
DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR 
 
EERSTE LEZING Jer., 31, 7-9 
Blinden en lammen haal ik terug vol medelijden. 

 
   Uit de Profeet Jeremia 

 
7 Dit zegt de Heer: 
   „Jubel van vreugde om Jakob,  
   juich om de heerser der volken;  
   bazuin het rond, prijs God en zeg:  
   de Heer heeft redding gebracht aan zijn volk,  
   aan de rest van Israël. 
8 „Ik haal hen terug uit het noorden, 
   van het einde der aarde breng ik hen bijeen,  
   ook de blinden en lammen, 
   de zwangere en barende vrouwen.  
   „In dichte drommen keren zij terug.  
9 „In tranen gingen ze heen;  
   getroost leid Ik hen terug. 
   „Ik voer hen naar stromende beken 

   over gebaande wegen waarop ze niet struikelen.  
   „Ik ben toch Israëls vader, 
   en Efraïm is mijn eerstgeborene." 
 

TUSSENZANG Ps. 126 (125), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6 

   Geweldig was het wat de Heer ons deed,  
   daarom zijn wij zo blij. 
 
De Heer bracht Sions ballingen terug:  
het was alsof wij droomden. 
 
Toen lachten alle monden  
en juichte elke tong. 
 
Toen zei men bij de volken: 
geweldig is het wat de Heer hen deed. 
 
Geweldig was het wat de Heer ons deed;  
daarom zijn wij zo blij. 
 
Keer nu ons lot ten goede, Heer, 
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn. 
 
Die onder tranen zaaien  
zij oogsten met gejuich. 
 
Vol zorgen gaan zij uit  
met zaaizakken beladen; 
 
Maar keren zingend weer  
beladen met hun schoven.  



TWEEDE LEZING Hebr., 5, 1-6 
Gij zift priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisédek. 

 
   Uit de brief aan de Hebreeën 

 
   Broeders en zusters, 
1 Want elke hogepriester wordt genomen uit de mensen  
   en aangesteld voor de mensen 

   om hen te vertegenwoordigen bij God 

   en om gaven en offers op te dragen voor de zonden. 
2 Hij is in staat onwetenden en dwalenden geduldig te verdragen  
   daar hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is; 
3 daarom moet hij als hij offers voor de zonden opdraagt,  
   even goed aan zijn eigen zonden denken 

   als aan die van het hele volk. 
4 En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen:  
   men moet evenals Aáron door God geroepen worden.  
5 Ook Christus 
   heeft zichzelf niet de eer van het hogepriesterschap toegekend;  
   dat heeft God gedaan die Hem zei: 
   „Gij zijt mijn zoon, 
   Ik heb u heden verwekt."  
6 En elders zegt hij: 
   „Gij zijt priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisédek." 
 
 
 
 
ALLELUIA Joh., 14, 23 

Alleluia. 
Als iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden;  
Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen. 
Alleluia.  



EVANGELIE Mc., 10, 46-52 
Rabboeni, maak dat ik zien kan. 

 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Marcus 

 
     In die tijd 

46 kwam Jezus vergezeld van zijn leerlingen in Jericho.  
     Maar toen ze, 
     vergezeld van een flinke menigte,  
     weer uit Jericho wegtrokken, 
     zat een blinde bedelaar langs de weg,  
     Bartimeus, de zoon van Tinreus. 
47 Zodra hij hoorde dat het Jezus de Nazarener was  
     begon hij luidkeels te roepen: 
     „Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij !"  
48 Velen snauwden hem toe te zwijgen,  
     maar hij riep nog veel harder: 
     „Zoon van David, heb medelijden met mij !"  
49 Jezus bleef staan en zei: 
     „Roept hem eens hier."  
     Ze riepen de blinde toe:  
     „Heb goede moed ! 
     Sta op, Hij roept u."' 
50 Hij wierp zijn mantel af, 
     sprong overeind en kwam naar Jezus toe.  
51 Jezus vroeg hem: 
     „Wat wilt ge dat Ik voor u doe?"  
     De blinde antwoordde Hem:  
     „Rabboeni, maak dat ik zien kan !"  
52 En Jezus sprak tot hem: 
     „Ga, uw geloof heeft u genezen."  
     Terstond kon hij zien 

     en hij sloot zich bij Hem aan op zijn tocht. 
 
 
 
  



Jaar B – Dertigste zondag door het jaar – 24 oktober 2021 

 

“Rabboeni, maak dat ik zien kan.” (Marcus 10,51)  

 

Inleiding 

“Er zijn veel kijkers, maar weinig zieners”, aldus Wim Kan. Jeremia ziet voorbij alle onheil het 

toekomstige heil. Bartimeüs wordt ziende, en staat oog in oog met zijn Redder.  

 

Eerste lezing: Jeremia 31,7-9 

De profeet Jeremia heeft tijdens zijn leven alleen maar neergang meegemaakt. Hij begon te profeteren 

tijdens de regering van de rechtvaardige Josia. Daarna was er alleen maar ontrouw tot het einde kwam: 

verovering en wegvoering door Babel. Jeremia zelf werd uiteindelijk ontvoerd naar Egypte, waar hij 

de marteldood stierf. Het leeuwendeel van zijn profetie bestaat uit aankondiging van het naderende 

oordeel. In de wetenschap dat men zich er niets van aan zou trekken. Maar in Jeremia 30-32, als 

Israëls ondergang een feit wordt, slaat Jeremia heel andere tonen aan. Met ondergang, dood en 

ballingschap om zich heen voorziet hij iets anders. Terugkeer! De ‘rest van Israël’ keert weer. Een 

gedecimeerd volk. God trekt zich het lot aan van zijn zoon, Israël. ‘En Efraïm is mijn eerstgeborene.’ 

(9) Efraïm was de eerste zoon van Jozef en Asnat en de broer van Manasse. Beide zonen werden als 

stam in Israël meegeteld. ‘Efraïm’ stond ook wel symbool voor het noordelijk rijk, terwijl het zuidelijk 

rijk Juda genoemd werd. En dan te bedenken dat Efraïm al vele jaren eerder van de kaart geveegd 

was door de Assyriërs!  

 

 Gebed: Heer, laat me voorbij alle onheil uw heil aanschouwen.  

 

 Vraag: Leven we in een optimistische tijd? Of een pessimistische tijd?  

 

Tweede lezing: Hebreeën 5,1-6 

Hogepriester is in het Latijn pontifex: bruggenbouwer. Want zo iemand slaat de brug tussen de heilige 

God en de zondige mens. Vorige week hoorden we hoezeer Jezus naast ons staat, en op allerlei manier 

beproefd is als wij. Maar zonder zonde. Dat is een verschil met de priesters die van Aäron afstammen. 

Die moeten ‘evengoed aan hun eigen zonde denken’. (3) Jezus stamt af van David, uit de stam van 

Juda. Hij stamt dus niet af van Aäron. Toch stelt God Jezus aan als priester, maar dan ‘op de wijze 

van Melchizedek’. (6) Over hem lezen we in Genesis 14. Hij komt als het ware uit de lucht vallen, 

een volslagen onbekende. Hij zegent aartsvader Abraham en biedt brood en wijn aan. Deze 

mysterieuze priester staat dus boven Abraham, uit wie later Aäron zal voortkomen. Deze oer-priester 

is beeld van Jezus. Hij is de ware pontifex, de bron van elk aards priesterschap.  

 

 Gebed: Heer, roep jongemannen tot het priesterschap.  

 

 Vraag: Hebt u wel eens een priesterwijding meegemaakt?  

 

Evangelie: Marcus 10,46-52 

Kyrie eleison, zo klinkt het langs de straat: heb medelijden / ontferm U! Maar het klinkt waarschijnlijk 

wat rauwer dan in de gewone liturgie. Deze kreet wordt dan ook zeer on-liturgisch met een snauw 

beantwoord. Tot Jezus Bartimeüs laat roepen. Dan opeens zegt men: ‘Heb goede moed, sta op, Hij 

roept u.’ Het zijn woorden met diepe strekking. Ze klinken als een uitnodiging om ter communie te 

gaan. Zo ontmoet Bartimeüs Jezus. Rabboeni (Meester), ik zie het niet meer zitten. Maak dat ik zien 

kan! Geef me inzicht. Geef me uitzicht. Ik zal U volgen op uw weg. (vs. 52) 

 

 Gebed: Heer, maak dat ik het kyrie eleison herken, ook buiten de liturgie.  

 

 Vraag: Wat betekent het, dat Bartimeüs zijn mantel afwerpt?  


