
De Heere Jezus en Bartimeüs 
 
Wat zie je als het donker is? 
Als het helemaal donker is, zie je niets. 
Als het licht wordt, kun je alles weer zien, omdat je licht in je ogen hebt. 
Er zijn jongens en meisjes en ouderen die geen licht in hun ogen hebben. 
Als je geen licht in je ogen hebt, is het altijd donker, ook als de zon schijnt. 
Als je niets kunt zien, ben je blind. 
Net als Bartimeüs. 
Bartimeüs is een blinde man uit de Bijbel. 
In de Bijbel staat wat Bartimeüs doet. 
 
Bartimeüs zit aan de weg. 
Wat doet hij op die plaats? 
Bartimeüs bedelt. 
Wat is bedelen? 
Bedelen is om iets vragen wat je zelf niet hebt. 
Bartimeüs heeft geen geld. 
Als er mensen voorbij komen vraagt hij :”Krijg ik alstublieft geld van u?” 
Als hij geld krijgt, kan hij eten en kleren kopen. 
Bartimeüs kan niet werken zoals andere mensen, omdat hij blind is. 
 
Hoe weet Bartimeüs dat er mensen voorbij komen? 
Dat hoort hij. 
Bartimeüs is niet doof. 
 
Op een dag lopen er veel mensen op de weg. 
Oude mensen. 
Jonge mensen. 
Kinderen. 
De Heere Jezus is er ook bij. 
Hij is de Belangrijkste. 
Ze gaan allemaal naar de stad Jericho. 
De discipelen van de Heere Jezus zijn er ook bij. 
De discipelen zijn leerlingen van de Heere Jezus. 
Iedereen kijkt naar de Heere Jezus en luistert naar Zijn stem. 
De Heere Jezus vertelt dat je een nieuw hart nodig hebt om gelukkig te worden. 
 
Bartimeüs hoort dat er mensen komen. 
Hij ziet niemand. 
Hij ziet de Heere Jezus ook niet. 
 
Bartimeüs vraagt:”Wat is er?” 
Waarom lopen er zoveel mensen op de weg? 
Opeens hoort hij een naam. 
De mensen zeggen :”Jezus.” 
 
 
 
 



Bartimeüs denkt, is de Heere Jezus dichtbij. 
Ik heb gehoord dat de Heere Jezus zieken gezond maakt. 
Bartimeüs denkt, ik geloof dat de Heere Jezus mijn blinde ogen ook beter kan 
maken. 
Jezus kan licht in mijn blinde ogen geven. 
Bartimeüs denkt, ik roep Jezus. 
Nu is de Heere Jezus dichtbij. 
Hij roept:”Jezus, Zoon van David, ontferm U over mij.” 
Het betekent, dat Bartimeüs gelooft dat de Heere Jezus de Zoon van God is. 
De Zoon van God kan wonderen. 
Een wonder is werk dat de Heere Jezus alleen kan. 
 
De mensen zien Bartimeüs. 
Ze horen Bartimeüs roepen. 
De mensen zijn boos op Bartimeüs. 
Ze zeggen:’Stil, niet roepen.” 
 
Bartimeüs luistert niet naar de mensen. 
Hij roept:”Heere Jezus, help mij.” 
 
Bartimeüs gelooft dat de Heere Jezus hem licht in zijn blinde ogen kan geven. 
Hij is de Zoon van David. 
Hij is de Zoon van God. 
 
De Heere Jezus hoort Bartimeüs roepen. 
Hij staat stil. 
De Heere Jezus zegt tegen de mensen:”Roep Bartimeüs en breng hem bij Mij.” 
De Heere Jezus is niet boos op Bartimeüs. 
 
De mensen lopen naar Bartimeüs en zeggen:”Bartimeüs, sta op, de Heere Jezus 
roept jou. Jij mag bij de Heere Jezus komen.” 
 
Bartimeüs wacht niet. 
Hij staat op,doet zijn jas uit en loopt naar de Heere Jezus. 
Hij hoort waar de Heere Jezus is, aan Zijn stem. 
De Heere Jezus zegt:”Bartimeüs, wat wil je?” 
Bartimeüs weet wel wat hij wil. 
Hij zegt:” Rabboni, dat ik ziende mag worden.” 
Als Bartimeüs ziende wordt, krijgt hij licht in zijn ogen. 
Rabboni betekent Meester. 
Zo wordt de Heere Jezus ook genoemd. 
Bartimeüs gelooft dat de Heere Jezus licht in zijn ogen kan geven. 
Zou de Heere Jezus licht in zijn ogen willen geven? 
Zou de Heere Jezus een wonder doen? 
 
Wat doet de Heere Jezus? 
Hij zegt:” Ga heen, je geloof heeft jou behouden.” 
 
 
 



Het betekent dat de Heere Jezus ziet dat Bartimeüs alles van Hem verwacht. 
 
Dan gebeurt er een groot wonder. 
De Heere Jezus geeft licht in de ogen van Bartimeüs. 
Zo groot is de kracht van de Heere  Jezus. 
Hij kan wat niemand kan. 
Hij kan wonderen. 
 
Bartimeüs is niet meer blind. 
Hij ziet alles. 
Bartimeüs ziet de Heere Jezus. 
Hij ziet de mensen en de kinderen. 
Hij ziet de wolken, de bloemen en de bomen. 
Hij ziet alle dingen waar hij bij staat. 
 
Wat is Bartimeüs blij. 
Wat is de Heere Jezus goed voor Bartimeüs. 
Het is liefde van de Heere Jezus dat Hij Bartimeüs ziende maakt. 
 
Bartimeüs gaat niet meer aan de weg zitten om te bedelen. 
Hij gaat met de Heere Jezus mee. 
Bartimeüs wil van de Heere Jezus leren. 
Dichtbij de Heere Jezus is het goed. 
 
Misschien zeg je : Gelukkig heb ik goede ogen. 
Ja, dat is gelukkig. 
Maar in de Bijbel staat dat ons hart blind is. 
Ons hart blind? 
Wat betekent dat? 
Het betekent dat ons boze hart blind is door de zonde. 
Als je hart blind is, ken je de Heere Jezus niet. 
Dat is erg. Want de Heere Jezus is nodig om zalig te worden. 
Als je leert dat je hart blind is, krijg je berouw over je donker hart. 
Als je berouw krijgt over je donker hart, ga je neteender doen als Bartimeüs. 
Bartimeüs riep of de Heere Jezus licht in zijn ogen wilde geven. 
Als je leert dat je hart donker is van de zonde, ga je ook vragen of de Heere Jezus 
je hart licht wil maken. 
Je kunt ook zeggen : dan ga je vragen of je een nieuw hart krijgt. 
Er is Eén Naam onder de hemel aan de mensen gegeven door Wie wij zalig 
moeten worden. 
Het is de Naam van de Heere Jezus, Die Bartimeüs van blind, ziende heeft 
gemaakt. 
Wat moet jij roepen, of bidden? 
“Heere Jezus, maak mijn blind hart ziende!” 
 
 
 
 
 
 



Lees uit de Bijbel: markus 10:46-52 
Geef antwoord op de vragen!  
 
Wie zit er aan de weg?  vers 46 
Wat doet hij?  
Wie komen er voorbij?  vers 46 
Wat roept Bartimeüs?  vers 47 
Wat zeggen de mensen tegen 
Bartimeüs?    vers 48 
Wat zegt de Heere Jezus?  vers 49 
Wat doet Bartimeüs?  vers 50 
Wat vraagt de Heere Jezus 
aan Bartimeüs?   vers 51 
Wat gelooft Bartimeüs? 
Wat betekent Rabboni? 
Wat doet Bartimeüs als de 
Heere Jezus hem ziende 
maakt?    vers 52 
 
 


