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Genezing van de blinde Barthimeüs

‘En zij kwamen in Jericho; en toen Hij Jericho uitging met zijn discipelen en een aanzienlijke menigte,
zat de zoon van Timeüs, Barthimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg. En toen hij had gehoord dat het
Jezus de Nazarener was, begon hij de woorden te roepen: Zoon van David, Jezus, erbarm U over mij!
En velen waarschuwden hem dat hij zou zwijgen; hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm U
over mij! En Jezus bleef staan en zei: Roept hem; en zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Heb goede
moed, sta op, Hij roept u. Hij nu wierp zijn kleed af, sprong op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde
hem en zei: Wat wilt u dat Ik u doe? De blinde nu zei tot Hem: Rabboeni, dat ik weer kan zien.
En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond kon hij weer zien, en hij volgde
Hem op de weg.’ (Mk.10:46-52)
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De 3e lijdensaankondiging

‘Zij nu waren onderweg en trokken op naar Jeruzalem, en Jezus ging hun voor; en zij stonden verbaasd,
ja, terwijl zij volgden, waren zij bang. En Hij nam opnieuw de twaalf tot Zich en begon hun te zeggen
wat Hem zou overkomen: Zie, wij trekken op naar Jeruzalem, en de Mensenzoon zal overgeleverd worden
aan de overpriesters en de schriftgeleerden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen en Hem overleveren
aan de volken; en zij zullen Hem bespotten, Hem bespuwen, Hem geselen en doden;
en na drie dagen zal Hij opstaan.’ (Mk.10:32-34)

 Waarom geeft Jezus zoveel details over wat mensen Hem zullen aandoen?
‘Jahweh de Heer heeftmij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd.
Mijn rug heb ik gegeven aan wie sloegenMijn rug heb ik gegeven aan wie sloegen, en mijn wangen aan wie mij de baard uittrokken; mijn gelaatmijn gelaat
heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel.heb ik niet verborgen voor smadelijk speeksel. Maar Jahweh de Heer helpt mij, daarom werd ik niet
te schande; daarom maakte ik mijn gelaat als een keisteen, want ik wist, dat ik niet beschaamd zou
worden. Hij is nabij Die Mij rechtvaardigt.’ (Jes.50:5-8)

 Jezus’ aankondiging dient niet gezien te worden als een ‘profetische voorzegging’

 Denk aan deconclusievan de afgevaardigden uit Jeruzalem in deBeëlzebul controverseBeëlzebul controverse

 Jezus’ aankondiging         verwachtingspatroon voor eenveroordeelde ‘messias’ pretendent
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Onderwijs: ‘Het losprijs gezegde’

‘En Jezus riep hen bij Zich en zei tot hen: U weet, dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken,
over hen heersen en hun groten gezag over hen voeren. Zo is het echter niet onder u; maar wie onder u
groot wil worden,  zal uw dienstknecht zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn.
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven
te geven tot een losprijs voor velen.’ (Mk.10:42-45)

Ondanks recente bezwaren vormt Jesaja 53 de achtergrond voor het ‘losprijs’ gezegde
‘Maar het behaagde Jahweh hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer
gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen van Jahweh

zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe;
door zijn kennis zalmijn dienaar, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken,

en hun ongerechtigheden zal hij dragen. (Jes.53:10,11)

 Naar de context van deNE aankondiging gaat het in Jes.53nietom het ‘zondofferzondoffer’
‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd
volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet isdat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand van Jahweh dubbel ontvangen heeft
voor al zijn zondenzijn zonden.’ (Jes.40:1,2)

 Hoewel ik jullie, Mijn volk, getuchtigd heb om jullie ‘zonden’ blijf jemijn eerstgeborene…
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 Deze NE aankondiging bewerktgeen troostbij Israel,maar ongeloof en verzet…
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Maar als Israëls’ ongerechtigheid vergeven is,waarom moet ‘de dienaar’ dan nog sterven?

‘En Jezus riep hen bij Zich en zei tot hen: U weet, dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken,
over hen heersen en hun groten gezag over hen voeren. Zo is het echter niet onder u; maar wie onder u
groot wil worden,  zal uw dienstknecht zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn.
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven
te geven tot een losprijs voor velen.’ (Mk.10:42-45)

Ondanks recente bezwaren vormt Jesaja 53 de achtergrond voor het ‘losprijs’ gezegde
‘Maar het behaagde Jahweh hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer
gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen van Jahweh

zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe;
door zijn kennis zalmijn dienaar, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken,

en hun ongerechtigheden zal hij dragen. (Jes.53:10,11)

 Deze NE aankondiging bewerktgeen troostbij Israel,maar ongeloof en verzet…
‘Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd
volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet isdat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand van Jahweh dubbel ontvangen heeft
voor al zijn zondenzijn zonden.’ (Jes.40:1,2)

Maar als Israëls’ ongerechtigheid vergeven is,waarom moet ‘de dienaar’ dan nog sterven?



Onderwijs: ‘Het losprijs gezegde’

‘En Jezus riep hen bij Zich en zei tot hen: U weet, dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken,
over hen heersen en hun groten gezag over hen voeren. Zo is het echter niet onder u; maar wie onder u
groot wil worden,  zal uw dienstknecht zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn.
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven
te geven tot een losprijs voor velen.’ (Mk.10:42-45)

Ondanks recente bezwaren vormt Jesaja 53 de achtergrond voor het ‘losprijs’ gezegde
‘Maar het behaagde Jahweh hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer
gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen van Jahweh

zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe;
door zijn kennis zalmijn dienaar, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken,

en hun ongerechtigheden zal hij dragen. (Jes.53:10,11)

 Jahweh is diep verontwaardigd, Israel isnog steeds Israel in naam, niet naar waarheid…

‘Hoort dit, gij huis van Jakob, die u noemt met de naam Israel en die uit de wateren van Juda
voortgekomen zijt; die zweert bij de naam van Jahweh en die de God van Israel belijdt, maar niet inmaar niet in
waarheid en niet in gerechtigheidwaarheid en niet in gerechtigheid; … Ik wist, dat gij hard zijt en uw nek een ijzeren stang is en uw
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gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen van Jahweh

zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe;
door zijn kennis zalmijn dienaar, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken,

en hun ongerechtigheden zal hij dragen. (Jes.53:10,11)

 ‘ASHAM’            het offer dateen melaatsemoet brengen na genezing
het offer voor een vals gezworen eed met opgeheven hand

 Iemand in de ogen kijkend een ‘leugen’ belofte afleggen en Gods Naam eraan verbinden..

 Markus           bewerendeGod te dienen, verwerpen zij de Heer Jezus van meet af aan…

‘En Jezus riep hen bij Zich en zei tot hen: U weet, dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken,
over hen heersen en hun groten gezag over hen voeren. Zo is het echter niet onder u; maar wie onder u
groot wil worden,  zal uw dienstknecht zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn.
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven
te geven tot een losprijs voor velen.’ (Mk.10:42-45)

Ondanks recente bezwaren vormt Jesaja 53 de achtergrond voor het ‘losprijs’ gezegde
‘Maar het behaagde Jahweh hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer
gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben en het voornemen van Jahweh

zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien tot verzadiging toe;
door zijn kennis zalmijn dienaar, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken,

en hun ongerechtigheden zal hij dragen. (Jes.53:10,11)

 ‘ASHAM’            het offer dateen melaatsemoet brengen na genezing
het offer voor een vals gezworen eed met opgeheven hand

 Iemand in de ogen kijkend een ‘leugen’ belofte afleggen en Gods Naam eraan verbinden..

 Markus           bewerendeGod te dienen, verwerpen zij de Heer Jezus van meet af aan…



Onderwijs: ‘Het losprijs gezegde’

‘En Jezus riep hen bij Zich en zei tot hen: U weet, dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken,
over hen heersen en hun groten gezag over hen voeren. Zo is het echter niet onder u; maar wie onder u
groot wil worden,  zal uw dienstknecht zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn.
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven
te geven tot een losprijs voor velen.’ (Mk.10:42-45)

Waarom kan God niet ‘zomaar’ vergeven?

 Wij zijn geschapen als Gods beeld         andere beelddragers misbruiken          boodschap

 Boodschap         Ik wens U niet als Koning, Ik wil geen deel uitmaken van uw  koninkrijk

 Als God de Schepper, diealleen levenleven in Zichzelf heeft, uw wens inwilligt

 Mishandelen van beelddragers brengt dood voort         allen zijn onder het oordeel v/d dood

 Dit gaat niet weg vanzelf, de dood moet overwonnen wordenen dat kunnen wij niet…en dat kunnen wij niet…

 Alleen Hij die leven in Zichzelf heeft kan de dood in Zichzelf opnemen en overwinnen

 Jezus zalde beker vol ‘onrecht’ drinken en gedoopt worden in ‘de wateren van de dood’

Oprechte vergeving is niet kosteloos…

‘En Jezus riep hen bij Zich en zei tot hen: U weet, dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken,
over hen heersen en hun groten gezag over hen voeren. Zo is het echter niet onder u; maar wie onder u
groot wil worden,  zal uw dienstknecht zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn.
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven
te geven tot een losprijs voor velen.’ (Mk.10:42-45)

Waarom kan God niet ‘zomaar’ vergeven?

 Wij zijn geschapen als Gods beeld         andere beelddragers misbruiken          boodschap

 Boodschap         Ik wens U niet als Koning, Ik wil geen deel uitmaken van uw  koninkrijk

 Als God de Schepper, diealleen levenleven in Zichzelf heeft, uw wens inwilligt

 Mishandelen van beelddragers brengt dood voort         allen zijn onder het oordeel v/d dood

 Dit gaat niet weg vanzelf, de dood moet overwonnen wordenen dat kunnen wij niet…en dat kunnen wij niet…

 Alleen Hij die leven in Zichzelf heeft kan de dood in Zichzelf opnemen en overwinnen

 Jezus zalde beker vol ‘onrecht’ drinken en gedoopt worden in ‘de wateren van de dood’

DOODDOOD



Onderwijs: ‘Het losprijs gezegde’

‘En Jezus riep hen bij Zich en zei tot hen: U weet, dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken,
over hen heersen en hun groten gezag over hen voeren. Zo is het echter niet onder u; maar wie onder u
groot wil worden,  zal uw dienstknecht zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn.
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven
te geven tot een losprijs voor velen.’ (Mk.10:42-45)

 Deze kwestie iseen zaak tussen God en zijn volk
 De dienaar van de Heer lijdt niet om Israel uit de ballingschap van Babylon te verlossen!
 In het boek Jesaja rekent Jahweh op een andere manier met Babylon, de sterke, af
 In Markus is de ‘sterke’ in de woestijn ‘gebonden’ geen directe confrontatie meer

 De ‘losprijslosprijs’ metafoor spreekt niet over ‘vrijkopen’uit de macht van de vijand, Babylon

 Als Jahweh Israel ‘vrijkoopt’ uit Egypte, sluit Hij toch ook geen ‘deal’ met Farao?
 Er rusteen schuld op Gods volk God breekt uit in toorn tegen de dienaar v/d Heer
 Er rusteen schuld op Gods volk God breekt uit in toorn tegenZichzelfop het kruis
 Denk aanEx.17 Mozes slaat de rots            de rots bloedt levenswatervoor zijn volk…

satan heeft daar niks mee te zien

‘En Jezus riep hen bij Zich en zei tot hen: U weet, dat zij die beschouwd worden als oversten van de volken,
over hen heersen en hun groten gezag over hen voeren. Zo is het echter niet onder u; maar wie onder u
groot wil worden,  zal uw dienstknecht zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, zal slaaf van allen zijn.
Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven
te geven tot een losprijs voor velen.’ (Mk.10:42-45)

 Deze kwestie iseen zaak tussen God en zijn volk
 De dienaar van de Heer lijdt niet om Israel uit de ballingschap van Babylon te verlossen!
 In het boek Jesaja rekent Jahweh op een andere manier met Babylon, de sterke, af
 In Markus is de ‘sterke’ in de woestijn ‘gebonden’ geen directe confrontatie meer

 De ‘losprijslosprijs’ metafoor spreekt niet over ‘vrijkopen’uit de macht van de vijand, Babylon

 Als Jahweh Israel ‘vrijkoopt’ uit Egypte, sluit Hij toch ook geen ‘deal’ met Farao?
 Er rusteen schuld op Gods volk God breekt uit in toorn tegen de dienaar v/d Heer
 Er rusteen schuld op Gods volk God breekt uit in toorn tegenZichzelfop het kruis
 Denk aanEx.17 Mozes slaat de rots            de rots bloedt levenswatervoor zijn volk…



Genezing van de blinde Barthimeüs

‘En zij kwamen in Jericho; en toen Hij Jericho uitging met zijn discipelen en een aanzienlijke menigte,
zat de zoon van Timeüs, Barthimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg. En toen hij had gehoord dat
het Jezus de Nazarener was, begon hij de woorden te roepen: Zoon van David, Jezus, erbarm U over mij!
En velen waarschuwden hem dat hij zou zwijgen; hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm U
over mij! En Jezus bleef staan en zei: Roept hem; en zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Heb goede
moed, sta op, Hij roept u. Hij nu wierp zijn kleed af, sprong op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde
hem en zei: Wat wilt u dat Ik u doe? De blinde nu zei tot Hem: Rabboeni, dat ik weer kan zien.
En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond kon hij weer zien, en hij volgde
Hem op de weg.’ (Mk.10:46-52)

 Deze laatste wonderlijke genezingdoet zich voor nabij een veelbetekenende plaats

 Hoe klinkt deAramese naamvan de leider die Israel voorging tijdens de intocht?

 Barthimeüs?

 Voor het eerst krijgen we eenpublieke belijdenis Jezus de Nazarener

 Slechts de 2e maal dat deze ‘naamgeving’ vermeld wordt?! We weten dat toch ondertussen?

‘Wat hebben wij met U te maken, Jezus, Nazarener?’ (Mk.1:24)

‘En zij kwamen in Jericho; en toen Hij Jericho uitging met zijn discipelen en een aanzienlijke menigte,
zat de zoon van Timeüs, Barthimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg. En toen hij had gehoord dat
het Jezus de Nazarener was, begon hij de woorden te roepen: Zoon van David, Jezus, erbarm U over mij!
En velen waarschuwden hem dat hij zou zwijgen; hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm U
over mij! En Jezus bleef staan en zei: Roept hem; en zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Heb goede
moed, sta op, Hij roept u. Hij nu wierp zijn kleed af, sprong op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde
hem en zei: Wat wilt u dat Ik u doe? De blinde nu zei tot Hem: Rabboeni, dat ik weer kan zien.
En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond kon hij weer zien, en hij volgde
Hem op de weg.’ (Mk.10:46-52)

 Deze laatste wonderlijke genezingdoet zich voor nabij een veelbetekenende plaats

 Hoe klinkt deAramese naamvan de leider die Israel voorging tijdens de intocht?

 Barthimeüs?

 Voor het eerst krijgen we eenpublieke belijdenis Jezus de Nazarener

 Slechts de 2e maal dat deze ‘naamgeving’ vermeld wordt?! We weten dat toch ondertussen?

‘Wat hebben wij met U te maken, Jezus, Nazarener?’ (Mk.1:24)

JESHUA

de ‘zoon van de onreinheidzoon van de onreinheid’ isblind enbevindt zich langs de weg…



Genezing van de blinde Barthimeüs

‘En zij kwamen in Jericho; en toen Hij Jericho uitging met zijn discipelen en een aanzienlijke menigte,
zat de zoon van Timeüs, Barthimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg. En toen hij had gehoord dat
het Jezus de Nazarener was, begon hij de woorden te roepen: Zoon van David, Jezus, erbarm U over mij!
En velen waarschuwden hem dat hij zou zwijgen; hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm U
over mij! En Jezus bleef staan en zei: Roept hem; en zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Heb goede
moed, sta op, Hij roept u. Hij nu wierp zijn kleed af, sprong op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde
hem en zei: Wat wilt u dat Ik u doe? De blinde nu zei tot Hem: Rabboeni, dat ik weer kan zien.
En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond kon hij weer zien, en hij volgde
Hem op de weg.’ (Mk.10:46-52)

 Bij Jezus’ doop en verheerlijking werd Hij door de ‘stem uit de hemel’ zo geïdentificeerd
 Dit is de eerste en enige maal dat dit in Markus gevonden wordt en dan nog 2x !
 Nog opmerkelijker ishet karaktervan deze Davidische erfgenaam barmhartigheidbarmhartigheid
 Markus onderlijnt dat de zoon van David die naar Jeruzalem komt anders is dan verwacht

 Opmerkelijke smeekbede         niemand verwachtgenezingvan de Davidische erfgenaam!
‘ Uit de menigte echter geloofden velen in Hem en zeiden: Zal de Christus,

wanneer Hij komt, soms meer tekenen doen dan Deze gedaan heeft?’ (Jh7:31)

‘En zij kwamen in Jericho; en toen Hij Jericho uitging met zijn discipelen en een aanzienlijke menigte,
zat de zoon van Timeüs, Barthimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg. En toen hij had gehoord dat
het Jezus de Nazarener was, begon hij de woorden te roepen: Zoon van David, Jezus, erbarm U over mij!
En velen waarschuwden hem dat hij zou zwijgen; hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm U
over mij! En Jezus bleef staan en zei: Roept hem; en zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Heb goede
moed, sta op, Hij roept u. Hij nu wierp zijn kleed af, sprong op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde
hem en zei: Wat wilt u dat Ik u doe? De blinde nu zei tot Hem: Rabboeni, dat ik weer kan zien.
En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond kon hij weer zien, en hij volgde
Hem op de weg.’ (Mk.10:46-52)

 Bij Jezus’ doop en verheerlijking werd Hij door de ‘stem uit de hemel’ zo geïdentificeerd
 Dit is de eerste en enige maal dat dit in Markus gevonden wordt en dan nog 2x !
 Nog opmerkelijker ishet karaktervan deze Davidische erfgenaam barmhartigheidbarmhartigheid
 Markus onderlijnt dat de zoon van David die naar Jeruzalem komt anders is dan verwacht

 Opmerkelijke smeekbede         niemand verwachtgenezingvan de Davidische erfgenaam!
‘ Uit de menigte echter geloofden velen in Hem en zeiden: Zal de Christus,

wanneer Hij komt, soms meer tekenen doen dan Deze gedaan heeft?’ (Jh7:31)



Genezing van de blinde Barthimeüs

‘En zij kwamen in Jericho; en toen Hij Jericho uitging met zijn discipelen en een aanzienlijke menigte,
zat de zoon van Timeüs, Barthimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg. En toen hij had gehoord dat
het Jezus de Nazarener was, begon hij de woorden te roepen: Zoon van David, Jezus, erbarm U over mij!
En velen waarschuwden hem dat hij zou zwijgen; hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm U
over mij! En Jezus bleef staan en zei: Roept hem; en zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Heb goede
moed, sta op, Hij roept u. Hij nu wierp zijn kleed af, sprong op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde
hem en zei: Wat wilt u dat Ik u doe? De blinde nu zei tot Hem: Rabboeni, dat ik weer kan zien.
En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond kon hij weer zien, en hij volgde
Hem op de weg.’ (Mk.10:46-52)

 Hoe deze ‘blinde’ Barthimeüs tot dit bijzondere inzicht is gekomen, is gewoon een raadsel

 Hij die komt, is ‘nietnietals de oversten van de volken die gezag voeren en heersen’(Mk.10:42)

 Hij is barmhartig!

 De ‘kleinen’ ontvangen daar gaat het over, weet je nog?
‘Wie één van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij…’ (Mk.9:37)

 Is de reactie van ‘velen’ onder de menigte op de smeekbede van de blinde herkenbaar?

‘En zij kwamen in Jericho; en toen Hij Jericho uitging met zijn discipelen en een aanzienlijke menigte,
zat de zoon van Timeüs, Barthimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg. En toen hij had gehoord dat
het Jezus de Nazarener was, begon hij de woorden te roepen: Zoon van David, Jezus, erbarm U over mij!
En velen waarschuwden hem dat hij zou zwijgen; hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm U
over mij! En Jezus bleef staan en zei: Roept hem; en zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Heb goede
moed, sta op, Hij roept u. Hij nu wierp zijn kleed af, sprong op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde
hem en zei: Wat wilt u dat Ik u doe? De blinde nu zei tot Hem: Rabboeni, dat ik weer kan zien.
En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond kon hij weer zien, en hij volgde
Hem op de weg.’ (Mk.10:46-52)

 Hoe deze ‘blinde’ Barthimeüs tot dit bijzondere inzicht is gekomen, is gewoon een raadsel

 Hij die komt, is ‘nietnietals de oversten van de volken die gezag voeren en heersen’(Mk.10:42)

 Hij is barmhartig!

 De ‘kleinen’ ontvangen daar gaat het over, weet je nog?
‘Wie één van zulke kinderen ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij…’ (Mk.9:37)

 Is de reactie van ‘velen’ onder de menigte op de smeekbede van de blinde herkenbaar?

Eens je dit begrepen hebt, vanaf dat moment kan jeZIENZIEN



Genezing van de blinde Barthimeüs

‘En zij kwamen in Jericho; en toen Hij Jericho uitging met zijn discipelen en een aanzienlijke menigte,
zat de zoon van Timeüs, Barthimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg. En toen hij had gehoord dat
het Jezus de Nazarener was, begon hij de woorden te roepen: Zoon van David, Jezus, erbarm U over mij!
En velen waarschuwden hem dat hij zou zwijgen; hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm U
over mij! En Jezus bleef staan en zei: Roept hem; en zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Heb goede
moed, sta op, Hij roept u. Hij nu wierp zijn kleed af, sprong op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde
hem en zei: Wat wilt u dat Ik u doe? De blinde nu zei tot Hem: Rabboeni, dat ik weer kan zien.
En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond kon hij weer zien, en hij volgde
Hem op de weg.’ (Mk.10:46-52)

 Juist dezelfde reactie wordt gevonden bij de discipelen t.a.v. ‘de kleinen’…

‘zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen.’ (Mk.10:13)

 De ‘velen’ hebben het onderwijs van de Heer niet ontvangen maar            status, aanzien

 Jezus is zo anders, Hij ‘ontvangt’ deze arme blinde schooier           reactie van het publiek?

 Wat is het enige ‘onderpand’ wat van een arme mannooitafgenomen mag worden?

 Wie ken je ondertussen die alles moest achterlaten om Jezus te volgen?!

‘En zij kwamen in Jericho; en toen Hij Jericho uitging met zijn discipelen en een aanzienlijke menigte,
zat de zoon van Timeüs, Barthimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg. En toen hij had gehoord dat
het Jezus de Nazarener was, begon hij de woorden te roepen: Zoon van David, Jezus, erbarm U over mij!
En velen waarschuwden hem dat hij zou zwijgen; hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm U
over mij! En Jezus bleef staan en zei: Roept hem; en zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Heb goede
moed, sta op, Hij roept u. Hij nu wierp zijn kleed af, sprong op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde
hem en zei: Wat wilt u dat Ik u doe? De blinde nu zei tot Hem: Rabboeni, dat ik weer kan zien.
En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond kon hij weer zien, en hij volgde
Hem op de weg.’ (Mk.10:46-52)

 Juist dezelfde reactie wordt gevonden bij de discipelen t.a.v. ‘de kleinen’…

‘zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen.’ (Mk.10:13)

 De ‘velen’ hebben het onderwijs van de Heer niet ontvangen maar            status, aanzien

 Jezus is zo anders, Hij ‘ontvangt’ deze arme blinde schooier           reactie van het publiek?

 Wat is het enige ‘onderpand’ wat van een arme mannooitafgenomen mag worden?

 Wie ken je ondertussen die alles moest achterlaten om Jezus te volgen?!



Genezing van de blinde Barthimeüs

‘En zij kwamen in Jericho; en toen Hij Jericho uitging met zijn discipelen en een aanzienlijke menigte,
zat de zoon van Timeüs, Barthimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg. En toen hij had gehoord dat
het Jezus de Nazarener was, begon hij de woorden te roepen: Zoon van David, Jezus, erbarm U over mij!
En velen waarschuwden hem dat hij zou zwijgen; hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm U
over mij! En Jezus bleef staan en zei: Roept hem; en zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Heb goede
moed, sta op, Hij roept u. Hij nu wierp zijn kleed af, sprong op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde
hem en zei: Wat wilt u dat Ik u doe? De blinde nu zei tot Hem: Rabboeni, dat ik weer kan zien.
En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond kon hij weer zien, en hij volgde
Hem op de weg.’ (Mk.10:46-52)

 Jezus’ reactie lijkt vreemd

 Herinnert u Jezus’ reactie op denederige vraag van de Boanerges broertjes…
 Markus geeft aan dat deze geschiedenis in het licht van de vorige gelezen dient te worden

 Dit is een heel interessante vraagaan het einde van de wegsectie aan ons allen gericht

 Wat is de beste vraag? Eeuwig leven?  Beste plaatsen?  Of…

 Bedenk Jezus verklaring in het licht van de vraag ‘Wie kan dan behouden worden?!’

‘En zij kwamen in Jericho; en toen Hij Jericho uitging met zijn discipelen en een aanzienlijke menigte,
zat de zoon van Timeüs, Barthimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg. En toen hij had gehoord dat
het Jezus de Nazarener was, begon hij de woorden te roepen: Zoon van David, Jezus, erbarm U over mij!
En velen waarschuwden hem dat hij zou zwijgen; hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm U
over mij! En Jezus bleef staan en zei: Roept hem; en zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Heb goede
moed, sta op, Hij roept u. Hij nu wierp zijn kleed af, sprong op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde
hem en zei: Wat wilt u dat Ik u doe? De blinde nu zei tot Hem: Rabboeni, dat ik weer kan zien.
En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond kon hij weer zien, en hij volgde
Hem op de weg.’ (Mk.10:46-52)

 Jezus’ reactie lijkt vreemd

 Herinnert u Jezus’ reactie op denederige vraag van de Boanerges broertjes…
 Markus geeft aan dat deze geschiedenis in het licht van de vorige gelezen dient te worden

 Dit is een heel interessante vraagaan het einde van de wegsectie aan ons allen gericht

 Wat is de beste vraag? Eeuwig leven?  Beste plaatsen?  Of…

 Bedenk Jezus verklaring in het licht van de vraag ‘Wie kan dan behouden worden?!’

Een terugblik op de voorgaande geschiedenis is verhelderend

weer kunnen zien?



Genezing van de blinde Barthimeüs

‘En zij kwamen in Jericho; en toen Hij Jericho uitging met zijn discipelen en een aanzienlijke menigte,
zat de zoon van Timeüs, Barthimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg. En toen hij had gehoord dat
het Jezus de Nazarener was, begon hij de woorden te roepen: Zoon van David, Jezus, erbarm U over mij!
En velen waarschuwden hem dat hij zou zwijgen; hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm U
over mij! En Jezus bleef staan en zei: Roept hem; en zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Heb goede
moed, sta op, Hij roept u. Hij nu wierp zijn kleed af, sprong op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde
hem en zei: Wat wilt u dat Ik u doe? De blinde nu zei tot Hem: Rabboeni, dat ik weer kan zien.
En Jezus zei tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond kon hij weer zien, en hij volgde
Hem op de weg.’ (Mk.10:46-52)

 Jezus roept de man niet op om Hem na te volgen, maar wat rest er je te doen eens je ZIET?

 De voormaligblindezoon v/donreinheidvolgt Jezus na op ‘de NEweg’ naar Jeruzalem

‘En Ik zal blinden leiden langs een weg die zij niet gekend hebben,
Ik zal hen doen gaan op paden die zij niet gekend hebbenop paden die zij niet gekend hebben.’ (Jes.42:16)

 Markus wil dat we deze geschiedenis lezen in het licht van Jes.42en vooral Jes.35

 Jezus doet wat Jahweh had aangekondigd ZELF te gaan doen door deNieuwe Exodus

‘En zij kwamen in Jericho; en toen Hij Jericho uitging met zijn discipelen en een aanzienlijke menigte,
zat de zoon van Timeüs, Barthimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg. En toen hij had gehoord dat
het Jezus de Nazarener was, begon hij de woorden te roepen: Zoon van David, Jezus, erbarm U over mij!
En velen waarschuwden hem dat hij zou zwijgen; hij riep echter des te meer: Zoon van David, erbarm U
over mij! En Jezus bleef staan en zei: Roept hem; en zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Heb goede
moed, sta op, Hij roept u. Hij nu wierp zijn kleed af, sprong op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde
hem en zei: Wat wilt u dat Ik u doe? De blinde nu zei tot Hem: Rabboeni, dat ik weer kan zien.
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‘…HíjHíj zal komen en u verlossenzal komen en u verlossen. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan,
de oren van de doven zullen worden geopend. …Daar zal zijn een effen baan, een weg;

de heilige wegde heilige weg zal hij genoemd worden. Eenonreineonreine zal er niet over gaan,  want hij zal alleen voor hen zijn.
…de verlosten zullen die bewandelen. Want wie door Jahweh zijn vrijgekochtwie door Jahweh zijn vrijgekocht, zullen terugkeren;

zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. (Jes.35:5-10)
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