Bezinning 126: De blinde Bartimeus 1 1
30° zondag B-jaar: Marcus 10:46-52

Het Woord
Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit
Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeus, de zoon van
Timeus. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van
David, Jezus, heb medelijden met mij!’ De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest
houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef
staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, Hij roept u.’
Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor u
doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen,
uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde Hem op zijn weg.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Van de hoofdfiguur krijgen we heel veel te weten: hij is een man, blind, bedelaar, zit neer (hij ‘zit aan
de grond’), is statisch (niet in beweging), bevindt zich langs de weg, is ‘zoon van’, is onrein (Timeus
betekent onrein zijn) en dus zondig tegenover God en hij zwijgt. Bovendien bevindt hij zich buiten de
grote menigte. Een tegen allen.
Toch schreeuwt hij het uit en smeekt Jezus zich over hem te ontfermen, erbarmen met hem te
hebben, ook tegen velen in. Alhoewel velen Jezus volgen, berispen ze Bartimeus dat hij moet zwijgen.
Maar Jezus heeft toch al het hele Marcusevangelie voor de marginalen en verworpenen gekozen?!
Jezus stelt hem de vraag van de slaaf: ‘Wat wilt gij dat Ik voor u doe?’ Jezus die nog onder deze
laagste der laagsten gaat staan! Jezus, die de voeten wast.
Bartimeus geeft het modelantwoord: ‘Dat ik weer mag zien.’ Zien is bij Marcus geloven, inzien wie
Jezus is en wat het betekent Jezus te volgen en Hem ook daadwerkelijk te volgen op zijn weg.
Bartimeus is buitengewoon zelfstandig en autonoom: hij roept, hij duidt Jezus aan als de Messias
(Christus), springt op, gaat naar Jezus, antwoordt met de modelvraag en volgt Jezus uit eigen
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beslissing op diens weg. Vanuit een diep geloof, zoals Jezus zelf zegt. Bartimeus was de ‘zoon van
onrein’ maar is een mens van de weg geworden, een christen.

Het Woord in mijn leven
Op welk moment zat/zit ik zoals Bartimeus ‘aan de grond’? Kan ik dan tot Jezus schreeuwen om
erbarmen? Hoor ik het schreeuwen van mensen aan de grond? Aan wie stel ik de vraag: ‘Wat wil jij
dat ik voor je doe?’ Vraag ik Jezus (weer) te mogen ‘zien’?

Bidden met het Woord
Jezus Christus,
Gij hoort de noodkreet
van de mensen in diepe pijn.
Gij staat stil voor hen.
Gij roept hen bij U.
Gij vraagt hen
wat U voor hen kan doen.
U laat hen weer zien
en zendt hen op weg.
Maak mijn geest open
en mijn hart bereid
om ook zo
met anderen om te gaan. Amen.
© Eric Haelvoet 2012

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
&
Bartimeus2009

