing: Marcus 8,22-26 

 

Lied: ‘Die chaos schiep tot mensenland’: lied 322 

 

Overweging 

 

Een blinde wordt bij Jezus gebracht. 

Een uiterst beknopt verhaal. Boordevol betekenis. 

Een verhaal dat pas goed te begrijpen is wanneer je 

kijkt naar de verhalen eromheen. Als je die leest, zie je: 

hé… dat verhaal over de blinde komt niet zomaar uit de 

lucht vallen! 

 

Eerst wat hieraan vooraf gaat. We hoorden het vorige 

week. Over de grote menigte onder wie Jezus brood en 

vis verdeelt. Zeven manden met voedsel blijven over. 

En over Farizeeën die om een teken vragen. Jezus laat 

ze staan met hun vraag en vertrekt. En dan over de 

leerlingen die bang zijn niet voldoende te eten te 

hebben. Jezus vraagt hen of ze het dan nog niet 

begrijpen. “Jullie hebben ogen, maar zien niet?” 

Telkens komt het hierop neer: op onbegrip. Op niet 

zien. 

 

Dan het verhaal dat hierna komt. We zullen het 

volgende week horen. “Wie zeggen de mensen dat ik 

ben?” vraagt Jezus aan zijn leerlingen. En even later: 

“En wie ben ik volgens jullie?” Petrus ‘ziet’ het: “U bent 

de messias.” Maar uit het vervolg blijkt dat dit zien nog 

niet compleet is. Want hij ziet maar een deel: alleen dat 

wat hij wíl zien. Niet het hele verhaal. Hij ziet wat hem 

bevalt, niet wat hem tegenvalt. Hij wil zijn ogen het 

liefst sluiten voor een deel van de werkelijkheid. 

 

Te midden van die beide verhalen is daar een blinde. 

Wie is hij? 

Hij is ieder in Jezus’ buurt. Een leerling. Petrus. Een 

Farizeeër. Elk van ons. 

Hij wordt bij Jezus gebracht. Want er moet iets met 

hem gebeuren. Gelukkig ben je, als er mensen om je 

heen zijn die eerlijk tegen je durven zijn. Zelfs al is het 

slikken. Als er iemand is die je in een spiegel durft te 

laten kijken. Zie je wel wat je doet? Of wat je juist niet 

doet? Hoor je wat je zegt? Of juist niet zegt? Gelukkig 

ben je als er iemand is die je durft te wijzen op je blinde 

vlek. 

 

‘Wilt u deze man, deze mens, alstublieft aanraken?’ 

Aanraken. Het is zo belangrijk. Over betrokken 

aanraking heb ik het; over aanraken vanuit mededogen 

en mildheid. Vanuit liefde. 

Liefde begint met aanraken. Troost is aanraken. Niet 

altijd letterlijk: soms is een luisterend oor aanraken. 

Soms is een kaartje in de bus aanraken. Aanraken, dat is 

als je hart uitgaat naar de ander. Als je het heil, de heel 

wording van de ander voor ogen hebt. 

 

Jezus raakt hem aan: hij neemt hem bij de hand. Hij 

neemt de blinde mee en brengt hem buiten het dorp. 

Opvallend is dat. Waarom doet hij dat? 

Is dit al een deel van dat aanraken? Wil hij de blinde 

weghalen uit zijn vertrouwde omgeving? Misschien is 

dat wel nodig: dat je wordt weggehaald uit je comfort 

zone. Dat je pas met nieuwe ogen kunt kijken, wanneer 

je los komt van het alledaagse. Voor nieuw zicht is er 

eerst een uittocht nodig. 

Zou dat ook voor ons zo zijn? Moeten wij uit ons veilige 

leven willen stappen als we iets van God willen 

ontvangen? Kunstenaars kennen het: kunst wordt niet 

geboren in je veilige leunstoel. Kunst vraagt erom dat je 

jezelf op het spel wilt zetten. Wanneer je van iemand 

houdt, is dat ook zo. Je kunt niet dichter bij elkaar 

komen, als je jezelf niet bloot wilt geven. Liefde vraagt 

erom dat je kwetsbaar wilt worden voor elkaar. Zou het 

tussen God en ons ook zo zijn? 

Ja, zegt dit verhaal. Als je door God aangeraakt wilt 

worden, zul je je bloot moeten geven. Zul je weg 

moeten uit je comfort zone. Zul je onbekend terrein 

moeten willen verkennen –terrein dat je nog niet kent. 

Waar je misschien wel voor wegloopt. Waar je je ogen 

voor sluit. 

 

Jezus neemt de blinde bij de hand en brengt hem 

buiten het dorp. En dan doet hij spuug op zijn ogen. Een 

oud genezingsritueel. Maar in dit verband zegt het 

meer. Jezus raakt zijn ogen aan, dat wil zeggen: hij raakt 
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zijn manier van kijken aan. 

 

Wie wil er zijn manier van kijken loslaten? 

Niemand van ons, denk ik. Je manier van kijken – dat is 

hoe je tegen de dingen aankijkt. Tegen de politiek. 

Tegen de vervuiling van het milieu. Tegen je buren. 

Tegen je familieleden. Tegen de kerkelijke gemeente 

waar je bij hoort. Tegen jezelf. Tegen God. Je manier 

van kijken, dat is je houvast. We verwarren onze manier 

van kijken makkelijk met onze identiteit. We zijn wat 

we vinden. We zijn onze mening. 

Maar laat je je door Jezus aanraken, laat je Jezus toe in 

jezelf, dan wordt die manier van kijken op zijn kop 

gezet. 

 

Het eerste wat er dan gebeurt, is verwarring. Je begrijpt 

het allemaal niet meer. Marcus laat die verwarring 

voortdurend klinken in zijn evangelie. Telkens weer 

horen we ervan. ‘Ze stonden verbaasd’; ‘ze kwamen 

niet tot inzicht’; ‘ze begrepen het niet’ – hoe vaak lezen 

we dat niet? Zijn evangelie eindigt er zelfs mee – “Ze 

waren zo erg geschrokken dat ze tegen niemand iets 

zeiden.” (Mk 16,8) Het is alsof hij zeggen wil: laat het 

maar toe. Die verwarring, daar ontkom je niet aan. Die 

is een gevolg van de aanraking. Die verwarring, die 

hoort bij de soms pijnlijke groei die je doormaakt, die je 

geloof doormaakt. 

 

De blinde kijkt rond en zegt: “Ik zie mensen, maar het 

lijken net bomen die rondlopen.” Hij ziet, maar nog niet 

hoe de werkelijkheid echt is. Hij ziet iets, maar het geeft 

grote verwarring wat hij daar ziet. 

Verwarring. Hij begrijpt het niet. 

En toch – hoe vreemd, hoe beangstigend misschien 

ook, die mensen als bomen, die hebben ook iets moois. 

Alsof er een belofte in doorklinkt. Stevig en 

betrouwbaar zijn ze als bomen. Bomen, die niet voor 

niets tot onze verbeelding spreken. ‘Iconen van bomen’ 

heet de themadag die op 16 september op Heerlijkheid 

Stoutenburg plaatsvindt – onze organist Simon kan er 

meer over vertellen. ‘Adam en Eva’ heten de twee 300-

jaar oude eiken daar vlakbij. En op Hemelvaartsdag 

werden we geïmponeerd door een enorme, oude eik op 

het landgoed ‘Op de Haar’ van het echtpaar 

Ramsbotham in het Hoevelakense bos. 

Mensen als bomen: dat zijn volgens psalm 1 mensen 

die niet meedoen aan onrecht. Die dichtbij God leven. 

Mensen bij wie de aanraking ertoe leidt dat ze vrucht 

dragen, als een boom geplant aan stromen water. 

Wat ziet de genezen blinde hier? Ziet hij een visioen? 

Ziet hij waar we allemaal naar toe gaan, een belofte van 

een toekomst waar brood en liefde is, genoeg voor 

allen? 

 

Dan legt Jezus weer de handen op zijn ogen. Wijd open 

gaan die ogen nu. “Nu zag hij alles goed,” vertelt de 

Bijbel in gewone taal. Er staat zoiets als: hij ziet scherp, 

hij ziet wat glanst in de verte. Er staat als het ware: hij 

ziet scherp van een afstand. 

En zo is het immers vaak: je hebt wat afstand nodig om 

de dingen scherp te kunnen zien. Zoals je in de loop van 

je leven je ouders scherper kunt gaan zien, juist door ze 

te ontgroeien. Zoals je werk er beter van wordt, als je er 

wat afstand van kunt nemen. Zoals je partner meer tot 

haar recht kan komen, wanneer je haar meer ruimte 

geeft. Zoals je zélf rust en aanvaarding kunt vinden, 

wanneer je wat afstand kunt nemen van jezelf en niet 

meer in alles om jezelf heen draait. Zoals ook je geloof 

scherper wordt, wanneer je je er niet meer aan 

vastklampt als iets wat antwoorden moet geven, maar 

als een gave van God, een gave van liefde. 

 

Dit kleine verhaal – het heeft een diepe betekenis. 

Wees niet bezorgd, al begrijp je er vaak niks van, vertelt 

het ons. Blijf dichtbij die aanraking, duw die niet weg. 

Laat je door Jezus aanraken. Tenslotte zal die aanraking 

het einde betekenen van de duisternis.  

En ga het dorp niet in. Nog even niet. Begeef je niet 

direct onder de mensen. Neem de tijd om eerst goed te 

zien. Want het is niet iets van een knop omzetten. Je zit 

middenin een proces en dat proces zit vol verwarring. 

Maar je bent op de goede weg. Want je weet wie jou de 

ogen kan openen. 

 

Muziek 

 

Lied: ‘Kies voor het Woord dat leven doet’ (t. Hans 

Bouma, m. lied 655 ‘zing voor de Heer een nieuw 

gezang’) 


