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Stadskerk Nijmegen (OCP), 24 oktober 2021, ‘Het zien van de weg en het gaan van de 

weg’ 

Voorganger:  Leo Oosterveen, dominicaan  

 

[1e lezing: Jesaja 59, 8-19] (Nieuwe Bijbelvertaling) 

8 De weg van de vrede kennen ze niet, 

waar zij gaan is geen recht te ontdekken. 

Ze begeven zich op kronkelpaden; 

wie daarop wandelt kent geen vrede. 

9 Daarom blijft het recht ver van ons 

en is gerechtigheid voor ons onbereikbaar. 

Wij hopen op licht, maar het is duister, 

op een sprankje licht, maar we dolen in het donker. 

10  We tasten als blinden langs de muur, 

we tasten rond als iemand die niets kan zien. 

Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert, 

in de kracht van ons leven lijken we dood. 

11 Wij allen grommen als beren, 

we klagen en kreunen droevig als duiven. 

Wij hopen op recht, maar het is er niet, 

op redding, maar ze blijft ver van ons. 

12 Want talloos zijn onze misdaden jegens u, 

onze zonden getuigen tegen ons. 

We zijn ons van onze misdaden bewust 

en erkennen ons wangedrag: 

13 we zijn opstandig en de HEER ontrouw, 

we zijn afvallig van onze God, 

we zijn belust op bedrog en onderdrukking, 

zwanger van leugens brengen we onwaarheid voort. 

14 Het recht is verdrongen 

en de gerechtigheid blijft ver van ons; 

de waarheid struikelt op straat 

en de oprechtheid krijgt nergens toegang. 

15 Zo laat de waarheid verstek gaan, 

en wie het kwaad wil mijden, wordt uitgebuit. 

Maar de HEER zag het, 

en het was slecht in zijn ogen 

dat er geen recht meer was. 
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16 Hij zag dat er niemand was, 

hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos. 

Op eigen kracht bracht hij redding 

en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. 

17 Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan 

en zette de helm van de redding op zijn hoofd. 

Hij deed het kleed van de vergelding aan 

en hulde zich in de mantel van de strijdlust. 

18 Hij zal ieder naar zijn daden vergelden: 

woede voor zijn vijanden, 

wraak voor zijn tegenstanders; 

ook op de eilanden wreekt hij zich. 

19 In het westen zal men de naam van de HEER vrezen 

en in het oosten zijn majesteit. 

Want hij zal komen met de kracht 

van een rivier in een smalle bedding, 

voortgestuwd door de adem van de HEER. 

 

[Evangelie:Marcus 10,46-52] (Nieuwe Bijbelvertaling) 

46 Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote 

menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere 

Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47 Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, 

begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ 48 De 

omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde 

des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 49 Jezus bleef staan en zei: 

‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ 

50 Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 51 Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt 

u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ 52 

Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en 

hij volgde hem op zijn weg. 

 

[overweging:] 

Sla je slag, grijp je kans! Zo zou je het evangelie van vandaag kunnen lezen. Bartimeüs 

laat zich immers niet afschrikken door de leerlingen en omstanders die hem, in zijn 

noodkreet, de mond willen snoeren. Ze zeggen tegen hem dat hij zich gedeisd moet 

houden en Jezus met rust moet laten als hij er aankomt. Bartimeüs laat zich dit niet 

gezeggen, integendeel, hij roept nog harder. Als verschoppeling, een blinde bedelaar, 

kan hij moeilijk anders. Hij heeft geen perspectief en niets te verliezen. De aankomst van 
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Jezus kan voor hem het einde zijn van zijn ellende, armoede en isolement. Geen wonder 

dat hij voor zichzelf opkomt en assertief de menigte trotseert. Je zou kunnen zeggen dat 

Bartimeüs staat voor iedereen die zelf moet opkomen voor zijn of haar eigen bevrijding, 

emancipatie en welzijn. Dat zijn immers dingen die je niet zomaar in de schoot 

geworpen krijgt, zeker niet als je hoort tot de onderklasse en gemarginaliseerden. Juist 

dan moet je dubbel en dwars opkomen voor jezelf, voor je eigenbelang. Anders 

verandert er niets. In die zin lijkt Bartimeüs een heel modern iemand, hij staat voor allen 

die willen wegbreken uit lijden, ontrechting en uitsluiting. 

 Ik wil niets afdoen aan zo’n lezing van dit evangelie. Zij hoort tot de beste 

bevrijdingstheologische traditie die de voorkeursoptie voor de armen en hun 

emancipatiedrang centraal stelt. En voor zo’n lezing is veel te zeggen. Zij staat 

bovendien in de traditie van de zaligsprekingen uit de Bergrede (Mt 5). Immers, kun je in 

het verlengde van deze zaligsprekingen niet zeggen: zalig de blinden, want zij zullen het 

rijk Gods zien, zalig de bedelaars, want zij zullen aanzitten aan het hemels gastmaal?  

In deze overweging kies ik echter voor een wat andere insteek om de betekenis 

van dit verhaal voor het voetlicht te brengen. Wie is Bartimeüs eigenlijk en welke spiegel 

wil het verhaal onszelf voorhouden in de persoon van deze blinde bedelaar? 

 Bartimeüs confronteert ons als blinde met onze eigen blindheid. Jesaja zegt in de 

eerste lezing: “We tasten als blinden langs de muur, we tasten rond als iemand die niets 

kan zien. Op klaarlichte dag struikelen we alsof het schemert, in de kracht van ons leven 

lijken we dood.” (Jes. 59,10) Vele jongere hoger opgeleiden, zo blijkt uit onderzoek, 

beproeven op dit moment hun geluk in allerlei leefstijlen, maar ervaren een grote leegte 

en gebrek aan zin. Zij blijven met de vraag zitten: wat is echt van waarde, wat geeft echt 

richting en oriëntatie aan je leven?  

En dan zijn er de velen die zoeken naar recht en gerechtigheid, maar hoever weg 

zijn die wel niet? Jesaja zegt: “Daarom blijft het recht ver van ons, gerechtigheid is voor 

ons onbereikbaar, het is duister, we hopen op een sprankje licht, maar we dolen in het 

donker.” (Jes. 59,9). En hij vervolgt: “Wij hopen op recht, maar het is er niet, redding is 

voor ons onbereikbaar. Het recht is verdrongen. De waarheid struikelt op straat” (Jes. 

59,11.14). De blinde Bartimeüs wijst ons in de woorden van Jesaja op onze eigen 

blindheid als het gaat om gerechtigheid veraf en dichtbij. Vluchtelingen worden 

teruggeduwd achter verre grenzen en hekken, gedupeerden van belastingdiensten 

verkeren sinds jaar en dag in ontreddering. Die waarheid willen we maar niet onder 

ogen zien, zij “struikelt op straat.” En dit laatste gaat zeker ook op voor onze zorg voor 

het behoud van de aarde. De waarheid is duidelijk. We moeten haar tot het uiterste 

beschermen, maar ook deze waarheid struikelt telkens. “Zwanger van leugens brengen 

we onwaarheid voort.” , zegt Jesaja (59,13). Onze verantwoordelijkheid voor de aarde 

schuiven we telkens voor ons uit. Daarmee zijn we ziende blind, even blind als 
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Bartimeüs of misschien nog wel veel erger. Al deze vormen van blindheid, is dat het wat 

Bartimeüs ons te zeggen heeft? Zeker, maar het verhaal gaat intussen verder. 

Bartimeüs ziet weliswaar niet, maar hoort wel. En ook als horende houdt hij ons 

een spiegel voor. Bartimeüs hoort dat Jezus eraan komt. Dit resoneert bij hem 

onmiddellijk op een dieper niveau. Want met het horen gaat hij meteen over tot een 

smeekbede die een belijdenis inhoudt: “Jezus, zoon van David, heb medelijden met mij.” 

(Mc 10,48). Hij gelooft en hij belijdt in Jezus de Messias te ontmoeten. Het is dit geloof 

dat Jezus beantwoordt met de genezing van zijn zicht. 

Ook al zijn wij blind, Bartimeüs houdt ons hier voor dat wij de aankomst van 

Gods heil kunnen horen en dat wij ons daarvoor niet doof mogen houden. Op het 

gehoor af kunnen we daarin werkelijk geloven. Het geloof is immers uit het gehoor, 

zoals Paulus zegt (Rom.10,17). En zo maakt Bartimeüs waar wat Jezus tegen zijn 

leerlingen zegt: zalig zij die niet zien en toch geloven (Joh. 20,29). Ook al zien we de 

richting niet waarheen we moeten gaan, ook al is er geen gerechtigheid om ons heen te 

zien, toch kunnen wij horen waar heil en genezing zich aandienen, toch kunnen wij de 

tekenen van de tijd verstaan, wanneer wij naar de Messias luisteren. 

Het verhaal gaat nóg verder. Bartimeüs hoort, gelooft en belijdt. Maar daar blijft 

het niet bij. Door zijn geloof vallen hem de schellen van de ogen, ziet hij wat belangrijk is 

en wat niet, ziet hij een richting voor zich, de weg van Jezus, en hij volgt hem na op zijn 

weg. Wat begint als een genezingsverhaal eindigt als een navolgingsverhaal. Bartimeüs 

gaat met Jezus mee en dat betekent vanaf dit hoofdstuk in Marcus 10: hij gaat met 

Jezus’ laatste tocht mee, tot in Jeruzalem, tot op Golgotha. En hij doet dit 

onvoorwaardelijk, zonder om gunsten te vragen, zoals Jezus’ leerlingen dat in de 

voorafgaande perikoop deden toen zij bedelden en streden om de beste en mooiste 

plaats naast Jezus in het paradijs (Mc 10,37). Jezus dient hen daar van repliek: wie van 

jullie de belangrijkste wil zijn, zal anderen moeten dienen (Mc 10,43). Jullie moeten 

nergens aanspraak op maken. Bartimeüs, de pretentieloze sloeber, is zo’n dienaar. Hij 

vraagt niet. Hij doet. En hij gaat. En daarmee houdt Bartimeüs ons ten slotte déze 

spiegel voor: zijn ook wij bereid de weg van de navolging te gaan? 

Het evangelie over Bartimeüs laat zien dat wat begon als een schreeuw om 

verlossing uit zijn eigen persoonlijke ellendige situatie en om verbetering van zijn 

uitzichtsloos bestaan, eindigt in veel meer dan dat: n.l. in het betreden van de weg van 

de vrede, de Pax Christi. En we weten, die weg is een weg op het snijvlak van dood en 

leven. Die weg heeft een richting en leidt naar christelijke overtuiging tot de hoogste 

bestemming van de mens, maar die weg kan ook smartelijk en pijnlijk zijn. Altijd zijn we 

daarom aangewezen op het “Zoon van David, heb medelijden met mij”. Dat op onze 

weg dit kyrie-gebed van Bartimeüs ons dagelijks mag vergezellen. 
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Moge het zo zijn. 

 

Leo Oosterveen o.p, lcn.oosterveen@hetnet.nl 
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