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Tijd van leven – 4e zondag in de Veertigdagentijd 

Overweging  30 maart 2014 – Carolien Maris 
Medevoorganger: Diana Vernooij 

 
“...Ook al heb je het niet altijd even makkelijk:  

je kunt altijd blijven doen wat je graag doet,  

waar je goed in bent,  

wat je kan, waar je blij van wordt  

of wat je graag wil leren  ...” 

 
Eerste lezing: Johannes 9: -  Genezing van een blinde 

Tweede lezing:  uit ‘Open innerlijke deuren’ van Eileen Caddy 

 

Tweede lezing  

Open innerlijke deuren  

Niets is toeval. Er is een perfect model en plan in 

het gehele leven en jij bent een deel van dat geheel 

en dus een deel van dat perfecte plan. Wanneer je 

vreemde dingen in je leven ziet gebeuren en je 

vraagt je af waarom het je overkomt, neem dan de 

tijd om te zien hoe alles in elkaar past. De reden 

mag misschien niet altijd zijn wat je verwacht, maar 

wees toch bereid alles te accepteren en ervan te 

leren en vecht er niet tegen. Het leven zou zonder 

inspanning moeten zijn. Een bloem zwoegt niet om 

in de stralen van de zon te ontluiken, dus waarom 

zou jij moeten zwoegen om te ontluiken in de 

stralen van mijn grenzeloze liefde? Wanneer je dat 

wel doet is het jouw keuze en niet mijn perfecte 

plan voor je. Eenvoud is mijn kenmerk dus houd je 

leven eenvoudig. Blijf voortdurend in contact met 

mij en zie hoe je ontluikt in mijn liefde. 
 

 

Welkom en inleiding 

Welkom allemaal in de viering van schrift en tafel 

in De Duif. Welkom iedereen die hier vandaag bij 

elkaar is om rust te vinden, om stil te worden en om 

verbinding te zoeken met God. Ik ga vandaag voor samen met Diana. Zij is mijn gids in een 

voorgangerslandschap waar zij al 22 jaar kind aan huis is. Vandaag is de 4
e
 zondag in de veertigdagentijd 

voor Pasen, waarin we kijken naar het verhaal over het leven van Jezus voordat hij zijn dood tegemoet 

gaat en daar uit opstaat. Eerste in de serie was Speeltijd, met Bert over speelruimte in ons bestaan. 

Daarna kwam Tijd van ontmoeting met Henk over “elkaar ont-moeten, omdat je dat wil en niet omdat 

het moet.” De 3
e
 in de serie was genaamd Hersteltijd met Marc: of wij als Lazarus in staat zijn om op te 

staan uit de dood en ons te laten helpen door de omgeving. Verhalen over transformatie en nieuw 

leven. 

En nu zijn we bij het thema Tijd van Leven. In de flyer staan de woorden:  “het leven heeft altijd zin, ook 

als je het niet als zodanig ervaart. Soms “tasten wij als blinden langs de muur”. Misschien helpt het als 

wij de tijd nemen? “ Het zijn maar drie woorden. Tijd. Van. Leven. Die roepen echter een hele wereld 
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op. Het hangt er wel vanaf waar je zit … of staat …of ligt. En … hoe je kijkt en met welke bril! Je zal zoals 

in het lied van daarnet maar onder die doornstruiken liggen met een keel kapotgezongen. Zo erg dat je 

smeekt dat het eind zal komen. En als ook dat is afgelopen en je niks meer wil en kan, dan is er 

kennelijk opeens nieuwe ruimte … We zijn vandaag juist bij elkaar om die ruimte die zich achter de 

gebeurtenissen bevindt … dat ogenblik van eeuwigheid … om dat alvast zelf op te zoeken.  

In het verhaal uit Johannes lezen we over een blinde die weer kan zien nadat Jezus zijn ogen gezalfd 

heeft. Daarnaast lezen we woorden die door Eileen Caddy zijn opgeschreven. Eileen Caddy was één van 

de oprichters van Findhorn, een spirituele gemeenschap in Schotland waar ook nauw wordt 

samengewerkt met de natuur. Eileen Caddy ontving regelmatig woorden van innerlijke leiding wanneer 

zij  alleen was en zich in stilte terugtrok. Dit is verzameld in het boek Opening Doors Within. Zij noemde 

het de stem van de God-van-binnen.  

Laten we nu een moment stil zijn om contact te maken met de stilte in de ruimte achter de 

gebeurtenissen. Met dat ogenblik van eeuwigheid waar je rustig kan ademen en je hart voelt kloppen. 

Waar je jouw eigen stille verbinding kan maken met de bron van alle liefde met God. 
 

 

Overweging – Tijd van leven 

In Amsterdam is een restaurant waar je bediend wordt door mensen met een visuele beperking. Je komt 

binnen op de Amsteldijk 55 in een ontvangstruimte waar je elkaar nog kunt zien en daar krijg je een 

drankje. En dan word je meegenomen naar de ruimte waar je zal eten en daar is het pikkedonker! Je 

kunt geen hand voor ogen zien. Wat er gebeurt is dat mensen ten eerste in een heel ander tempo gaan 

bewegen. Je gaat luisteren waar de anderen zijn en waar je naar toe moet met je handen. Je gaat op de 

tast je weg vinden. Ondertussen komt de blinde ober (!) en serveert in het donker (waar hij zich thuis 

voelt)  eten wat je niet kan zien met bestek wat je alleen maar kan horen en voelen. Na een tijdje 

(ongeveer 10 minuten) word je rustiger en leer je om je andere zintuigen beter te vertrouwen. En als je 

na dat avontuur dan weer buiten staat dan knijp je je ogen dicht van het licht! En wat een opluchting: je 

kan gewoon zien met je eigen ogen. 
 

Rampzalig 

In de tijd van het verhaal waarin Jezus een blinde geneest is het tamelijk rampzalig om blind te zijn. De 

man is zijn handicap en moet bedelend door het leven. Jezus ziet hem in het voorbijgaan. Als hij zich 

door Jezus zijn ogen laat zalven en naar de waterbron gaat om zijn ogen schoon te wassen, dan kan hij 

weer zien. Iedereen, de leerlingen van Jezus, de omstanders en de Farizeeën,  willen er van alles over 

weten: waarom hij blind was en later “waar die man is die hem heeft genezen” en of hij direct contact 

heeft met God? Zoals Mozes? Dat weet ik niet, zegt hij. Omdat dit allemaal op sabbat gebeurde komt de 

nadruk erg te liggen op het overtreden van de religieuze regels. De man die is genezen zegt echter: 

“Eén ding weet ik zeker: ik was blind en nu kan ik zien”.   

In het restaurant kunnen de blinde obers juist heel goed hun weg vinden in het donker. Zij zijn daar 

degenen die “zien”. Als gast voel je je daar juist “blind”. Maar in het verhaal van Johannes hebben we  te 

maken met blindheid in overdrachtelijke zin: Jezus laat de blinde weer zien en hierdoor sluit hij zich 

even later “met open ogen” bij Jezus aan.  
 

Tasten langs de muur 

Iemand in de liturgiegroep zei: “We zijn allemaal wel een beetje blind”. Wie heeft er nou niet een  

periode of een stap in zijn leven meegemaakt waar je min of meer blind was?  

De tekst “Als blinden tasten wij langs de muur” (Jesaja 59) in de aankondiging van deze viering, windt er 

geen doekjes om: “Als blinden tasten wij langs de muur.  Tasten als mensen zonder ogen. Wij struikelen 

op klaarlichte dag. In de bloei van ons leven, zijn wij als doden.” We zingen dit met het koor op een 

prachtige melodie en ik moet zeggen dat ik van deze woorden in het begin nogal schrok! In de bloei van 

ons leven zijn wij als doden. Pardon? Ik heb toch zooo mijn best gedaan! Maar als je er inderdaad op een 

andere manier naar kijkt dan kom je ook tot een andere conclusie. Je kan het gevoel hebben dat je 

leven in bloei staat en het erg druk hebben. Ik heb zo’n periode gehad waar ik niet toekwam aan een 

belangrijk deel van mijn belevings- en gevoelswereld. Dat deel voelde zich tenslotte erg verwaarloosd. 
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En ergens wist ik dat, maar ik nam toch niet genoeg de tijd om erbij stil te staan. Al deze teksten gaan 

wat mij betreft over de invloed van de geest en welke werking dit heeft voor onze ziel. Ergens las ik een 

mooie zin in dit verband: “Jezus kijkt met de ogen van het hart.” En de vraag is natuurlijk of wij dat ook 

kunnen. Ik denk van wel. Als we er “tijd” voor maken. 
 

Blinde vlek 

Dan is er nog een andere vorm van blindheid. Dat is waarin we de neiging hebben om onze eigen 

manier van kijken als graadmeter te nemen en totaal verontwaardigd te zijn als anderen daar anders 

naar kijken. Zo nodigt dit verhaal ons uit om naar ons eigen leven te kijken: waar zit die blinde vlek? 

Natuurlijk is het heerlijk om De Waarheid te weten en luid te verkondigen aan de keukentafel, in een 

kroeg of desnoods op de tv. We noemen nu even geen namen. Maar gelukkig, de waarheid is … dat de 

waarheid veelkleurig is!  Zoveel mensen zoveel waarheden. Iedereen kan met zijn eigen belevenissen 

en levenslessen een stukje van de waarheid vinden en uitdragen en tegelijkertijd missen we een stukje 

van het hele verhaal, van het geheel. Daarvoor hebben we nou elkaar juist weer nodig.  

Echte filosofen zullen hier bezwaar tegen maken maar ik laat me toch even gaan: De waarheid is: Als je 

je eigen kwetsbaarheid kent en respecteert, als je kunt zien hoe prachtig je ontluikt in Gods Liefde, als 

je steeds meer vrij bent van belemmeringen, niet meer geknecht en bevrijd bent en de schaamte 

voorbij. Zoals we zongen in het lied  “Tijd van Leven”  Er zijn zoveel verschillende momenten in een 

mensenleven die belangrijk zijn. “Er is tijd van oogsten en tijd van nood, tijd van stenen, tijd van 

brood.” Voor al die onderdelen, natuurlijk ook de gelukkige momenten (!) is aandacht nodig. Als je daar 

niet aan voorbij holt …. , dan kan je je  (opnieuw) oprichten of in bijbelse termen: opstaan. Deze 

waarheid heeft dan wel dagelijks liefdevolle aandacht en bescherming nodig. Sterker nog die is daar al 

mee verbonden wat mij betreft. Is dat misschien die ruimte achter de gebeurtenissen? Dat “ogenblik van 

eeuwigheid” wat we vandaag opzoeken? is dat wat we dan kunnen zien als we beter kijken of “niet meer 

blind” zijn ?   
 

Puzzel 

In de tekst van Eileen Caddy lezen we daar wat over. Alles is onderdeel van de puzzel, staat er. Als je de 

tijd neemt om daar in alle eerlijkheid naar te kijken, naar de puzzel van jouw leven, dan zie je 

(misschien op een later tijdstip als de situatie achter de rug is) dat alles in elkaar past.  Want schrijft zij 

“Niets is toeval” en er is een Perfect Plan wat wij vanuit onze positie niet altijd kunnen zien. En jij bent 

daar onderdeel van en je wordt daarin gezien. Liefdevol gezien. Dit is een soort aanmoediging om je 

omstandigheden te aanvaarden en er niet tegen te vechten. Er kwam nog een vraag naar boven drijven: 

Als alles toch al perfect van tevoren bedacht en gepland is wat zal ik dan nog helemaal doen om eraan 

toe te voegen? In de liturgiegroep waren we het erover eens dat dat vrij riskant is: als je niets doet 

omdat je ervan uitgaat dat alles al perfect is …. Ik bedoel: dat wat jij meebrengt in het leven is van God 

gegeven en dus perfect. Dat dat soms ondergesneeuwd raakt door verplichtingen of wegen die je wil 

gaan die weinig of niets met je innerlijk welzijn te maken hebben … Het klinkt te eenvoudig maar 

beweging daarin is belangrijk.  Dus ook al heb je het niet altijd even makkelijk: je kunt altijd blijven 

doen wat je graag doet, waar je goed in bent, wat je kan, waar je blij van wordt of wat je graag wil leren.  

Tijd van Leven? Dat is tijd maken voor die dingen die voor jou echt belangrijk zijn. De dingen of de 

mensen waar jij blij van wordt. Dat kan je in je werktijd vinden in de tijd daar omheen: het is en blijft 

jouw tijd en jouw leven. “Leven met een onbezwaard hart en dat met elkaar delen.” zei Diana in de film 

40 jaar Duif. Als je met enige regelmaat  je blik naar binnen keert en dat eeuwige ogenblik opzoekt ... 

Soms ben je tijdelijk “een beetje blind” voor de oplossing of ben je je ervan bewust dat er een (intensief) 

proces aan de gang is. Om dat te accepteren kun je wel wat hulp van God gebruiken. 
 

Kwetsbaarheid 

Als je je eigen kwetsbaarheid kent en respecteert kun je ook anderen respectvol benaderen. Als je kunt 

zien hoe prachtig jij ontluikt in Gods Liefde, dan geniet je ervan als je dat bij anderen ziet gebeuren. Als 

je zelf steeds meer vrij bent van belemmeringen en dat met hart en ziel ook gunt aan anderen, niet 

meer geknecht maar bevrijd, de schaamte voorbij …. dan kan je je steeds opnieuw oprichten en 

opstaan. Dan sta je in je eigen waarheid en heb je alle tijd van leven. 

Moge het zo zijn. 


