
OVERDENKING 

Toen wij deze dienst samen voorbereiden was ze erbij, het kind dat straks 

gedoopt zal worden, dat u nog niet heeft gezien, maar dat straks de kerk zal 

worden binnengedragen. Martha had die avond nog geen zin om te gaan 

slapen en was zeer aanwezig. We maakten er grapjes over en zeiden dat ze ook 

graag deel wilde nemen aan het gesprek. Het gaat tenslotte allemaal om haar! 

Als ouders beslis je voor je kind dat dat gedoopt wordt. Het heeft daar zelf geen 

enkele stem in, zoals het in zoveel nog geen stem heeft. Jullie zijn het, haar 

vader en haar moeder, die haar hier naar deze kerk brengen, het is jullie wens 

dat ze hier vanmorgen is en dat ze hier nog veel vaker zal komen, dat ze hier 

thuis mag raken.  

Het zijn ook anderen die de blinde man uit ons verhaal bij Jezus brengen. Deze 

man heeft die anderen ook nodig om daar op die plek te kunnen komen. 

Andere mensen zijn het die voor hem iets wensen en daarom in beweging 

komen. Ze vragen Jezus de man aan te raken. Het gaat om een diepgevoelde 

wens. Ontroerend vind ik, die diepe wens van anderen dat deze mens 

aangeraakt zal worden, dat hij liefdevolle nabijheid mag ervaren.  

Welke weg iemand later ook zal gaan in het leven en waar hij of zij ook zelf 

voor zal kiezen, één ding blijft staan en kan niemand meer ongedaan maken: 

dat er mensen waren vanaf het begin die voor dit mensenkind de diepe wens 

koesterden dat het aangeraakt zou worden door Gods liefde. Over ieder kind 

dat gedoopt is kan dat worden gezegd: dat er mensen waren vanaf het begin, 

de ouders, die deze wens hadden.  Als je zelf als kind ooit gedoopt bent is dat 

iets wat je kunt bedenken, dat het ooit zo is begonnen, dat er mensen waren, 

je ouders, die je hebben gedragen naar een heilige plek, vanuit de wens liefde 

naar jou uit zou gaan, liefde die langer zou duren dan hun tijd van leven, liefde 

die een leven lang met je mee zou gaan. Een ontroerende gedachte. 

Voordat een kind geboren wordt is er altijd al een hele weg gegaan. Die begint 

met de hoop dat er een kind zal komen. Kwetsbare hoop is dat, eigenlijk altijd, 

en voor jullie was het dat helemaal. Wat een moed is er voor nodig om te 

blijven hopen als je hoop eerder zo de bodem in geslagen werd.  En als er zich 

leven aandient is het eerst onzichtbaar, je weet dat het er is maar dat weten is 

nog zo abstract, daarna voel je het ook, en zie je het zelfs op de echo’s, iets wat 



vroeger natuurlijk niet kon en eigenlijk een ongelooflijk wonder is. Maar zo’n 

echo is een momentopname en de rest van de tijd moet je er maar op 

vertrouwen dat het er is, dat geheimzinnige mensje dat je niet ziet, dat het 

groeit en zich ontwikkelt.  

Het kind zelf kan eerst ook niet zien. Horen kan het al wel voor de geboorte: de 

hartslag van de moeder, haar stem en andere stemmen, muziek, geluiden 

vanuit een onzichtbare wereld. Maar het zien komt pas na de geboorte, en 

ontwikkelt zich heel geleidelijk. Langzaamaan gaat het steeds meer zien en 

herkennen, en daarmee ook duiden en begrijpen.  

Toen we samen het verhaal lazen over de blinde die geleidelijk weer gaat zien 

en de vraag hoorden van Jezus aan de man: Ziet u al iets? zeiden jullie: dat is 

ook onze vraag.  Hoe vaak vraag je je niet af: wat zou ze nu zien, wat kan ze al 

herkennen,  hoe komt de wereld bij haar binnen?  En we spraken erover dat je 

door je kind zelf heel anders begint te kijken, dat je ineens dingen gaat ziet die 

je vaak al niet meer zag omdat ze zo gewoon voor je waren geworden,  in het 

besef dat het allemaal nieuw is voor je kind. 

Op Kranenburg staat een grafsteen met de tekst: Leef elke dag het de eerste is. 

Niet alsof het de laatste is, maar de eerste. Een mooie en verrassende 

omkering. Ik kijk er altijd even naar als ik er langsloop. Leef elke dag alsof het 

de eerste dag is, zo nieuw, zo beloftevol. Jullie zeiden dat je door mee te kijken 

met je kind ervaart dat het alledaagse leven al spannend genoeg is en er 

helemaal geen spectaculaire ervaringen nodig zijn om je het gevoel te geven 

dat je deelhebt aan het wonder dat dit leven is. 

Het is alsof de blinde man in dit verhaal opnieuw geboren wordt nadat Jezus 

hem heeft aangeraakt. Het eerste wat hij ziet zijn mensen, en wat mooi is dat 

eigenlijk,  maar het zijn niet meer dan vage gestalten. Net bomen, maar dan 

bomen die wandelen. Maar bomen kunnen natuurlijk niet wandelen. De man 

zoekt naar een duiding van wat hij ziet. Zonder duiding is ieder zien leeg. Het is 

niet genoeg dat we als mens horen, zien en onze zintuigen kunnen gebruiken. 

De wereld moet niet alleen worden gezien, maar zich gaan vullen met 

betekenis. Dat is geloven, de diepere betekenis van het leven gaan zien. Het is 

dat bijzondere en geleidelijke proces dat in dit verhaal wordt aangeduid. 



Want het weer ziende worden van deze man is natuurlijk meer dan dat hij zijn 

ogen weer gebruiken kan. In het evangelie is blindheid altijd een beeld dat 

verwijst naar een andere en veel wijder verbreide vorm van blindheid. Een 

blindheid waar juist zij die menen dat ze alles kunnen  zien aan lijden. Nog maar 

net heeft Jezus aan zijn leerlingen gevraagd, na het wonder van de 

broodvermenigvuldiging: hebben jullie dan ogen, maar zien jullie niet? 

Wanneer gaan jullie ogen dan eindelijk eens open? 

Hoe blind kun je zijn geworden als volwassene? Hoe veel is er niet dat je 

gewoon bent gaan vinden dat eigenlijk een groot wonder is? Over hoeveel 

dingen kijk je niet heen, zonder er betekenis aan te hechten?  Welke mensen 

zie je zomaar over het hoofd? 

Er is een lied dat wij vandaag niet zingen, we hadden het heel goed kunnen 

doen, dat begint met de woorden Wek mijn zachtheid weer. Geef mij terug de 

ogen van een kind. 

Het is die diepgevoelde wens, die maakt dat de mensen in dit verhaal de blinde 

bij Jezus brengen. Een wens die niet alleen betrekking heeft op deze man, maar 

ook, misschien zonder dat ze het helemaal goed beseffen, op henzelf en hun 

eigen leven.  Zoals wat jullie er vandaag toe brengt om Martha naar het 

doopvont te dragen niet alleen te maken met wat jullie wensen voor haar 

leven, maar ook voor je eigen leven. Zo diep zijn onze levens met elkaar 

verweven en verbonden, veel dieper dan wij vaak zien. En  is het niet het 

verlangen de dingen te kunnen gaan zien in Gods licht dat ook ons vandaag hier 

naar toe brengt? Een diep verlangen naar het Licht van den beginne? Het Licht 

van de liefde dat een mens pas werkelijk goed laat zien. De liefde die veel kan 

vragen, maar nog veel meer te geven heeft. Het Licht van de hoop die ons de 

wereld doet zien zoals ze kan worden, een plek waar mensen waardig leven 

mogen en elk zijn naam in vrede draagt. Het Licht dat ons helder en scherp 

doet zien wat er toe doet en wat niet. Het Licht dat ons doet beseffen dat wij 

gezien worden, vanaf het allereerste begin. 

Het is dat besef dat doorklinkt  in het lied dat wij gaan horen, de tekst van het 

geboortekaartje.  

 



 

 


