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Zo'n 1000 jaar vóór Christus wordt de profeet Samuël door God naar Isaï 
gezonden.  Om er één van zijn zonen te zalven tot koning.  Daar aangekomen is 
het Samuël duidelijk : Eliab !  “Neen”, zegt God, “zoek verder !”  Men had niet 
aan David gedacht, de jongste zoon.  Die ergens te velde op de schapen lette.  
“Hij is het,” zegt God. “ zalf hem !”  Tussendoor wordt fijntjes vermeld : “De 
mens gaat af op het uiterlijk, God kijkt naar het hart”.  David zal de grootste 
koning worden die Israël ooit heeft gekend.   

 
God kijkt naar het hart.  En vraagt : “Wie ben je ? ”  Op dié vraag kent alleen Hij 
het volle antwoord.  Een antwoord, dikwijls barmhartiger dan dat van 
medemensen; dikwijls barmhartiger dan mijn eigen antwoord !  Mensen 
kunnen zo streng zijn, ook voor zichzelf.  God kijkt, kijkt altijd, bevrijdend…  
Zoals in ons evangelie... 
 
Bij het zien van de blindgeborene, maakt Jezus allereerst komaf met het beeld 
van een straffende God.  Daarna geneest Hij de man.  En toont zo het beeld 
van een bevrijdende God.  Een troostverhaal, gedragen door een 
wonderverhaal...  Rondom de genezen blindgeborene wordt daarna gezien en 
niét gezien…  Buren zeggen dat hij het niet is.  Zijn ouders zeggen dat hij het 
wél is, maar bang om uitgestoten te worden, nemen ze afstand.  En de 
Farizeeën twisten onder elkaar of iemand die op sabbat geneest een zondaar is 
of niet.  Bedreigd in hun machtspositie, wijzen ze uiteindelijk Jezus af.  
Tenslotte verklaart de genezen man zelf :  “Ik geloof.”  Voor niemand bang laat 
hij Jezus binnen in zijn leven.  De blinde zág en geloofde in de bevrijdende God 
van Jezus.   
 
Maar binnen drie weken zullen ongelovige, blinde tegenstanders Hem laten 
vermoorden.  Angst zal – letterlijk – leiden tot Zijn dood. 
Ook mij kan blindheid overkomen.  Mijn zicht op medemensen, de 
samenleving : dat kan vertroebelen wanneer ik kijk naar pijnlijke toestanden 
binnen het gezin, onze kerk, het milieu, naar oorlogen en rampen.  Waar gaat 
dat allemaal naartoe ?  Gelovig of niet : wij worstelen allemaal met dezelfde 
vragen.   
 

De gelovige waagt het, om belast met die vragen, te gaan schuilen in de 
schaduw van de Ene.  De Ene : dikwijls ontkend, niet gezien.  Bij Hem legt de 
gelovige zijn blindheid, zijn niet-weten, neer.  Iets in mij vertrouwt er op dat 
God zó  naar mij, broze mens kijkt, dat het beste in mij naar boven komt.  



Hierdoor houd ik het misschien uit om zelf te blijven aankijken tegenover alles 
wat misloopt. En er aan doen wat ik kán doen.  En zegen worden voor mijn 
omgeving.   
 
Zo kom ik er misschien toe om mijn ex-schoonzoon of ex-schoondochter wat te 
respecteren, ook al leek die dat aanvankelijk niet waard.  Of waagt ik het, om 
een déftige gift aan Broederlijk Delen te doen.  Of waag ik het, uit te komen 
voor mijn ecologische overtuiging, misschien zelfs voor mijn… gelovige 
overtuiging !   Kleine steentjes die ik als christen verleg in de rivier van ons 
samenleven…  Ik kon het, omdat er in mij vertrouwen binnen kwam, liefde.  
Van Hierboven.  Iets, diep in onszelf, doet ons vermoeden dat het leven méér is 
dan wat we nu allemaal meemaken.  Christenen blijven hopen.  Ook midden de 
duisternis heeft het leven voor ons : zin.  Omdat onze God ziet wat wij niét zien, 
nóg niet zien...                                                                                                                                                                 

 

Aan dát vertrouwen zal Jezus Zich vastklampen op Goede Vrijdag.  In Zijn 
verrijzenis met Pasen, zal de Vader Hem gelijk geven !  Amen. 


