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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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Bartimeüs, de blinde ziener... 

(2012, olieverf op papier) 
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GESPREKSVRAGEN BIJ DE BIJBELTEKST 
 Wat treft mij in deze tekst? Wat vind ik mooi? Wat vind ik vreemd? 

 In wie herken ik me? In de bedelaar, die moet roepen om door iemand ge-

hoord te worden? In één van de omstaanders die het er moeilijk mee heb-

ben dat anderen de aandacht trekken om gehoord te worden? Of in één 

van de omstaanders die de blinde moed inspreken? Of in meerdere perso-

nen tegelijk? 

 De blinde Bartimeüs gelooft dat Jezus hem weer beter kan maken. Hoe kijk 

ik naar geloven? Is het voor mij iets dat deugd doet, of eerder een last die 

me niet aanspreekt? 

 

Een wat moeilijker, maar evengoed uitdagende vraag:  

 Wat heeft Bartimeüs gezien dat de anderen niet gezien hadden? En waar-

om doet juist dat hem weer helder zien? 


