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Hoofdstuk 63    
 

Lieve kleinkinderen, 

 

‘Mama, hoeveel nachtjes nog slapen, voordat ik jarig ben?’ 

‘Lieve dochter, dit is wel de duizendste keer dat je me dit gevraagd hebt.’ 

‘Ja, mama, maar ik heb er zo’n zin in!’ 

‘Dat begrijp ik, maar nu willen we ergens anders over praten.’ 

 

Lieve kleinkinderen, begrijpen jullie dit kleine meisje, dat zo’n zin in haar 

verjaardag heeft? Jullie kennen toch het spreekwoord: Waar het hart vol van is, 

loopt de mond van over. 

 

Nu, over bepaalde zaken in je leven zit je zo vol, dat je heel graag op elk 

moment van de dag  daarover wilt praten….  

 

 

Hoofdstuk 63   -  De zoon van David       -     Lucas 18  :  35  -  43   

 

Volgens de discipelen was er sinds hun vorige reis naar Jeruzalem, toen ze het 

Loofhuttenfeest gingen vieren, wel veel veranderd. Toen waren ze zo 

onopvallend mogelijk door het land van de Samaritanen gegaan, omdat Jezus 

niet samen met de Zeloten naar Jeruzalem wilde reizen. Nu liepen ze wel samen 

met veel andere feestgangers over de drukke wegen in Péréa,.  

De vorige keer wilde Jezus zo weinig mogelijk contact met mensen en nu zocht 

hij ze gewoon op en zo met elkaar in een heel grote optocht gingen ze naar 

Jeruzalem.  

De vorige keer toen ze naar het Loofhuttenfeest gingen deed Jezus net alsof 

niemand dat mocht weten. Nu deed hij niet anders dan de mensen toespreken 

over zijn werk in Jeruzalem en over de grote dingen die daar stonden te 

gebeuren! 

 

Niet alleen de discipelen merkten dit grote verschil op met een paar maanden 

geleden en nu. Toen heerste er een gespannen sfeer in het land. Iedereen 

verwachtte een opstand van de Zeloten, die ook plaats vond, met een 

teleurstellende afloop. 

Maar nu heerste er een ander soort van gespannen verwachting. Blij liepen ze 

allemaal achter Jezus aan en droomden van grote dingen die stonden te 

gebeuren. 

De mensen zelf wisten niet hoe het kwam, maar iedereen hoopte, ja rekende 

erop, dat rabbi Jezus tijdens het komende Paasfeest zijn Koninkrijk in Israël zou 

stichten. Niemand durfde het te zeggen, nee niemand durfde het Jezus te vragen, 
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maar er hing iets groots in de lucht. En nog uitbundiger dan voorgaande jaren 

zongen ze hun optochtsliederen. 

Elke keer wanneer Jezus wat wilde zeggen door zijn hand op te steken werd het 

stil en luisterden ze allemaal met grote aandacht. Alle mensen hingen ze aan zijn 

lippen. 

Als het nu toch eens waar mocht zijn…. Hun bevrijding uit de macht van Rome! 

Het was bijna te mooi om te geloven. Ze moesten nog even geduld hebben. Ze 

waren nu nog niet eens in Jericho en van Jericho naar Jeruzalem lopen duurde 

ook nog uren…. 

 

Ergens in de buurt van Jericho, bij de grote karavaanweg waar alle feestgangers 

langs liepen, zat een bedelaar die aan alle voorbijgangers om een aalmoes vroeg. 

Hij had wel een slechtere plek uit kunnen zoeken, deze zoon van Timeüs, zoals 

hij meestal werd genoemd. Op doorreis naar Gods heilig huis, de tempel, waren 

de meeste mensen nogal royaal. Ja, wie barmhartig was en gaf met gulle hand, 

mocht zelf ook hopen op Gods barmhartigheid…. 

 

Maar deze blinde Timeüs dacht niet aan geld of rijke giften. De laatste tijd had 

hij veel over Jezus gehoord. Waar gebeurde verhalen over die wonderbaarlijke 

rabbi, die zulke geweldige wonderen deed: de verlamde man van Bethesda en 

van de man die blind geboren was en natuurlijk ook van Lazarus van 

Bethanië…. 

De meningen over deze Jezus waren nogal ongelijk. De Farizeeërs moesten niets 

van hem hebben, maar het gewone volk zag hoog tegen hem op. Volgens hen 

was deze Jezus een groot profeet. 

Maar Timeüs had zijn eigen mening, waar niemand hem meer vanaf kon 

brengen. Een man die zulke geweldige dingen deed was meer dan en profeet, 

meer dan een leraar in Israël. Deze Jezus van Nazareth was de Messias, de Zoon 

van David. En ook al spraken de Farizeeërs nog zo slecht over hem, Timeüs wist 

het zeker.  Deze Jezus was de beloofde Messias! 

En als hij hier langs kwam – en dat hoopte hij met heel zijn hart voordat het 

Paasfeest gevierd zou worden -  dan ging hij hem vragen om zijn blinde ogen te 

genezen. En dat zou Jezus zeker doen. Dat geloofde deze Timeüs vast en zeker.  

Daar was hij voor de volle honderd procent van overtuigd! 

Als Jezus hier nu maar langs kwam en niet weer de kortste weg door het land 

van de Samaritanen zou nemen. 

 

Niet lang daarna hoorde hij veel mensen aankomen. Niet zoals gewoonlijk, 

snelle haastige voetstappen van mensen die snel naar huis wilden, maar deze 

voetstappen klonken vrolijk, als van mensen die naar een groot feest gingen. 

Al dichterbij kwamen blijde stemmen die hij duidelijk hoorde. O, als Jezus er nu 

maar bij was…. Hij moest het weten. Zo’n kans als nu mocht hij niet aan zich 

voorbij laten gaan! 
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Zou Jezus erbij zijn? Luid begon hij te roepen: ‘Wie komen daar aan?’ De 

mensen keken niet naar deze blinde bedelaar, laat staan dat ze naar hem 

luisterden. Zij hadden andere, belangrijker zaken aan hun hoofd. 

Maar opnieuw begon deze blinde man en nu heel luid en ook heel dwingend te 

schreeuwen: ‘Wie komt daar aan?’ 

Een haastige stem naast hem antwoordde: ‘Jezus, de Nazarener loopt daar op de 

weg.’ 

De Nazarener. Het klonk een beetje minderwaardig zoals die persoon dat tegen 

hem zei, maar het hart van deze blinde man begon van blijdschap heftig te 

kloppen. En nog luider, opdat Jezus hem niet voorbij zou lopen,  schreeuwde hij 

uit alle macht: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 

  

De mensen die voorop in de optocht liepen, keken verschrikt naar deze 

‘schreeuwlelijk’. Dat zo’n blinde bedelaar graag door Jezus genezen wilde 

worden begrepen ze wel. Maar daarom hoefde hij Jezus nog niet ‘Zoon van 

David’ te noemen. Iedereen hoefde toch nog niet te weten dat Jezus de Messias 

was? Als de tijd daar rijp voor was zou Jezus dat zelf wel bekendmaken.  

De vijanden van Jezus konden wanneer ze deze blinde man zo hoorden 

schreeuwen wel eens kwaad worden en Jezus van oproer beschuldigen. 

‘Man, houd je stil! Schreeuw toch niet zo hard!’ 

De blinde man luisterde niet naar hun verwijten. Nee, hij wist dat deze mensen 

hem niet konden  en ook niet zouden helpen. Hij moest bij rabbi Jezus zelf zijn. 

En nog luider schreeuwde hij: ‘Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 

 

De Here Jezus bleef staan. Hij nam het de blinde man niet kwalijk dat hij zo luid 

naar hem schreeuwde. Nee, Jezus had geen bezwaar meer, dat de mensen hem 

bij zijn erenaam aanspraken. Zoon van David, dat was hij. De Galileeërs 

mochten nu weten, dat hij de Messias was en dat zijn Vader hem gestuurd had. 

‘Breng die man bij mij,’ gebood Jezus. 

Vlug liepen ze naar de blinde man en zeiden tegen hem: ‘Houd moed. Kom, 

want Jezus roept jou.’ 

De blinde bedelaar stond al. In zijn haast om bij Jezus te komen struikelde hij 

over zijn wijde mantel. Hij nam geen tijd om die mantel goed vast te maken. 

Nee, hij gooide hem op de grond en even later stond hij in zijn wit onderkleed 

voor Jezus. 

‘Wat kan ik voor je doen?’ vroeg Jezus. 

De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, ik wil weer kunnen zien.’ 

Jezus stak zijn hand naar hem uit, raakte zijn dode ogen aan en sprak: ‘Kijk om 

je heen. Je kunt weer zien, dankzij je geloof.’ 

Nog maar nauwelijks had Jezus deze woorden gesproken of deze blinde 

bedelaar deze zoon van Timeüs  kon weer zien. Hij zag Jezus en al die mensen 

om Jezus heen. De witte huizen van Jericho en de donkere palmbomen. Hij liet 

alles wat hij zag op zich inwerken. Besefte hij wel goed, wat er gebeurd was?  
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Deze zoon van Timeüs begon hij weer luid te roepen. Nu geen geschreeuw om 

hulp, maar hij jubelde om God te eren voor wat Jezus bij hem had gedaan. 

Nu kon hij weer gaan en staan waarheen hij maar wilde. Hij kon weer zien! 

Maar hij ging niet weg….  Nee, zijn plaats was bij Jezus, bij zijn Messias, die 

zijn ogen weer beter had gemaakt. 

 

De mensen rondom Jezus begonnen mee te zingen en God te loven die grote 

dingen had gedaan. Hadden ze het niet gedacht dat er gedurende deze reis 

wonderen zouden gebeuren! Wat zou hen straks in Jeruzalem te wachten staan, 

als het nu al begon? Dat deze blinde bedelaar weer kon zien was niet het 

voornaamste wapenfeit. 

Maar hij had wel Jezus de Zoon van David genoemd en Jezus had hem dat niet 

verboden…. 

Elk mens die tot nu toe getwijfeld had kon het nu weten: Jezus van Nazareth 

was de Davidszoon, de Messiaskoning van Israël. Dit was vandaag zijn dag, zijn 

uur en heel spoedig zouden ze zijn Heerlijkheid zien en meemaken. Van dit 

laatste waren ze voor de volle honderd procent overtuigd! 

Blij en enorm opgetogen liep de menigte verder door de straten van Jericho. Al 

blijer en luider klonk het gezang van de psalmen, de optochtsliederen. Met 

elkaar gingen ze naar Jeruzalem. 

Nog nooit hadden ze zó gezongen, want nog nooit was het koninkrijk zo dichtbij 

geweest…. 

 

 
 


