
 

 

OVERWEGING  

 
 

Ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat in onze samenleving, net als Bartimeüs, heel veel mensen 

langs de kant van de weg staan. Hoeveel mensen staan er letterlijk aan de rand van onze 

samenleving? Ik denk dat we niet eens zo ver hoeven te zoeken. Mensen die leven zonder 

uitzicht, die wachten, afhankelijk zijn. Die letterlijk tot stilstand zijn gekomen en nu om hulp 

moeten vragen. Misschien zijn we het zelf wel die langs de kant zijn komen te zitten.   

 

Wie bijvoorbeeld ernstig ziek werd, ontslagen werd, te leven heeft met blijvende beperkingen, 

wie anders is dan de rest… die weet hoe eenzaam het kan zijn als je aan de zijlijn staat. Hoe 

moeilijk het is om afhankelijk te zijn van wat anderen je geven. Hoe je letterlijk of figuurlijk in 

den blinde tast, niet weet hoe het verder moet. Dat doet pijn, en zet je stil.  

 

Zo ook Bartimeüs: een blinde bedelaar. Hij zit aan de kant van de weg, letterlijk aan de rand 

van het maatschappelijk leven, van het sámenleven. Hij staat model voor al die ontelbare 

mensen die buiten de maatschappij staan en speuren naar licht op hun levensweg. Hij zit daar, 

wat moet hij anders?  

 

Het verhaal van de blinde bedelaar Bartimeüs komt bij Marcus niet zomaar uit de lucht vallen. 

Het beeldende verhaal staat in de context van allerlei voorbeelden van niet zien. Farizeeërs die 

zich blindstaren op de wet, leerlingen die zich blindstaren op macht en eer, de rijke jongeling 

die zich blindstaart op bezit, zoals vorige week centraal stond. Eerder in Marcus verzucht Jezus: 

‘Begrijpen jullie het nu nog niet? Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar 

horen niet?’ Het lukt Jezus op zijn reis niet om aan de leerlingen duidelijk te maken waar het 

Hem om gaat.  

 

En dan komt Jezus aan in Jericho. Het is de laatste halte voor Jeruzalem. Jeruzalem gloort als 

het ware. En Jezus predikt daar, zegent, geneest  en probeert aan zijn leerlingen nogmaals 

duidelijk te maken wat Hem zo aan het hart gaat. Een lastige klus, want écht begrijpen doen 

de leerlingen het nog steeds niet. Zij lijken ziende blind te zijn. 

En als Jezus de stad uitloopt, met al zijn gevolg, dan zit buiten de muren van Jericho, langs de 

kant van de weg Bartimeus. Hij weet dat Jezus voorbij zal komen en hoort de stoet steeds 
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dichterbij komen, en vanaf zijn zitplaats schreeuwt hij: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden 

met mij!’ Kyrie Eleison. Heer ontferm U. En als de omstanders snauwen dat hij zijn mond moet 

houden roept hij nog harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Wat heeft hij te 

verliezen, uitgerangeerd als hij is? 

Er is een kracht in hem dat hem aanjaagt, vuur geeft, vertrouwen. Hij roept om mededogen. Ik 

denk dat in ieder van ons een diep verlangen naar mededogen is. Dat je gekend wordt, gezien, 

aangesproken. Niet vluchtig in het voorbijgaan, maar met aandacht. En dat doet goed. Dat 

geeft leven. 

 

Arjan Broers zei het vorige week bij zijn intredeviering in de Dominicus zo prachtig: “Niemand 

van ons kan zonder één mens die jou ziet en kent en die zich verheugt als jij tevoorschijn 

komt. Als je van iemand houdt dan kijk je hem of haar tevoorschijn. Met liefde kijken naar 

elkaar is het grootste wat we elkaar te geven hebben.” Bartimeüs ‘ziet’ iets in Jezus wat de 

anderen nog niet zien. Hij kijkt Jezus als het ware tevoorschijn. Aan de kant van de weg heeft 

hij geleerd wat de weg van Jézus is.  

 

En Jezus ziet in Bartimeüs de man die weet heeft van uitgesloten te zijn, van dóor de dood 

heen gaan. Hij ziet in Bartimeüs een mens zoal Hij zelf is, iemand die Zijn weg ziet en ervan kan 

getuigen. Hij zal door zijn ervaring niet wegkijken van wat er is. Beiden zien elkaar werkelijk 

met alles wat er is.   

 

Het mooie vind ik dat Bartimeüs zélf in beweging is gekomen. Hij roept om hulp: Heer ontferm 

u over mij. Daar is moed voor nodig. Zelf vind ik om hulp vragen misschien wel het moeilijkste 

wat er is. Om de beweging naar de ander te maken. Maar Bartimeüs leert dat in het uitspreken 

van wat hij ten diepste verlangt, de moed die hij toont, bevrijd wordt uit het duister van zijn 

blindheid. Juist zijn roep brengt licht.  

 

Wat wil je dat ik voor je doe, vraagt Jezus? Rabboenie, zegt Bartimeus, ‘maak dat ik weer kan 

zien’. Voor mij klinkt dat als: geef dat ik mag vertrouwen op wie ik ben en waarin ik geloof. Dat 

ik mag zien wat is, en het licht niet haat. Hij durft zichzelf toe te vertrouwen uit handen te 

geven 

aan de bron van zijn bestaan.  

 

Jezus spreekt slechts een zin: ‘ga heen uw geloof heeft u gered.” Je vertrouwen is je redding. 

En zo krijgt hij een nieuwe toekomst. Komt hij thuis. Misschien is dat ook wat Jeremia bedoelt. 

Waarin een menigte: blinden en lammen, zwangeren en barenden ná hun ballingschap in 

tranen terugkeren. Ze heffen hun smeekbeden aan, roepen om ontferming. En de Eeuwige zal 

hen thuisbrengen, naar oude vertrouwde grond. Naar stromende beken. Naar een plek van 

toekomst.  

 

En wij? Durven wij in beweging te komen, de ander te zien en ons hart te volgen? Om hulp te 

vragen, ook als alles donker is? Te vertrouwen dat je thuis kan zijn bij jezelf en bij God? Net als 

Bartimeus mogen we onze voeten zetten op de weg van de Zoon van David, op de weg van 

liefde en trouw. Vertrouwend op de Eeuwige, die van zichzelf zegt: “Ik zal er zijn.” Die ons durf 

en kracht geeft om meer zicht te krijgen. Die ons aanspoort om elkaar tevoorschijn te kijken 

met ogen van vertrouwen en liefde, elkaar toekomst te geven en te zien met nieuwe ogen. 

Moge het licht zijn in en om ons heen. En laten we dit licht steeds opnieuw met elkaar delen!  

 

Amen 

 


