
Zwolle, Oosterkerk 19-03-2023   Ds. Elly Urban 

 

Gemeente van Christus, 

Zien en niet zien.  

Jaren geleden was ik in Zwolle in het Ecodrome bij een expositie over optische illusies. Ik vond dat 

fascinerend, omdat ik daar inzag hoe je op het verkeerde been gezet kunt worden als je denkt dat je 

‘gewoon’ iets ziet. Je gaat er zo snel van uit dat wat je ziet de werkelijkheid is.  

Een paar voorbeelden. 

1. Als ik je zou vragen om de kleuren van de letters te noemen merk je al snel hoe lastig 

dat is. Omdat je geneigd bent de tekst te lezen. Je moet steeds heel bewust omschakelen 

om de kleur die je ziet ook te benoemen. 

 

2. Welke van de 2 lijnen is langer (het tussenstuk)? Dit is een bekende illusie, waarbij je echt 

denkt te zien dat de onderste lijn langer is. Terwijl ze beide evenlang zijn.  

 

3. Je kent vast de grafische kunt van Escher. Die kunstenaar die je met zijn ingenieuze 

constructies steeds weer op het verkeerde been zet. Hij weet zo te spelen met dimensies en 

perspectieven dat je niet meer weet wat je nu echt ziet of niet ziet. 

 

4. En dan die plaatjes waarin je 2 dingen kunt zien. Deze is redelijk makkelijk.  

Een witte vaas (in het midden), of 2 zwarte gezichten, links en rechts, die elkaar aankijken. 

5. Deze is iets moeilijker. Je kunt er een jonge vrouw in zien. Over haar rechterschouder kijkt 

ze naar achteren. Maar je kunt ook een oude vrouw zien, een grote neus en lange kin, die 

voor zich uit kijkt. Deze is een stuk lastiger, omdat je eigenlijk de beide afdeeldingen niet 

tegelijk kunt zien, je moet heel bewust omschakelen van de een naar de ander. Als je de ene 

ziet, zie je de andere niet. Maar als je ze eenmaal allebei hebt gezien, kun je wel weer 

gemakkelijk van de een naar de ander omschakelen. 

Zien en niet zien. Met die begrippen speelt ook het verhaal uit Johannes 9. Op het eerste oog gaat 

het over iemand die letterlijk niet kan zien, die blind geboren is en dus nog nooit iets heeft kunnen 

zien. Jezus geneest hem, zodat hij vanaf dat moment kan zien. En tegelijkertijd gaat het over veel 

meer manieren van zien en niet zien. Wie is in dit verhaal blind en wie ziet? En wat zie je dan? Het 

gaat ook over verschillende manieren van kijken, verschillende perspectieven op de werkelijkheid. 

Het verhaal speelt zich af tegen een achtergrond waarin de verhoudingen tussen Jezus en de joodse 

leiders al aardig gepolariseerd zijn. Aan het einde van hoofdstuk 8 vertelt Johannes dat de emoties in 

de tempel hoog oplopen en dat de leiders in de tempel stenen oprapen om naar Jezus te gooien. 

Jezus ontvlucht de tempel. En dan ziet Jezus, in het voorbijgaan, deze blinde man.  

De eerste die in het verhaal ziet, is Jezus. Hij ziet een ander mens. Hij loopt niet aan hem voorbij, om 

zichzelf veilig te stellen. Hij stopt en ziet. 



Zien heeft vaak ook te maken met conclusies trekken, een oordeel vellen, je ziet en je probeert te 

duiden wat je ziet en wat dat betekent.  

De mensen zien een man die blind geboren is. En daar verbinden de mensen een conclusie aan. Er is 

zonde in het spel. De leerlingen vragen: wie heeft er gezondigd, de man zelf of zijn ouders? De joodse 

leiders snauwen de man toe: jij, sinds je geboorte een en al zonde…hoezo wil jij ons de les lezen? 

Dat ziekte en beperking met zonde en vloek wordt geassocieerd komt in veel culturen voor. Ik heb er 

zelf ook voorbeelden van gehoord. Ik heb een keer een reis gemaakt in Ethiopië, met een organisatie 

die zich inzet voor de rechten van kinderen met beperkingen daar. Ze vertelden dat ouders die 

kinderen vaak binnenhouden en verbergen, uit schaamte, maar ook uit bescherming. Deze kinderen 

leven met een dubbele beperking, hun fysieke beperking maar daarnaast, soms nog veel 

beperkender, het stigma, de discriminatie, de uitsluiting.  

Op die manier kijken we in Nederland denk ik niet zo snel aan tegen beperking en ziekte. Maar toch, 

iets daarvan is er wel degelijk. We kijken bijvoorbeeld naar levensstijl. Heeft iemand gerookt, teveel 

gedronken, en is dat misschien de verklaring voor een ziekte of een handicap? Toch iets van eigen 

schuld? Ziekte en beperking roept vaak iets van schaamte op, alsof je er zelf iets aan kunt doen. En 

het geldt zeker bij situaties waarin mensen terecht kunnen komen als werkloosheid, armoede, 

schulden. Denken we dan toch ook niet snel: iemand zal het toch ook wel aan zichzelf te wijten 

hebben? Eigen schuld? Terwijl we eigenlijk ook best weten dat in feite iedereen in zulke situaties 

terecht kan komen, door factoren waar je helemaal geen grip op hebt. 

Jezus wijst die vraag naar zonde en schuld rigoureus van tafel. Deze man heeft niet gezondigd en zijn 

ouders ook niet. In plaats van over het hoofd van de man heen te debatteren over zonde en 

blindheid knielt Jezus bij de man neer, maakt een modderpapje van aarde en speeksel, smeert dat op 

de ogen van de man. Van iets ongrijpbaars, blindheid, lijkt Jezus zo iets tastbaars te maken, iets 

materieels, dat je kunt afwassen. En na die wasbeurt in het badhuis van Siloam kan de man zien. Zo 

wordt in hem iets zichtbaar van God, God die mensen ziet juist in hun kwetsbaarheid. Die een mens 

aanraakt om te genezen. Hoe moeilijk het misschien tegelijkertijd ook blijft om te begrijpen waarom 

die genezing hier wel mogelijk is, terwijl zoveel mensen juist moeten leven met ziekte en beperking 

zonder die genezing.  

In deze verhalen over Jezus hebben wonderen de functie dat ze laten zien wie Jezus werkelijk is. Hoe 

zien de mensen hem? Dat komt hier in Johannes 9 ook steeds terug. Jezus zegt over zichzelf hier dat 

hij het licht voor de wereld is. En die uitspraak zet hij kracht bij, door te laten zien dat hij iemand 

letterlijk licht in de ogen geeft. Dat is in lijn met de profetieën over de messias, van wie wordt gezegd 

dat hij blinden het licht zal laten zien. De joodse leiders zijn in verwarring. Jezus zegt dat hij van God 

komt, maar hoe kunnen ze dat weten? Sterker nog, Jezus geneest deze man op de sabbat, dan houdt 

hij zich toch juist niet aan Gods geboden? Wie is deze Jezus? De ouders van de blindgeboren man 

houden zich op de vlakte, uit angst dat de woede van de leiders zich tegen hen keert. De genezen 

man zelf zie je in het verhaal uitgroeien tot iemand die zich niet meer laat wegdrukken in de marges. 

Hij spreekt zich duidelijk uit. Jezus is een mens die van God komt. Hij laat zich door de joodse leiders 

niet intimideren en drijft zelfs de spot met hen. Deze blindgeboren man is een man die nu ziet, en die 

groot inzicht heeft. Jezus zag hem en hij ziet Jezus, en hij gelooft.  

Zien of niet zien. Zoals we van Jezus gewend zijn speelt hij met de begrippen. Wie niet ziet zal zien, 

en wie ziet zal blind worden. Het komt er nu op aan, of je ziet of niet ziet. Het is duidelijk dat het hier 

gaat over werkelijk zien. Over zien wie Jezus werkelijk is. Over God werkelijk zien. De joodse leiders 

voelen zich aangevallen door deze woorden. Wij zijn toch zeker niet blind?  



Rondom Jezus tekent zich een scheiding af onder de mensen. Zij die Jezus werkelijk willen zien en in 

hem geloven en zij die niet willen zien, die hardnekkig blijven volhouden dat ze zien terwijl ze in 

werkelijkheid blind zijn. Jezus heeft het over het vellen van een oordeel. Wat je ziet en wilt zien is 

niet vrijblijvend. Het is niet zo dat je vrijblijvend verschillende brillen kunt opzetten. Het ene 

perspectief naast het andere, en dat die dan uitwisselbaar zijn, de ene waarheid naast de andere. Je 

zult zelf tot een oordeel moeten komen. Een keuze. Een keuze om te willen zien, of zelfgekozen 

blindheid. Die blindheid is wel het gevolg van zonde, zegt Jezus. Het is het weigeren om het licht in je 

bestaan toe te laten. Het is een blindheid die er uiteindelijk toe zal leiden dat Jezus wordt gedood. 

Wat gebeurt er als je dat licht wel toelaat, zoals de blindgeboren man dat deed? Wat betekent het 

als je Jezus ziet als de messias, de gezondene, het licht voor de wereld? Wat levert ons dat op in ons 

eigen leven en hoe verandert of verdiept dat je blik op de werkelijkheid? 

Ik vind dat beeld van de 3d bril mooi. Geloven, het licht van Jezus in jouw ogen, voegt als het ware 

een extra dimensie aan ons bestaan toe. Noem het een 4e of misschien 5e dimensie. In geloof zie je 

dingen die je anders niet ziet, waar je anders blind voor bent. En het is een aanvullende dimensie, 

dus je hoeft de verschillende perspectieven niet tegen elkaar uit te spelen. Bijvoorbeeld geloof en 

wetenschap, die hoeven elkaar niet uit te sluiten. Of geloof en emotie, of wat voor tegenstelling ook. 

Geloof voegt iets toe, waarmee je ook andere dingen in een ander licht kunt gaan zien. 

Bijvoorbeeld hoe je kijkt naar jezelf. Zie je jezelf als iemand die zijn of haar eigen leven helemaal zelf 

moet vormgeven, en iemand die de waarheid in pacht moet hebben? Of kan die blindgeboren man je 

ook herinneren aan je eigen beperkingen, je kwetsbaarheid, je beperkte blik op de wereld om je 

heen? En jezelf dan zien als mens, geschapen door God, een relatie waarin je staat, afhankelijk, open 

voor licht dat van buiten naar jou toekomt, liefde, genade? 

En kun je ook in dat licht naar andere mensen kijken? Het is eigenlijk wel bijzonder dat dit verhaal op 

zondag Laetare op het rooster staat. Want hoeveel mensen in dit verhaal zijn eigen blij en verheugd? 

De mensen die de blinde man kennen, zijn buren onder andere, vragen zich af of hij het wel echt is, 

ze twijfelen, stellen allerlei vragen. De ouders lijken meer bang dan blij. De joodse leiders zijn 

geïrriteerd en in verwarring. De man zelf, ja hij lijkt wel blij, in ieder geval dankbaar. Misschien ook 

wel herkenbaar. Dat we heel snel onze vragen, onze angsten, onze oordelen, de overhand laten 

hebben. Dat het moeilijk is zomaar blij met iemand te zijn, zeker als we niet alles begrijpen. Maar 

zouden we in staat zijn die balk van oordeel, emotie, angst, jaloezie misschien, uit ons oog weg te 

halen? En de ander te zien als mens, geschapen door God, en blij te zijn met de mensen die blij zijn? 

In Gods licht kunnen we ook met meer diepte naar onze wereld kijken. Ontdekken dat op zoveel 

plekken iets van God zichtbaar wordt. Dat er lichtpuntjes zijn in het donker dat ons soms overspoelt. 

Een dimensie van hoop. Van genezende kracht en nabijheid, van iemand die ons en onze wereld 

draagt, door alles heen.  

Het is als met die plaatjes van het begin van de overdenking. Soms zie je die tweede afbeelding niet 

direct, moet je daar bewust de tijd voor nemen of moet iemand anders je helpen om het te zien. 

Maar als je de beide afbeeldingen eenmaal hebt gezien raak je ze niet meer kwijt. Je moet soms 

alleen even bewust omschakelen, moeite doen om het weer scherp te krijgen. Daaraan kan de 

blindgeboren man ons herinneren, als hij getuigt van Jezus, de messias, het licht van de wereld. 

Dat we dat licht in onze ogen toelaten, en zo ons leven laten verrijken. Met geloof, hoop, liefde en 

goddelijk licht.  

Amen 


