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Overweging 24 oktober 2021- 30ste zondag dhj B – Marcus 10 : 46-52 - 

Marianne Thie 

De blinde bedelaars aan de rand van de weg, zij zijn nog niet verdwenen. 

Zij zitten her en der, je kunt ze tegenkomen bij druk bezochte 

monumenten, om van toeristen een aalmoes te krijgen.De ‘toerist’ voelt 

zich ongemakkelijk bij zulke beelden, kijkt liever weg. Maar in het hier en 

nu, leidt verminderd arbeidsvermogen er nog steeds toe, dat mensen 

gebrek hebben aan basismiddelen voor hun bestaan en dat zij 

gemarginaliseerd worden en daardoor geïsoleerd raken, aan de rand van 

de samenleving komen te staan. 

De blinde Bartimeüs, uit het evangelieverhaal van vandaag|van slechts 

zes verzen met vele diepe lagen|, ziet meer dan wij denken. Hij bevindt 

zich langs de kant van de weg. Mensen die ziek of gebrekkig waren in die 

tijd, bevonden zich letterlijk langs de kant van de weg. Zij telden niet 

mee, zij konden en mochten niet meedoen in de toenmalige samenleving. 

Bedelen was voor hen dé bron van inkomsten. Als iemand voorbij kwam 

riepen ze: ‘Geef me een aalmoes’.  

Wie roepen dit vandaag naar ons?  

Het evangelieverhaal begint niet bij de blinde. Maar met de menigte die 

met Jezus meetrok. Jezus doet Jericho aan op weg naar Jeruzalem. De 

blinde Bartimeüs hoort in de verte geluiden van mensen. Die geluiden 

worden sterker. Bij hem zijn de andere zintuigen gevoeliger. Hij neemt 

goed waar. ‘Ziet’ en ervaart meer dan we denken, ‘ziet’ meer in Jezus dan 

al die anderen.  

De menigte komt er aan. Zij staan in het volle leven. En de menigte heeft 

slechts oog voor Jezus. Hij is hun held en voor sommige hun idool. Al het 

andere moet hiervoor wijken. Wie niet bij de leerlingen van Jezus hoort, 

wordt naar de rand geschoven.  

De blinde hoort het geroezemoes, de opwinding, hij hoort woorden, halve 

zinnen, ze komen steeds dichterbij, verneemt dat Jezus uit Nazareth zich 

onder de menigte bevindt. 

Als Jezus ter hoogte van hem is aangekomen, roept hij zelfverzekerd 

Jezus. Hij laat zich niet langer in een hoekje duwen. Het is nu of nooit. Als 

hij zijn leven wil leven, zal hij actie moeten ondernemen. En als iemand 
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hem hierbij zou kunnen helpen dan is het Jezus, daar is hij van overtuigd. 

Hij schreeuwt zijn geloof en vertrouwen uit, vraagt om hulp, terwijl de 

menigte hem het zwijgen oplegt. Maar Bartimeüs blijft vol vertrouwen 

volhouden en schreeuwt nog harder ‘Zoon van David, Jezus heb 

medelijden met mij, Heer ontferm U over mij’.  

Niemand heeft hem vertelt wie Jezus is, maar hij weet het. Hij ziet het 

met de ogen van zijn hart. De leerlingen die Jezus volgen, hebben dit niet 

in de gaten. Zij kijken met de ogen van hun hoofd. Zij willen alleen weten 

wie de meeste kans maakt om door Jezus gezien en bewonderd te 

worden. Aan het gedrag van de leerlingen en de menigte is te merken dat 

ze die blinde bedelaar maar een vervelend mens vinden.  

De menigte, de massa, is doof voor de stem van het geweten. Ze is 

ziende blind! Maar Jezus blijft staan, onderbreekt zijn weg voor de roep 

van deze man. Richt zich tot de volgelingen en vraagt hen: ‘Roep hem’. En 

nu gebeurt er iets zeer opvallends. Zij die de blinde toesnauwden te 

zwijgen, keren als een blad aan de boom om. Doen wat Jezus van hen 

vraagt en nodigen, op verzoek van Jezus, de blinde vriendelijk uit om naar 

Jezus te komen. ‘Rustig maar, houd moed, je hoeft je stem niet zo te 

verheffen, sta maar op, sta maar op je eigen benen. Jezus wil dat je naar 

hem toekomt’, zeggen ze. De leerlingen begrijpen absoluut niet waar het 

Jezus om gaat. Ze zien niet wie Jezus is en wat zijn boodschap is. Blind 

als ze zijn voor hun idool en hun carrière. 

 Zijn wij ook zo blind?  

Maar de blinde verstaat de uitnodiging van Jezus zeer goed. Hij staat op 

en werpt zijn mantel van zich af. Hij gooit zijn oude bestaan weg. Hij is er 

nu al van overtuigd dat Jezus hem leven schenkt en liefde en toekomst. 

Hij begrijpt dat Jezus doet wat God wil: ik ben er voor jou, geef je van 

mijn liefde, van mijn vrijheid en zorg dat je leefruimte krijgt. Jezus weet 

wat de blinde wil. Maar loopt niet op de feiten vooruit. Hij vraagt de 

blinde; ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’. ‘Dat ik weer zien kan’, zegt 

Bartimeüs. ‘Ga maar’, zegt Jezus, “Je geloof is je behoud, je geloof is je 

toekomst.” Je hebt goed gezien met de ogen van je hart waar het in het 

leven om gaat. Mensen nabij zijn, hen niet in de steek laten, hen zien en 

opnemen in de kring.  
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We mogen onszelf deze vragen stellen: Wie zien wij niet liggen 

langs de kant van de weg? Wie hebben wij niet opgenomen in ons 

kring en gegeven van onze overvloed aan liefde? 

De blinde is van iemand die leefde langs de weg, een man geworden van 

de weg en op de weg. Dit verhaal laat ons zien dat we geen licht nodig 

hebben om ECHT te kunnen zien, maar wel geloof en liefde.  

Zo vertelt ons ook het volgende verhaal:  

Midden in de nacht vroeg een wijze aan zijn leerlingen: ‘Zeg mij, wanneer 

wordt het dag?’ ‘Over vijf uur’, antwoordde er een. ‘Als de zon opkomt’, 

zei een ander. De wijze was niet tevreden met die antwoorden. ‘Wanneer 

wordt het dag?’, bleef hij vragen. Na lang nadenken zei een van de 

leerlingen: ‘Het is dag als ik op de horizon kamelen van rotsblokken kan 

onderscheiden.’ ‘Nee’, zei de wijze, ‘Dag wordt het pas als ik in het gelaat 

van de mens tegenover mij mijn broeder of zuster herken. Zolang dat niet 

gebeurt, is het nacht. Amen 


