
Hervormingsdiens 1
Votum  Seëngroet  Loflied(ere) 

Skriflesing: Markus 10:46-52 
Preek:  Die verhaal van blinde 
Bartimeus is in baie opsigte paralel 
met die verhaal van die hervorming.  
Afhanklikheid, besef van eie 
sonde/swakheid.  Genade.  Geloof. 
Nog genade. God se Woord (Jesus 
self, Sy Woorde). 
Redding/genesing. Dankbaarheid 
(nuwe lewe). 
 
Vers 46: Groot skare. Dit is mense 
wat van oraloor op pad na 
Jerusalem is. Hulle het gehoor van 
Jesus. Party reken Hy is Messias. 
Ander wil wonders sien.  
 
Bartimeus: “Seun van die onreine”. 
Dit vat alles saam wat Jesus tot nou 
toe gedoen het. Hy het voortdurend 
met onrein mense gehandel: 
Duiwel-besetenes, melaatses, 
belastinggaarders en sondaars. As 

Jesus nou die een genees wat 
“seun van die onreine” genoem 
word, herinner Markus sy lesers 
elkeen aan hul eie onreinheid.  Dat, 
voordat hulle dalk nog geweet het 
van God, en hulleself as verlore 
beskou het, God hulle reeds 
raakgesien het. 
Blinde bedelaar – die meeste 
blindes in hierdie tyd was 
waarskynlik bedelaars. Dit was 
aanvaarbaar om te bedel. ’n 
Bedelaar het niks om aan te bied of 
iets om op te roem nie. 

Langs die pad – Die randfigure in 
die lewe was inderdaad op die rand 
van die pad.  

Vers 47: Seun van Dawid – Markus 
gebruik hierdie titel net een keer. 
Volgens Sabin dui die gebruik van 
die titel op die feit dat die man Jesus 
herken as God se uitverkorene.   
Hoe weet hy dit?  Alleen deur God 
se genadige werking, die werking 

van Sy Gees in hierdie man se lewe.   
God sluit sy oë oop vir die waarheid.  
Jesus het tot op die tydstip 
verwysings na sy messiasskap 
afgewys, maar Hy doen niks om 
Bartimeus stil te maak nie. Die tyd 
het aangebreek. Hy is op pad na 
Jerusalem waar Hy as Messias sal 
sterf. 

Dit is interessant dat Bartimeus op 
Jesus fokus en nie op bedel nie! Dit 
was verdienstelik om aan bedelaars 
geld te gee. En van pelgrims op pad 
na Jerusalem, kon bedelaars 
besondere bydraes verwag.   

Bartimeus se roep dui aan dat hy 
van Jesus geweet het en dat hy iets 
besonders van Hom verwag. Die 
mense probeer hom stilmaak; maar 
hy luister nie – die kans kry hy nie 
weer nie! Hy roep harder! God het 
lankal met hom ‘n pad begin loop, 
nou is sy kans om dit tot volvoering 
te bring.  Sy lewe is op die spel. 
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Vers 48: Tussen al die mense en 
die geraas hoor Jesus die man na 
Hom roep. Jesus is besonder 
ingestel op die gemarginaliseerde 
mens; die mens op die kantlyn; op 
die kant van die pad: Die vrou met 
bloedvloeiing (5:25-34); die 
besetene van Garesene; die klein 
kindertjies (10:13-16) en nou hier 
die blinde man.  Jesus vra die 
skare om hom nader te bring. Hy 
beveel hulle as ’t ware om op te 
hou om mense te verhinder om 
naby Hom te kom en om hulle 
eerder behulpsaam te wees . 
Jesus plaas die man wat op die kant 
van die pad sit in die middelpunt van 
belangstelling. Die Seun van Dawid, 
die Koning, praat met die bedelaar. 
Jesus reik uit met gesag en raak die 
weerloses aan. 

Vers 50: Sy mantel eenkant gegooi. 
Die mantel is gewoonlik voor die 
bedelaar op die grond oopgegooi 

om geld en gawes te ontvang. Dit 
was ’n baie belangrike besitting vir 
sy voortbestaan. Hy gooi die mantel 
eenkant toe om by Jesus te kom. 
Dit teenoor die ryk jongman wat nie 
kans gesien het om sy rykdom prys 
te gee nie (10: 
17-27; ook Heb12:1 – Lê elke las en 
sonde wat so vaskleef af en 
hardloop met volharding die resies). 
Matteus 6:24 kan ook hierop 
betrekking hê. Niemand kan twee 
Here dien nie – of God of Mammon.  
Indien hy nie gereageer het op God 
se werking in sy hart nie, as hy nie 
geroep het nie, nie gekom het toe 
hy nader geroep word nie, sou hy dit 
alles gemis het. 

Vers 51: Jesus vereer die man deur 
hom die sentrum van belangstelling 
te maak. Nou vereer Hy hom verder 
deur hom te vra: Wat wil jy hê moet 
ek doen? Dieselfde vraag wat Hy in 
die voorafgaande gedeelte in 
Markus aan Johannes en Jakobus 

gevra het (10:36). In teenstelling 
met die dissipels se antwoord, waar 
hulle vra vir plekke van eer en waar 
hulle gesien kan word, vra die blinde 
net om te kan sien! Hy vra nie om 
gesien te word nie, maar om te sien! 
Hy vra nie vir eer nie maar vir visie! 
 
Vers 52: Jou geloof het jou gered 
(Gr sesoken). Die woord het ’n 
wonderlike veelsydige betekenis. Dit 
kan beteken “gesond maak”; “heel 
maak” en ook “red”. In die man se 
geval is al drie betekenisse waar! 
Hy het sy sig terug gekry; sy lewe is 
heel gemaak; en hy word ’n 
volgeling van Jesus! Hy volg Jesus 
op die pad.  
 
Aan die begin van die verhaal is 
Bartimeus langs die pad, ’n blinde 
bedelaar, hulpeloos en hopeloos. 
Aan die einde van die verhaal is hy 
op die pad agter Jesus aan; iemand 
wat sien en volg! Waarheen volg hy 
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Jesus? Na Jerusalem, Golgota en 
die kruis. “The healing of 
Bartimaeus is especially significant 
for those who sit outside the church. 
(It) calls attention to persons who, 
though lost in the crowd, may be 
ready and eager for some vital 
contact with Jesus Christ” 
(Williamson). 
 
Dit lyk of Markus die twee verhale 
van blindes wat genees word, 
gebruik om die verhaal van die 
dissipels se blindheid te omraam. 
Markus sonder die drie belangrik-
ste dissipels, Petrus, Johannes en 
Jakobus uit. Hulle wat by die 
verheerliking op die berg 
teenwoordig was. Selfs hulle 
verstaan nie. Ook hulle is blind!  
 
In direkte verband hiermee staan 
hierdie verhaal van die bedelaar en 
vorm ’n kontras met die optrede 
van die ryk man in die 

voorafgaande gedeelte . Die ryk 
man kon as gevolg van sy baie 
besittings, nie ’n dissipel van Jesus 
word nie. Die bedelaar het geen 
besittings buiten sy kleed nie en die 
het hy onmiddellik weggegooi om by 
Jesus te kom (Sabin).  (Jesus alleen, 
geloof alleen, genade alleen). 
 
Die een wat blind is (genade alleen!) 
en tog meer kan sien (genade alleen, 
geloof alleen!) – die een sit op die 
rand en roep na Jesus. Hy kan 
homself nie help nie! (Hoe groot my 
sonde en ellende is!) Sit hulpeloos 
met net sy jas om hom oopgegooi 
om die aalmoese te ontvang.  
 
Die wat behoort te sien en behoort 
te help, maak hom wat roep stil en 
wil hom nie help nie. (Hy steur die 
mense wat besig is om Jesus te 
volg.)  (Dui op die blindheid, gebrek 
aan insig, wat kom waar mense op 
hulleself en eie posisie begin vertrou). 

Jesus plaas die randfiguur in die 
middel van al die aandag. Hy word 
genees; sy lewe verander; hy volg 
Jesus met nuwe insig en visie! Die 
hooplose en die hulpelose word 
deur Jesus Christus die een wat 
waarlik sien en Hom volg. Die krag 
van geloof – nuwe lewe in Christus. 

Jesus wys vir sy volgelinge, ja, 
sonder woorde laat Hy hulle sien 
wat werklik in hierdie lewe vir Hom 
saak maak! Die blinde man langs 
die pad wil nie gesien word of 
aansien hê (soos die dissipels) nie. 
Hy wil net by Jesus uitkom sodat hy 
werklik kan sien!  Jesus alleen is 
genoeg.  Maar ook: slegs Jesus sal 
genoeg wees.  Jesus se woord van 
genesing. 
 
Totale afhanklikheid van God se 
genade, dat God sal hoor, genadig 
sal wees, sal aanraak, spreek, 
genees, en nuwe lewe skenk. 
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Offergawes (vir wie?) 
Slotlied:  Seën   (sit asb oomblik 
hierna). Amen.  
 
Uitnodiging na tee en eetgoed in 
saal.  Dankie aan almal wat help 
maak het.  Dankie aan koor. 
 


