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46 Daarna kom hulle in Jerigo aan. Toe Jesus en sy dissipels en 'n aansienlike menigte weer daarvandaan 
verder gaan, sit daar 'n blinde bedelaar, Bartimeus, seun van Timeus, langs die pad. 47 Toe hy hoor dat dit 
Jesus van Nasaret is, het hy begin uitroep: “Jesus, Seun van Dawid, ontferm U tog oor my!” 48 Baie mense 
het met hom geraas en gesê hy moet stilbly. Maar hy het al hoe harder uitgeroep: “Seun van Dawid, 
ontferm U tog oor my!” 49 Jesus het gaan staan en gesê: “Roep hom nader.” Hulle roep toe die blinde man 
en sê vir hom: “Hou moed! Staan op! Hy roep jou.” 50 Hy het sy bokleed net daar gelos en opgespring en na 
Jesus toe gegaan. 51 Jesus vra vir hom: “Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen?”  “Rabboeni,” sê die blinde 
man vir Hom, “dat ek kan sien.” 52 Jesus sê daarop vir hom: “Jy kan maar gaan. Jou geloof het jou gered.”  
Dadelik kon hy sien en het hy op die pad agter Jesus aan gegaan. 
 

#Om Anders te sien >> “I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. Not only because I see it, but 

because I see everything by it.” (C.S. Lewis) Dis die storie van Bartimeus waarby ons die week gaan stilstaan.  Dit 

behoort ook elke gelowige se storie te wees.  Dit was Martin Luther se storie!  Toe hy vrygemaak is deur die feit dat 

ons uit Sy genade alleen leef, word dit die manier hoe hy na alles om hom kyk en die res is geskiedenis ...  soos hy 

gesê het waar Jesus is, daar gaan Hy altyd teen die stroom op. Die blinde Helen Keller het iewers gesê:  “Om blind te 

wees, is erg, maar om te kan sien en nie te sien nie, is erger!”  Om Jesus te volg, laat jou sien... die lewe sien... anders 

sien... anders sien beteken anders leef - stroom-op leef. 

#Weet ons wat dit is om blind te wees? >> In sy boek, An Anthropologist on Mars, vertel die neuroloog Oliver Sacks 

van ’n man, Virgil, wat van vroeg af blind was. Toe hy 50 was, het hy ’n operasie ondergaan wat aan hom sig gegee 

het.  Maar hy en Dr Sacks het ontdek dat om die fisiese kapasiteit van sig te hê, is nie dieselfde as om te kan sien nie!  

Virgil se eerste ervarings van sig, was verwarrend.  Hy was instaat om kleure en bewegings uit te maak, maar om ’n 

samehangende prentjie daarvan te maak, was heelwat moeiliker!  Oor ’n tyd kon hy sekere objekte identifiseer, 

maar sy gewoontes, sy gedrag, was steeds die van ’n blinde man. 

Oliver Sacks het hierdie woorde daaroor te sê gehad “One must die as a blind person to be born again as a seeing 

person. It is the interim, the limbo . . . that is so terrible.” 

#Om blind te wees, is erg, maar om te kan sien en nie te sien nie, is erger! (Helen Keller) >> Om Jesus te volg, laat 

jou sien... die lewe sien... anders sien - bly en dankbaar wees vir wat ons het... Hoe dankbaar is ons? Dalk help die 

volgende ons:  Daar is ŉ gebed wat toegewyde Jode somtyds op die Sabbat gebruik. Dit begin “Dae gaan verby en 

jare verdwyn en loop gesigloos tussen wonderwerke.” Is dit ons probleem nie?  Ons is so blind/afgestomp dat ons 

“gesigloos tussen wonderwerke” lewe. Om te kan sien beteken nog glad nie dat ons in staat is om God se hand raak 

te sien nie en die teken daarvan dat ons God se hand in die alledaagse raak te sien, lê in ons blydskap en 

dankbaarheid om agter Jesus se vars spore aan te loop soos Bartimeus (10:52). 

#Wat wil jy hê moet Ek vir jou doen? Ons is geprogrameer om te dink dat ons lewens draai rondom die groot 

oomblikke! Maar groot oomblikke vang ons dikwels onkant - pragtig toegedraai in wat ander mense sou beskou as ’n 

klein een! “Great God, give us eyes for seeing those great moment wrapped in small ones!” “Wat wil jy hê moet ek 

vir jou doen?” vra Jesus nie net aan Bartimeus nie, maar ook vir ons vandag.  

Ons kan vra - soos wat Jakobus en Johannes in die voorafgaande gedeelte gevra het - vir ’n beter posisie, meer 

prestige, ’n groter  impak en ’n gevoel van mag. 

Maar vir ons, in die lig van die Bartimeus-storie, is die antwoord duidelik soos daglig en so helder soos maanlig:  

“Om U duideliker te sien, U dieper lief te hê, U nader te volg, dag vir dag”. ... al neem die pad jou na die kruis en ’n 

leë graf...’n splinternuwe oorvloed lewe. 

 

Nadinkoomblik: In haar boek, My Grandfather's Blessings, skryf Rachel Naomi Remen die gebed van haar oupa:  

Days pass, years vanish, and we walk sightless among miracles. God fill our eyes with seeing,our minds with knowing. 

Let there be moments when the lightning of your presence illumines the darkness in which we walk. 

Help us to see, wherever we are that the bush burns, unconsumed. 

And we, clay touched by God, will reach out for holiness and exclaim in wonder, 

“How filled with awe is this place and we did not know it.” “How filled with awe is this place help us to see it.” 
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 ons storie (vra dié vrae vir mekaar) 

• Waarom dink jy het die mens Bartimeus stil gemaak? 

• Dink jy sy aanhou skree en harder skree het hom gehelp? 

• Het jy al gevoel jy vra om hulp en niemand luister nie? 

• Dink jy dit sal help as mense wat swaarkry ook net aanhou vra en selfs soms om hulp skreeu? 

• In wat dink julle het Jesus die man se geloof gesien? 

 

ons nuwe storie 

Ons is ook soms blind vir hoe Jesus ons wil help. Om as gesin ’n bietjie na te dink kan julle mekaar vir 30 minute 

blinddoek.  Elkeen kry ’n beurt vir 30 minute en julle moet aangaan met die normale verloop in die huis. Maak steeds 

kos of eet saam of kyk selfs TV. 

Verseker sal die “blinde” een gehelp moet word. Praat na die tyd oor die “hulp” en leer uit almal se ervarings.  

Dalk is daar hulp aangebied wat die “blinde” nie as hulp beleef het nie!? 

 

GOD se storie 

 

rituele en gewoontes 

 

Jesus wil so graag ons gesond en gelukkig sien. Hy kan ons ook altyd gesond en gelukkig maak, maar dan moet 

mense in Hom glo.  Hulle moet ook glo dat die manier waarop Hy mense help hulle op die einde gesond en gelukkig 

sal maak. 

Ons vra baie keer om hulp en dan gee Jesus vir ons iets ander as waarvoor ons gevra het maar dit maak ons op die 

einde ook gelukkig as ons Jesus net sal vertrou! 

  

 

Kyk elke dag rondom julle om een “blinde” mens te soek. Dit beteken nie die persoon is regtig blind nie.  Hulle is dalk 

net geestelik of sosiaal blind.  Dit is soos iemand by die skool wat nie maatjies het nie en pouse alleen sit maar daar 

is so baie wat graag met haar/hom wil speel. Die maatjie is sosiaal blind. Of die bedelaar by die robot is geestelik 

blind want hy/sy dink dat hy/sy niks meer werd is nie.  

Elkeen moet dan die aand kom vertel van die blinde wat jy gesien het. 

 


