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Preek Kloosterkerk, 24 februari 2019 

 

Het verhaal van vanmorgen vinden wij in de eerste drie evangeliën. Het was de 

plicht van elke jood om driemaal per jaar een bedevaartstocht te maken naar de 

tempel in Jeruzalem, en ook Jezus gaat met zijn vrienden op weg, om daar het 

paasfeest te vieren. Maar voor hem had die hele gang iets riskants, want daar zat 

de geestelijkheid, de hoeders van de leer, en het kon niet anders of deze zou, als 

ze hem in de gaten kregen, hem kunnen arresteren en veroordelen vanwege de 

aanval die Jezus op de geloofspraktijk van Israël gedaan had. 

  Zo zei hij ooit: ‘Als iemand je op de rechterwang slaat, dan kun je natuurlijk 

terugslaan, dat is je goed recht, maar dan slaat hij jou weer en dan moet jij weer, 

en zo verder. Maar wil je die spiraal doorbreken, laat je reactie dan niet bepalen 

door zíjn gedrag, maar doe iets waar die ander niet op heeft gerekend. Zeg 

bijvoorbeeld: hier, mijn andere wang, daar heb je me nog niet gehad….’ 

  Jezus ten voeten uit. Want zo gaat dat toch in onze wereld: jij slaan, ik slaan. 

Jij een rotbrief, ik ook een rotbrief, jij raketten, wij raketten. 

  Hij doorbrak alle schema’s van zijn dagen: op de sabbath, die dag van rust en 

ontspanning, genas híj iemand. ‘Had dat niet op een andere dag gekund?’, 

zeiden de schriftgeleerden, die geleerd waren in de Schrift. ‘Nee’, was 

Jezus’antwoord, ‘dan hebben jullie de Schrift niet goed begrepen: deze dag is er 

één waarop mensen hun last mogen afleggen, en moeten kunnen opademen. De 

mens is er niet voor de sabbath, de sabbath is er voor de mens!’  Kunt u zich 

voorstellen dat Jezus moet hebben beseft dat heel die zijn kritiek op wat in zijn 

ogen tot een versteende religie was geworden, heel die poging om het volk terug 

te brengen tot de kern van wat God zijn volk heeft willen leren, eenmaal zou 

kunnen uitlopen op zijn dood? Hij zou er zelfs met zijn vrienden op hebben 

gezinspeeld: ‘Zie’, zegt hij, ‘wij gaan op naar Jeruzalem…De zoon des mensen 

zal overgeleverd worden aan de heidenen en bespot en gesmaad en bespuwd, en 

zij zullen hem geselen en doden… Maar ten derden dage zal hij opstaan…’ 

  Nu is het onwaarschijnlijk dat Jezus dat heeft gezegd. De enige die hier tot in 

de détails de lijdensweg kende die hier nog komen moest, is de schrijver van het 

verhaalzelf, die zijn evangelie schreef zo’n 50 jaar na Jezus’ dood. Bovendien: 

in die dagen kende men het geloof in een opwekking uit de dood nog niet, 

behalve dan uitsluitend van een rechtvaardige die om zijn geloof was 

omgebracht. En het is niet denkbaar dat Jezus zichzelf een rechtvaardige zou 

hebben durven noemen, al probeerde hij niet anders dan Gods bedoelingen met 

het leven te verstaan en daarvan te spreken en die voor te leven. Het was niet 

aan hem om een beslissend eindoordeel te geven over de betekenis van zijn 

leven. Dat kunnen u en ik, zolang wij leven, evenmin, dat mogen later alleen 

diegenen die ons leven van nabij hebben meegemaakt. Dat zijn hier met name 

die twaalf leerlingen, die hun meester drie jaar lang van nabij hebben gevolgd. 

Maar die zagen het ook pas ná zijn onverwachte dood. En ook toen zagen zij het 

ook niet onmiddellijk, daar hadden zij tijd voor nodig. Ze zagen het pas, met een 
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joodse uitdrukking, ten derden dage. Dat zagen zij waarlijk ook niet ‘van de ene 

dag op de andere’, dat zagen zij  (u merkt wel, wij kennen die uitdrukking ook), 

dat zagen zij láter pas, om zo te zeggen op ‘de derde dag’. Toen pas gingen hun 

de ogen open. Toen zagen zij: deze mens was een rechtvaardige. Een ware zoon 

van God, was hij. En het kon in hun ogen dan ook niet anders, dan dat God hem 

in zijn heerlijkheid moest hebben opgenomen. En zo ontstond het verhaal – 

verschillende verhalen zelfs – dat het graf hem niet had kunnen houden… 

  Maar zover is het nu nog niet. Er staat: ‘En zij begrepen niets van deze dingen, 

dit woord bleef hun duister, zij wisten niet waar hij het over had…’ Het staat er 

drie keer, telkens met andere woorden… drié keer, alsof u de haan van Petrus al 

hoort kraaien. ‘Ik ken die mens niet’, zou Petrus later verklaren, toen Jezus voor 

zijn rechters stond, en men hem signaleerde als een van zijn volgelingen. ‘Ik ken 

die mens niet.’ En nog eens: ‘ik ken die mens niet’. Daarmee sloeg hij de spijker 

op de kop. Want - en dat gold ook voor de andere discipelen -  hij kende hem 

inderdaad niet. Niet zó… 

  Nee, zij zágen het niet. Er was er maar één die het zag, zegt Lucas, en dat was 

een blinde. Bartimeüs is zijn naam. Hij zit daar aan de kant van de weg, bij 

Jericho, op zijn matje, en als hij iemand hoort aankomen, houdt hij zijn hand op. 

Wat kon een blinde in die dagen anders doen, om aan eten te komen? Blindheid 

betekende armoede en armoede betekende: schooieren langs de weg. Zitten 

wachten, horen naar voetstappen. Blinden zien niet, maar horen des te beter. Zij 

kennen het geluid van de vuilnisauto, ze onderscheiden alle fabrieksfluiten in de 

omtrek, ze horen voetstappen naderen. De blinde man bij Jericho luistert wie 

daar aankomen: geen geslof van kamelen, dus geen handelskaravaan, geen 

gedreun van gelijke passen, dus geen soldaten, geen paarden en wagens, dus 

geen rijke mensen. Een groép mensen, maar wat voor mensen?  

  ‘Dat is Jezus de Nazarener die daar komt’, zegt iemand.  

  En dat roept alles bij hem wakker: die man uit Nazareth, die man die als door 

God scheen gezonden, de man die zieken genas en die het volk opnieuw wist te 

bezielen; een profeet, een man met een visioen van een ander soort samenleven 

van mensen, het koninkrijk van God scheen hij dat te noemen, kon hij de kóning 

zijn, op wie het volk al zo lang hoopte, een tweede, een nieuwe David? Een 

koning zonder leger, zonder macht, maar niettemin een koning, een koning van 

Godswege? ‘En dan houdt hij zich niet langer in, hij roept, nee hij schreeuwt het 

uit: ‘Jezus, zoon van David, ontferm u over mij…’ Woorden die later hun plaats 

hebben gekregen in de liturgie van de kerk, wij zongen ze vanmorgen. Maar die 

woorden hebben ooit voor het eerst op straat geklonken, uit de mond van een 

blinde bedelaar: ‘Jezus, Kyrie, Heer, ontferm u over mij…’ 

  Maar het reisgezelschap voelt niets voor al dat oponthoud en de mannen rond 

Jezus roepen de blinde toe, dat hij zijn mond moet houden. Maar dan begint hij 

des te harder te schreeuwen: ‘Zoon van David, ontferm u over mij…’  Dan 

houdt Jezus stil en roept de man bij zich. Marcus vertelt in zijn evangelie dat de 

blinde Bartimeüs zijn mántel afwierp en naar Jezus toe liep. Hij liet zijn kleed 
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achter, zijn habijt, zijn habitus, zijn gewoonlijke manier van leven, hij laat het 

achter, hij kruipt als een vlinder uit zijn cocon, en daar staat hij nu. Dat kan een 

mens dus, zegt het verhaal, opnieuw beginnen, en de hele manier waarop hij zijn 

leven had ingekleed, hij laat het achter, het zit hem maar in de weg. Hij staat op, 

en loopt op Jezus toe.  

  Jezus ziet hem komen en vraagt hem: ‘Wat wil je dat ik doen zal?’ En dan 

antwoordt de blinde: ‘Heer, uj gaat op naar Jeruzalem u kunt ons volk een 

nieuwe toekomst geven… …dat ik nou ook mag opzien …’ En dan zegt Jezus: 

‘Zié op! Je geloof heeft je behouden’.  

 

  Gemeente, dat woordje ‘opzien’ staat niet in de vertaling, maar het staat er niet 

voor niets zo, en als we het niet zo letterlijk vertalen, dan ontgaat ons nét waar 

het in het verhaal om gaat. Jezus heeft tegen zijn leerlingen gezegd: ‘Zie, wij 

gaan op naar Jeruzalem…’ Dat duidt op meer dan alleen het feit dat Jeruzalem 

aanzienlijk hoger ligt dan Jericho, het is inderdaad een hele klim naar Jeruzalem 

toe. Maar in Jeruzalem zullen de beslissende dingen gebeuren, daar zou de 

laatste confrontatie plaatsvinden van Jezus met het godsdienstig leergezag, daar 

zou eindelijk de onthulling plaatsvinden van waar het hem om ging… ‘Zie, wij 

gaan op naar Jeruzalem…’ En nu zegt de blinde man: ‘Laat mij dan ópzien…’ 

het kan niet anders, of die twee dingen hebben iets met elkaar te maken. Die 

man vraagt aan Jezus: ‘Laat mij dat allemaal begrijpen, wat jij gaat doen. Jij gaat 

naar Jeruzalem, en ik blijf hier achter…Maar als ik het ook mag zién, als jij 

jouw weg gaat naar omhoog…dat ik jou dan zal kunnen vólgen…’En dan zegt 

Jezus: ‘Zie op… je geloof heeft je behouden. En – staat er dan – terstond zág hij 

op!    

U voelt wel: het gaat hier niet om een of andere wonderbaarlijke genezing van 

een blinde. Het gaat hier om het gelóóf van deze bedelaar Bartimeüs in Jezus en 

wat die man van Nazareth en vertegenwoordigt: een andere manier van zién, een 

verstaan van de geboden van Mozes niet naar de letter, maar naar de géést, het 

gaat hier om een ommekeer in de manier waarop wij gewoonlijk leven, het gaat 

hier om een nieuw gelóóf. Het is het gelóóf van Bartimeüs dat hem opnieuw 

deed zien.  

  En staat er dan: ‘en hij vólgde hem, God lovende. ’ En, en dat staat er ook niet 

voor niets: ‘het volk zag het, en loofde God’. Dat wil zeggen: wat die blinde is 

gaan zien, dat slaat over op het volk. Dat volk gaat het nu óók zien. Jezus krijgt 

aanhang. Er ontstaat zoiets als een eerste gemeente… 

 

Nog eens, gemeente, dit verhaal gaat niet over een wonderbaarlijke genezing 

van een blinde. Het verhaal barst zoals steeds  uit zijn voegen, het is, zoals dat in 

de bijbelse wonderverhalen steeds het geval is, een verhaal met een dubbele 

bodem: het gaat hier om de vraag naar het ware zíén. Want daar schort het bij 

ons mensen aan. Het is denkbaar dat je jaren getrouwd bent, maar je vrouw of je 

man is ongelukkig, en je ziet het niet. Of je bent zélf ongelukkig, en je ziet het 



 4 

niet, het is eigenlijk nooit anders geweest… ‘We hebben het niet gezien’… 

Iemand maakt plotseling een eind aan zijn of haar leven, en de omgeving is 

verbijsterd. ‘We hebben het onvoldoende gezien..’ Of de aarde is bezig op te 

warmen, met alle mogelijke gevolgen van dien. En als de mens daar mede 

schuldig aan is, hoe komt het dan dat we dat pas zo laat hebben gezien? Of 

wísten we het, konden het weten, maar wílden wij het niet zien? En wat gaan we 

er dan tenslotte aan doen?  

  Daarom is het verhaal van vanmorgen verleden en heden tegelijk. Midden in 

een wereld die maar doorloopt alsof er niets aan de hand is, en tussen mensen 

die gewoon hun eigen gang gaan, zit die man daar langs de kant van de weg, en 

roept ons op tot een andere zienswijze, een andere zijnswijze. Wij moeten 

anders leren zien. Van onszelf leren af-zien, en naar een andere manier van 

leven leren op-zien. Temidden van alle zogenaamde nieuws dat dagelijks via 

krant en televisie op ons netvlies komt, is die rabbi uit Galilea het enig werkelijk 

opzien-barende.  

  Maar weet wél, zegt Lucas, en hij laat het Jezus zelf zeggen: het is geen weg 

zonder lijden, zonder offers, zonder afzien. Je staat dan niet langer zelf in het 

middelpunt, de ander staat in het middelpunt, met name de ander die in nood is, 

die hulp nodig heeft. En dat is inderdaad een andere wereld, die Jezus graag ‘het 

koninkrijk van God’ noemde. En Een wereld waar niet de leugen regeert maar 

de waarheid en het recht; waar ieder mens wonen kan onder zijn vijgenboom, 

zonder te worden opgeschrikt, een rijk waarin volken elkaar niet naar het leven 

staan, waar onderling vertrouwen het wint van de angst voor elkaar. Een wereld 

waarin de volken elkaar niet willen overwinnen, maar zien te wínnen. Waar niet 

het hebben regeert, maar het zijn. Waar Europa zich in wézen toch alleen dán 

veilig kan voelen opzichte van een  politieke tegenstander als wij ervoor zorgen 

dat die ander zich veilig kan voelen bij ons?  Om die wereld, gemeente, om dat 

Rijk bidden wij zondag op zondag als wij bidden: ‘Uw koninkrijk kome…’ 

Maar dat Rijk komt er niet, dat zal er nooit komen, als wij mensen de weg 

daarheen niet gáán… 

  Het is een weg die zelfs je leven kan vragen. Maar er is, zei Johannes, er ís een 

weg, er is een weg naar dat Rijk. Die man uit Galilea, hijzelf, is die weg. En de 

waarheid. En het leven. 

 

Amen. 

   

   

 

 


