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Mensen onderweg

Vanaf het prille begin werden christenen ‘mensen van de weg’ genoemd.  Met de hulp van God 

proberen zij die levensweg zo goed mogelijk te verwezenlijken. 

Ze zijn het woord van Jezus indachtig dat mensen er voor elkaar zijn en dat onze God zich door 

mensen aan de wereld kenbaar maakt. Daarom zijn christenen ook mensen ‘die aan de weg 

timmeren’. Ze willen actief meewerken om alle vormen van onrecht uit te bannen. Ze willen zich 

daadwerkelijk inzetten voor dat rijk van Vrede, waar ze heilig in geloven. Soms gaan christenen, nu

zoals vroeger, letterlijk op weg om daarover na te denken.

Hoe onze weg door het leven zal lopen weten we niet en dat is maar goed ook. We hopen allemaal

op liefde en geluk, op voorspoed. De realiteit vertelt een ander verhaal. In ieders leven is het er 

allebei, voorspoed en tegenslag, leven en ook de dood. Heel lang kan het ogenschijnlijk goed 

gaan. Waarom mensen in korte tijd door meerdere tegenslagen getroffen worden, kan ook ik niet 

begrijpen. Dat is de grilligheid van het leven, het overkomt je, je vraagt er niet om. Het enige wat ik 

in kan brengen is dat je zelf de keuze hebt hoe om te gaan met dat wat je tegenkomt op jouw 

levenspad. 

Bij levenspad denk ik ook aan het labyrint. Het labyrint is een oeroud beeld voor onze levensweg. 

Symbool voor onze innerlijke, geestelijke weg, de weg naar binnen. Door een labyrint te lopen

overdenk je je leven. 

 De heenreis naar binnen wordt gekenmerkt door loslaten, je maakt je hoofd vrij van de 

dagelijkse dingen, treedt even uit de gewone wereld. 

 Het verblijf in het centrum betekent ontvangen. Je neemt rust en stelt je open voor 

inzichten. 

 De terugtocht gebruik je om dat wat je ontvangen hebt een plek te geven, misschien zelfs 

plannen te maken.

Als je op deze manier kijkt kun je zeggen dat de heenweg de weg is die je tot nu toe hebt afgelegd.

Het hart van het labyrint is het nu. Daar kun je in liefde loslaten wat je niet meer dient. Oude ballast

die je lang genoeg mee hebt gesjouwd. Overtuigingen die je belemmeren. Vanuit dat hart mag je 

nieuwe inzichten meenemen voor je toekomst. 

Je kunt een fysiek een labyrint lopen en het proces aangaan. Je kunt ook stil worden voor onze 

innerlijke geestelijke weg, de weg naar binnen om zo ruimte te laten ontstaan voor dat wat ons 

‘toevalt’. 

Wat heeft Marcus 8 ons te vertellen.

In de verzen 16-17 wordt duidelijk dat de leerlingen, ook na een tweede ‘wonderbaarlijke spijziging’
van vierduizend man, er nog steeds niets van begrepen hebben. In vers 18 citeert Jezus de 
profeten: “Gij hebt ogen maar ge kijkt niet, gij hebt oren en hoort niet? Zien jullie nog steeds niet in 
wat het betekent.

In Marcus 8, 22 lezen we: “Zij komen aan in Betsaïda. Ze brengen een blinde bij hem en roepen 
Jezus te hulp…” 

In het Nieuwe Testament  betekent het werkwoord zien ook ‘iets inzien’, ‘iets begrijpen’. Blindheid 
is in de Bijbel vaak een metafoor voor onbegrip, iets niet doorzien, ‘ziende blind zijn’. Kijken met de



ogen is in de evangeliën daarom meestal ontoereikend en staat tegenover het ‘zien’ dat tegelijk 
een ‘inzien’ is. Beide betekenissen komen soms samen in het woord voor schouwen of 
aanschouwen. Het is de term waarmee visioenen worden aangeduid: het zien van beelden met 
een diepere betekenis en boodschap.

Als de blinde man in Betsaïda door Jezus wordt ‘aangepakt’ , buiten het dorp, geen publieke 
demonstratie, en Jezus vraagt: “Kun je al kijken?” , kijkt de man op en zegt: “Ik bekijk de mensen, 
omdat ik ze zie als bomen die rondwandelen.” De suggestie wordt gewekt dat de man nog niet 
scherp kan kijken en Jezus hem daarom opnieuw de handen moet opleggen. Maar misschien is 
wat de man inziet, mensen die als bomen rondwandelen, wel veel belangrijker en kleurt dat inzicht 
al het ‘gewone’ kijken. Misschien is het wel door dit nieuwe zien dat hij “alles tot in de verte helder 
is gaan aankijken”.

Ik denk aan mensen die ernstig ziek zijn geweest of die een gehandicapt kind krijgen en die 
daardoor heel anders gaan aankijken tegen gezondheid en kinderen. Het is niet zomaar dat ze iets
inzien wat voorheen voor hen verborgen was. Ze kijken ook letterlijk anders tegen de wereld aan.

Wat ziet die man dan, daar in Betsaïda? Voor de joodse verteller, schrijver en hoorder van dit 
verhaal klinkt op de achtergrond de wonderbaarlijke parabel uit Richteren 9, 8-15 over de bomen 
die zich een koning willen kiezen. De een na de andere boom weigert. De olijf wil niet “zweven 
boven de bomen”, maar God en mens dienen met zijn olie. De vijg wil niet heersen en afstand 
doen van zijn zoete vrucht. De wijnstok wil God en mensen blijven verheugen met zijn most. 
Tenslotte komen de bomen bij de doornstruik en die wil wel verheven worden.

Als de man uit Betsaïda mensen als bomen ziet wandelen, ziet hij in dat de werkelijke roeping van 
de mens is om met zijn talenten vreugde te scheppen voor God en mensen te dienen in plaats van
te heersen over anderen. De ware roeping van de mens is om als een boom vruchten te dragen, 
niet om als een doornstruik te ‘zweven boven de bomen’.

Het is een interessant gegeven dat Jezus de blinde man – nadat hij hem genezen had – de raad 
gaf niet terug te gaan naar het dorp.
Nu hij de drempel van het zien was overgestoken, kon hij niet langer leven binnen de beperking  
van de blindheid: een nieuwe kijk op de dingen betekende nieuwe weidegronden.

Het is nog steeds de droom van ieder mens dat hij zichzelf verwerkelijkt, zich openstelt en zichzelf 
tot ontplooiing brengt.
Een leven van herhaling, waarin je steeds aan de veilige kant blijft en je bij je eigen gewoonten 
houdt, een leven waarin je niet het risico neemt je mogelijkheden te verkennen, is en blijft een 
leven dat niet geleefd wordt.
In ieder mensenhart leeft een verborgen stem die oproept tot vrijheid en creativiteit. Als we oprecht
en grootmoedig door het leven gaan, brengt dat ons bij de werkelijk grazige weiden.

Wanneer je terugkijkt op je reis door het leven zie je dat elke belangrijke fase begon met een 
drempel, zoals bijvoorbeeld de geboorte van je kind, het verlies van je baan, een doorslaggevend 
moment, waarop je de ene manier van zijn achter je liet en een andere binnentrad.
Vaak wordt die drempel pas duidelijk zichtbaar wanneer je hem bent overgestoken.
Die oversteek kan betekenen dat je alles wat je bezat toen je nog aan de andere kant was, volledig
kwijtraakt: het wordt een scheidslijn tussen het verleden en de toekomst.
In de meeste gevallen kun je niet terug naar waar je geweest bent, want je bent veranderd: je bent 
niet meer degene die de oversteek maakte. Je hebt een nieuwe kijk op het leven gekregen en kunt
het verfrist voortzetten, met goede voornemens en langs nieuwe paden. 

Amen.


