
Markus 10:46-52 

Agtergrond 

Markus se evangelie is die oudste van die vier evangelies. 

Dit is geskryf in ± 65 n.C. deur Johannes Markus, die seun 

van Maria. Hy was ’n neef van Barnabas en het tydens 

Paulus se eerste sendingreis vir ’n gedeelte van die reis 

saam gereis. In die evangelie rig Markus hom hoofsaaklik 

op die nie-Joodse lesers. Markus wil in die evangelie die 

mense oortuig dat Jesus die Seun van God is.  

Hierdie verhaal speel af terwyl Jesus op pad terug is na 
Jerusalem waar Hy verhoor en gekruisig sou word. Op pad 
terug gaan Hy en sy dissipels en ’n klomp volgelinge by 
Jerigo in. Hulle het baie kort in Jerigo vertoef. Jerigo was 
die laaste stad voordat reisigers Jerusalem – ongeveer ’n 
dag se opdraande reis verder – sou bereik. Die stad word 
deur argeoloë as die oudste steeds bewoonde stad in die 
wêreld gesien deurdat daar nou reeds vir 8000 jaar mense 
daar woon.  Herodes het in die stad gesterf. 

 

Inleiding 

 

Om blind te wees, moet baie erg wees. Alles om jou is elke dag donker. Jou enigste kontak met die 
buite wêreld is wat jy kan voel en hoor.  

 

As ’n mens die boek, An Anthropologist on Mars, lees ontdek jy iets van die 

belewenisse van ’n blinde. Die skrywer, Oliver Sacks was ’n neuroloog en 

vertel die verhaal van ’n man, Virgil, wat van vroeg af blind was. Toe hy 50 

was, het hy ’n operasie ondergaan wat aan hom sig gegee het. Maar hy en Dr 

Sacks het ontdek dat om die fisiese kapasiteit van sig te hê, is nie dieselfde 

as om te kan sien nie!  

Virgil se eerste ervarings van sig, was verwarrend. Hy was instaat om kleure 

en bewegings uit te maak, maar om ’n samehangende prentjie daarvan te 

maak, was heelwat moeiliker! Oor ’n tyd kon hy sekere objekte 

identifiseer, maar sy gewoontes, sy gedrag, was steeds die van ’n blinde 

man. Oliver Sacks het hierdie woorde daaroor te sê gehad “One must 

die as a blind person to be born again as a seeing person. It is the 

interim, the limbo . . . that is so terrible.” 

 

Terloops, die wonderlike fliek At First Sight (1999) met Val Kilmer en 
Mira Sorvino, het gehandel oor Virgil se verhaal. 



Helen Keller het ’n artikel geskryf met die titel Three days to see oor watter 

dinge sy graag sou wou sien as sy net drie dae kon sien. Dag een sou sy net 

vriende wou sien. Dag twee sou sy die natuur wou sien. Dag drie sou sy in 

haar stad, New York, wou sit en die besige stad wou dophou. Dan sluit sy af: 

“I, who am blind, can give one hint to those who see: Use your eyes as if 

tomorrow you were stricken blind.” 

En as ons dink dit is in vandag se tye baie erg om blind te wees, dan moet ons weet dat dit in die Jesus 
se tyd nog erger was. Iemand wat in daardie tyd blind was, was op om of haar self aangewese. Hulle 
is uit geskuif uit die gemeenskap. Hulle het randfigure geword. Hulle enigste manier van oorlewing 
was om te bedel. 

 

Dit was presies die geval met die man van wie ons lees in Markus 11. Hy was blind en moes bedel. Hy 
het langs die pad gesit en toe hy roep om hulp is hy baie wreed stilgemaak. Hy was ’n randfiguur in 
die samelewing.  

 

Die interessante van hierdie blinde man is dat hy wat blind is, meer sien as die dissipels en volgelinge 
van Jesus wat wel kan sien. Hy wat eenkant sit en bedel, sien raak dat Jesus die Messias is, terwyl die 
dissipels en volgelinge wat Jesus kan sien, dit nie raak sien nie. Vandaar ons tema: Siende blind of blind 
siende. 

 

Dieselfde Helen Keller het gesê: “Om blind te wees is erg, maar om te kan sien en nie te sien nie, 

erger.” 

Kom ons kyk na die verhaal:  

Ek het reeds gesê dat Markus skryf vir heidene om hulle te oortuig dat Jesus die Seun van God is. Hy 

gebruik heelwat wonders om dit aan te toon. Die genesing van die blinde Bartimeus is een daarvan. 

Wat opvallend is van Markus se verhaal is dat hy heeltyd met – wat ek wil noem – ’n ironiese kontras 

werk. Die blinde wat meer sien as die wat eintlik sien is een daarvan. Ek sal nog ’n paar uitlig. 

Bartimeus is die enigste van die mense wat genees is wie se naam deur Markus genoem word. In die 

ander genesingswonders word nie name genoem nie. Die vraag is hoekom? Dit kan wees dat die lesers 

en Markus vir Bartimeus geken het en daarom noem Markus sy naam. Dit kan ook wees dat die naam 

Bartimeus deel van die ironiese kontras is. Die eerste deel van die naam “Bar” beteken seun. Die 

tweede deel Timeus beteken “eer”. Sy naam sou dus sê dat hy die seun van Timeus is. Dit sou beteken 

“die seun van eer”. Dit, terwyl sy omstandighede verwys na geen eer nie. In plaas van ’n posisie van 

eer is hy in sy posisie eerder dié van uitgeworpene in die gemeenskap.       

Al was Bartimeus ‘n bedelaar wat eenkant langs die pad gesit het, het hy geweet wat om hom aangaan. 

Hy moes gehoor het van die Jesus van Nasaret wat wonders doen. Jesus se naam moes hom vooruit 

geloop het. Selfs al kom Jesus en sy dissipels net vir ’n kort rukkie na Jerigo, het Bartimeus geweet van 

hom en erken hy hom.  

Hy erken hom nie net as Jesus van Nasaret nie. Hy erken hom as die Messias. Hy roep tot Jesus  as “die 

Seun van Dawid.” Die term “Seun van Dawid” was die titel vir die Messias. Markus gebruik die titel net 

in die een verhaal. Matteus gebruik dit heelwat meer. Miskien omdat Matteus aan Jode skryf en 

Markus aan heidene. 



Sy geroep word egter nie positief beleef nie. Die omstanders het met hom geraas en hom stil gemaak. 

Wie is hy, om as blinde, as randfiguur, na Jesus te roep. Hy is ’n verleentheid. Hy moet eerder stil bly. 

Dit is so tipies van die lewe. So dikwels word die uitroepe van nood nie gehoor nie. Elkeen is soos die 

volgelinge van Jesus so besig met hulle eie belewenisse en ervarings dat dié met nood nie gehoor en 

raak gesien word nie. Hulle word geïgnoreer, stil gemaak. Almal dink aan die voordele wat hulle kan 

kry uit wat gebeur en vergeet die een in nood.  

Die grootste rede hoekom hulle hom stil maak is hulle eie onvermoë om te verstaan wat aan die 

gebeur is. Hulle volg vir Jesus, leef saam met Hom, maar verstaan nie dat Hy die Messias is nie. Hulle 

besef nie dat Hy op pad is na Jerusalem vir die kruisiging nie. Hulle is nie blind nie, maar hulle sien nie. 

Maar Bartimeus het al hoe harder geroep. Hy is blind maar hy sien. Hy herken Jesus as die Messias. 

Hy weet as Messias kan Hy sy probleem oplos.    

Jesus hoor sy nood en laat hom naderkom. Dan skielik raas die omstanders nie meer met Bartimeus 

nie. Hulle praat hom moed in. Hy spring op, los sy bokleed net daar en gaan na Jesus toe. 

Die detail van die bokleed is ’n deel van die verhaal wat ons baie maklik miskyk. So asof dit maar 

onbelangrike detail is. Die mense van daardie tyd het ’n onder- en bokleed gedra. Die bokleed het om 

hulle gehang as dit koud is. Snags het dit as hulle kombers gedien. Gewoonlik was dit al besitting wat 

bedelaars – soos die blinde Bartimeus – gehad het. Hulle het as hulle bedel die bokleed voor hulle 

oopgesprei en dan het die mense wat verby loop geld daarop gegooi.  

As Bartimeus die bokleed agterlaat, illustreer hy daarmee dat hy weet dat hy die bokleed nie meer 

nodig gaan kry nie. Hy is oortuig dat sy dae van bokleed oopsprei vir aalmoese is verby. Hy is so oortuig 

dat Jesus die Messias is en hom gaan help, dat hy sy enigste besitting, sy enigste bron van inkomste 

agterlaat. 

Hierdie agterlaat van die bokleed het in die Evangelie van Markus ’n verdere betekenis. In al die gevalle 

wat Jesus mense geroep het, moes hulle iets agterlaat. Petrus en Andreas moes hulle nette los; 

Johannes en Jakobus, die Seuns van Sebudeus moes hulle pa agterlaat; die dissipels moes alles 

agterlaat. In kontras hiermee wou die ryk jong man nie sy rykdom agterlaat nie. Hier kry ons weer die 

ironiese kontras: die blinde Bartimeus los sy enigste besitting maar die ryk jong man wil niks los nie. 

As die blinde Bartimeus by Jesus kom, vra Jesus: “Wat wil jy hê moet ek vir jou doen?” Weereens die  

ironiese kontras. Dit is dieselfde vraag wat Jesus ’n paar verse tevore, in vers 36, vir twee van sy 

dissipels, Johannes en Jakobus gevra het. Hulle het vir Jesus gevra om ’n guns aan hulle te doen. Dan 

vra Jesus: “Wat wil julle hê moet ek vir julle doen?” Hulle antwoord: “Wanneer U as koning heers, laat 

ons dan langs U sit, die een aan die regterhand en die ander aan U linkerkant.” Waar hulle vir mag en 

aansien kies, kies Bartimeus heel anders. Hy kies gesondhied. Bartimeus se antwoord: “Dat ek kan 

sien.” 

Die ironie is dat die dissipels nie verstaan dat Jesus die Messias is nie en Hom as aardse koning sien en 

dat hulle dan mag soek. Bartimeus verstaan iets van Jesus as Messias en soek net genesing. ’n Mens 

sou verwag dat hulle wat vir drie jaar elke dag saam met Hom geleef het meer insig sou hê as die 

randfiguur in die samelewing wat maar net kon gehoor het van Jesus. Weereens die blinde wat sien 

wat die wat sien, nie kan sien nie. 



Waar Jesus nie voldoen het aan Johannes en Jakobus se versoek nie, voldoen Hy wel aan die versoek 

van Bartimeus. Hy word genees. Hy kon weer sien. Jesus doen dit omdat Bartimeus geglo het. Hy het 

geglo dat Jesus as Messias hom kon genees.  

En dan volg Bartimeus vir Jesus. Hy laat alles agter en volg Jesus na 

Jerusalem. 

Hierdie verhaal is die verhaal van blinde siendes en siende blindes. En dit 

bring my terug by Helen Keller se woorde: “Om blind te wees is erg, maar 

om te kan sien en nie te sien nie, erger.” Die gevaar bestaan dat ons kan 

sien terwyl ons eintlik nie sien nie. 

Hierdie gevaar bestaan op baie terreine van ons lewe. Kom ek lig n paar uit: 

 Ons verhouding met God: Dit is moontlik om God te sien en ook nie te sien nie. Ons kan Hom 

sien – in sy Woord, in die natuur in ander mense se lewens – maar Hom ook nie sien nie. ’n 

Mens kan in ’n Christelike ouerhuis grootword, in die kerk grootword, met ’n Bybel grootword 

en dan nog steeds sonder God sterf. ’n Mens kan talle keer blootgestel wees aan God se 

boodskap van genade en steeds nie glo nie. Daarom is hierdie boodskap van sien ’n oproep 

tot bekering. Dit is n oproep om seker te maak dat ons elkeen God werklik sien deur Hom as 

ons persoonlike Verlosser aan te neem. Ons word opgeroep om God te erken vir wat Hy is – 

die Verlossergod. 

As gelowiges kan ons ook God sien, maar ook nie sien nie. God wil betrokke wees in ons lewe 

as gelowige. Maar so dikwels sluit ons Hom uit. Ons gaan maar voort op ons eie trant en volg 

ons eie kop. Ons soek nie werklik God se wil in ons lewe nie. Ons ken God nie in ons keuses en 

besluite nie. Ons leef nie in algehele oorgawe aan God nie.  Ons soek en streef nie regtig na 

absolute gehoorsaamheid in ons daaglikse lewe nie. Ons groei nie geestelik soos ons kan groei 

nie. Ons sien hom – maar sien hom ook nie. 

 Ander se nood: Ons is ook dikwels, soos Jesus se volgelinge, siende blind vir ander se nood. 

Ons maak  ander se hulpgeroep ook stil en fokus op ons eie belange. Ons sien dit nie raak nie. 

Dalk sien ons dit maar dit pla ons nie. Dalk wil ons dit doelbewus nie raak sien.  

 Die randfigure in die samelewing: Dalk wil die mense op die kant van die lewenspad vir ons 

sê: Julle raas, praat en getuig so hard. Julle staan Jesus toe dat hy my nie kan hoor nie en julle 

help my nie. Ek wil by Jesus uitkom. Hy kan as die Seun van God my lewe verander. Ek wil Jesus 

sien. Julle sien nie wat Hy vir my kan doen nie.  

 Nie net ander se nood nie, maar dikwels ons eie geliefdes se behoeftes: Ons leef so maklik 

saam as huweliksmaats, as ouers en kinders, as gesinne en families. Ons sien mekaar – maar 

ons sien mekaar ook nie meer nie. Daar is ’n toneelstuk gewees met ’n roerende toneeltjie 

wat iets hiervan illustreer.  Dit is Thorton Wilder se, Our Town. 

Emily, die hoofkarakter, het gesterf en word spesiale toestemming 

gegee om vir ’n kort tydjie terug aarde toe te gaan. Sy kom by die 

begraafplaas van Grover’s Corner, New Jersey, waar die storie af 

speel. Sy sal alles belewe soos voorheen, maar met die wete van 

haar naderende dood. Die dag wat sy kies om oor te lewe, is haar 

12de verjaarsdag. Haar ma is opgeneem in die voorbereidings vir 

die feesviering van Emily se verjaarsdag. Haar pa keer moeg van 



die werk af terug. Net Emily is bewus van die kosbare oomblikke wat oor is. Sy pleit dan: 

“Mamma, kyk net een keer na my asof jy my regtig sien.” Maar haar ma gee nie aandag aan 

haar nie. Emily kan die dag herleef, maar sy kan dit nie verander nie. Sy gaan na haar pa toe 

en probeer met hom praat, maar hy is besig om die koerant te lees en gee nie aandag aan 

haar nie! Uiteindelik kan sy dit nie langer uithou nie en roep uit: “Ek kan nie voortgaan nie. 

Alles gaan te vinnig. Ons het nie genoeg tyd om na mekaar te kyk nie. Ek het nooit besef wat 

aan die gebeur is nie. Ek het dit nie raak gesien nie.”  

Ek is seker ons ou nog baie terreine en situasies kon identifiseer waar ons sien – maar ook nie sien nie. 

Gaan dink bietjie een of ander tyd vandag aan spesifieke situasies in jou lewe waar dit kan waar wees. 

CS Lewis het iets oor sien gesê wat baie waar is: Hy sê: “I believe in Christianity as I believe that the 

sun has risen. Not only because I see it, but because I see everything by it.” Die feit dat ons God gesien 

het, moet maak dat ons na alles, en ek bedoel alles, deur die bril van Christenskap kyk. En die bril van 

Christenskap gaan beslis alles anders laat lyk. Om waarlik Jesus en Sy waarheid te ‘sien’, beteken meer 

as waarneem wat Hy gedoen en gesê het, dit beteken ’n identiteitsverandering... ’n 

leefstylverandering. Dinge en mense lyk anders.  Leeu en lam lê nou bymekaar, kinders speel by adders 

se gate.  

Slot 

Uit die fliek At the First Sight kom hierdie twee aanhalings wat mooi inpas by Bartimeus se storie:  

“Only love can bring you to your senses.”  

“Science gave him sight; she gave him vision.”  

Dis wat Jesus met blinde Bartimeus en ander siende blindes gedoen het - dis wat hy vandag nog met 

ons siende blindheid doen. Hy maak ons oë oop vir die oorvloed lewe wat Hy gebring het.  


