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overdenking
Gemeente van onze Heer Jezus Christus,
lieve mensen van God,

Moet je kijken! Daar zit hij weer, op zijn vertrouwde plekje langs de weg: Bartimeüs, 
Bar-Timeüs, de zoon van Timeüs. Kijk nou toch: daar zit hij weer, net als alle 
voorgaande jaren, als wij pelgrimeren naar Jeruzalem, om daar het Grote 
Pesachfeest te vieren. Met zijn hoofd gebogen, zijn handen geopend om een 
aalmoes te ontvangen, deze blinde bedelaar. We weten hoe hij heet, hij is een 
bekend gezicht geworden op onze reis, hij heeft een naam en een afkomst. Hij heeft 
het slim bekeken, om precies hier te gaan zitten, want hij weet heel goed dat wij 



pelgrims gewetensvol op moeten gaan naar het Heiligdom van de Tempel, dat wij 
niet mogen vergeten wie aan de kant van de weg en aan de rand van de 
samenleving bestaan. En zeker nu we in Jericho zijn en Jeruzalem nadert en onze 
gewetens zachter zijn, onze offervaardigheid sterker wordt, zijn wij bereid om hem 
iets te geven. Zo doen wij dat al jaren, Bartimeüs is een vertrouwd gezicht op de weg
van onze pelgrimage.  

Wat gebeurt daar?! Hoor jij dat ook dat Bartimeüs opeens begint te schreeuwen, 
luidkeels te roepen….? Wat krijgen we nou! Dat doorbreekt toch ons vredig wandelen
op weg naar Jeruzalem. Wat is er aan de hand? Het kan toch niet zijn dat hij te 
weinig aalmoezen krijgt, want volgens mij krijgt ie er genoeg. Wat is me dit voor 
toestand. Hoor! Hij roept: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ Huè 
David, Iesou, ele-eson me! Laat hem zijn mond houden! De omstanders, zo staat 
geschreven snauwden hem toe zijn mond te houden, ze berispten hem en zeiden dat
hij zijn mond moest houden. 

We zien hier één van de vijf verschillen in de tekst tussen de Nieuwe Bijbelvertaling 
van 2004 en die van 2021, die kortgeleden uitkwam. De verschillen zijn niet enorm, 
maar geven net een ander accent her en der. De basis van de tekst is zeker dezelfde
gebleven, dus je kunt je versie uit 2004 gerust blijven gebruiken en je hoeft je niet 
gedwongen weten die van 2021 te gebruiken. Toch bleek het wel leerzaam te zijn de 
verschillen te zien, zo bleek afgelopen dinsdag toen we met een groep 
gemeenteleden dit verhaal bestudeerden. Want wat bewoog de omstanders om 
Bartimeüs tot zwijgen te brengen? Was het omdat hij hun rust verstoorde? Of was 
het om Jezus te beschermen, je gaat toch niet zomaar wat roepen naar Jezus, die 
heeft zijn rustige pelgrimage toch ook verdiend? Of zit het hem in dat Zoon van 
David, heb medelijden met mij?

De zoon van Timeüs roept de Zoon van David aan, daar kon de angel wel eens 
zitten. Want immers, kortgeleden nog was er dat felle twistgesprek over de afkomst 
van Jezus. Hij komt uit Nazareth en uit Nazareth in Galilea kon toch niets goeds 
voortkomen? Zo keek men in Judea op Galilea neer, dat was een minderwaardige 
regio. Nee, de Christus moest uit Bethlehem, dus Judea komen, dat had de Schrift 
toch geschreven? En nu roept de blinde bedelaar Jezus aan als Zoon van David, dus
uit het Koningsgeslacht van David. Hoe komt hij daar bij? Wellicht omdat hij geloofde 
dat Jezus de Christus was. Bartimeus laat zich niet tot zwijgen brengen en begint 
nog harder te roepen: Zoon van David, heb medelijden met mij, eleïson me. 

Dat is het precieze moment dat Jezus blijft staan. En zegt: Roep hem! En de menigte
die Bartimeüs net nog het zwijgen oplegde, zegt nu tegen de blinde man: Houd 
moed, sta op, Hij roept je. Het is alsof ze opeens de roeping van Jezus verstaan. En 
zij die roeping doorgeven aan Bartimeüs. 

Roeping, ja dat bijzondere woord, dat ook in verband wordt gebracht met een ambt in
de gemeente. In de jaren dat ik hier predikant ben hebben we bij voorbereidingen op 
een bevestigingsdienst van ambtsdragers meerdere malen gesproken over dat 
woord: roeping. Dat woord kan als zwaar overkomen, ‘ik heb geen stem gehoord’, ‘ik 
heb niet het licht gezien’, ‘ik wil wel mijn verantwoordelijkheid op me nemen als de 
gemeente me vraagt een taak op me te nemen’.  En zo groeide de formulering die 



straks ook als vraag aan Karin zal klinken: ‘Herken je in de vraag om dit ambt in deze
gemeente op je te nemen de uitnodiging van God die ons vraagt om naar vermogen 
onze verantwoordelijkheid te nemen om Hem te helpen zijn gemeente op aarde te 
dienen en op te bouwen?’ 

In dat licht lees ik de roeping van Bartimeüs ook. Die gaat via de menigte, via de 
gemeente. Want Jezus richt eerst niet rechtstreeks tot Bartimeüs, Hij geeft de 
mensen de opdracht om hem te roepen. En zij verstaan dat zo dat zij zeggen: ‘Heb 
moed, sta op, Híj roept je.’ Bartimeüs had al het lef om te roepen om ontferming en 
Jezus aan te spreken op zijn ware afkomst: Zoon van David. Dit was een kernachtige
geloofsbelijdenis: Hij wist, de Christus wandelt hier voorbij. Bartimeüs hoeft zich niet 
te bedenken en werpt zijn kleed af, springt op en gaat naar Jezus. Zie je het voor je: 
de man die altijd daar zat, in gebogen houding, het gezicht naar de grond, de handen
geopend voor een aalmoes, hij springt op! En gaat naar Jezus, wellicht op de tast, 
maar trefzeker, hij weet precies waar hij wezen moet! En daar staan ze dan, vlak bij 
elkaar, de opgestane Zoon van Timeüs bij de Zoon van David die zijn grote 
opstanding tegemoet gaat in Jeruzalem waar de pelgrimage op aangaat. 

Na alle schreeuwende commotie: eerst Bartimeüs die roept, dan het volk dat snauwt 
en schreeuwt, dan Jezus die roept, komt er nu een vredige kalmte, als Bartimeüs en 
Jezus oog in oog staan. Nou ja, nog niet letterlijk, de ogen van Bartimeüs zijn nog 
toegesloten, maar zijn hart staat al open, zijn hart dat net als hijzelf opgesprongen is,
bij het herkennen van Jezus. En Jezus vraagt: wat wil je dat ik voor je doe? En 
Bartimeus antwoordt: dat ik weer kan zien, vertaling 2004, of: dat ik kan zien, 2021. 
Dat is meer dan een subtiel verschil. Het een suggereert dat Bartimeüs niet blind 
geboren is, maar blind geworden is, het andere meer dat hij altijd al blind was. 

Dit is toch wel een gevoelig thema, zo bleek ook in de voorbereidingsgroep. Want als
je zelf bekend met met blindheid, een visuele beperking en je hoort dit verhaal dan 
denk je daaraan, aan hoe jezelf steeds minder kunt zien, of aan een geliefde die niet 
meer kan of kon zien. Dat roept het op, en dan ook de pijn die dat teweeg brengt en 
bracht. Geef dat ik weer kan zien, hoevelen zullen dat niet bidden, terwijl het licht in 
de ogen niet terugkeert. 

De vraag is, en dat komt bij ieder genezingsverhaal weer aan de orde, is of het de 
evangelisten te doen is om een medische genezing, of dat zij er een diepere, 
innerlijke laag mee bedoelen. Dat ik weer mag zien, dat ik mag zien, dat ik mag 
inzien, dat ik weer perspectief zie na een duistere donkere neerslachtige tijd, dat ik 
weer wat vreugde mag kennen nadat ik zolang aan de kant zat en alles duister leek. 
Dat ik U mag zien, U van Wie ik geloof dat U mij kunt helpen, dat U zich mijner 
ontfermt!

We lazen dinsdag nog een vertaling, daartoe geïnspireerd door Karin die deze 
aandroeg laatst. Het is de vertaling van Thomas Naastepad. Daarin zegt de blinde op
de vraag van Jezus ‘wat wilt ge dat ik u doen zal’….: Rabboeni, mijn meester, dat ik 
zal Opzien. Dat ik zal opzien. Dat ik mijn gebogen hoofd naar boven mag wenden, 
dat ik U mag zien, die met uw liefdevolle ogen mij aanziet. Nee, niet die op mij 
neerkijkt, zoals vele anderen dat doen, maar die mij aanziet. Die mij roept en 
antwoord geeft. Die een verbinding met mij aangaat. Die mijn naaste wil zijn. Die mij 
in verbinding brengt met mijn medemensen, die mij onderdeel maakt van het grote 



geheel, waar ik zo lang buiten stond. Die mij meeneemt in uw beweging. Dat ik mag 
Opzien, omhoog kijken naar de zon, dat er licht op mij valt, dat ik uw stralend 
aangezicht mag zien. Dat ik niet alleen mag Opzien, maar ook Opstaan. 

Dan is het enige dat Jezus nog zegt: ga heen, uw geloof heeft u gered. Ga heen, dat 
geeft keuzemogelijkheid, zo van: ga je gang, voel je vrij, doe wat goed voelt. 
Maar wat doet Bartimeüs als zijn ogen wijd open gaan en hij opziet naar het gelaat 
van Jezus, als zij nu dus echt oog in oog staan: hij gaat Jezus volgen, hij gaat mee 
op weg naar Jeruzalem. Hij wordt onderdeel van het grote geheel van mensen die 
altijd aan hem voorbij gaan, nu wordt hij één met hen. Eén met hen die in de Stad 
van Vrede mogen zijn. De plaats van gerechtigheid, het oord van het diepe inzicht 
dat wij allen welkom zijn in het Huis van de Eeuwige, die zijn Aangezicht over je doet 
lichten en die je vrede geeft.

Amen


