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24 maart 2019, zondag 'Oculi' – ds. Rienk Lanooy

Gebed om ontferming
Wat trok er 
niet allemaal
aan onze ogen
voorbij 
deze week:
misschien waren er
vooral 
de gewone
dagelijkse dingen
of ging alles juist
heel anders
waren er goede 
of juist
minder goede 
ontwikkelingen.
En dan
opeens
is er zo'n moment
dat we zien
o God
hoe klein
en fragiel
het leven is
het kan er zomaar zijn
en het kan er zomaar
niet meer zijn
opent Gij ons
de ogen
dat achter dat alles
een lichtend licht 
ons draagt?
Daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Zo'n week was het
dat het vertrouwen
in de ander
op de proef 
werd gesteld
en de vraag
wat dan te doen:
te vluchten
in het eigen gelijk
of zijn er ook
andere ogen
waarmee we
de soms zo
grauwe werkelijkheid
kunnen zien?
Ook daarvoor
hebben we
de ander nodig
de ander 
die spreekt
van licht 
als wij 
het duister zien
en die
hoopt 
als wij wanhopen.
Wees Gij
die ander
o God,
als eerste
van velen
daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Het was
een week
dat we schrokken
dat verwarring
en angst
zich lieten gelden
als de leidsmannen
van ons hart
en
van ons verstand
voor even
of voor langere tijd –
maar hier
in uw huis
gaat het 
altijd weer
over 
een ander perspectief
dat van het 
vertrouwensvolle leven 
en de vraag is
of we dat
willen gaan zien
in dat wankelmoedige 
bestaan 
van ons
en daarom bidden wij U:
Heer, ontferm U...

Bij de lezing
De schrijver van het evangelie naar Johannes heeft een opmerkelijke voorkeur voor mensen 
zonder naam. Hij heeft daar een bedoeling mee. Door hun anonimiteit kunnen wij ons zelf in hen 
herkennen en verplaatsen. Zij krijgen een voorbeeldfunctie in de navolging van Christus. In deze 
Veertigdagentijd maken wij met een aantal van hen kennis; vandaag lezen we het verhaal van de 
blindgeboren man. Daarover nog het volgende ter inleiding: Johannes is nooit kort van stof. Hij 
brengt altijd meerdere lagen aan in zijn verhaal. Meestal lezen we korte gedeeltes daaruit. Maar 
daarmee missen we soms iets van de opbouw die hij er in legt. Daarom klinkt vanmorgen het hele 
verhaal. Het bestaat uit zes scènes: in de hoekdelen gaat het om Jezus en de blinde man die gaat 
zien, eerst letterlijk, daarna figuurlijk, daar tussen in staan vier scènes waarin de verwarring groot 
is: wie is die blinde man, wie is Jezus, kan het wel wat hij doet, op sabbat? En langzaamaan blijkt 
dat degene die blind is gaat zien, maar dat wie denken dat ze alles goed zien, in feite blind zijn. Het
verhaal klinkt in twee keer drie scènes, met daar tussen in een improvisatie op het verhaal van 
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Geerten van de Wetering. Tot slot: soms gaat het over de Farizeeërs en soms over de Joden, maar 
met die laatste groep worden in dit verhaal de geestelijke leidslieden bedoeld. Alle mensen in het 
verhaal zijn immers Joden.

Preek
Het gaat vandaag over zien en niet zien. En ik wil beginnen met een gedicht van Han G. Hoekstra. 
Het heet 'De ceder'.

De ceder
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant,
gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.
Een binnenplaats meesmuilt ge, sintels, schillen,
en schimmel die een blinde muur aanrandt,
er is geen boom, alleen een grauwe wand.
Hij is er, zeg ik en mijn stem gaat trillen,
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant,
gij kunt hem zien, gij schijnt het niet te willen.

Ik wijs naar buiten, waar zijn ranke, prille
stam in het herfstlicht staat, onaangerand,
niet te benaderen voor noodlots grillen,
geen macht ter wereld kan het droombeeld drillen.
Ik heb een ceder in mijn tuin geplant.

Han G. Hoekstra (1906-1988) – Uit: Panopticum (1946) 

Het gedicht is een rondeau, een versvorm waarin bepaalde regels worden herhaald. In het gedicht 
van Hoekstra is dat deze zin: 'Ik heb een ceder in mijn tuin geplant, gij kunt hem zien, gij schijnt 
het niet te willen'. Twee maal klinkt die zin en het eerste deel ervan, zelfs drie maal. Het is de zin 
waarmee het gedicht begint en eindigt. 'Ik heb een ceder in mijn tuin geplant'.

Het gedicht werkt met een scherp contrast: dat tussen zien en niet zien. Wat de een ziet, wil de 
ander niet zien. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet... 'Gij kunt hem zien (die ceder), gij schijnt het niet te 
willen'. Sommigen hebben alleen maar oog voor de omgeving waarin de ceder staat: een 
groezelige binnenplaats, met viezigheid: sintels, schillen, schimmel, en dat alles tegen het decor 
van een grauwe wand. De ceder zelf zien zij niet. 'Er is geen boom'. Alles waar deze boom voor 
staat, groeikracht te midden van de grauwe werkelijkheid, het leven dat altijd weer opnieuw baan 
breekt – het wordt niet gezien. 

En precies zoals sommigen het nieuwe leven zien en anderen het niet willen zien, precies zo wordt 
er bij Johannes naar de blindgeboren man gekeken. Sommigen zien hem staan, als mens, als 
levend wezen, geschapen om te groeien naar het licht. 'Hij is er'. Anderen schijnen hem niet te 
willen zien; zij zitten vast in de wereld die is als een grauwe muur, waarin de dingen altijd maar 
blijven zoals ze zijn.

Sommigen zien hem staan, deze blinde man, zei ik, maar er is er eigenlijk maar één die hem 
werkelijk ziet. Jezus ziet hem staan als mens, als iemand in wie Gods glorie zichtbaar mag worden.
Gods glorie is de levende mens, zei de kerkvader Irenaeus, d.w.z. als wij gaan leven, werkelijk 
leven is de Eeuwige daar intens gelukkig mee. Het strekt hem tot eer. Maar de discipelen maken 
zich druk over andere dingen, niet over zijn toekomst, maar over zijn verleden. Zij zijn gefixeerd 
op zijn ziekte en de groezelige oorzaak ervan. Ligt het aan hem of aan zijn ouders, vragen ze. Dat 
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was in die dagen, en niet alleen in die dagen, de geijkte denkwijze. Ziekte is het gevolg van je 
gedrag, het is een straf voor je zonde. Aan wie ligt het, vragen de leerlingen; het moet toch aan 
iemand liggen? Ze kunnen niet leven zonder schuldige. Iemand moet het gedaan hebben. 

Het ligt aan niemand, zegt Jezus. Het gaat de Eeuwige niet om de vraag hoe het zo gekomen is met
deze mens, maar waar het met hem heen gaat. Kan hij weer mens worden, kan hij weer gaan zien 
waar het op aan komt?

Net als op de ceder in het gedicht zijn er twee reacties op deze blinde man. Jezus ziet hem als 
mens, anderen fixeren zich op de grauwe omstandigheden en raken de man uit het oog. Zij zijn 
vooral druk met de wetten, het verleden, de fouten, de regels van 'hoe hoort het eigenlijk', bij hen 
heerst het wantrouwen, de angst en de boosheid. Misschien herkennen wij daarin iets van de 
afgelopen week waarin zoveel gebeurde. De schietende man in de tram in Utrecht, opende onze 
ogen voor het duister: het kwaad dat een mens de ander aan kan doen. Het hield ons in de greep, 
mij althans. Ik voelde iets van de angst, de boosheid, het onvermogen, het vertrouwen waaraan 
geknaagd werd. En woensdag kozen wij bestuurders voor onze provincies en ook daar was voor 
sommigen de angst, de boosheid en het wantrouwen de leidende stem. Het verlangen naar een 
terugkeer naar hoe het nooit geweest is. Maar op diezelfde woensdag hoorde ik ook dat wij 
volgens de VN op de vijfde plaats staan van de gelukkigste landen ter wereld, hoger dan ooit. Ik 
was verward. 

Paul Schnabel vatte die uitersten eens samen in de titel van zijn boek 'Met mij gaat het goed, met 
ons gaat het slecht'. Aan ons zelf kunnen wij ons blijkbaar heel goed toevertrouwen: het gaat mij 
goed, en ook als het met mij niet goed gaat, zijn er vaak allerlei mogelijkheden om het goede te 
hervinden. Maar buiten de bubbel van het goede 'zelf' is er een wereld waaraan we ons minder 
gemakkelijk toevertrouwen. Er is een wereld die ons onzeker, angstig, boos maakt. Er is een 
wereld waarin het andere zo anders is. Er is een wereld die een voortdurende vraag is over hoe wij 
zijn en wat we doen en vinden. En we hebben op die vraag eigenlijk geen antwoord. We tasten in 
het duister wat betreft de weg die we moeten gaan.

En ja, nu is de vraag van Johannes, wat nu, wie zijn wij, wie willen wij zijn? Zijn wij als de blinde 
man die daar in de eerste zin het verhaal binnenloopt. Tweemaal komt Jezus hem tegen en in beide
scènes is er sprake van ontmoeting. In de eerste scène ziet Jezus de man. Zo begint Johannes zijn 
verhaal: Jezus ziet hem in het voorbijgaan, maar hij gaat niet aan hem voorbij. Het zien van Jezus 
is een zien dat doordringt tot het hart: hij doet hem wat, deze blinde man en hij bekommert zich 
om hem. Van aarde en speeksel lijkt hij wat aan te modderen, maar als een ware Schepper in 
Genesis kneedt Jezus de aarde en maakt hij van de blinde een nieuw mens: hij gaat weer zien. 
Later, in de laatste, de zesde scène, zoekt Jezus de man weer op. En opnieuw is er ontmoeting, 
alleen wordt er nu niet gehandeld, maar gesproken. Het contact wordt verdiept. Het zien uit de 
eerste scène is een ander zien geworden. Ik geloof, Heer zegt de man. Hij had ook kunnen zeggen: 
Ik zie, want van de letterlijk vorm van zien, waarnemen, is hij op een dieper niveau gaan zien wie 
Jezus is. De schellen zijn hem van de ogen gevallen. Jezus is voor hem aan het licht gekomen als 
degene aan wie hij zich kan toevertrouwen. En  nu begrijpt u ook dat dat letterlijke zien uit de 
eerste scène voor Johannes vooral een opstapje is. Het gaat hem om het ware zien, om de 
wordende mens die in zijn leven steeds beter gaat zien waar het op aan komt en gaat 
onderscheiden tussen wat licht is en wat duister is. Zijn wij als deze blinde man die gaat zien? Hij 
is de mens door wie Johannes aan ons de vraag stelt: en wat ben jij gaan zien, in de ontmoeting 
met de Heer. Wat heeft dat met jou gedaan?

Of zijn wij eerder als de mensen van de tussenliggende scènes. Daar zien we immers wat de 
genezing van de blinde met de omstanders doet. Waar Jezus de man werkelijk ziet en ontmoet, zijn
zij vooral bezig met de randvoorwaarden. Het gaat niet meer om de blinde man; het gaat om 
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allerlei bijzaken: om wie die Jezus wel is of niet is en of hij niet een zonde begaat door te genezen 
op sabbat, met welk gezag hij handelt, dat van de traditie en zo niet van wie hij het dan wel krijgt. 
Ze raken er van in verwarring, worden angstig, boos, en, zoals dat dan gaat, er is een zondebok 
nodig en dat is de blinde man die weer ziet. Hij moet het ontgelden: nadat er eindeloos met hem 
heen en weer is gesleept: van de buren en bekenden naar de Farizeeën, via zijn ouders weer terug 
bij de Farizeeën is het slot van het liedje dat ze hem wegjagen. Zo gaat dat met de mens: iemand 
moet de prijs betalen voor onze zelfgeschapen verwarring: of het nu de buitenlander is, de 
vluchteling, de boze witte man, het bedrijfsleven; iemand moet het zijn.

Wie wij zijn? Dat is de vraag. Nu eens herken je jezelf misschien in al die ziende mensen in het 
verhaal die desondanks blind zijn voor de bemoedigende kracht van het evangelie, dan weer 
herken je iets van jezelf in de blinde man die gaat zien. Het gaat natuurlijk om het laatste. Mens-
zijn is leren zien, vertelt Johannes, en onderscheid kunnen maken tussen licht en duister. Daarvoor 
heb je iemand nodig die je de ogen opent, die je leert kijken met andere ogen. De blinde man staat 
er open voor, alle anderen in het verhaal verschuilen zich achter bijzaken. Zij zijn vooral vol van 
zichzelf. De blinde man is vol van de ontmoeting met Jezus en krijgt het vertrouwen in zijn leven 
terug.

Wat dat vertrouwen is? Soms ervaar je daar iets van in een kleine geste die je overkomt. Dat 
gebeurde deze week. Er kwam een mailtje in mijn mailbox. Iemand van Kloosterkerk Wereldwijd 
stuurde het me door. Kloosterkerk Wereldwijd ondersteunt een aantal projecten waaronder dat van
het Makeni Ecumenical Center in Lusaka, Zambia. Namens het Makeni Ecumenical Center 
stuurde bisschop Andrew Mukuyamba een berichtje aan de Kloosterkerk: Dear friends in the 
Netherlands, schreef hij, lieve vrienden in Nederland, het spijt ons bijzonder te moeten horen van 
de schietpartij in Utrecht. Onze condoleances gaan uit naar de families die een dierbare moeten 
missen. We hebben nooit gedacht dat zoiets ook in Nederland zou kunnen gebeuren. We bidden 
om kracht voor jullie en voor iedereen in jullie land. Was getekend, Andrew Mukuyamba.

Het zijn maar een paar woorden. Maar ze geven vertrouwen, bemoediging, ze openen je ogen voor
wat er echt toe doet, je kunt er mee verder op zoek naar zoveel bemoedigende tekenen in de 
wereld. De vraag is wat je ziet: de ceder uit het gedicht van Han G. Hoekstra, de ceder die er is, 
teken van de groei naar het licht, of toch de grauwe binnenplaats zonder licht en lucht, waarin geen
toekomst schuilt. Het doet er toe met elke ogen je kijkt, of zoals Huub Oosterhuis dicht in een 
ander lied dan we nu gaan zingen:

De Heer heeft mij gezien en onverwacht, 
ben ik opnieuw geboren en getogen. 
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
gaf mij een levend hart... en nieuwe ogen.

Bronnen:
Raymond E. Brown, The Gospel According to John I-XII, New York: Doubleday 1966
Patrick Chatelion Counet, 'Het evangelie volgens Johannes: Verandering' in: De bijbel spiritueel, 591-597
G.D.J. Dingemans, Johannes, Kampen: Kok 1997
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Gebeden
Trouwe God,
wij danken u
voor het licht 
van deze dag 
dat Gij zomaar
en telkens opnieuw
schept
en losmaakt
uit de duisternis – 
dat het ons
wegleidt
uit de verblinding
van de schone schijn
en uit de duistere
binnen-
en buitenkanten
van ons bestaan.

Wij bidden
voor wie
het niet meer zien zitten
in hun leven 
voor wie geen licht zien
aan het einde 
van de tunnel
en moedeloos
zijn geworden
geen werk 
geen vrienden
geen huis
geen doel
geen toekomst.

Wij bidden
voor wie treuren
om het verlies
van een dierbare:
families uit Utrecht
en omgeving

mensen uit onze eigen kring
voor wie getroffen zijn
door een diep verdriet.

Wij bidden voor wie
te kampen hebben
met fysieke tegenslag
en zich afvragen
hoe het verder zal gaan
wij noemen in het bijzonder...
en bidden om uw nabijheid
bij dag en bij nacht

en noemen in stilte
wie ons verder ter harte gaan...

NB! Wanneer u vaker inspiratie ontleent aan de preken en gebeden die klinken in de Kloosterkerk, stellen
wij u voor om een gift over te maken op NL 29 INGB 0000 0585 71 ten name van Stichting Kloosterkerk.

U steunt ons werk ermee!
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