
Overweging 

De Bijbeltekst, die we vanmorgen lazen kan tot verwondering leiden. Het gaat vandaag toch over falen? Maar 

wat hier geschreven is lijkt toch meer op een successtory. Jezus geneest een blinde, een prestatie die op een 

CV niet zou misstaan. Maar als we doorlezen ervaren we, dat dit gebeuren heel veel mensen in verwarring 

brengt. Jezus doorbreekt zoals zo vaak verwachtingspatronen en dat schept verwarring. En in de verwarring is 

het falen ook dichtbij. Zo zeggen de buren en de mensen die de blinde man kennen: “Is dat niet de man die 

altijd zat te bedelen?”, de één zegt : “Ja, hij is het” en de ander “Nee, maar hij lijkt er wel op”. Als de 

omstanders met hem naar de Farizeeën gaan menen sommige van hen: ”zo iemand komt niet van God, want 

hij houdt zich niet aan de sabbat”, maar anderen zeiden: “hoe kan een zondig mens zulke wondertekenen 

doen?”.  Anderen gaan naar zijn ouders en vragen: “Is dit uw zoon, die blind geboren was.” en “Was hij wel 

blind?” En zo gaat het gestuntel maar door.  

Jezus was bij uitstek een man die zich niet strikt aan de wet hield. Hij was wel een man van de wet, maar in 

bepaalde omstandigheden gaf hij er de voorkeur aan tegendraads te zijn en het goede te doen. Sabbat of geen 

sabbat. Gods werk moet zichtbaar worden.  

In het boek “Overlopen naar de barbaren” schrijft de katholieke theoloog Erik Borgman, dat tegendraads 

geloof maatschappelijk onmisbaar is. Geloof dat ingaat tegen de publieke opinie. In zijn nawoord schrijft hij 

het volgende: ik citeer: 

“Het koninkrijk van God is nabij, verkondigt Jezus in het evangelie. Het is onontkoombaar aan het aanbreken 

als een onverdiend geschenk. Dat betekent niet dat dit aanbreken niet gepaard gaat  met barensweeën. Ons 

lijden en strijden, ons zoeken en modderen in dienst van het goede leven zijn in theologische perspectief te 

zien als deze barensweeën.  

De kerkvader Augustinus wijst in een van zijn preken op het verhaal in het Johannes-evangelie, waarin wordt 

verteld hoe Jezus een blinde geneest door op de grond te spugen en het modderpapje dat zo ontstaat op diens 

ogen te smeren.  

Modderen kan blijkbaar ogen openen, kan leren zien. Augustinus vergelijkt het speeksel van Jezus dat zich  

vermengt met het stof van de aarde om samen modder te worden met het Woord van God. Het Woord van 

God dat zich naar christelijke overtuiging heeft verbonden met het stof der aarde. Het woord van God dat in 

Jezus Christus onder ons vlees is geworden. We zoeken naar wat het goede leven is, waar het aan het licht 

komt en hoe wij het hoog kunnen houden. “ 

Tot zover even Borgman. Als wij kijken naar hoe ons persoonlijk leven verloopt, hoe het is met onze relaties in 

ons gezin, op ons werk, ook hier in de Peper, zien wij soms weinig verheffend gemodder. Ook in het 

maatschappelijk leven en in het politieke bestel zien we vaak een gestuntel en gemodder en is de pers en de 

social media  er als de kippen bij om dit gestuntel aan de grote klok te hangen. Gemodder levert nieuws en hits 

op! 

Borgman zegt daarvan :  

“Al dit gemodder is naar christelijke overtuiging echter niet onze schande, maar onze eer. In  het gemodder is 

God reëel aanwezig en breekt het koninkrijk van God zich baan. Het goede leven begint niet pas als het 

gemodder voorbij is en het goede leven in zijn zuivere verhevenheid onder ons schittert. Het goede leven is 

juist onder ons aanwezig als gemodder en geploeter. 

Dat deze zwakke presentie ons niettemin kan dragen en kan redden, dat is het religieuze mysterie dat de 

christelijke traditie verkondigt. Het is dit mysterie dat politiek, het vormgeven van het samenleven en dat van 

het eigen menszijn als samenleven, mogelijk en zinvol maakt. Weg met de terughoudendheid en de 

inactiviteit! Laten wij geloven en blijven geloven, laten wij opnieuw het geloof laten wekken in het verheven 

belang van modderen. Het modderen van anderen en het modderen van onszelf.” 


