
En hulle het hom gehoor, hom gesien, maar geïgnoreer. 

MARKUS 10:46-52 

2de Lydensondag 

BEVESTIGING VAN KERKRAADSLEDE 

Skriflesing en Prediking: Markus 10: 46-52 

1. 

Gemeente van ons Here Jesus Christus. 

In vandag se teksgedeelte ontmoed ons vir Jesus waar hy van Jerigo na Jerusalem 

loop.  Net van te vore, in Markus 10, het Hy vir die derde keer aangekondig dat Hy 

gaan sterf.  Hy sê aan sy dissipels dat hy  

 uitgelewer gaan word aan die skrifgeleerdes en priesterhoofde.   

 Daar sal Hy veroordeel en gekruisig word.   

 Hulle sal met Hom spot en op hom spoeg,  

 hulle sal Hom slaan en doodmaak. 

Ek kan verbeel dat die 15 kilometer tussen Jerigo en Jerusalem nie maklik vir Jesus 

kon wees nie.  Tree vir tree - soos Jesus na Jerusalem loop, na die kruis loop -  sou 

die angs en spanning groter word.  Meer en meer sou die besef tuiskom dat hy op die 

verskriklikste manier gaan sterf. 

Die angs en vrees, die hartseer wat Jesus op die pad tussen Jerigo en Jerusalem 

ervaar, staan egter in skrille kontras met die emosies van die skare rondom Jesus.  

Hy lê die afstand nie op sy eie af nie.  Nee, om Hom is ŉ groot menigte, ŉ groot skare, 

en hulle almal is na Jerusalem oppad.   

Waar Jesus met angs en vrees in sy hart loop, het die mense om hom gesing en 

gedans.  Die kinders het vooruit gehardloop en gespeel.  Hulle was bly en met vreugde 

gevul.   



 Die skare, broers en susters, was opgewonde omdat hulle na Jerusalem oppad 

was om te gaan feesvier.  Dit is die week voor Pasga en dit was die mense se 

gebruik om gedurende die tyd die volk se uittog uit Egipte in Jerusalem te 

herdenk.  Dus was die skare gedeeltelik feesgangers en pelgrims.  Wat hulle 

hier ervaar is soortgelyk aan ons eie opgewondenheid voor Kersfees.  Ons laai 

die kare en almal pak die pelgrimstog na die kus aan.  Almal is bly en 

opgewonde. 

 Daar is egter ook ŉ tweede rede hoekom die skare so bly is.  Van die mense wat 

saam met Jesus loop maak hulself reg vir groot gebeure.  Van hulle was oortuig 

dat die Jesus wat in hulle midde loop die Romeinse ryk en die korrupte Joodse 

regering omver gaan gooi.  Hier, tydens die optog na Jerusalem, was hulle 

besig om mekaar op te sweep en reg te maak vir die kommende ryk waar 

Jesus met mag gaan regeer.  En die wat deelneem aan die staatsgreep sal 

ereposisies kry in die komende ryk. 

Ons vind dus ŉ duidelike kontras in die teksgedeelte – een van baie.  Jesus is 

hartseer en bedroef – in Jerusalem gaan Hy aan die kruis sterf.  En aan die ander kant 

die skare wat bly is – in Jerusalem gaan hulle feesvier en die oorwinning behaal. 

Verbeel net vir ŉ oomblik die gebeure wat daar afspeel op die pad tussen Jerigo en 

Jerusalem.  Sien die kontras in julle geestesoog. 

2. 

Voordat die optog egter in werklikheid kan begin, net buite die mure van Jerigo, hoor 

die skare ŉ noodkreet.  Iemand roep om hulp.  Dit is die blinde Bartimeus wat langs 

die pad sit en bedel.   

 Hy het sekerlik by van die feesgangers gehoor dat Jesus oppad is.   

 Hy het al by ander mense gehoor dat die man wonders verrig – hy genees die 

siekes, Hy dryf bose geeste uit en hy laat die blindes weer sien.   

 Net daar en dan besluit hy dat hy gaan poog om Jesus se aandag te kry.   

 Net miskien hoor Jesus hom.   



 Net miskien ontvang hy ŉ wonder.   

 Want wie weet of Jesus weer hier verby gaan kom? 

Daarom roep hy so hard na soos wat hy kan.  Hy roep: “Jesus, Seun van David, 

ontferm U tog oor my!”  Vriende, op die punt moet ons ook mooi verstaan dat die 

noodkreet uit diepte van sy bors kom.  Hy pleit en soebat dat hy gehelp sal word.  Die 

woord wat ons hier in die Grieks kry is “Kratzo”.  Die woord word ook gebruik om die 

noodkreet te beskryf van ŉ vrou wat besig is om geboorte te skenk.  Ons sien dus dat 

dit maar nie net ŉ gewone roep is nie.  Die man het pyn, hy is hartseer, hy is ŉ 

verstoteling, hy is alleen.   

Daarom pleit hy met sy hele wese dat Jesus hom sal help. 

3. 

Wanneer die skare egter Bartimeus se noodkreet, sy “kratzo”, hoor raas hulle met hom 

en sê hulle vir hom dat hy moet stilbly. 

Waarom dink u maak hulle hom stil ?  Daar is hoofsaaklik twee redes. 

 In die eerste plek is hulle besig om fees te vier en nou is Bartimeus besig om 

die wonderlike dag te bederf.  Hier is hulle besig om te sing en te dans, hier op 

die pad is hulle besig om hulle vir die oorwinning voor te berei.  En nou moet 

hulle op die wonderlike dag luister na die afskuwelike geskreeu.  In werklikheid is 

hy net in die pad.  In werklikheid is hy die vlieg in hulle salf.  Hy dreig om die dag 

vir hulle op te voeter.  Die skare, broers en susters, is so besig met hulle eie 

dinge, hulle eie feesvieringe, dat hulle nie eers die man se pleidooi hoor nie.  En 

die wat hom hoor raas met hom en maak hom stil. 

 In die tweede plek maak hulle hom stil omdat hy niks en niemand was nie.  Hy 

is blind, vuil, ŉ bedelaar, onrein, sonder reputasie en posisie.  Hy het nie huis of 

familie nie.  Daarom voel hulle die skare dit hulle op die wyse mag optree.  

Omdat hy volgens daardie tyd se verstaan deur God gestraf is deur blindheid 

voel hulle dat hulle liefdeloosheid teenoor hom geregverdig is.  Hulle kan hom 

maar van Jesus weghou.  Hy is immers net ŉ blinde bedelaar. Dit herinner ons 



nogal aan die dissipels wat die kindertjies van Jesus weghou in die vorige 

hoofstuk.   

Maak hulle vir die blinde Bartimeus stil roep en skree hy net harder – nooit sal hy weer 

die geleentheid kry nie!  Op die oomblik voordat hulle hom weer kan bestraf en 

stilmaak hoor Jesus sy noodkreet. 

4. 

Net daar en dan stop Jesus die hele optog.   

 Waar die mense wat bly is en feesvier vir Bartimeus stilmaak en ignoreer,  

 kies die lydende Jesus, om al sy aandag op hom te fokus en Hom oor die blinde 

man te ontferm.   

 Jesus, wat na die kruis loop, is in staat om van sy eie bekommernis af te sien en 

na die man om te sien wat dit oënskynlik nie verdien nie.   

 Die skare, aan die ander kant, is so besig met hul feesvieringe, met hulle eie 

lewens, dat hulle blind en doof is vir die pyn en hartseer van die man. 

Hierin gemeente lê die kruks van die verhaal.   

 Omdat Jesus liefde is,  

 omdat Jesus genadig is,  

 omdat Jesus homself ontferm oor die swakkes, 

Stop hy die hele optog en luister hy na die pleidooi van ŉ man wat deur die ganse 

samelewing verwerp is.  Hy luister nie net na sy pleidooi nie, Hy gee ook vir hom 

waarvoor hy vra. 

Die wonderwerk van die verhaal is nie soseer opgeluit in die feit dat Jesus die man 

genees nie.  Nee, die werklike wonder is te vind in die feit dat Jesus bereid is om te 

luister waar die samelewing die man miskyk en ignoreer.   

Ek kan die verbaassing op die gesigte van die skare verbeel.  Hoekom stop Jesus 

om te luister na die man, hy is dan ŉ nikswerd, ŉ niemand nie?  Ek verbeel dat hulle 

nie verstaan het wat hy doen nie.  Dalk is dit omdat die skare op die oomblik nie besef 



het dat Jesus nie na die aarde gekom het om te heers nie, maar eerder om te dien, 

en te sterf? 

Wat Jesus hier doen is werklik aangrypend.  Hy stop die optog en hy luister terwyl Hy 

weet dat Hy oor ŉ paar dae gaan sterf.   

4.1 

En is dit nie presies wat God gedoen het nie?   

 Het God nie ook die pleidooi van die mensdom gehoor nie?   

 Het hy nie ook gestop en geluister nie?   

God het geluister na die noodkreet, die Kratzo, en vir die mensdom gegee wat hulle 

die nodigste gehad het, naamlik Jesus.  En deur Jesus is ons gered van die sonde en 

die dood.  Deur Jesus is ons verhouding met God weer herstel. 

5. 

En kyk net hoe reageer Bartimeus dan op Jesus wat in die eerste plek hom hoor en in 

die tweede plek vir hom sy sig weer gee?  Hierin lê daar ook vir ons ŉ voorbeeld in 

opgesluit. 

Bartimeus, broers en susters reageer op twee merkwaardige maniere. 

 In die eerste plek los hy sy bokleed net daar waarna hy opspring en na Jesus 

gaan.  In die antieke tyd was ŉ bokleed ŉ bedelaar se kosbaarste besitting.  In 

die aande, wanneer hulle gaan lê, dien die bokleed as hulle kombers.  Indien dit 

reën is die bokleed hulle beskerming.  Terselfdertyd dien die einste bokleed as 

die bedelaar se bron van inkomste.  In daardie tyd sou ŉ bedelaar die kleed voor 

hom oopsprei.  Die wat dan sou verby loop sal dan hul geldjie of kos op die 

bokleed plaas.  Aan die einde van die dag sou die bedelaar dan die bokleed 

saambind met sy kos en geld daarbinne.   

Dus gemeente, wanneer Jesus hom aanhoor, wanneer hy die groot genade ontvang, 

los hy alles wat vir hom belangrik is agter.  Hy los se beskerming en sy verweer 

teenoor die wêreld agter.  Hy los selfs sy oorlewings middel agter.  Hy los dit alles 



agter en plaas sy vertrou volledig in Jesus.  Hy glo en vertrou dat die Here sal 

voorsien.  Weereens herinner die optrede van Bartimeus aan die ryk jong man 

waarvan ons in Markus 10 lees.  HY is nie bereid om die dinge wat vir hom belangrik is 

agter te laat en Jesus te volg nie.   

 In die tweede plek, nadat die Here vir Hom vra wat hy wil hê en Jesus dan sy sig 

herstel staan daar pertinent dat Hy Jesus volg.  Weereens word daar ŉ kontras 

in die woorde opgesluit.  Die ander mense, selfs Jesus se dissipels, volg 

Christus met die verkeerde motiewe.  Hulle sien dalk, maar tog is hulle 

geheel en al blind.  Bartimeus, wat weer blind was, is in staat om werklik te 

sien.  Waar die ander met wêreldse se oë kyk, kyk hy met geloofsoë.  Daarom 

kan hy werklik ŉ volgeling van Jesus wees. 

6. 

Ek wil afsluit deur die teksgedeelte op elkeen van ons van toepassing te maak. 

Wat sê te teks vir ons?  Watse hoop en troos is in die teks opgesluit? 

Eenvoudig gestel –  

 Jesus luister.   

 Hy hoor ons noodkreet.   

 Hy ken elkeen van ons se hartseer en bekommernis.   

 Hy weet wat ons pla.   

 Hy ken ons gedagtes en harte. 

Jesus hoor nie net nie broers en susters, Hy luister ook.  Hy luister nie net nie – uit sy 

liefde en genade gaan Hy ook oor in aksie.  Elkeen van ons ontvang dit wat ons nodig 

het in die lewe.  Daarvan kan ons almal getuig.  Elkeen van ons het al wonderwerke 

beleef.  Dalk nie sig soos in Bartimeus se geval nie, maar tog goed wat net so kosbaar 

is.   

 Dalk het jy vergifnis ontvang,  

 dalk was jy onvoorwaarlik aanvaar,  



 dalk is ŉ verhouding herstel,  

 dalk het jy die wonder van ŉ kind verkry.   

 Daar is nog vele meer. 

Maar meer as dit gemeente.  God hoor nie net ons daaglikse noodkreet nie.  Hy ken 

ook ons grootste behoefte.  Die bevryding van die dood en die vergifnis van die 

sonde.  En dit kry ons elke dag opnuut wanneer ons glo in Jesus wat aan die kruis 

gesterf het.  Glo ons soos Bartimeus ontvang ons die vermoë om te sien. 

Mag ons dan uit dankbaarheid soos Bartimeus reageer.  Laat ons ons kleed agter laat 

en Jesus onvoorwaarlik volg – selfs wanneer dit aan die kruis eindig. 

7. 

Ek wil egter nog een laaste ding noem, en dit is vir my uiters belangrik.  Gewoonlik 

assosieer ons onsself met Bartimeus wanneer ons die teksgedeelte lees.  En dit 

is ook goed so.  Somtyds is ons blind.  Somtyds skenk God weer vir ons nuwe oë.   

Ek wil egter voorstel dat ons ook terselfdertyd daai mense in die skare is.  Ons ken 

Jesus, ons sien sy wonders en ons ken sy leer.  Ons dink ons volg hom vir die regte 

redes.  Tog is elkeen van ons so besig met ons eie lewens – met ons optog v.d. 

lewe – dat ons nie die bedelaar langs die pad sien nie.  Ons hoor nie sy noodroep 

nie.  En wanneer ons hom sien maak ons hom selfs stil.  In ander gevalle ignoreer ons 

net die nood om ons.   

Dit gebeur selfs somtyds dat ons so besig is met ons dinge dat ons nie eers ons eie 

noodroep, ons “kratzo” hoor nie.   

Indien ons werklik Jesus volg gemeente, indien ons werklik met oë van geloof kyk 

moet ons die leed van die wêreld raaksien.  Ons moet dit raaksien en iets daaraan 

doen.  Soos Jesus vir die blinde man vra “wat kan ek vir jou doen”, moet ons aan 

elkeen wat ons pad kruis vra.   



Mag die Gees ons oë opmaak.  Mag ons elke dag God se genade sien.  Mag ons 

daarom Jesus volg en onsself ontferm oor die wat langs die pad roep.  Mag ons deur 

God se krag vir hulle vra “wat wil jy hê moet ek vir jou doen”.   

Amen 


