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Sondag, 13 Junie 2021 
Skriflesing:     Markus 10:46-52 
Tema:      Jesus maak die verskil!  
 
VERKONDIGING 
 
Skriflesing 
Markus 10:46-52 
’n Blinde kan weer sien 
46Hulle kom toe by Jerigo aan. Jesus, sy getrouste volgelinge en ’n groot klomp ander mense was 

net op pad uit die dorp uit toe hulle by ’n blinde man verbyloop wat daar langs die pad gesit en 

bedel het. Dit was Bartimeus, die seun van Timeus. 47Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is 

wat daar verbyloop, begin hy hard skree: “Jesus, Seun van Dawid, het U nie asseblief ’n bietjie 

jammerte vir my oor nie?” 
48Baie mense het kwaai vir hom gesê om stil te bly. Maar hy het hom nie laat afsit nie en het 

harder geskree: “Seun van Dawid, sien my asseblief tog raak en kry my ook jammer.” 
49Jesus gaan staan toe stil en vra: “Gaan roep daardie man, asseblief.” 

Hulle roep toe die blinde man en sê: “Dit is jou gelukkige dag. Kom, Jesus roep jou.” 50Die man 

gooi sy baadjie eenkant toe, spring op en kom na Jesus toe. 
51“Wat wil jy hê moet Ek doen?” vra Jesus hom. 
52“Ek wil asseblief graag sien, Meneer,” kom die antwoord. 

“Jy kan maar gaan,” sê Jesus vir hom. “Omdat jy op My vertrou het, is jy nou gesond.” Die man 

kon dadelik sien en hy het daar en dan vir Jesus begin volg. 

 
 
PREEK (Die wet/Die wil van God)  
Broers en susters in onse Here Jesus Christus:  
U is almal sekerlik bekend met hierdie volgende vertelling, maar kom ek vertel dit weer –  

 

Daar was ‘n man en sy vrou wat op vakansie see toe gegaan het. Hulle was ingeboek by ‘n hotel 

wat op die see uitgeloop het. Hierdie twee mense was baie hardwerkend in hulle beroepe, ernstig 

oor familie en kerk, maar hulle het baie ernstig nodig gehad om ‘n bietjie weg te breek. Een aand 

was daar ‘n hewige storm en dit het die golwe hard laat breek op die strand en die rotse. Die man 
het daar in die bed by homself gedink aan al die storms in sy eie lewe en die aanhoudende 

verwagtinge wat sy besigheid na hom toe gebring in sy lewe en die stremming wat dit op sy 
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persoonlike lewe het. Later daardie aand het die storm stil geraak en gaan lê. Die man het lekker 

vroeg die volgende oggend op gestaan om te gaan kyk watse skade die storm alles aangebring 

het.  

Al langs die kuslyn het hy duisende seesterre gesien lê. Dit sou nie lank neem nie, dan sal die son 

deur die wolke breek en die seesterre uitdroog. Gestrand op die sand sou die seesterre hulpeloos 

doodgaan.  

Maar toe merk die man op dat ‘n klein seuntjie besig was om iets in die water te gooi. Die seuntjie 

was besig om seesterre in die water te gooi, een vir een.  

Die man vra hom toe, “Waarom gooi jy die seesterre terug in die water? “Daar is so baie van 

hulle. Watse groot verskil kan jy maak terwyl daar honderde seesterre hier op die strand lê?” 

“Wel u is reg,” het die seuntjie geantwoord terwyl hy nog ‘n seester optel en in die water gooi. 

Soos die seester in die water afsink kyk hy na die man en sê, “Maar dit maak wel ‘n verskil vir 

daardie een seester.” 

(Denis Waitley, Seeds of Greatness) 

 

Daar is groot waarheid in daardie vertelling, want dit leer ons dat ek en jy kan op baie 

verskillende maniere ‘n positiewe verskil maak in die lewens van ander mense. En as ons verby 
hierdie vertelling kyk, dan moet ons ook vir mekaar kan sê dat wanneer ons BID EN VERTROU 

in Jesus Christus, kan Jesus deur ons ‘n groter verskil maak. Ons boodskap vanmore is dit – 

Jesus maak die verskil! Om Jesus te vertrou maak al die verskil in die wêreld! 
 

Wanneer ek en jy werk, dan werk ons, maar wanneer ons bid en Jesus vertrou dan is God aan 

die werk! In die Bybel nooi God ons om uit te reik in geloof en die seëninge wat Hy gee te 
ontvang.  

 

‘n Karakter in die Bybel met die naam Bartimeus het uitgevind watse verskil Jesus in sy lewe 

kon maak.   

 

Nou die vraag –  

Watse verskil het Jesus gemaak in die lewe van Bartimeus? 

En dit is ‘n baie goeie vraag!  

Baie mense vandag sien nie die verskil nie. Mense kan sê –  

Ek sien nie die verskil daarin om ‘n Christen te word nie.  
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Ek kan nie sien hoe dit ‘n verskil in my lewe kan bring nie.  

Ek kan nie die verskil sien tussen mense wat hulleself Christene noem en nie Christene is nie.  

 

Watse duidelike verskil is daar deur kerk toe te kom? 

Wat se werklike verskil kan daar kom deur ‘n dankoffer te gee? 

Watse verskil maak dit of ek vir 15 minute elke dag bid en of ek so eenkeer ‘n week bid? 

Soos wat ek kan sien, sien ek glad nie ‘n verskil nie.  

 

 Die waarheid is, of mense dit wil glo of nie, Jesus maak ‘n groot verskil in ons lewens! En die 

eerste wysheid vanoggend is dit –  

 

1. Jesus maak ‘n verskil aan mense wat weet hulle is in nood!  
46Hulle kom toe by Jerigo aan. Jesus, sy getrouste volgelinge en ’n groot klomp ander mense was 

net op pad uit die dorp uit toe hulle by ’n blinde man verbyloop wat daar langs die pad gesit en 

bedel het. Dit was Bartimeus, die seun van Timeus.  

Baie mense was rondom Jesus gewees, maar een man het ‘n verskriklike groot nood beleef! Hy 

was blind. Daar was heelwat mense wat naby aan Jesus was, maar uit die menigte kan ons die 

blinde Bartimeus sien, besig om te bedel.  

Bartimeus was nie die enigste blinde man in die vertelling nie. Daar was baie mense daar wat 

blind was vir hulle eie geestelike nood.  

 

Rondom ons sien ons mense wat nie kan besef dat al het hulle alles wat hierdie aarde hulle kan 

bied, is hulle steeds mense in nood.   

In Openbaring 3:17 staan daar –  
17Julle is nogal die mense wat dit waag om te spog. “Kyk hoe ryk is ons,” sê julle. “Kyk hoe gaan 
ons vooruit. Ons het niks van iemand nodig nie, want kyk net wat het ons alles!” 
Ai, al hierdie gespog maak dat julle heeltemal blind is vir hoe pateties dit regtig met julle gaan. ’n 
Mens wil eintlik sommer oor julle aan die huil gaan. Kyk net hoe lyk julle: julle is geestelik 
brandarm en bankrot. Boonop besef julle dit nie eens nie, want julle is soos blindes.  
 

Ek en jy het ook geestelike nood, van tyd tot tyd. Ja, die wêreld rondom ons is blind, maar ons 

kan ook sig verloor en dit is nodig om altyd te weet dat ons ook in nood verkeer deur die 

uitdagings van ons lewens. Wanneer ons getimmer word deur die storm moet ons weet dat ons 

die behoefte het om geestelike te ontwaak. Juis dan moet ons herken dat ons hulp nodig het van 
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Jesus. Ons geloof word die enigste hulpbron wat ons moed en deursettingsvermoë sal skenk, 

want Jesus sal dit laat gebeur.   

 

Bartimeus was blind en hy was ‘n bedelaar. Dis is ‘n vreeslike ding om fisies blind te wees, 

maar dis meer verskrikliker as iemand geestelik blind is. Die Bybel sê in 2 Kor. 4:4 –  
4Dit is omdat hulle op pad is na die doderyk toe. Hulle het toegelaat dat die god van hierdie donker 

wêreld hulle blind maak. Omdat hulle nie glo nie, is hulle lewe nou pikdonker. Daarom sien hulle 

nie die lig wat die goeie nuus oor Christus in mense se lewe bring nie. Hierdie goeie nuus handel 

oor Christus, Hy wat so vol glorie en heerlikheid is. Christus is ook die ewebeeld van God. Hy wys 

vir ons wie God regtig is. 

 

Wanneer ons dus in ons lewe in nood verkeer, wanneer die storms jou slaan, help dit om te 
besef dat jy in die moeilikheid is, want dan kan ons nes Bartimeus na Jesus roep vir hulp. 

Jesus is die een wat ‘n verskil maak in mense se lewens wanneer hulle hulle nood voor Hom 

erken en Hom vra om hulle te help. En ons wat mense ken wat in nood is – dit is ook ons plig om 

mense op Jesus te rig. Mense wat verdwaal het, het jou leiding nodig om hulle te neem na Jesus 

wat ook vir hulle ‘n verskil in hulle lewens kan bring.  

 

2. Jesus maak ‘n verskil in die lewens van mense wat na Hom uitroep in geloof.  
47Toe hy hoor dat dit Jesus van Nasaret is wat daar verbyloop, begin hy hard skree: “Jesus, Seun 

van Dawid, het U nie asseblief ’n bietjie jammerte vir my oor nie?” 

Wanneer ons uitroep in geloof sal Jesus nooit van ons af wegdraai nie. Ons sien dat 

Bartimeus het geloof in Jesus gehad, juis deur die titel wat hy aan Jesus gegee het. Hy het 

gesê, “Jesus, seun van Dawid.” Bartimeus herken Jesus as die Messias. Hy weet Jesus is die 

beloofde een wat sou kom om die blindes te laat sien.  

 

Dit was een van die tekens van die Messias volgens Jesaja 35:5 –  
5Van die gevolge hiervan sal wees dat blinde mense sal kan sien en dat dowe mense sal kan 

hoor.  

Ook is hierdie teken gegee aan Johannes die Doper toe hy onseker was of Jesus wel die 

Messias was. Johannes het van sy volgelinge na Jesus gestuur om te vra of Jesus die Messias 
was en Jesus het gesê – “Gaan vertel vir Johannes dat die blindes kan nou weer sien.” 
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Bartimeus het na die regte Persoon gegaan vir hulp. As mens hulp nodig het dan help dit om te 

weet waarheen om te gaan.  

Hierdie wêreld sal ons in die donker agter laat.  

Selfs godsdiens(ons teologie) sal jou in die donker agter laat.  

Al die filosofieë van die mens sal jou totaal blind laat.  

Alleenlik Jesus kan mense se oë oopmaak.  

 

Bartimeus se uitroep was ‘n uitroep na genade. “Here wees my genadig.” Voor ons gered kan 

word uit ons nood uit, moet mens altyd in nederigheid voor Jesus kom staan. Jesus  
sal nie,  

en kan nie,  

en wil nie  

mens red en bystaan wat arrogant en selfvoldaan is nie.  

Bartimeus het nie op sy regte aangedring nie. Hy het nie met voorwaardes na Jesus gekom nie. 

Hy het net met ‘n uitroep na genade gekom.  

 

Ons samelewing is een waar mense aandring op hulle regte. As ons werklik kry wat ons verdien 

dan sal dit die ewige hel wees. Ons word nie deur Jesus verlos van ons sonde omdat ons die 

reg het om gered te word nie. Ons staan nie voor die Heilige God by die hekke van die hemel en 

sê ons sal hier ingaan want ons het regte nie.  

Titus 3:5 –  
5Hy het ons verlos. Hy het dit nie gedoen omdat ons so goed geleef het sodat Hy ons moes verlos 

nie.  

Bartimeus se uitroep was een van geloof en dit was onophoudelik, al wou mense hom stil maak. 

As ons in ons toetse werklik uit roep met geloof ongeag of iets ons wil stil maak, dan sal Jesus 

ons aanhoor en ons help.   

 

3. Wanneer Jesus ‘n verskil maak, sal dit gesien word.  
50Die man gooi sy baadjie eenkant toe, spring op en kom na Jesus toe. 

Die man het nie meer die bedelaars kleredrag nodig gehad nie. Hy was nou ‘n kind van God. Hy 

het nou nuwe klere ontvang. Openbaring verwys daarna dat gelowiges ontvang wit klere om aan  

te trek. Dit wys hulle is nou en vir altyd kinders van God.  
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Bartimeus het fisiese visie ontvang maar ook geestelike visie. Hy is nie net aan die buite kant 

verander nie, maar ook aan die binne kant.  

 

Twee mans sit op ‘n bank in ‘n parkie. Die een was ‘n kommunis en die ander een ‘n Christen. 

Voor hulle stap ‘n bedelaar met ou en geskeurde klere verby. Die Kommunis sê – “Kommunisme 

sal vir daardie man ‘n nuwe stel klere gee.” 

Die Christen antwoord – “Christenskap sal ‘n nuwe man in daardie stel klere sit.”  

Net ‘n vurige liefde vir Jesus kan werklike verandering in mense lewens bring. Net Jesus kan ons 

splinter nuwe mense maak.  

Onderwys kan vir jou informasie gee.  

Self help programme kan geleenthede gee vir verandering.  

Maar alleenlik ‘n lewendige verhouding met Jesus kan ‘n mens radikaal omskep.  

 

Ten slote 
Jesus het gekom om mense se lewens te verander en hulle te laat sien. Hy kan daagliks vir ons ‘n 

verskil maak in hoe ons na die lewe kyk en hoe ons met oorgawe die lewe leef. As die lewe 

moeilik raak dan is dit ons verhouding met Jesus wat die verskil bring.  

Maar 3 dinge – 

Jesus maak ‘n verskil wanneer ons aanvaar dat ons het nood en net Jesus kan dit help verander. 

Jesus maak ‘n verkil wanneer ons uitroep in geloof en vertroue om ons te laat sien.  

As Jesus ‘n verskil maak sal dit gesien word. Jesus maak ons lewens nuut dat ons met oortuiging 

en goeie gees ons lewens aanpak tot Sy eer! 

En wanneer ons werklik sien en wanneer ons Jesus se verlossing beleef, word ons mense wat 

ander mense kan lei om weer te kan sien.   
Kom ons erken elke dag dat ons Jesus nodig het om die verskil vandag vir ons te maak. 

Kom ons roep dag na dag na Hom om ons te laat aanhou sien. 

Kom ons maak die verandering wat Jesus in ons maak bekend en lei die ander blindes na Jesus 

toe.  

Amen 
 
 


