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titel: Wie is er blind? 

Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Een mooi en duidelijk verhaal, de genezing van een blinde bedelaar. De bedelaar 
gaat weer zien en hij is blij, en volgt Jesus op zijn weg. Een mooi en duidelijk verhaal, 
goed om te zien, een helder beeld. Net zo helder als toen ik deze morgen naar de 10 
kerk kwam, een uurtje later dan anders, helder van geest, nog meer uitgeslapen dan 
anders, een prachtige morgen.  
Daar houd ik wel van, van duidelijke verhalen en van heldere berichten. Graag weet 
ik waar ik aan toe ben en ik denk dat ik daarin niet de enige ben. Een helder zicht, 
het is fijn. Een mens heeft regels nodig, zo hoorde ik deze week iemand zeggen, 15 
kinderen en volwassenen hebben regels nodig. Zo dat je weet waar je aan toe bent 
en een heldere kijk hebt. Want blind zijn, het is een beperking. En daarom is dit een 
mooi verhaal, prachtig. Ik zou nu al “amen” kunnen zeggen, dan kunnen we vlot aan 
de koffie, maar dat doe ik dus niet.  
Want het is de vraag of dit verhaal wel zo helder is. Wie is er blind in dit verhaal? Je 20 
zou zeggen dat de blinde de bedelaar is, de evangelist Marcus vertelt dat hij een 
blinde bedelaar is. Ja, maar in het evangelie staat er ook bij dat hij Bartimeüs heet, 
en de zoon van Timeüs is. En in het Aramees, de taal van Jesus waarschijnlijk, 
betekent “Bar” zoon. En Timeüs zou via het Grieks “eerwaarde” kunnen betekenen.  
Een “eerwaarde” man die de vader is van een blinde. De vader van een blinde 25 
bedelaar, maar deze vader wist toch wel van het gebod dat je als vader, als familie 
voor je familie moest zorgen? En waarom moet Bartimeüs dan bedelen? Wie is er 
blind in dit verhaal, is dat Bartimeüs of is dat zijn famlie die hem aan het lot 
overlaat?Wie is er blind, als er überhaupt mensen moeten bedelen, is dan een 
samenleving blind? Wie is er blind als in een samenleving mensen afhankelijk zijn 30 
van de voedselbank?  
Wie is er blind in dit verhaal als de blinde bedelaar roept en Jesus roept. “Zoon van 
David, Jesus, heb medelijden met mij!” Zoon van David, het is een mooie term en het 
dekt de lading. In grote delen van het evangelie naar Marcus is het de vraag wie 
deze Jesus is, deze blinde ziet hem behoorlijk scherp. Wie is er blind? En ook, wie is 35 
er blind als de omstanders deze blinde bedelaar verbieden om te roepen, wie is er 
blind als ze hem toesnauwen dat hij zijn mond moet houden? Wie is er blind? De 
omstanders denken wel dat ze scherp zien en weten hoe het moet en vooral hoe het 
niet moet, maar ondertussen zijn zij meer blind dan Bartimeüs.  
Maar goed, Jesus geneest deze blinde, dat is toch wel duidelijk en helder. Dat beeld 40 
zien wij als lezers en horen wij als hoorders toch wel? Nou, dat is de vraag. Wie 
geneest, wie is de genezer? Ik ben geneigd om te zeggen dat de blinde bedelaar 
voor een groot deel zichzelf geneest en eigenlijk al heel scherp ziet vanaf het begin. 
Hij roept, hij roept nog eens, en hij staat op en gooit zijn mantel af. Zijn mantel gooit 
hij af. Als Marcus, de evangelist, iets opschrijft dan is dat altijd met een reden. 45 
Marcus is vrij kort van stof namelijk, dus als hij iets opschrijft dan heeft dat een 
functie. Bartimeüs gooit zijn mantel af. Wat betekent dat, zo vroeg ik me af en zo 
vraag ik me af. Ik las ergens deze mantel misschien wel zijn hele bezit was. En dat 
zou kunnen, een bedelaar bezit misschien niets meer dan een mantel die hem 



overdag warm houdt en 's nachts functioneert als deken en hem dan ook warm houdt 50 
in de open lucht. De mantel als het hele bezit en de bedelaar gooit die mantel af en 
doet dan meer dan eerder in dit hoofstuk een rijke man die geen afstand kan doen 
van zijn bezit. Dat is vanmorgen niet gelezen, maar komt eerder in dit hoofdstuk voor. 
Een rijke man, die geen afstand kan doen van bezit, deze blinde ziet het scherper en 
doet wel afstand. Mantel als bezit, mantel is ook een omhulling en soms een 55 
verhulling. Wie de mantel afgooit laat zichzelf zien. Niet dat deze blinde bedelaar 
naakt voor Jesus stond, maar hij laat zichzelf wel zien. Een mantel kan verhullen, 
een mantel kan een facade zijn, zoals de facades aan sommige huizen. Groter lijken 
dan je bent, zonder bouwkundige noodzaak. De facade van sommige kerken in het 
Groningerland. Groter gebouwd dan nodig, groter gebouwd om groter te zijn dan de 60 
kerk in het dorp verderop, ter meerdere eer en glorie van de familie die de bouw 
betaalde. Een facade, als een mantel die verhult.  
Wie is er blind? Wie is er blind als hij of zij denkt dat een facade nodig is? Wie is er 
blind als hij of zij zich niet durft te laten zien maar verhult, meer verhult dan nodig?  
We tasten als blinden langs de muur, we tasten rond als iemand die niets kan zien. 65 
Woorden van Jesaja van 2500 jaar geleden, woorden uit een andere tijd en toch ook 
wel herkenbaar. En soms lijkt het er op dat mensen er bewust voor kiezen om blind 
te zijn, er bewust voor kiezen om niet helder te zien, niet te willen zien. Zou die ene 
prins van Saudi-Arabië daar ook last van hebben? Er is iemand vermoord, 
hoogstwaarschijnlijk op uiterst brute wijze, maar wil hij het wel zien en wil hij echt 70 
zoeken naar de daders? Of is het voordelig dan om blind te zijn? Willen degenen die 
opnieuw starten met een wapenwedloop ook graag blind zijn, blind voor de risico's? 
Zijn wij blind als het gaat om de manier waarop we met de aarde om gaan? Zijn wij 
blind als we gewoon blijven adverteren met goedkope vliegreizen met gratis wifi als 
levensvoorwaarde voor de moderne mens terwijl we bijna dagelijks de gevolgen 75 
merken van de opwarming van de aarde? En het was al ruim 40 jaar geleden dat de 
club van Rome waarschuwde, maar wilden we het niet zien? Zijn wij blind en 
grommen we als beren en klagen en kreunen wij als duiven, zoals Jesaja schrijft en 
spreekt?  
Gooi de mantel maar af, zoals Bartimeüs, weg met de facades, weg met onnodige 80 
omhullingen, laat jezelf maar zien en geef zo maar een helder en duidelijk beeld. En 
dat komt ook, dat zal er zijn. De Heer zag het en op eigen kracht bracht hij redding, 
op eigen kracht liet Bartimeüs de mantel los, zo brengt God redding, op eigen kracht 
van de mens, van de mens die wil volgen.  
Zijn wij blind? Wij zullen zien. Wij zullen zien wat is en wat kan. En het avondmaal is 85 
daarvan een teken. Bij het avondmaal wordt zichtbaar wat is en wat kan, bij het 
avondmaal wordt de weg van Jesus zichtbaar en daarmee de weg van mensen. Bij 
het avondmaal is een mantel voor de warmte en niet als verhulling. Bij het 
avondmaal zien wij de medemens en dus elkaar als gelijkwaardig. Geen arm en rijk, 
maar arm en rijk bij elkaar, geen bedelaar, ieder ontvangt als uit de hand van de 90 
Heer. Geen bedelaar, maar Bartimeüs is er wel bij, als één van degenen die brood 
deelt en breekt, deze die als eerste zag. Zijn familie, zijn vader is erbij, die leert zien, 
regeringsleiders zijn erbij, om te zien en om te weten. Wij zijn erbij, om te zien en om 
te weten wat is en wat zal zijn. De beren zijn erbij, de grommende beren die zijn in de 
diepste duisternis. De duiven zijn erbij, die niet meer klagen en kreunen maar koeren, 95 
de duiven als teken van de vrede, de duiven als symbool van de Geest van God.  
Dat is het teken dat Jesus heeft ingezet en dat in alle vormen aanwezig is.  
Wie is er dan blind? Niemand in Gods ogen. Amen.  
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