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Psalm 13 ; Marcus 10,46-52 
 
Goede mensen van de Eeuwige, 
 
Kijken en zien  - dat zijn woorden die vandaag centraal staan. 
In onze westerse samenleving zijn we sterk op gericht op het zien –  
Een veelheid aan niets verhullende beelden komt onze kamers binnen: of het nu gaat om geweld, 
intimiteit, ellende of geluk.  
Je zou door de bomen het bos niet meer zien.- We worden zienderogen blind. 
Wellicht  doen we onszelf te kort – hebben we ons nogal een eenzijdig ontwikkeld,  
waardoor ons soms veel ontgaat:  
We kijken beter dan dat we zien. Het adagio lijkt: Zien is weten. Wat je ziet is waar.  
 
Wij zien wel van alles, we observeren de werkelijkheid wel, maar niet altijd  dringt de essentie van de 
dingen tot ons door. Zo open, zo wijd open als de ogen in ons hoofd staan,  
zo gesloten zijn soms die andere ogen - de ogen van ons hart, van onze ziel, van ons gevoel. 
 
Bovendien ligt aan veel van ons zien een willekeur ten grondslag: 
we zien wat we willen zien en vertalen de beelden zoals wij ze willen vertalen.  
Met andere woorden: we zien de beelden gekleurd en vanuit onze eigen context ingekleurd. 
En we zien nooit alles.   
Ons beeld is als het ware een manipulatie van de werkelijkheid. 
Elk beeld is een weglating, een uitsnede, een weergave van een waarneming.  
Is dat erg Nee, als we het ons maar beseffen. 
En we kunnen op vele manieren blind zijn:  Ziende blind:  
Er zijn zo van die dagen dat je niet ziet dat de mens naast je fijngevoelig is en attent.  
En hoe dikwijls zijn we niet blind voor wat er in onze wereld gebeurd – het is ons vaak te veel en we 
wenden onze blik af. 
Om niet te spreken van de blinde vlekken van onze eigen onhebbelijkheden? 
Of ons te verwonderen over de schoonheid van wat er is in mensen en natuur.  
 
Beelden laten soms ook zo weinig ruimte over voor onze verbeelding.  
niet zolang geleden was ik bij de tentoonstelling over Escher  - daar opnieuw werd ik bepaald bij wat 
een eerste blik kan verhullen.  
Met zijn zo mathematische wijze van tekenen blijf je kijken en telkens zie je weer een ander facet. Hij 
neemt ons mee naar een andere diepere wijze van kijken. 
 
Daardoor ontstaat er ruimte in ons hoofd voor die andere manier van zien, de droom, de fantasie, 
het visioen, voor het schouwen. Er valt zoveel te ontdekken. 
Kijken met de ogen van je gevoel, van je ziel? Het is een kijken, zien vanuit je binnenste – kijken met 
heel je wezen. Het is de manier van zien, je laten raken door wat je ziet.  
Zo kunnen zien - is het geheim van iedere grote kunstenaar. Zij helpen ons bij het leren kijken met de 
ogen van je ziel. Voorbij aan het eerste zien, de verbeeldingskracht –  
geen mens of hij kent het:  
ieder die zich iets herinnert, die droomt, die de schoonheid ervaart, die de fantasie de vrije loop laat, 
die zich nieuwe mogelijkheden voor de geest haalt of die zin en betekenis geeft aan het leven.  
 
Ook ons geloven blijkt niet zonder verbeeldingskracht te kunnen:  
er is veel wat ons kan inspireren – onze Spiritus – onze geest, ons hart, onze ziel kan aanraken.  
Het is het joodse Lernen – een proces van leren dieper zien, in-zien en door-zien.  
Het herijken van je eigen geloofswaarden en vandaar uit handelen. Want het handelen komt meestal 
voort uit het zien. Onlosmakelijk met elkaar verbonden die twee.  
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Zien – in het Hebreeuws is het een relatiewoord. Het zegt iets over de relatie die je als mens hebt 
met jezelf met je medemens, met God. In die driehoek beweegt zich Gods geest. 
 
We hebben psalm 13 gelezen – ook daarin gaat het over zien  -  
( citaat) ‘Hoelang nog Heer verbergt u uw gelaat voor mij?’ 
De dichter smeekt de Eeuwige om zijn gelaat te laten zien – zoals eerder Mozes daarom smeekte. 
Het oog wil ook wat. Ook hier: zien is weten. 
We horen hier de achterliggende vraag – God, waar bent u?  – ‘mijn ziel gekweld – mijn hart door 
verdriet overstelpt - mijn vijanden – hoelang hebben zij de overhand’. 
Psalm 13 gaat verder met de indringende bede – ‘Zie mij – verlicht mijn ogen, dat ik niet in 
doodsslaap wegzink’. 
Wel herkenbaar dat verlangen om iets van God te zien –om iets tastbaars te ervaren van God.  
Zo vaak heb ik deze vraag gehoord in mijn werk als geestelijk verzorger in het ziekenhuis en in het 
hospice.  
Hoeveel mensen en wellicht ook wij worstelen niet met een God die zich verstopt. Die ervaren 
afwezigheid van God – omdat de dingen in ons leven zo anders gaan dan we zouden wensen. Zo 
diametraal tegen ons verlangen in.  
We zijn zoekers, met de diepste wens om gezien, gekend te worden en daarmee bevestigd worden in 
Gods aanwezigheid 
 
Veel meer dan over onze letterlijke betekenis van het woord ‘zien’ gaat het in deze psalm over 
‘schouwen’ – een geestelijk waarnemen.  Een zien die ons tot nadenken stemt – het verwijlen( een 
ouderwets woord, maar ik hou er van)  bij wat je ziet.  
 
Laten we met die gedachte ook eens naar Bartimeus kijken – de blinde bedelaar in de poort.  
Te midden van de drukte schreeuwt hij het uit – zo staat er letterlijk.  
Met de woorden die hij gebruikt om de aandacht van Jezus te krijgen zet hij sterk in:  ‘Zoon van 
David’. Het is de eerste keer in het Evangelie - dat Jezus met deze titel aangesproken wordt – zoon 
van David – Messias.  
Na deze belijdenis volgt er direct een gebed om ontferming. ‘Heb medelijden met mij’ Heer, ontferm 
U over mij.  
Bartimeus lijkt te weten wat Jezus, als Messias, als zoon van David doet: 
mensen in ontferming aanzien – tot in zijn innerlijk bewogen, geroerd worden door de nood van 
mensen. 
Hoe anders is dat met de omstanders: deze proberen hem de mond te snoeren.  
Vinden ze dat geschreeuw van Bartimeus maar hinderlijk; willen ze niet dat Jezus gestoord wordt 
door een blinde bedelaar? 
Wanneer Jezus dan toch aandacht schenkt aan de schreeuwende bedelaar gaan de omstanders deze 
ook anders behandelen  - op  verzoek van Jezus gaan ze de man halen, ze kalmeren hem, spreken 
hem moed in.  
De blinde staat op en werpt zijn mantel van zich af. Een mantel is voor een bedelaar in die tijd vaak 
een van de weinige bezittingen. Hij legt alles af wat hij heeft  - Je zou kunnen zeggen dat hij schraal 
gekleed, misschien wel naakt voor Jezus staat – alles heeft hij afgelegd in het vertrouwen op Jezus. 
 
‘Wat wil je dat ik doe’: vraagt Jezus.  
Daarmee vraagt hij vanuit zijn bewogenheid, vanuit zijn warmhartigheid waar de man behoefte aan 
heeft. Vraaggericht handelen zouden we dat nu in de zorg noemen – niet invullen maar vragen naar 
de behoefte van de ander en daarop aansluiten. Daarmee laat je de ander als mens in zijn/ haar 
waardigheid. ( NIVEA: Niet Invullen Voor De Ander). 
 
Na al zijn eerdere roepen komt het nu bijna teder uit zij mond: ‘Rabboeni, dat ik weer kan zien’   
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Jezus raakt de man niet aan, zoals hij eerder wel heeft gedaan met de blinde man uit Betsaida – waar 
hij modder op de ogen smeerde waarna hij weer kon zien. 
Nee, nu alleen de woorden: ‘Ga heen – je geloof heeft je gered’. 
Ik hoor daar in: ‘Je ziet het goed blinde man – Leef, leef naar wat je ziet. Je geloof heeft je gered. 
 
Bartimeus  - een blinde ziener. Zijn ogen leken al geopend toen hij nog blind was.  
Het is een roepingsverhaal – kom, zie en volg mij. Dat gaat hij dan ook doen – hij volgt de Zoon van 
David, Jezus op zijn weg naar Jeruzalem, waar Jezus’ zijn terechtstelling tegemoet gaat.  
Anders dan de twaalf ziet Bartimeus waar het ‘op weg zijn’ op zal uitlopen.  
 
Marcus beschrijft eerder in zijn Evangelie  dat Jezus tegen zijn leerlingen zegt: “Jullie hebben ogen 
maar zien niet, jullie hebben oren maar horen niet”. 
Zijn evangelie kunnen we ahw zien als één grote richtingwijzer die ons wijst hoe we moeten kijken 
om het rijk van God in het oog te krijgen.  
Om te zien waar het Rijk van God al zichtbaar is of waar zicht hierop nog zo schrijnend ontbreekt. 
 
De blikrichting van de aarde:  
Ik zie, ik zie wat jij wellicht ook ziet: 
 ik zie om me heen een wereld van macht en getal, belangenstrijd, van oog om oog en tand om tand.  
Ik zie eindeloze rijen mensen – op zoek naar rust, en een leefbaar bestaan.  
Ik zie dikdoenerij, eigengereidheid,  
ik zie levens die lijken op een optelsom van hebben en houden. 
Ik zie een bezuinigingsdrang in bedrijven, ook in de gezondheidszorg, waardoor de diepmenselijke 
behoefte – gezien en gehoord te worden ondergeschikt lijkt te worden aan efficiency. 
Ik zie mensen die de aandacht van hun partner niet meer kunnen vertalen als liefde. 
Ik zie gekwetstheid, die tot cynisme en hardheid vergroeit 
Dat zie ik als ik met de ogen van de aarde kijk en ik heb het gevoel er nauwelijks iets aan te kunnen 
doen. 
 
Er is een andere wijze van kijken, net zo wáár, en alleen te zien als je ogen geopend door bewogen 
zijn. Zien met de blikrichting naar de hemel.  
In Jezus’ naam op weg gaan met open ogen, om te zien waar het duister het licht van God in de weg 
staat. Voorbij aan cynisme en traagheid, licht brengen in donkere mensenlevens, in een duistere 
aarde. Dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht….zoiets maar dan van alle moraliteit ontdaan –  
er zijn in de grote wereld en in de kleine wereld van je eigen leven en daarbij de vraag stellen: Wat 
wil je dat ik doe? 
 
Na tweeduizend jaar overlevering van de evangeliën kennen wij alleen Bartimeus bij name. In zijn 
persoon staat hij ook garant voor het recht om God te bidden dat Hij in het door duisternis bevangen 
bestaan, in ons verdriet en gemis, in de onafheid van onze wereld, Zijn geluk en liefdevolle licht laat 
vallen.  
Zo isook Jezus ons tot inspiratiebron. Laten we hem volgen op onze weg.  
Daarom nog eens psalm 13: 
Zie mij, antwoord mij, Heer, mijn God 
Verlicht mijn ogen dat ik niet in doodsslaap wegzink 
Ik vertrouw op uw liefde: 
Ik zal zingen voor de Heer, hij heeft mij geholpen. 
Moge God ons allen de ogen openen.  ( wek mijn zachtheid weer…_  
 
Zondag 24 oktober 2021. De Eshof Thea Kloek 
 


