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Verkondiging zondag 31 oktober 2021      5e zondag van de Herfst 
De Schutse, Uithoorn 
 
ds. Joep Dubbink 
 
Schriftlezing: Johannes 9:12-41 
 
Gemeente van onze Heer, 
 
Vorige week hoorden we, hoe de blinde in ons verhaal genezen werd: een wonderverhaal zoals we er 
vele kennen, Bartimeüs is de bekendste. Maar deze man mag er ook wezen! Want Johannes, onze 
verteller, zou Johannes niet wezen als hij niet een lange discussie liet volgen op de genezing. Daarbij 
blijkt dat die ex-blinde behoorlijk zijn woordje kan doen. 
 
De eerste complicatie, dat komt nu pas tot uiting, is dat de genezing op een sabbat heeft plaats-
gevonden.  Jezus, waarom moet dat nou weer? Kon dat nou niet een dag eerder of later, kon je niet 
een beetje rekening houden met gevoeligheden? Als je in Staphorst woont, dan ga je toch ook niet 
provoceren door je was op zondag buiten te hangen? Leven en laten leven, toch? Maar Jezus doet 
zoveel genezingen op sabbat dat je vermoedt dat ‘ie het erom doet: om telkens weer duidelijk te 
maken waar het om draait in het leven. Dat een mens die heel wordt gemaakt vóórgaat boven regels, 
een rituele dag, een godsdienstige verplichting. Of beter gezegd: zo komt die dag, die sabbat, dan 
precies tot z’n recht, want wat is nu beter voor de eer van God dan dat mensen hun leven terugont-
vangen? 
 
Maar daarmee is het verhaal nog niet uit. Want het schrijnende is: niemand in zijn omgeving lijkt blij 
te zijn voor de man. Niemand springt een gat in de lucht, bedankt Jezus, of beter nog, prijst God voor 
dit wonder, deze mens die het licht weer mag aanschouwen. Niemand.  
 
De Farizeeën komen in actie. Nu hebben wij een vooroordeel tegen die groep, we weten al meteen 
dat de Farizeeën ongelijk hebben, maar bedenk wel: Jezus staat qua instelling heel dicht bij hen! 
Daarom schuurt het ook zo, daarom worden de conflicten ook zo fel. Farizeeën zijn de meest 
serieuze gelovigen, degenen die er echt voor gaan, de inner circle, het werkelijk meelevende deel van 
de gemeente. En het is altijd weer schokkend, dat Jezus dáár de meeste last mee heeft, veel meer 
dan met de ongelovigen. Juist die vastberaden gelovigen zitten hem vaak in de weg, die zitten vast in 
hun gedachtekaders en staan niet open voor iets nieuws. Ik hoor daar natuurlijk ook bij, bij die 
‘gestaalde kaders’, en ik voel dit als een oproep om je telkens weer af te vragen of je niet vasthoudt 
aan bepaalde vormen en gedachten uit behoudzucht, en of je zo niet het werkelijk stromen de kracht 
van de Geest tegenhoudt. 
 
Vorige week zagen we al dat er bij de buren twijfel was of de blinde het echt wel was; is het niet een 
dubbelganger, of z’n tweelingbroer? Als die vraag uit de weg is geruimd – hij is het echt – komt de 
vraag op of hij wel echt van z’n geboorte af blind was. Nota bene zijn ouders worden erbij gehaald, 
die moeten hem identificeren en bevestigen dat hij echt blind was.  
 
Je merkt aan alles dat die ouders bang zijn – dit is duidelijk geen veilige omgeving, het kan hier 
zomaar zijn dat je iets verkeerds zegt en eruit ligt. Ook weer een boodschap voor ons – is de kerk een 
veilige omgeving waar mensen zich kunnen uitspreken, hun twijfel én hun geloof zo verwoorden als 
zij het beleven, zonder angst om afgebrand te worden, eruit te liggen?  
 
De ouders doen het minimale: ze bevestigen dat dit hun zoon is, en dat hij vanaf zijn geboorte blind 
was – dat zijn feiten waar niemand omheen kan. Maar hoe het zo gekomen is dat hij nu weer kan 
zien, ja, daar weten ze niets van. ‘Vraag het hem zelf, hij is oud genoeg’ is hun reactie, en dat is 
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eigenlijk ook wel goed, hoe vaak praten we niet voor en namens een ander die oud en wijs genoeg is 
om zélf zich uit te spreken.  
 
Dus komt de vraag weer terug bij de jongeman. Het sterke van die ex-blinde is, dat hij zo dicht blijft 
bij zijn eigen ervaring. Hij weigert zich in een theologisch debat over de persoon van Jezus te begeven 
maar houdt zich bij wat hij weet. Hij herhaalt telkens dat hij blind was maar nu kan zien: hij zegt dat 
maar liefst drie keer, en bij de derde keer raakt hij geïrriteerd omdat hij zichzelf steeds moet herha-
len. Hij weet niets over Jezus, zegt ‘ie, behalve dat éne, dat Hij degene is die hem ziende gemaakt 
heeft. En dat is voor hem natuurlijk het beslissende!  
 
Uiteindelijk komt dat theologisch debat er toch. De Judese leiders die hier aan het woord zijn, 
houden het op een identiteitsdebat. Daar draaien debatten vaak op uit, tegenwoordig, en ook nu: we 
plakken elkaar en ook onszelf een etiket op, en daarmee is het afgedaan. Jij bent een corona-ont-
kenner, een virus-wappie; jij bent een naïeveling, een kuddedier dat je door de overheid laat 
betuttelen. Zo komen we nergens, zo bereiken we elkaar niet. 
 
‘Wij zijn leerlingen van Mozes’, zeggen de Judese leiders, dat is een bekende autoriteit, die heeft met 
God gesproken, dat is vastgesteld. Maar, zegt de man die niet meer blind is: hoe zou die Jezus een 
teken als dit kunnen doen zonder dat God erachter staat? Daar kun je moeilijk wat tegenin brengen, 
en als de argumenten op zijn wint de emotie het en vallen ze hun gesprekspartner aan op zijn 
integriteit: ‘Jij, sinds je geboorte een en al zonde, wil jij ons de les lezen?!’  
 
Dat is merkwaardig. De blinde werd blijkbaar gezien als een zondaar vanwege zijn blindheid – daar-
over heb ik het vorige week met u gehad. Maar in de ogen van de Judese leiders – let op, in hun 
ogen! – is hij dus nog steeds de blinde die zijn handicap aan zijn zonden te danken heeft. Het wonder 
van de genezing, het wonder van de verschijning van de Mensenzoon die blinden ziende maakt, is 
aan hen totaal niet besteed. Ze zien het eenvoudig niet: ze zijn zelf ziende blind, zouden wij zeggen. 
De rechtgelovigen duwen de ex-blinde keihard terug in het vooroordeel dat ze over hem hadden 
maar hij blijft fier staande. 
 
Uiteindelijk is het een treurige geschiedenis, het verhaal eindigt in gehakketak en wederzijds onbe-
grip, ze jagen hem weg. Opnieuw wordt de blinde uitgesloten, en mag hij er niet bij horen. Maar dan 
‘hoort Jezus dat en zoekt hem op’. En dan volgt nog een klein geloofsgesprek, waarin Jezus zich aan 
deze man onthult als de Mensenzoon, zoals hij zich ook al eerder liet kennen aan bijvoorbeeld de 
vrouw bij de bron. En dan draait Jezus de zaak helemaal om: de niet-zienden zullen zien, zegt Hij, en 
de zienden niet. Dat gaat niet meer over gewone blindheid, dat is duidelijk. Daar begon het wel mee, 
we moeten niet idealistisch gaan doen, een handicap ‘een uitdaging’ noemen vind ik daar een 
voorbeeld van. Deze blinde wordt genezen, compleet met modder op z’n oogleden – maar het gaat 
bij Jezus’ wondertekenen altijd om meer. Jezus heeft heel wat meer te stellen met mensen die de 
waarheid niet zien, niet kunnen zien, niet willen zien.  
 
Wat moeten wij dan zien, en leren, van dit verhaal? Het draait om Jezus, om de erkenning dat we in 
hem Gods heil ontmoeten, dat Hij de weg naar licht en leven wijst. Maar ik denk dat we ernaast 
zitten, als we het dus houden op ‘als je nu maar orthodox in Jezus als de Verlosser gelooft, dan zit je 
wel goed.’ Ik denk dat dit verhaal ons een manier van kijken wil leren, en daarmee een manier 
omgaan met het leven en met Gods geschiedenis.  
 
Er is een manier die vastzit in schema’s, in dogma’s. Die ziet een blinde en zegt: ‘zonde, dat moet 
wel’. Die ziet een gehandicapte en denkt – stakker (op z’n best). Die ziet succes en verwart het met 
Gods zegen. Die laat zich betoveren door het grote, mooie, succesvolle en denk dat daarin God te 
vinden is, en zeker, het grootse en meeslepende en schijnbaar almachtige, dat heeft goddelijke 
trekken, maar van welke god?? 
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Er is ook een strakke niet-gelovige kijk op de wereld, evenzeer een dogma. Die ziet ellende en on-
recht en zegt: ‘Hoe kan er een God bestaan?’ Die ziet de geschiedenis van de christenheid met alle 
onrecht, van kruistochten tot goedpraten van de slavernij tot misbruik door geestelijken, en die zegt: 
dat kan niks wezen. En dat is allemaal begrijpelijk. 
 
Wat gevraagd wordt, om hoopvol mens te zijn, dat is een andere manier van kijken. En die leert Jezus 
ons. Dat heeft heel praktische gevolgen. Het bepaalt, hoe je kijkt naar de mensen om je heen, naar 
jezelf, hoe je je prioriteiten stelt, van je eigen leven tot en met de politiek. Het bepaalt hoe je aankijkt 
tegen vluchtelingen, als een bedreiging of als mensen in nood. Het bepaalt hoe je aankijkt tegen 
mensen die zorg behoeven – als kostenpost of als mens. Die ‘diaconale’ aspecten, dat komt wel 
goed, die kunt u zelf makkelijk bedenken.  
 
Maar de geloofskant van de zaak is er ook. Wij hebben als christenen een Messias wiens leven géén 
succesverhaal was. Wiens ‘verhoging’ een verhoging was aan het kruis. Wiens levenseinde alleen 
maar in geloof als een overwinning kan worden gezien. Een verhaal als dit herinnert ons daar telkens 
weer aan. Dat kan ons afhelpen van onze fascinatie voor wat groot, sterk, indrukwekkend of machtig 
is – en een nieuwe blikrichting leren, een nieuw zicht op Gods toekomst. Met nieuwe ogen, waarmee 
we elkaar zien in het licht van Gods liefde.   
Amen. 
 


