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Ja, dat wordt tegen Zachéüs gezegd en dat wordt tegen Bartiméüs gezegd, dat heel belangrijke woord: “Je
geloof heeft je behouden.” Lieve mensen, vindt u geloven ook zo moeilijk? Misschien als ik u vraag:
“Gelooft u?” dat u ja zegt. Maar als ik u vraag: “Wat gelooft u?” dat dan de vraagtekens komen.
Ja, wat is nu geloven? Vroeger heb je geleerd: dat is zeker weten dat God bestaat en een vast vertrouwen
dat Hij van je houdt. Moeilijk, hè, als je God nog nooit hebt gezien. Maar misschien heb je God gezien in
de natuur zoals vandaag of mag je God ontmoeten in Zijn Woord, zoals wij dat nu doen.

“Je geloof heeft je behouden,” wordt tegen Bartiméüs gezegd. Maar wat heeft Bartiméüs dan gevraagd?
“Heer, dat ik zien kan. Heer, dat ik zien mag.” Nu, wij hebben dat lied gezongen: “Open nu dan onze ogen
voor het ware vreugdelicht.” Maar zíet u het? Heeft u het gezien? Heeft u de liefde van Jezus in uw hart
gezien? Ja, wat zou ú nu vragen als je net als die Bartiméüs daar elke dag neergelegd wordt bij de poort?
Elke dag je hand moet ophouden? Elke dag moet vragen: “Geef me een aalmoes...”? Elke dag door vrienden
daar gebracht wordt?
Ja, wat zou jij vragen? Zou je misschien vragen om geld genoeg te hebben? Zou je misschien vragen om
gelukkig te worden? Misschien dat u daar eens over na moet denken: wat is nu het belangrijkste in je
leven? Wat is nu het belangrijkste in je bestaan? Misschien dat je dan wel diezelfde vraag krijgt en
datzelfde antwoord geeft als Bartiméüs: “Heer, dat ik zien mag. Dat ik hét zien mag. Dat ik Ú mag zien.”

Ja, je ziet Jezus op weg gaan naar het kruis, op weg naar Jeruzalem en dan moet je door Jericho. Dat heeft
Hij ook gedaan. Met achter Zich aan heel veel mensen die riepen en die blij en gelukkig waren, die zagen
dat mensen werden genezen. Jezus voorop, Zijn discipelen er achteraan. En ze gaan door Jericho. En net
buiten die stad zit daar die blinde bedelaar.
In de stad mocht hij niet komen. Nee, dat hoorde niet. Want er werd algemeen gedacht: wie heeft er nu
gezondigd? Hij of zijn ouders? Nou, dat zou hij wel zijn. En dan werd er geroepen: “Zie je nou wat er van
komt? Daar zit je nu te bedelen.” Arm en uitgestoten, buiten de stad, handen ophouden, leven van gaven
en giften.

En wat gebeurt er dan? Jezus gaat voorbij... Moet je je indenken: je hoort enorm veel herrie, maar je ziet
niets. Dan merk je dat je stem gaat vermeerderen en dat je uitroept: “Wat is er te doen?” En dan klinkt het:
“Jezus gaat voorbij. Bartiméüs, vertrouwen dat Jezus je helpen kan. Bartiméüs, zeker weten dat God er is

“En toen hij hoorde dat het Jezus van Nazareth was,
begon hij te roepen en te zeggen: Zoon van David,

Jezus, heb medelijden met mij!”

Marcus 10 : 47



en dat Jezus je helpen kan. Geloven! Geloven tegen de klippen op. Geloven, doorgaan, volhouden!” En hij
schreeuwt het uit: “Meester, red me!” Hij weet: dit is de kans van mijn leven, want Jezus, dat is meer. En hij
roept het uit: “Zoon van David...” Hij wist het. Hij wist: dát is de Messias. Hij geloofde. Een vast vertrouwen:
Jezus kan me helpen. Zeker weten dat Hij van me houdt. “Meester, heb medelijden met mij.”
Ja, moet je maar durven, hè? Dan zit je daar als verschoppeling bij het dorp, als verschoppeling bij de stad.
Je zit daar aan de poort van de stad en je telt niet mee. Dus roep je het uit, schreeuw je het uit: “Heb
medelijden met mij!”

Weet u wat er dan gebeurt? De mensen die voorop in de stoet lopen, zeggen tegen hem: “Bartiméüs, hou
je mond dicht.” Even later in Jericho: “Zachéüs, draai je om. Jij hoort er ook niet bij.” “Meester, heb
medelijden!” “Ssssssst! Zwijgen.” En Jezus? Gaat voorbij.... Of toch niet?
Nee, Jezus zegt niet dat je je mond moet houden. Jezus zegt misschien: “Als mensen je monddood maken,
omdat ze tegen je zeggen: Sssssst! moet je misschien wel veel harder schreeuwen.” Nu, dat heeft die
Bartiméüs geleerd. Hij schreeuwt des te harder: “Zoon van David, heb medelijden met mij!”

Moet je meenemen, hè? Als mensen tegen je zeggen: Ssssst, harder schreeuwen, harder gaan bidden:
“Here Jezus, luister naar me.” En Jezus hoort dat. Jezus staat stil. En diezelfde mensen brengen hem bij
Jezus. “Hij roept je.” En als Jezus roept, mag je komen. Dan komt die vraag: “Bartiméüs, nu zit je daar met
opgeheven handen en heb je geroepen: Heb medelijden met mij!” En dan die vraag: “Wat wil je nu dat Ik je
doen zal?” Is dat nu zo'n raar antwoord dat hij zegt: “Dat ik weer zien mag.”?

Nou, misschien wel. Ik moet eraan denken dat bij ons in het dorp een blindenboot in de haven lag met
allemaal blinde mensen. En er was er één na die tijd die in het nagesprek met mij praatte. Toen vroeg ik:
“Ben je al lang blind?”Hij zei: “Ik ben nu 67 en ik was 2 dat ik blind werd.” Ik zei: “Oei, dan heb je heel
weinig gezien.” Hij zei: “Het is nu ook donker.” Toen stelde ik de moeilijkste en meest belabberde vraag
die ik in mijn hele leven heb gesteld en ik vroeg aan die man: “Zou je wel willen zien?” Toen werd het stil
en toen keek hij mij met die donkere ogen aan en toen zei hij: “Nee, dan moet ik zoveel leren! Dan moet ik
mijn vrouw weer leren kennen die ik nu “zie”.” En hij voelde zo aan haar hoofd. “Dan moet ik zoveel dingen
weer een naam geven die ik nu op een andere manier ken. Nee, laat mij maar zo.” Daar moest ik aan
denken.

Een vreemde vraag: “Wat wil je nu dat ik je doen zal, Bartiméüs?” Dan komt dat antwoord: “Heer, dat ik
zien mag. Heer, laat me alsjeblieft weer zien.”
Misschien dat dat een vraag is waar wij eens over na moeten denken. Wat zou u nu vragen? Als de Here
Jezus hier zo zou staan in de Regenboogkerk en de Here God zei: “Hier ben Ik. Wat wil je dat Ik je doen
zal?” Nu eens eerlijk, bent u blind? Zie je de eigen zonden in je leven? Want dat moet je altijd vasthouden:
blindheid en zonde is in de Bijbel hetzelfde. Zie je nu je eigen zonden in je leven? Dan denk je dat je zo
perfect leeft, dat je niet blind bent. Maar heb je niet in de gaten dat je zonder God een verloren zondaar
bent? Dat je misschien wel een geestelijk blinde bent?
“Ja. ik heb gehoord dat je heel veel zonden hebt gedaan,” zei eens iemand tegen een meneer. Toen zei hij:
“Wie zegt dat?” Oei... Moet je ook eens over nadenken, dat je een verloren zondaar bent, dat je zonder
Jezus blind bent, dat je middenin de nood van je leven zit en dat je bepaalde dingen niet ziet. “Heer, geef
mij toch open ogen.”

“En zij riepen de blinde en zeiden tot hem: Houd,
moed, sta op, Hij roept u.”

Marcus 10 : 49



Ja, het tuintje van je buurman is altijd veel groener dan van jou. En de zegeningen van een ander zijn altijd
veel meer dan die van jou. Maar kijk nu eens naar je eigen zegeningen. Misschien heb je wel handen
tekort. Misschien dat ook door uw geloofsleven wel de stofdoek gehaald moet worden, zodat je echt
ontdekt dat je Jezus gaat zien en niet in het duister blijft zitten. Hoe vaak heb je dat niet? Dan ga je eraan
voorbij... En dan plotseling wijst iemand je erop en dan zeg je: “Heb ik nooit zo gezien.” Open ogen. “Heer,
dat ik zien mag.”
“Bartiméüs, wat wil je nu?” ”Heer, dat ik zien mag.” En plotseling kijkt die Bartiméüs in de ogen van Jezus.
Dat ís toch wat! En als hij in de ogen van Jezus kijkt, dan hoort hij vogels zingen en dan zíét hij vogels!
Dan hoort hij mensen praten en dan zíét hij mensen! “Wat wil je nu dat Ik je doen zal?”

U mag kijken in de ogen van Jezus. “Here God, ik bots soms zo vaak tegen mijn waaroms. Here God, ik
ben soms zo verbitterd.” “Wat wil je nu dat Ik je doen zal?” “Heer, dat U van me houdt, dat ik ogen heb om
U te zien, dat ik mijn ogen mag gebruiken om Jezus te zien.”
“Bartiméüs, je mag zien!” En dan kijkt hij in de ogen van zijn Meester. En dan? Dan wordt hij een ander
mens. Hij gaat achter Jezus aan en volgt Hem op de weg. Weet u wat er dan gebeurt? Jezus ging naar
Jeruzalem, Jezus was op weg naar het kruis. En dan ziet hij daar later zijn Meester hangen aan dat
vloekhout. Nee, hij heeft Hem niet uit het oog verloren. Hij heeft het gezien: dat deed Jezus ook voor mij.
En dan mag je Jezus zien.
Dan staat er: “En ze loofden God.” (Lucas 18 : 43) Dan mag je de Here God de lof brengen, dan komt dat
loflied ”Heer, dat ik het zien mag, dat ik U mag zien!” En je mag meegaan met de Here Jezus.

Jezus gaat heden voorbij. Bartiméüs, dat was de laatste keer dat Jezus door Jericho ging. Bartiméüs, het
was de laatste keer dat je kon roepen: “Zoon van David, heb medelijden met mij.” Het was de laatste keer
dat Jezus door Jericho ging, want Hij was op weg naar het kruis. Gelukkig, joh, dat je die kans gegrepen
hebt. Gelukkig, dat je die laatste kans echt vastgegrepen hebt en dat je het hebt uitgeroepen,
uitgeschreeuwd: “Meester, Zoon van David heb medelijden met mij.”
Ja, het kan zo voorbij zijn. Ik moet denken aan Pim Fortuyn een aantal jaren geleden. Hij had net zo'n
interview voor de radio gehad. “Hoe oud zul je worden?” Toen zei hij: “Mijn moeder is bijna 100, nu dat
word ik ook.” Hij had niet in de gaten dat het een half uur later voorbij was. Dat kan.

Dan die vraag: “Wat zou ú nu vragen aan Jezus als Hij hier stond?” “Wat wil je dat Ik je doen zal?” ”Meester,
dat ik ziende mag worden. Meester, dat ik geloven mag.” Dan staat er in de Bijbel: “En Jezus ziet het geloof
van mensen.” Jezus zag het geloof van Bartiméüs. “Je geloof heeft je behouden.”
En toen vier vrienden het dak opgingen, een gat in het dak maakten en die verlamde lieten zakken, toen
kwam de verlamde zo voor de voeten van Jezus en Jezus keek naar boven. “En toen Jezus hun geloof
zag...” Dat is vandaag de vraag: Ziet Jezus uw geloof? Jezus ziet u op dit moment. Wat zou u vragen?
Geloof? “Here God, geef me nu een geloof als een mosterdzaadje.”? Dat is maar heel klein. Maar dat ik
geloven mag. Jezus ziet u. Wat zou u vragen? “Heer, dat ik geloven mag?” En wat is dan geloven? Een vast
vertrouwen dat Jezus van u houdt. Zeker weten dat God bestaat en zeker weten dat je een kind van Hem
mag zijn.

“En Jezus antwoordde en zei tot hem: Wat wilt gij dat
Ik u doen zal?”

Marcus 10 : 51



Jezus kent u. Hij kent heel uw leven. Dat is voor Jezus een open boek. Alle daden, goede, slechte, alles
staat in dat boek. En toch... Jezus houdt van u. Jezus kan niet zonder u. Jezus wil Zijn liefde aan u kwijt.
En... Hij gaat heden voorbij. Dan staat Hij stil en dan vraagt Hij: “Wat wil je dat Ik je doen zal?”
En nu de vraag aan u: Wat zou ú vragen? Ik hoop dat u vraagt: “Here God, dat ik Uw liefde zien mag.” En
dan kijk je in de ogen van Jezus, ogen misschien wel met tranen omdat je iedere keer bij Hem wegloopt.
Maar ook ogen vol ontferming en ogen die zeggen: “Kom....” Jezus gaat heden voorbij. “Ik kom heden en je
verleden doet geen deuren dicht voor Mij.”

Jezus wacht op u. Ja, ook aan de andere kant, misschien aan de radio in de auto: Jezus wacht op u. Wilt u
Hem niet voorbij laten gaan? Want Jezus gaat heden voorbij. En wat wilt u Hem dan vragen? Daar moeten u
en u en u en ik, daar moeten wij zelf het antwoord op geven. Amen.

“En Jezus zei: Ga heen, uw geloof heeft u behouden.”

Marcus 10 : 52


