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BRIL VAN J EZUS



BRIL VAN BART IMEÜS



BRIL VAN DE MENIGT E
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Bartimeüs ziet het (Kinderbijbel)

“Heer! Alsjeblieft! Kijk naar mij om!” Jezus is op weg, samen met zijn leerlingen. En er lopen nog 

een heleboel andere mensen mee. Ze zijn net de stad Jericho uitgelopen. Jericho was de eerste 

stad die de joden veroverden, lang geleden, toen ze het Beloofde Land binnentrokken. En daar, 

buiten Jericho, zit een blinde bedelaar aan de kant van de weg. Hij heet Bartimeüs. Hij schreeuwt 

met schelle stem: “Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!” Wat Bartimeüs roept, is 

eigenlijk heel mooi. Hij noemt Jezus Zoon van David. Zoiets zeg je alleen maar tegen de nieuwe 

koning van de joden. Ook al is hij blind, Bartimeüs ziet iets wat de anderen niet zien. Maar de 

mensen die met Jezus meelopen vinden het maar niks. Een bedelaar hoort om geld te vragen en 

te wachten tot hij wat krijgt. Maar vragen of Jezus naar hem om wil kijken? Dat past niet! “Hou je 

mond, jij!” roepen ze. “Daar hebben de mensen last van, dat jij zo schreeuwt!” Maar Bartimeüs is 

ook een mens. Dus trekt hij zich er niets van aan. Hij schreeuwt zelfs nog harder: “Zoon van David, 

heb medelijden met mij!” Jezus staat stil. “Roep hem even,” zegt hij. Enkele mensen lopen naar 

de blinde Bartimeüs toe. “Je mag blij zijn,” zeggen ze. “Jezus roept je. Nou vooruit, blijf daar niet 

zitten. Kom overeind!” Bartimeüs gooit zijn jas van zich af. Die jas slaat hij altijd om zich heen als 

hij zit te bedelen. “Ik heb hem niet meer nodig,” zegt hij. Hij springt overeind en gaat naar Jezus. 

Nu schreeuwt hij niet meer. Hij zegt niets. “Wat wil je dat ik voor je doe?” vraagt Jezus. “Meester,” 

zegt de blinde man, “ik zou zo graag weer kunnen zien.” “Ga maar,” zegt Jezus. “Je vertrouwen 

heeft je geholpen. En heeft je gezond gemaakt. Het is al voor elkaar.” Op hetzelfde moment kan hij 

weer zien. Er komt weer licht en kleur in zijn leven. Hij hoort erbij: hij mag óók het Beloofde Land 

binnen. En hij volgt Jezus op zijn weg.
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ACH T ERGRONDINFO BEGELE I DERS BIJ HE T VERHAAL

Blind zijn
Blind zijn kan je op verschillende manier interpreteren. Zo kan je het zien als een lichamelijke handicap. Letterlijk niks meer kunnen 

zien. “Blind zijn” kan je ook opvatten als geen uitweg meer zien, geen inzicht hebben, iets niet willen of kunnen zien. Mensen 

wilden vroeger blinde mensen niet helpen, ze deden alsof ze niet bestonden. De samenleving zag een handicap als een straf of 

een zonde die de persoon in kwestie begaan had.

Langs de weg
Er is een reden dat Bartimeus niet op de weg zit. Op deze manier wil men duidelijk maken in het evangelie dat Bartimeüs “ er 

niet bij hoort.”Hij is anders dan de anderen. Een weg leidt altijd wel ergens heen, maar voor iemand die er niet bij hoort, geldt dit 

vaak niet.

 Mantel/jas
Zijn mantel/jas achterlaten wordt het teken van overgave om iemand te volgen. 

Bartimeüs gooit zijn mantel/jas weg: Je kan dit een beetje zien als zijn masker afzetten. Hij laat zijn vorig leven achter hem, hij 

geeft alles prijs. Hij toont zichzelf zoals hij is, zijn veiligheid, bescherming. Hij ziet zijn veiligheid, bescherming in God. De positieve 

en de negatieve kanten, waar Bartimeüs zich misschien voor schaamt. Hij geeft zich helemaal, want hij weet, Jezus houdt van 

hem zoals hij is.
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Zacheus (Lc 19, 1-10)

Op en dag komt Jezus door Jericho. Een stad waar veel mensen wonen. Ook Zacheus woont er. 

Waarschijnlijk vinden de mensen in Jericho Zacheus niet zo leuk omdat hij tolgeld bij hen int. 

Zacheus stuurt een gedeelte van het geld door naar de gouverneur, maar het meeste houdt hij 

zelf. Zacheus is erg rijk geworden als hoofdtolontvanger. Zijn huis zal waarschijnlijk wel een van 

de grootste van de stad zijn. Zacheus mag dan wel meer geld hebben dan de meeste mensen, 

maar hij is een stuk kleiner dan de meeste mensen. Als Zacheus hoort dat Jezus in Jericho is, 

wil de kleine tollenaar de man uit Nazareth zien. De man zegt de Zoon van God te zijn. Er staan 

zoveel mensen voor hem….. en ze zijn allemaal zo groot. Zacheus heeft een idee! Als hij nu eens 

in een boom klimt dan kan hij zo over alle mensen heen kijken. Dan kan hij Jezus zien. Hij klimt 

in een wilde vijgenboom en gaat op een van de takken zitten. Als Jezus straks langskomt heeft 

hij een goed uitzicht. “Zacheus! Kom vlug uit die boom!” De kleine tollenaar kan zijn oren niet 

geloven. Jezus staat dichtbij de boom en kijkt naar Zacheus. Jezus roept hem! “Want Ik moet 

vandaag in uw huis zijn!” vertelt Jezus aan Zacheus. Zacheus laat zich snel uit de boom zakken. 

Zacheus is blij dat Jezus op bezoek komt. De andere mensen vinden het maar niks. Ze mopperen 

dat Jezus bij een slechte man op bezoek gaat.  Jezus brengt Zacheus een geheel nieuw leven. Hij 

zegt tegen Jezus: “Ik zal de helft van mijn rijkdom aan de armen geven. En als ik iemand teveel 

belasting heb laten betalen, zal ik hem vier keer zoveel teruggeven.” Jezus is blij met Zacheus 

nieuwe leven. Hij is dat altijd als mensen zich bekeren van hun fouten en het goede willen doen. 



Goed doen op sabbat (Mt 12, 9-13)

Op een dag, het was sabbat, wandelt Jezus met zijn leerlingen door de korenvelden. Onderweg 

plukken zijn leerlingen aren om iets te eten. Een paar farizeeën zien dat en zeggen tegen Jezus: - 

Kijk eens, ze doen iets wat niet mag op sabbat. - Ik zal jullie eens iets vertellen over onze koning 

David ..., zegt Jezus. Op een dag waren hij en zijn soldaten totaal uitgehongerd. Nergens vonden 

ze een kruimel brood. Toen ging David zomaar de tempel binnen naar het heilige der heiligen, een 

plaats waar alleen de hogepriester mocht komen. Daar nam hij van de offerbroden en at die op. 

Hij nam er ook om aan zijn soldaten te geven. En Jezus zei: - De sabbat is gemaakt voor de mens 

en niet de mens voor de sabbat. Daarom is de Mensenzoon ook Heer van de sabbat.

Jezus gaat weer naar de synagoge. Daar is een man met een vergroeide hand. De farizeeën 

houden Jezus in het oog: als Jezus de man op sabbat geneest, kunnen ze Hem beschuldigen. - 

Kom eens hier, zegt Jezus tegen de man met de vergroeide hand: En aan de farizeeën vraagt Hij: 

- Moet je op sabbat goed doen of kwaad? Moet je een leven redden of doden?’ Maar de farizeeën 

zwijgen. Dan Hij kijkt hen stuk voor stuk aan. Hij is kwaad en verdrietig, want hun hart is hard 

als steen. - Strek uw hand, zegt Jezus tegen de man. Dat doet de man en zijn hand wordt weer 

gezond. Wanneer de farizeeën buiten de synagoge zijn, maken ze samen met de dienaren van 

koning Herodes plannen om Jezus te doden. 



De rijke jongeman (Mc 10, 17-22)

Wanneer Jezus verder gaat, loopt er iemand naar Hem toe. Hij knielt voor Jezus en vraagt: ‘Goede Meester, wat moet ik doen om 

in de hemel te komen?’ ‘Waarom noemt u Mij goed?', vraagt Jezus, 'Niemand is goed! Alleen God is goed. En wat u moet doen, 

dat weet u toch: niet doden, trouw zijn, niet stelen, niet vals getuigen, niemand oplichten, eerbied hebben voor uw vader en uw 

moeder.’ De jongeman zegt: ‘Meester, dat doe ik al allemaal van toen ik klein was.’ Jezus kijkt hem lief aan. Dan zegt Hij: ‘U kunt 

nog één ding doen: verkoop alles wat u hebt en geef het aan arme mensen. Zo krijgt u een schat in de hemel. Kom dan terug om 

Mij te volgen.’ Wanneer de man dat hoort vertrekt zijn gezicht. Vol spijt gaat hij weg, want hij bezit heel veel.
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SYMBOOLPANELEN
Bijbelverhalen lees je niet op dezelfde manier als een krantenartikel, een geschiedenisboek, een liefdesbrief of een gedicht. Toen 

men deze verhalen opschreef, maakten de schrijvers ook gebruik van symbolische taal. Om de Bijbelse verhalen te begrijpen, is 

het dan ook nodig te durven overstappen van de vraag “Is dat werkelijk zo gebeurd?” naar de vraag “Wat wil dat verhaal ons nu 

vertellen? Wat wil het ons vertellen over God en de mens?” 

Betekenis van de symbolische tekeningen

Hier vind je een beschrijving van de verschillende tekeningen/symbolen die gebruikt worden. Je kan ze ook afdrukken, kopiëren 

in de aangegeven kleur en uitknippen. De symboolpanelen zijn ook uit te lenen via een documentatiecentrum van IJD. Elk van de 

tekeningen/symbolen kan verschillende betekenissen hebben: hieronder zijn er alleen bij wijze van voorbeeld enkele aangegeven. 

Pas bij het lezen van de Bijbel ontdekt men hoeveel er mogelijk zijn

KLEUREN

ROOD Avond, profeten, bloed

BLAUW Water, nacht, vrouw

BRUIN Streng, soberheid, moeilijkheid

GRIJS Steen

GEEL Middagzon, woestijn, dorst

ORANJE Kleur van de zon in de vroege ochtend van Pasen, wijst altijd op een verband met God

VAALGROEN Ziekte, dood

GROEN Openheid, hoop

ELEMENTEN

TROUWRING Verbond

ALTAAR Offer

WEG Hoop, gang

GEOPEND HEK Bevrijding

TAFEL Communie

MANDJE Leegte of volheid

WOESTIJN Tijd om na te denken, of laten rijpen

OPBORRELEND WATER 
  Eucharistie, voedsel uit God

BROOD EN WIJN



BERG Moeilijk moment, ontmoeting met God

VOGEL 
OF GEOPEND BOEK

  Woord

KRUIS Moeilijk moment, passie

WATER-ZEE Kwaad zijn, dood 

GESLOTEN HEK Kwaad zijn, opsluiten, lijden

MAAN EN STER Nacht, duisternis

ORANJE ZON De ochtend van Pasen

GELE ZON Middag, als men dorst heeft

RODE ZON Als het avond is

GESLOTEN HUIS Dat door Christus niet is bezocht, opsluiting

OPEN HUIS Kerk, Christus wordt er ontvangen

FIGUREN

JEZUS
In het oranje, 7 houdingen: lopen, bidden (vragen), verkondigen, bespreken, dienen (genezen, om 

iemand geven), zitten

LEERLINGEN EN 
APOSTELEN

In het wit, houdingen net zoals bij Jezus

PROFETEN Mensen die praten namens God: in het rood, gedragen zich als Jezus, maar zijn het niet

DE MENIGTE Neutrale houding, armen hangend langs de zijden

DE ZIEKEN Vaalgroen gekleurd met buik naar voren. Soms ook bedoelt voor Schriftgeleerden en farizeeën

Enkele voorbeelden ter illustratie


