
KEEK-OP-DE-PREEK        03.02.13 
 

In de serie ‘bidden’ een preek bij Markus 10:46-52  - bedelen = biddelen = herhaald bidden. 
Liederen: Gez.21:1,3,6, Pss voor Nu 57, Opwekking 399, 590, 640, 643, EL 68, Misericordias Domini (Taizé)  

 
Lastig, bedelaars. Ze verstoren je vakantiegevoel – je voelt je ongemakkelijk met je dure camera. Trouwens, het 
komt steeds dichterbij. Daklozen ervaren wij ook als bedelaars. Ongemakkelijk. 
Is het ook, omdat je geconfronteerd wordt met de broosheid van je eigen weelde? Die dakloze was vorig jaar 
misschien nog gelukkig getrouwd, maar na zijn echtscheiding kon hij zijn hypotheek niet meer betalen… 
 
Is Israel zouden volgens de wetten van Mozes eigenlijk geen bedelaars mogen bestaan. Bedelen moest je met 
elkaar zien te voorkomen. 
Toen er, zeker onder vreemde bezetters met hun eigen wetten, toch bedelaars kwamen, maakte men van de 
nood een deugd: aalmoezen geven werd een goed werk. 
 
Bartimeüs is één van de vele blinden in die tijd. Hij bedelt. 
Het Griekse werkwoord is PROS-AITEO. Het woord voor ‘bidden’ is 
AITEO. In het PROS zit nadruk, of herhaling, eigenlijk net als in ons 
woord ‘bedelen’. Dat betekent letterlijk: herhaald bidden. 
 
De omstanders snauwen dat Bartimeüs stil moet zijn. Als hij naar 
Jezus roept om barmhartigheid, leggen ze dat waarschijnlijk uit als 
vragen om geld. Bartimeüs roept des te harder: “Zoon van David!” 
Deze messiaanse titel was nog niet eerder voor Jezus gebruikt – 
het moet Hem geraakt hebben. Hij blijft staan en de omstanders 
worden ineens poeslief tegen de bedelaar: “Houd moed, sta op, 
Jezus roept je!” Bartimeüs laat zijn mantel van zich afglijden en in zijn hemd staat hij voor Jezus. 
 
Opvallend, dat Jezus hem de laatste stappen zelf laat zetten.  
En dat Hij Bartimeüs zelf zijn hulpvraag laat formuleren. 
 
“Dat ik kan zien, Rabboeni!” Rabboeni is meester. Bartimeüs wil niet zomaar genezen, hij wil een leerling van 
Jezus worden. Zodra Jezus hem geneest, volgt hij Hem op zijn weg. 
 

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken! 
 
1. Praat eens met elkaar over de gevoelens die je kunt hebben in de kerk: van vakantiegevoel (‘Wat mooi!’) tot 

en met ongemakkelijk gevoel (‘Wat erg!’). Van wat voor gemeente droom jij? 
2. Bedelen betekent: herhaald bidden. Stelling: dus bestaat onze hele kring uit bedelaars. Reageer. 
3. Stelling: het is gemakkelijker om iets van Gód te bidden, dan van je medemens. Reageer. 
4. Jezus laat Bartimeüs zelf zijn hulpvraag formuleren. Welke overeenkomst zie je met Jakobus 5:14? Hoe 

functioneert dat bij ons? 
5. Bartimeüs zal in al zijn afhankelijkheid best eens verbitterd zijn geraakt door alle voorbijgangers die 

onverschillig en vanuit de hoogte tegen hem doen. Welke voorbijganger kan zijn verbittering op dit punt 
doorbreken? Werkt dat echt, denk je, ook vandaag nog? 

6. Genezen willen worden en dan Jezus volgen – praat eens door over deze combinatie. 
7. Voor wie meer wil. Vergelijk eens met elkaar Markus 10:51 met 10:36. Welke parallellen zie je tussen deze 

beide gebeurtenissen? 
8. Voor wie meer wil: Bartimeüs volgde Jezus op zijn weg. Kijk thuis eens met behulp van een concordantie hoe 

vaak Markus het woordje ‘weg’ gebruikt. Welke diepere betekenis heeft dit woord bij hem? Op welke weg 
volgt Bartimeüs Jezus dus? 



 


