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Homilie 
Gisteren nam de regering een pijnlijk en moeilijk besluit: alle woonzorgcentra gaan dicht 
voor bezoekers. Dicht voor zo velen die hun geliefden de komende tijd niet meer 
kunnen bezoeken. Een noodzakelijke voorzorgsmaatregel om kwetsbare ouderen te 
beschermen tegen een virus dat feitelijk onzichtbaar hun en onze levens bedreigt, 
verduistert. Praktisch, uiterlijk verandert er voor hen en voor ons door deze en vele 
andere maatregelen heel veel!  
Wat doet het met ons, innerlijk? Gevoelens van angst, eenzaamheid en gemis? Of zijn 
we stoer, wuiven we het weg; willen we niet zien wat er gebeurt en uitzicht biedt?  
 
Het thema is: hoe kijken wij naar de wereld om ons heen? Wat zien we en kunnen wij 
ook anders zien? De lezingen helpen ons daarbij.  
 
De eerste lezing vertelt hoe David, de jongste en eigenlijk de meest onaanzienlijke, 
uitverkoren wordt om koning van Israël te worden. Ondanks zijn mooie haren en ogen 
kiest God David uit voor dit hoge ambt. God ziet met andere ogen dan je denkt en 
verwacht! Hij laat David door Samuel – rechter en profeet – zalven. Waarom zalven? Zalf 
vloeit uit, dringt door in de huid. Zalf heeft in-vloed, ook innerlijk. David komt door de 
‘goddelijke zalving’ onder Gods in-vloed! 
 
In het Evangelie, het wonder van de genezing van de blindgeborene, gaat het ook over 
zien, niet zien én anders zien. We ontmoeten een man waarvan iedereen aanneemt dat 
hij een zondaar is, omdat hij blindgeboren is. De leerlingen vragen aan Jezus: “Wie heeft 
dan gezondigd, dat hij blind werd geboren?” De Joden en met name de Farizeeën 
dachten toen namelijk dat zoiets een straf van God was.  
Jezus laat door die genezing zien dat dit lijden, en ongeluk en ziekte geen zonde of straf 
van God zijn. Jezus ziet dat die man en zijn ouders geen zondaars zijn die veroordeeld 
en buitengesloten moeten worden. Zij zijn kinderen van God die verlangen naar 
genezing en verlossing. God openbaart zich hier door Jezus. Jezus ziet dat verlangen en 
laat de blindgeborene letterlijk ‘zien’. Hij, Jezus, brengt licht in de wereld van mensen, Hij 
is de Verlosser.  
 
Hoe kijken de Farizeeën? Zij zien niet! Ze weigeren het, zo lijkt, het tot twee keer toe in te 
zien dat deze man door Jezus genezen en bevrijd is. En uiteindelijk zetten ze hem uit de 
synagoge.  
 
Hoe ziet de genezen blinde Jezus? We horen hoe er steeds meer inzicht, een ‘anders 
zien’ bij hem ontstaat. Eerst is hij blij, met zijn letterlijke genezing. Jezus kan namelijk 
toch geen zondaar zijn, die de sabbat onteert door te genezen? Later noemt Hij Jezus 
een profeet en iemand die van God komt. En tot slot ziet hij Jezus zoals Hij is: 
Mensenzoon, Licht in de wereld.  
 



Kunnen wij gaan zien zoals de blinde man? Kunnen wij zien dat Jezus – als gezondene 
van God – ons helpt de wereld, juist in deze dagen, anders, zoals Hij, te zien?  
Dat we steeds meer in staat zijn, zoals Hij écht met het hart te zien? Dat we dus alle 
voorzorgsmaatregelen uit liefde voor alle ‘kinderen van God’ écht moeten naleven?  
Ja, daar zie ik de tekenen van. Daarop hoop ik van harte en bid ook dat “God erin zal 
voor-zien”. 
Amen. 


