
zondag 28 oktober 2018 in het Kruispunt 
 
 
 
 
 
 
 
lezing oude testament (lector) Jesaja 59, 9-19 

 
 
lied Liedboek 859, 1. 2.    Schuldig staan wij voor u... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Marcus 10, 46-52 
 

 
lied Liedboek 834   Vernieuw Gij mij... 
 
uitleg en overweging 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---omslaan--- 

 

Als je een bijbeltekst hoort  

dan gaat je aandacht meestal  

onwillekeurig uit naar een deel van de tekst  

dat je het meeste opvalt.  

Dat is je focus.  

Waar je vooral naar kijkt.  

Je let in eerste instantie op een ding, en op de andere minder.  

 

Mijn eigen focus, toen ik de tekst begin van de week las,  

was de omslag in wat de mensen zeggen  

tegen de bedelaar Bartimeus.  

 

Eerst zeggen ze: "houd je mond".  

Daarna zeggen ze: “Houd moed”  

 

Nadat Jezus zijn aandacht richt op Bartimeus,  

slaan ze om: "houd moed, sta op, hij roept je".  

Eerst snauwen ze hem iets toe, om hem zijn plaats te wijzen:  

blijf aan de rand van de weg.  

En vlak daarna spreken ze hem moed in.  

Wat moet je met zulke mensen? 

 

Draaien om als een blad aan de boom.  



 

Bartimeus de bedelaar is niet alleen overgeleverd  

aan hun goedgeefsheid maar ook nog  

aan hun kuren, grillen en stemmingen. 

 

Wat is er gebeurd dat ze binnen een paar minuten  

precies het tegenovergestelde zeggen?  

 

En hoeveel is het woord van een mens nog waard  

als dat kan?  

En misschien nog belangrijker: zijn wij ook zo?  

 

Het zijn allemaal godsdienstige mensen,  

en ook nog met godsdienstige dingen bezig:  

ze zijn op weg naar het paasfeest in Jeruzalem.  

 

Dat waren mijn eerste gedachten.  

En in die richting wilde ik dus van wal steken vanmorgen... 

 

 

 

---focus--- 

 

Maar ik ben maandagavond eigenlijk een beetje  

tot de orde geroepen  

bij het Oecumenisch Bijbellezen.  

Want die insteek is behoorlijk negatief, niet zo vleiend  

voor de mensen en hun motieven.  

 

Je kunt die omslag ook positief zien, zeiden een paar mensen.  

 

Want al deze mensen lopen met Jezus mee,  

en zij zijn helemaal gefocust op Jezus.  

Zij willen niets missen van wat hij zegt  

of wat hij doet.  

 

Dan is een bedelaar langs de weg een beetje storend.  

Die leidt af van de persoon waar alles om draait.  

 

Maar als Jezus zelf zich richt tot die ene blinde bedelaar,  

dan gaan zij daar graag in mee.  

 

Zij willen bij Jezus horen, en wat hij gaat doen,  

daar doen zij van harte aan mee.  

 

Jezus inspireert hen ertoe om belangstelling  

voor die bedelaar op te brengen.  



 

Nou nee, ik ben niet tot de orde geroepen, zo zwaar was het niet. Maar laat 

ik zeggen: mijn focus is veranderd.  

 

 

---zien--- 

 

Focus is wel een treffend sleutelwoord voor dit verhaal  

rond Bartimeus.  

 

De evangelist Marcus heeft aan het begin en aan het eind  

van de lijdensaankondigingen van Jezus  

de ontmoeting met een blinde.  

 

Daarmee plaatst hij het lot van Jezus die op weg naar Jeruzalem is,  

binnen het kader van de vraag:  

kun je het wel goed zien?  

 

Bartimeus is daarbij de tegenhanger van de leerlingen.  

 

Want die reageren niet op de woorden van Jezus  

over zijn te verwachten lijden.  

Die zijn gewoon bezig met een indrukwekkende prijsuitreiking:  

zij willen links en rechts van Jezus zitten  

in het koninkrijk.  

Ze zien het gewoon niet.  

 

Maar nu Bartimeus.  

Hij is blind maar hij ziet veel meer dan alle anderen!  

 

Ze vertellen hem dat Jezus van Nazaret langskomt,  

maar hij roept, schreeuwt: Jezus, zoon van David. 

 

Hij kent de schriften.  

En hij kent het verlangen, het messiaans verlangen,  

dat er in zijn hart leeft.  

 

Hij, Bartimeus, de man aan de rand van de weg,  

hij, die niemand zag zitten, die kan zien!  

Die ziet als enige goed!  

 

Over focus gesproken... 

 

 

"Heer ontferm u over mij" - de psalmen kenden deze uitroep,  

gericht tot God, 

Bartimeus is de eerste die deze roep tot Jezus richt. 



 

Daarmee zegt hij: in deze Jezus van Nazaret  

is de God van Israel werkzaam.  

 

Bartimeus, de blinde - hij kan het zien! 

 

 

 

---kyrie--- 

 

En in de tijd van de eeuwen  

is de roep van Bartimeus in de  

liturgie van de kerk terechtgekomen: 

Heer ontferm u. 

 

Een hart onder de riem voor mensen 

die hopen en verlangen  

dat wat God wil werkelijk wordt 

hopen en verlangen tegen de klippen op. 

 

Tegen andere stemmen in die het zwijgen op willen leggen. 

Net als bij Bartimeus. 

 

Daarom is dat kyrie aan het begin van de kerkdienst  

zo belangrijk. 

We benoemen wat ons hindert in de wereld,  

in de mensen, om op God te vertrouwen. 

 

Maar we zeggen daarmee ook,  

dat wij onze focus, onze blik,  

scherp willen houden.  

 

Want, dat zegt ons het verhaal van Bartimeus,  

wie de behoeftigen aan de rand van de weg  

niet ziet,  

die kan ook Jezus niet goed zien.  

Die heeft een verkeerd beeld van Jezus. 

 

Een verkeerde focus.  

 

En: het kyrie is om onze houding te zuiveren.  

Om ons er van bewust te zijn dat wij  t.a.v. God  

altijd verwachtende, verlangende,  

behoeftige mensen zijn.  

 



Dat we het niet kunnen stellen zonder dat wij  

van zijn aandacht voor ons  

en onze lotgevallen zeker zijn. 

 

Want alleen mensen, vertrouwd met behoefte en verlangen,  

zoals deze bedelaar,  

zien wat Jezus kan betekenen. 

 

En wie weet, gaat er ook van onze schouders een mantel afglijden.  

Iets dat ons leven kenmerkt.  

Een aangenomen of een opgedrongen identiteit,  

die we verwachtingsvol achterlaten  

omdat we in de ogen van Jezus de eeuwige liefde hebben gezien.  

 

En ons leven verandert. Bijna zoals dat van Bartimeus.  

 

Dat wij zijn liefde voor de mensen  

en zijn lijden aan die mensen hebben gezien  

- en hem tóch volgen op zijn weg.  

 

 

 

---geloof--- 

 

Het verhaal over Bartimeus gaat door als een genezingsverhaal.  

Hij is genezen van zijn blindheid.  

 

Maar die genezing wordt eigenlijk nauwelijks genoemd.  

Er is geen aandacht voor.  

Wat Jezus zegt, wat hij doet, hoe het in zijn werk gaat.  

De genezing gebeurt min of meer tussen de regels door.  

Daar gaat het Mk niet om.  

Daar ligt niet zijn focus. Waar dan wel? 

 

Bij het geloof van Bartimeus.  

 

Uw geloof heeft u gered.  

Jezus zelf plaatst dat geloof in de aandacht.  

Als Jezus een focus heeft, dan is dit het.  

 

Het geloof, het vertrouwen, waardoor Bartimeus  

is doorgegaan met roepen, schreeuwen,  

ondanks de stemmen die hem  

het zwijgen op wilden leggen.  

 



Die bij zijn verlangen bleef, die zijn Godsvertrouwen  

een volume gaf dat niet meer te negeren viel.  

Dat geloof, dat staat in de focus van Jezus.  

 

En dat kan misschien een aanmoediging zijn,  

een hart onder de riem.  

 

Dat we het vertrouwen, het verlangen, de hoop  

- meer is het niet -  

niet de mond laten snoeren.  

 

Dat we durven laten merken,  

ook naar wie daar niet om vraagt,  

dat wij mensen met verlangen en vertrouwen zijn,  

behoeftigen,  

tegen de klippen op,  

tegen de stemmen van mensen in,  

vertrouwen op God die de mensen ziet. 

 

 

En ja, laten we ook meedoen in Jezus' aandacht voor 

wie er aan de kant van de weg zitten, 

 

laten we hem volgen op die weg, 

laten wij een verlengde arm zijn 

voor zijn aandacht voor de mensen 

en laten we die aandacht niet in de weg staan. 

 

Laten we de mensen duidelijk maken, 

door ons gedrag en onze woorden 

dat God vol van aandacht is voor ieder mens. 

 

 

Amen 

 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
lied Liedboek 534   Hij die de blinden... 
 


