
Blinde ogen geopend 
 
Deze geschiedenis kun je lezen in Markus 10 : 46 – 52. 
 
Kijk eens om je heen! Wat zie je allemaal? Mensen, huizen, bomen, auto’s en nog 
veel meer. Elke keer zie je weer andere dingen. Kijken doe je met je ogen. Wat is het 
fijn om alles te kunnen zien!  
 
Doe jij je ogen eens dicht! Wat zie je nu? Niets hè? Als je je ogen dichtdoet, dan is 
het helemaal donker. Je ziet geen mensen, geen huizen, geen bomen, geen 
bloemen… Helemaal niets.  
Wanneer zie je ook niets? Als je in een donkere kamer bent. Dan kun je je ogen wel 
wijd open doen, maar je ziet niets. Om te kunnen zien heb je licht nodig! 
Dat is ook zo als je buiten bent. Als het dag is, dan zie je de lucht, de wolken, de 
huizen, de mensen, de auto’s… Alles! Maar als de zon ondergaat en als het nacht 
wordt, dan zie je dat allemaal niet meer. Alleen als er ergens licht brandt, dan kun je 
nog iets zien.  
 
Er zijn mensen die nooit iets kunnen zien. Wat is dat erg! Voor hen is het altijd 
donker. Die mensen zijn blind. Ze kunnen niets zien van de mooie schepping.  
Ze zien geen zon, geen maan en sterren, geen mooie bloemen, geen bomen, geen 
dieren, geen mensen, geen huizen. Ze kunnen niet lezen, niet goed schrijven, niet 
overal naar toe gaan. Blinde mensen kunnen niet goed voor zichzelf zorgen. Ze zien 
geen gevaar. Ze kunnen niet zomaar ergens werken om geld te verdienen. 
In de tijd waarin wij leven kunnen blinde mensen wel heel veel leren. Er zijn scholen 
voor blinde mensen. Er is ook wel werk voor blinde mensen. Er zijn zelfs honden die 
blinde mensen kunnen helpen met allerlei dingen. Bijvoorbeeld bij het oversteken 
van een weg. Toch blijft blind zijn heel erg!  
Wat is alles toch anders geworden na de zondeval! Ja, ook blindheid komt door de 
zonde. De Heere heeft alles goed gemaakt, maar door de zonde is er zoveel verdriet 
in de wereld gekomen.  
 
In de Bijbel kunnen we ook lezen over blinde mensen. Vandaag gaat het over een 
blinde man. Hij leefde in de tijd dat de Heere Jezus op de aarde was. De Heere 
Jezus is de Zoon van God. Dat weten jullie wel. Hij is Mens geworden. Waarom? 
Om Gods Naam te verheerlijken, om verloren zondaren zalig te maken. Toen de 
Heere Jezus dertig jaar oud was, is Hij samen met Zijn discipelen door het land Israël 
getrokken. Wat heeft Hij gedaan? Hij heeft veel wonderen gedaan en Hij heeft veel 
aan de mensen verteld. Waarom? Om te laten zien dat Hij de beloofde Messias,  
de Zaligmaker is. Om de mensen te leren dat ze alleen behouden kunnen worden 
door Hem! 
Wij hebben allemaal God verlaten. We zijn vijanden van God geworden. We hebben 
straf verdiend. Maar wat een wonder! God heeft Zijn eigen Zoon, de Heere Jezus 
naar deze aarde gestuurd. Niet om de mensen te gaan straffen. Nee! Juist om zulke 
vuile zondaren te gaan verlossen. De Heere kan en wil ons alles geven wat we nodig 
hebben om gered te worden! Is er ooit iemand weggestuurd die met zijn nood naar 
de Heere Jezus ging? Nee toch? En dat is nog zo! Hoe kunnen wij met onze nood 
naar de Heere gaan? Door te bidden! Dat heeft de blinde Bartimeüs ook gedaan.  
 
 



Kijk, daar zit hij bij de poort van de stad Jericho. De blinde Bartimeüs. Bijna elke dag 
wordt hij naar die plaats bij de poort gebracht. Hij kan er zelf niet naar toe gaan. 
Wat doet hij daar eigenlijk? Waarom wordt hij naar die poort gebracht?  
Bartimeüs heeft geld nodig. Hij moet toch eten, drinken en kleren kunnen kopen? 
En daar kan Bartimeüs met zijn blinde ogen niet voor werken. Hij ziet helemaal niets. 
Toen hij klein was, werd er nog wel voor hem gezorgd. Maar nu probeert hij zelf aan 
geld te komen. Hoe dan? Door te bedelen. Hij is een bedelaar. 
Ja, voor bedelaars is die plaats bij de poort een goede plaats. Daar komen elke dag 
veel mensen langs! Mensen die de stad verlaten en mensen die de stad 
binnengaan… allemaal gaan ze door de poort. Allemaal lopen ze langs de bedelende 
Bartimeüs. Ze zien hem zitten. Ze horen ook zijn stem: ‘Heeft u alstublieft wat geld 
voor mij?’ Veel mensen doen alsof ze die vraag niet horen. Soms staat er iemand stil. 
Hij pakt wat geld en gooit het in de uitgestoken hand van Bartimeüs. Dankbaar heft 
Bartimeüs zijn gezicht op. Nee, hij kan nooit zien wie dat geld heeft gegeven. Maar 
hij is er zo blij mee! Als het bijna avond is, dan wordt Bartimeüs weer opgehaald. 
Misschien door familie of vrienden. Hij wordt gebracht naar het huis waar hij woont. 
 
Op een dag zit Bartimeüs weer bij de poort. Het lijkt een gewone dag. Toch zal er 
vandaag een groot wonder gebeuren! Het zal een dag worden voor Bartimeüs die hij 
nooit meer zal vergeten! Nooit meer! Een dag van grote blijdschap! 
Zie je hem zitten? Zijn hand uitgestoken. Bedelend. Hé, wat hoort hij daar? Het lijkt 
wel alsof er een grote groep mensen steeds dichterbij komt. Ja, dat klopt! Bartimeüs 
kan het niet zien. Maar het is wel waar! Hij hoort de stemmen en de voetstappen.  
Bij de poort staan mensen te kijken en te praten. Bartimeüs luistert goed.  
Wat zeggen die mensen? Ze hebben het over die groep die steeds dichterbij komt. 
‘Kijk,’ zegt er iemand, ‘weet je Wie daar bij die groep loopt? Jezus, uit Nazareth.  
Dat is een Profeet Die wonderen kan doen. Al die mensen lopen met Hem mee om 
naar Hem te luisteren en Zijn wonderen te zien.’ 
Bartimeüs… Heb je ’t gehoord? Ja! O, zou het waar zijn? Komt Jezus daar aan op de 
weg? Is Jezus zo dichtbij hem? Weet Bartimeüs dan Wie Jezus is? Ja! Hij heeft al 
meer van Hem gehoord. Mensen hebben over Hem verteld. Bartimeüs heeft gehoord 
dat de Heere Jezus wonderen heeft gedaan. Overal in het land wordt erover gepraat. 
Wat voor wonderen dan? Hij heeft zieken beter gemaakt. Blinde mensen kunnen 
weer zien. Dove mensen kunnen weer horen. Lamme mensen kunnen weer lopen. 
Zelfs dode mensen zijn door Hem levend gemaakt. Hoe kan dat toch? Dat kan een 
mens toch niet doen? Nee! Bartimeüs gelooft dat deze Jezus de Messias is, de 
beloofde Zaligmaker. Over Hem staat toch geschreven dat Hij wonderen zal doen? 
 
Ach, Bartimeüs heeft misschien wel eens gedacht: ‘Kon ik maar naar deze Jezus 
gaan. Hij zou mij wel kunnen genezen.’ Maar dat kon Bartimeüs niet doen. En nu? 
Nu loopt Jezus daar op de weg. Zo dichtbij hem. Zou Jezus hem zien? Zou Hij bij 
hem stilstaan? O, straks loopt Jezus voorbij… Dat zou erg zijn! Dan kan het 
misschien nooit meer. Dan kan hij nooit meer met al zijn nood bij Jezus komen. 
En wat doet Bartimeüs dan? Zit hij daar maar stil af te wachten of de Heere Jezus 
misschien bij hem blijft staan? O nee! Staat Bartimeüs op en loopt hij naar Jezus 
toe? Nee! Dat kan hij niet. Hij ziet niets. Wat doet hij dan? Hij begint te roepen!  
Niet zachtjes, maar hard! Daar klinkt zijn stem: ‘Jezus, Gij Zone Davids, ontferm U 
mijner!’ Hij schreeuwt het uit, zo hard hij kan. Het is nood bij Bartimeüs… Daarom 
roept hij zo hard. Als Jezus voorbij gelopen is, dan kan het misschien nooit meer. 
Ken jij dat ook in je leven? Wat ga je anders bidden als je echt je nood voelt! Als je 
voelt dat je buiten de Heere Jezus verloren zult gaan. Als je bang bent om te sterven. 
Als je voelt hoe erg je zonden zijn. Als je leert dat het nodig is dat je zonden 



vergeven worden. Dan bid je niet meer ‘zomaar’ omdat je dat gewend bent. Natuurlijk 
is het goed om altijd te bidden! Ook als je eigenlijk je nood niet goed voelt. Vraag dan 
maar: ‘Heere, wilt U mij m’n nood maar laten voelen. Wilt U mij leren dat ik buiten U 
verloren ga? Wilt U mij leren dat ik zondig ben? Wilt U mij echt leren bidden, met mijn 
hart?’ 
 
Wat roept Bartimeüs? ‘Jezus, Gij Zone Davids, ontferm U mijner!’ Hoe noemt hij de 
Heere Jezus? Gij Zoon van David. Ja, dat gelooft Bartimeüs. Deze Jezus is de 
beloofde Zoon van David. Jullie weten wel wie David is. Aan koning David is beloofd 
dat later uit zijn familie de Heere Jezus geboren zou worden. Daarom wordt de Heere 
Jezus ook wel de Zoon van David genoemd. Wat roept Bartimeüs nog meer? 
‘Ontferm U mijner!’ Wat betekent dat? ‘Heere, help mij. Heere, heb medelijden met 
mij. Heere, wilt U naar mij omzien?’ 
Zie je het voor je? Een grote groep met mensen. Ze maken veel lawaai. Ze praten 
met elkaar. Tussen die mensen loopt de Heere Jezus, de almachtige Zoon van God! 
Wat is Bartimeüs bang dat Jezus hem niet zal horen. Wat is Bartimeüs bang dat 
Jezus voorbij zal lopen. Maar weet je, de Heere Jezus heeft Bartimeüs al lang 
gezien. Hij kent Bartimeüs helemaal. Hij weet wel van zijn grote verdriet. Hij weet wel 
dat hij daar elke dag zit te bedelen. Hij weet wel dat Bartimeüs Hem nodig heeft.  
De Heere Jezus weet alles! Hij zoekt Zelf verloren mensen op. Wat een wonder!  
Al die mensen lopen met elkaar te praten… Maar door al die stemmen heen hoort 
Jezus die ene stem. Die noodkreet. Daar is iemand die Hem nodig heeft. Een man 
die om Zijn hulp vraagt. 
De mensen horen het geroep van Bartimeüs ook. Hè, wat zit die blinde man daar 
toch te schreeuwen. ‘Hou je mond, man…’ zeggen ze. ‘Zit niet zo te roepen. Stop 
ermee. Denk je nu echt dat Jezus jou zal horen? ’t Is veel te druk. Hij gaat zo door de 
poort. Hij heeft echt geen tijd om naar jou om te kijken.’ Zo praten de mensen tegen 
Bartimeüs. Ze ergeren zich. Nee, ze hebben geen medelijden. Er is niemand die 
zegt: ‘Kom maar Bartimeüs, zal ik je even bij Jezus brengen? Dan hoef je niet meer 
zo te roepen.’ En luistert Bartimeüs naar al die mensen die zo boos tegen hem 
doen? Stopt hij nu met roepen? Denkt hij nu: ‘Ach, ze hebben gelijk. Ik kan maar 
beter mijn mond houden.’ O nee! Bartimeüs luistert niet! Weet je wat hij doet? 
Hij gaat nog veel harder roepen! ‘Gij Zone Davids, ontferm U mijner!’ 
 
Dat kan bij ons ook zo zijn! Als je dan weer hoort dat je ook jong kunt sterven en dat 
je een nieuw hart nodig hebt, dan ga je meer bidden. Zomaar overdag, als niemand 
het ziet. Dan kun je zo voelen: ‘Heere, ik heb U zo nodig. Wilt U mijn zonden 
vergeven?’ Weet je wat de duivel dan probeert? Hij wil ervoor zorgen dat je niet meer 
bidt. Dan is er een stemmetje vanbinnen dat zegt: ‘Stop maar hoor, het helpt toch 
niet.’ De duivel wil niet dat wij onze nood voelen. Hij wil ook niet dat we vaak bidden. 
Wat moet je dan doen? Doe maar net als Bartimeüs! Ga juist nog meer bidden!  
De Heere zal horen op Zijn tijd! 
 
Zie je het nog voor je? Die roepende Bartimeüs. De mensen die hem bestraffen.  
En al die mensen die achter Jezus aanlopen op de weg. Opeens staat de Heere 
Jezus stil. Zomaar midden op de weg. En al die mensen staan ook stil. Ze kijken…  
Wat gaat er gebeuren. Waarom staat Jezus stil? 
De Heere Jezus wijst naar Bartimeüs. ‘Roep die man. Laat hem nu naar Mij toe 
komen!’ Bartimeüs weet niet dat Jezus stilstaat. Opeens hoort hij geen boze 
stemmen meer. Nee, vriendelijk zegt iemand tegen hem: ‘Heb goede moed, sta op, 
Hij roept u.’ Wat is dat een blijde boodschap voor de blinde Bartimeüs! ‘Heb goede 
moed…’  



O, die woorden geven Bartimeüs hoop! Sta op! Dat hoeven de mensen maar één 
keer te zeggen. Kijk eens! Zo snel als hij kan, staat Bartimeüs op. Waarom?  
Wat gaat hij doen? Nou, hij is geroepen! O, die woorden… ‘Hij roept u!’ 
Jezus, de Zoon van God heeft hem geroepen. Dat is een wonder!  
Ja maar Bartimeüs, je bent nog steeds blind. Ja, dat wel! Maar die woorden geven 
hem zo’n hoop. Want daar bij Jezus moet hij zijn. Daar alleen kan hij genezen 
worden. Bartimeüs gooit zijn mantel van zich af. Zo kan hij nog sneller lopen.  
Hij staat op en loopt naar Jezus. Misschien heeft iemand hem bij de hand gepakt om 
hem te helpen. Vlak voor de Heere Jezus staat Bartimeüs stil. Hij ziet niets. Het is zo 
donker. Maar hij hoort wel een vriendelijke stem. De stem van Jezus. Hij vraagt iets 
aan Bartimeüs: ‘Wat wilt gij dat Ik u doen zal?’ O, Bartimeüs waarom heb je Mij zo 
hard geroepen? Wat is je nood? Vertel het maar aan Mij! Wat kan Ik voor je doen? 
Hier ben Ik… 
Wat een wonder! ‘Al wat u ontbreekt, dat schenk Ik zo gij ’t smeekt, mild en 
overvloedig!’ O, die vraag van Jezus: ‘Wat wilt gij dat Ik u doen zal?’ Daar hoeft 
Bartimeüs niet lang over na te denken. ‘Rabboni, Meester… dat ik ziende mag 
worden.’ Dat kan toch eigenlijk niet? Hij is toch al heel zijn leven blind? Er is toch nog 
nooit één dokter geweest die zijn ogen kon genezen? Nee! Maar hier staat Bartimeüs 
voor Hem Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Dat gelooft Bartimeüs! 
De Heere Jezus zegt: ‘Ga heen, uw geloof heeft u behouden.’ Wat bedoelt de Heere 
Jezus daarmee? ‘Bartimeüs, jij gelooft dat Ik licht kan geven in je blinde ogen. Ik geef 
je dat licht. Je kunt weer zien!’ En? Op dat moment kan Bartimeüs zien.  
Voor het eerst in zijn leven! Wie ziet hij het eerst? De Heere Jezus! Die staat voor 
hem. O, wat is Bartimeüs dankbaar! Hij heeft het helemaal niet verdiend dat de 
Heere Jezus hem ziende zou maken. Wat een groot wonder! Bartimeüs kijkt om zich 
heen. Hij ziet de mensen. Hij ziet de bomen. Hij ziet de poort waar hij altijd heeft 
gezeten. Hij ziet de huizen. Hij ziet alles! 
Nu hoeft hij niet meer te bedelen! Nu hoeft hij niet meer bij de poort te zitten.  
Nu hoeft hij niet meer geholpen te worden door andere mensen. Nu kan hij zelf over 
de weg lopen. Nu kan hij alles zelf doen. Weet je wat hij nu ook kan doen? 
Hij kan de Heere Jezus volgen. Hij kan dichtbij Hem blijven. Al gaat de Heere Jezus 
de stad in, hij hoeft niet daar bij de poort te blijven. Hij loopt mee! Want dat is het 
grote verlangen van Bartimeüs: dichtbij de Heere Jezus zijn. Wat zal zijn hart vol 
geweest zijn van liefde en dankbaarheid! Alles wat hij heeft gekregen, is van God. 
Alles? Ja, ook het geloof dat de Heere Jezus hem zou kunnen helpen. Alles! 
Dat is genade. Wat betekent dat? Iets wat je uit genade krijgt, dat heb je niet zelf 
verdiend. Dat krijgt je om niet. 
 
Zeg, heb jij wel eens last van je blindheid? Of vind je dat een rare vraag? Ja, zeg je 
misschien wel, ik ben helemaal niet blind. Nee? Hoe is het dan met jouw hart? Kun jij 
zelf alles zien? Zie jij Wie de Heere is? Zie jij hoe erg de zonde is? Zie jij door het 
geloof de Heere Jezus? Zie jij van jezelf dat je een Zaligmaker nodig hebt? Zie jij van 
jezelf dat je zo ongelukkig bent zonder nieuw hart?’ 
Van onszelf zien wij dat allemaal niet! Dat moet de Heere ons leren. Dat moet Hij Zelf 
ons laten zien. En dat wil Hij ook doen! Vraag maar net als Bartimeüs: ‘Heere, 
ontferm U mijner! Heere, dat ik ziende mag worden!’ Blijf maar roepen! Hij hoort je 
stem, je smekingen, je klagen… Hij heeft het beloofd: ‘Alsdan zullen der blinden 
ogen geopend worden.’ En wat Hij zegt, dat zal Hij doen! 
 
 
 


