
Fonteinkerk, 2 september 2018 
Lezingen: Efeziërs 6:10-20 en Marcus 8:22-26 
 
Hoe kijken wij naar elkaar? Waar zien wij elkaar voor aan? In mijn eerste gemeente had ik 
een ouderling die “Jan” heette. Hij had ook nog een achternaam, maar die noem ik niet, om te 
voorkomen dat jullie hem met je smartphones allemaal gaan opzoeken op het internet. Ik was 
een beetje bang voor Jan, omdat hij het met heel veel dingen die ik uitsprak op de kansel, of 
voorstelde in de kerkenraad oneens was. Voor de gemeente een kinderliedboek aanschaffen? 
Jan zag er geen heil in. Een maandelijkse autoloze zondag instellen? Jan vond het politiek 
gedoe. Elkaar volledig vrijlaten in de wijze van zondagsheiliging (met een helder beroep op I 
Korinthiërs 10)? Jan zag er alleen maar afbraak en ontheiliging in. In gedachten noemde ik 
hem “Jan Remblok”, omdat hij altijd en overal op de rem ging staan. 
 
Op een dag moest ik voorgaan in een moeilijke rouwdienst. Een jonge vader van drie kleine 
kinderen had zichzelf opgehangen, en het hele dorp was in rep en roer. Ik deed mijn uiterste 
best om de begrafenis zo waardig en zo eerlijk mogelijk te leiden. Toen ik weer thuis was, 
werd er aangebeld, en daar stond Jan voor de deur. Mijn éérste gedachte was: “O lieve hemel, 
wat heb ik nu weer fout gedaan?” Maar Jan zei: “Ik wilde je komen zeggen dat ik veel waar-
dering heb voor hoe je dit hebt gedaan!” Dat was zo’n onverwacht compliment, dat ik even 
meende dat het einde der tijden was aangebroken. We namen er een kop koffie bij, en hij 
legde verder uit: “Ik heb altijd veel kritiek, en dan weet ik je te vinden, dus ik vond dat ik óók 
met mijn waardering naar je toe moest gaan.” Vanaf die dag begon ik anders tegen Jan aan te 
kijken. Hij was opeens veel méér dan een man die alles bij het oude wilde laten. Ik kreeg oog 
voor zijn eerlijkheid en integriteit, voor zijn oprechte zorgen om de kerk en het geloof, voor 
zijn warme hart voor mensen. Naast, of onder onze meningsverschillen groeide een weder-
zijdse sympathie en waardering. We leerden elkaar bekijken met andere ogen. 
 
In zijn “Chassidische vertellingen” vertelt Martin Buber een verhaal over rabbi David van 
Lelow. In een onbekende stad werd rabbi David plotseling aangevallen door een vrouw. Zij 
meende in hem haar man te herkennen, die haar vele jaren eerder had verlaten, en ze deelde 
een paar ferme klappen uit. Toen het misverstand was opgehelderd, brak de vrouw overstuur 
in tranen uit. “Stil maar,” zei rabbi David, “je hebt immers niet mij, maar eigenlijk je man 
geslagen.” En hij voegde er zachtjes aan toe: “Hoe dikwijls slaat men op iemand los, omdat 
men hem voor een ander houdt dan hij is…”  
 
Er zitten verschillende lagen in dit verhaal. De eerste laag is: soms vergissen we ons, en zien 
we iemand voor een ander aan. De diepere laag is: hoe goed kennen we elkaar? Als we ruzie 
maken, - met wie hebben we dan eigenlijk ruzie? Met welke ogen kijken we naar elkaar?   
Ook Marcus vertelt een verhaal over kijken, over het opengaan van ogen: over een blinde die 
genezen wordt. Als Marcus dit verhaal vertelt is hij op de helft van zijn evangelie, op een 
scharnierpunt: de weg door Galilea wordt afgesloten, de weg naar Jeruzalem gaat beginnen. 
De weg naar het kruis. Jezus heeft net tegen zijn discipelen gezegd: “Begrijpen jullie het dan 
nóg niet? Jullie hebben ogen maar zien niet, jullie hebben oren maar horen niet?” (8,17b -18). 
Je zou kunnen zeggen: al die tijd waren ze samen met Jezus, ze stonden erbij en keken ernaar 
- maar ze zagen niets. Ze waren als blinden -  hun ogen moeten nog aangeraakt worden.        
In het dorp Bethsaïda brengen ze een blinde bij Jezus, met de vraag of Jezus hem wil aan-
raken. Waarschijnlijk zijn ze op genezing uit, maar ze zeggen “aanraken”. Dat is misschien 
wel de diepste behoefte van een mens: aangeraakt worden. Er zijn gruwelijke experimenten 
uitgevoerd met baby’s aan wie elke vorm van aanraking werd onthouden. De baby’s raakten 
al hun energie en levenslust kwijt, en stierven. Veel weduwnaars en weduwen ervaren in hun 



eerste jaren van rouw een ontzettende behoefte om aangeraakt te worden. Men heeft dat wel 
“huidhonger” genoemd.  Dat heeft weinig met erotiek te maken; het is veelmeer een diep-
menselijke behoefte aan aandacht, warmte, leven. Ook de blinde wil aangeraakt worden. 

Jezus pakt de blinde man bij de hand en neemt hem mee naar buiten het dorp. Eigenlijk een 
ontroerend beeld: Jezus neemt de blinde bij de hand - als een moeder haar kind. Hij wéét wat 
deze nodig heeft. De blinde vraagt niets, Jezus vraagt niets; Hij verstaat ook het woordeloze 
bidden. En misschien moet je concluderen: een voorwaarde voor de genezing is het weggaan 
uit je dorp, uit je oude vertrouwde omgeving. Je omgeving kan jou gevangen houden: gezins-
leden pinnen jou soms vast op één rol, je vrienden accepteren je soms alleen maar als je hun 
mening en politieke visie deelt. Daarbuiten, waar je de weg niet weet, dáár kan iets nieuws 
beginnen. Daar waar je blik niet bevangen is door wat je kent of méént te kennen, dáár gaan je 
ogen open voor een andere werkelijkheid. Daar leer je scherp zien: jezelf, je omgeving, je 
weg. Misschien is het daarom dat de blinde (na zijn genezing) niet terug mag naar het dorp: 
om niet terug te vallen in oude denkbeelden, maar het nieuwe vast te houden en vol te houden. 

Onze blinde is niet zomaar ineens genezen. Hier klinkt al in mee dat we soms iets zien van 
ons geloof, alles lijkt helder, maar het volgende moment snappen we er niets meer van. Met 
dit verhaal bereidt Marcus de belijdenis van Petrus voor (vanaf vers 27). Petrus herkent Jezus 
als de Christus, de Messias die Gods vrede waar zal maken. Als Jezus dan zegt dat zijn weg 
een weg naar lijden en sterven is, naar leven uit de dood, en dus niet zonder dood, dan klopt 
dat niet met de verwachting van Petrus, niet met zijn beeld van de Messias. Petrus wil Jezus 
dan corrigeren; hij wijst Jezus op hoge toon terecht. Er is nog veel nodig voor hij zijn eigen 
verwáchting zal corrigeren, voor ook hij voortaan alles scherp ziet. 
 

In twee fasen leert de blinde uit ons verhaal weer zien. Eerst ziet hij de mensen als bomen 
wandelen. Pas in tweede instantie, na een nieuwe aanraking door Jezus, ziet hij helder. Dat 
zou kunnen betekenen dat helder kijken niet vanzelf gaat; daar is enige moeite, daar is 
inspanning voor nodig. Misschien spreekt Paulus dáárom over wapenrusting en worstelen en 
weerstand bieden: het kost moeite om werkelijk te zien wat gezien moet worden, en te doen 
wat gedaan moet worden. Elkaar wérkelijk zien zoals we zijn, en de schepping zien zoals zij 
wezenlijk is, en God waarachtig zien zoals Hij is: dat is een worsteling, dat vraagt veel.  

Overigens zouden we ons kunnen afvragen wat de blinde in eerste instantie nu precies ziet! 
Hij ziet de mensen als bomen lopen… Dat kan op een onscherpe, troebele blik wijzen, maar 
het zou ook een buitengewoon heldere visie kunnen zijn. Mensen als bomen, geworteld in 
helder stromend water, - dat zijn volgens Psalm 1 de rechtvaardigen, de mensen die dag aan 
dag leven met Gods woord. Ziet deze blinde misschien de rechtvaardigen uit Psalm 1? Ziet hij 
een wereld waar Gods woord geleefd en gedaan wordt? Vangt hij een glimp op van het nabij-
gekomen Koninkrijk? Ziet hij de mensen zoals zij werkelijk door God bedoeld zijn? Anders 
gezegd: hebben we, om de mensen en de wereld werkelijk scherp te kunnen zien, niet een 
visioen nodig, een heldere droom van wat eigenlijk de diepste bedoeling is?                           

De video van de “Forest Man”, Jadav Molai Payeng, maakt dit concreet. Deze man ziet in een 
dorre zandbank, een hopeloos stuk natuur, een ongekende toekomst. Hij ziet de mogelijkheid 
om van die woestenij een bloeiend bos te maken, en hij werkt daaraan mee door 35 jaar lang 
iedere dag één boompje te planten. Het lijkt wel een wonder, maar deze man brengt dat tot 
stand door vol te houden, stap voor stap de wereld te veranderen, en vooral door voortdurend 
dat visioen voor ogen te houden. Zó kunnen ook wij werken aan een duurzame wereld, door 



stap voor stap een levenswijze aan te leren die de natuur niet vernietigt maar respecteert, en 
door steeds de wereld te blijven zien zoals hij eigenlijk bedoeld was… Het komt erop aan 
scherp te blijven zien. Méér dan we op het eerste oog zien, méér dan we verwachten. Leven, 
goed samenleven wordt mogelijk als we zien zoals Jezus ziet, en dán onze ogen geloven. 
“Wát is het moment waarop de nacht ten einde is, en de dag begint?” vroeg een rabbi aan zijn 
leerlingen. “Is dat het moment waarop je vanuit de verte een hond van een schaap kunt onder-
scheiden?” vroeg er een. “Is dat het moment waarop je van verre een dadelboom van een vijgenboom 
kunt onderscheiden?” vroeg een andere leerling. “Nee,” zei de rabbi, “het is het moment waarop je bij 
het opkomende licht het gezicht van een mens kunt zien, en daarin het gelaat van je broeder of zuster 
ontdekt. Dán is de nieuwe dag begonnen…”  


