
-1- 

 

MARCUS 10, 46 - 52: EEN BLINDE ZIET (JEZUS) EN 
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Met open ogen. Een blinde ziet. 
[46] Ze kwamen in Jericho. Toen Hij uit Jericho wegging met zijn leerlingen en 

heel wat mensen, zat de zoon van Timeüs, Bartimeüs, een blinde bedelaar, 

langs de weg. [47] Toen hij hoorde dat het Jezus van Nazaret was, begon hij 

te schreeuwen en te roepen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met 

mij.’ [48] Velen snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar hij 

schreeuwde nog harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij.’ [49] Jezus 

bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde : ‘Houd moed, sta op, Hij 

roept u.’ [50] Hij wierp zijn jas weg, sprong overeind en ging naar Je-

zus. [51] Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ De blin-

de zei Hem: ‘Rabboeni, dat ik weer kan zien.’ [52] ‘Ga,’ zei Jezus, ‘uw vertrou-

wen is uw redding.’ Meteen kon hij weer zien, en hij volgde Hem op zijn weg. 
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Jaar B - Bouwen aan Zijn Rijk 

Het alfabet in Braille 

Verschillende vormen van (niet) zien... 

Schrijf voor elke zin A, B, C of D 
 …… De mensen rondom Jezus hadden allemaal goede ogen. 

 …… Toch waren deze mensen blind voor Bartimeüs en liepen hem voorbij. 

 …… Bartimeüs was blind van bij de geboorte. 

 …… Toch zag Bartimeüs dat Jezus belangrijk was.  

 …… Jezus zag Bartimeüs en luisterde naar hem. 

 

 …… Bij ons in de klas kan iedereen goed zien. 

 …… Toch merkt niemand dat Bram heel erg moe wordt van leesoefeningen. 

 …….Bram heeft een hele sterke bril nodig, waardoor hij wel alles ziet, maar heel snel 

moe wordt van lezen. 

 ……. De juf leest af en toe een verhaal gewoon voor, zodat Bram enkel moet luisteren. 

Er zijn verschillende manieren 

van zien en van niet-zien: 

ZIEN: 
A. Letterlijk Met je ogen kijken 

naar wat er in het echt is.  

B. Met je hart Met je hart kijk 

je dieper: je ziet dan wat echt 

belangrijk is. Bijvoorbeeld: 

zien dat iemand hulp nodig 

heeft.  

BLIND ZIJN: 
C. Letterlijk Niet kunnen kijken 

met je ogen.  

D. Met je hart Niet willen zien 

wat echt belangrijk is in het 

leven. Bijvoorbeeld: niet willen 

zien dat een ander jou nodig 

heeft.  


