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Jezus zien 
Schriftlezing: Marcus 10:46-52 
 

Langs de kant van de weg zit een man: de zoon van Timeüs,  

Bar-timeüs, een blinde bedelaar. Iedereen kent hem. Af en toe gooit 

iemand hem een geldstuk toe. ‘Zo’n man moet toch ook eten … niet 

waar?’ 
 

Blind-zijn vandaag … da’s gelukkig toch heel wat anders dan in 

Jezus’ dagen. In de tijd dat Bar-timeüs leefde … wisten ze met 

blinde mensen eigenlijk geen raad. Er bleef maar één mogelijkheid 
voor hen over: bedelen … aan de kant van de weg. 

En daar zaten ze dan. In lange rijen. Want er waren veel blinden in 

de tijd van Bar-timeüs. In lange rijen langs de straat zaten ze in het 

stof van de weg te schreeuwen om een paar shekels. Wat een leven! 
 

Voor de poorten van Jericho, de palmenstad, zit Bar-timeüs. Hoe 

lang hij daar al zit … wie zal het zeggen? Maar op een dag hoort hij 

iets dat ongewoon is. Veel mensen komen eraan, een grote club, 

een reisgezelschap. Bar-timeüs móet weten wie het zijn. Want zijn 
techniek van bedelen zal hij moeten aanpassen aan de aard van de 

mensen die bij hem langskomen. 

Hij zal in leven moeten blijven … dat is punt één. En daar heeft hij 

geld voor nodig … dat is punt twee. En dat geld dat zullen de 
voorbijgangers hem moeten geven … dat is punt drie. 

Bedelen is een vak apart. Het is Bar-timeüs beroep geworden. 

Daarom: ‘Wat is er aan de hand?’ ‘Wie zijn die mensen, die daar 

aankomen?’ 
 

‘Jezus de Nazareeër; Jezus van Nazaret!’ 

Bar-timeüs kijkt plotseling met zijn dode ogen alle kanten op. 

Het bloed trekt uit zijn gezicht weg. Hevig geschrokken is hij. Hij 
hakkelt: ‘Jezus van Nazaret … dat is de rabbi uit het Noorden.’ 

‘De man die zieken geneest … zelfs mensen met huidvraat.’ 

‘Dat zal eens … de Messias doen, de Zoon van David!’ 

‘Jezus? De Messias? Hoe komt hij daarbij?’ ‘Bar-timeüs … de wens is 

de vader van de gedachte.’ ‘Nooit meer bedelen?’  
“Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!” 

‘Wie roept dat hardop?’ ‘Moeten de Romeinen dat horen?’ ‘Herrie 

kunnen we hier niet hebben.’ ‘Laat die blinde kerel zijn mond 

houden!’ 
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Bar-timeüs kan het niet schelen. Als men tegen hem in schreeuwt, 

moet hij nog harder schreeuwen. Anders loopt rabbi Jezus hem 

ongemerkt voorbij: “Zoon van David, Jezus, heb medelijden met 

mij!”  

 
“Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’” 

“Wat wilt u dat ik voor u doe?” 

‘Ik wil kijken, Heer, kijken, alles, alles zien.’ 

‘Kijk dan maar. Kijk!’ … “uw geloof heeft u gered.” 
En vanaf dat moment verandert Bar-timeüs’ leven. Hij heeft Jezus 

gezien. Met eigen ogen. De Zoon van David. De Messias van Israël. 

Dan kun je verder nog maar één ding doen: Jezus volgen. Je bij 

Hem aansluiten. Zijn weg gaan. 
En zo, beste mensen, wordt de zoon van Timeüs een volgeling van 

Jezus. Zijn geloof heeft hem behouden! 

 

Heel deze geschiedenis uit de Bijbel draait als het ware om het 

blijven staan van Jezus. De nood van Bar-timeüs doet Jezus stil 
staan. En dit blijven staan van Jezus … verandert ineens alles. Voor 

Bar-timeüs, maar ook voor de mensen om hem heen: de leerlingen, 

de omstanders. Want zij die eerst snauwden: ‘Hou toch je mond!’ … 

worden nu door Jezus gebruikt. Ze zijn opeens geraakt door zijn 
aandacht voor deze blinde man. 

Want wat doen ze? Ze spreken hem moed in: “Houd moed, sta op, 

Hij roept u.” Ook hun leven is veranderd door Jezus, die op zijn weg 

naar Jeruzalem, de weg van het sterven en het lijden, blijft staan en 
zegt: “Roept hem!” 

 

En nu wijzelf. Vanmorgen was de opname voor de televisiedienst. 

We hopen en we bidden dat velen naar de uitzending zullen kijken 
en geraakt zullen worden door de woorden uit de Bijbel.  

Wat zou het geweldig zijn als ook hún ogen mogen open gaan en zij 

… Jezus mogen zien. Hij kwam naar deze aarde … om datgene wat 

stuk gegaan is weer heel te maken. Om de gevolgen van de macht 

van zonde en ziekte … uit de wereld te helpen. Hij deed het voor 
ons. Hij deed het voor onze naaste. 

Daarom, beste mensen, mogen ook wij – met christelijke 

bewogenheid – de ander de hand reiken, hem moed in spreken, 

haar bij Jezus brengen. 
Wat zou het geweldig zijn als door óns stilstaan bij de nood van de 

ander … de kring van volgelingen van Jezus zou mogen groeien! 


