Lucas 18: 31 – 41
Jezus maakt een blinde man beter.

Jezus roept zijn twaalf leerlingen.
Jezus zegt: Kom hier, Ik moet jullie iets
vertellen.
We zijn op reis naar Jeruzalem.
Ik zal jullie vast vertellen
wat er in Jeruzalem gebeuren zal.
Want daar gebeurt precies,
wat de profeten al gezegd hebben.
De mensen zullen Mij arresteren.
Ze brengen Mij naar de Romeinen.
De Romeinen zullen spotten en slaan.
Ze zullen op Mij spugen.
Dan slaan ze Mij met een gesel,
en gaan ze Mij doden.
Maar op de derde dag zal ik opstaan uit de
dood.
De leerlingen horen wat Jezus zegt,
maar ze begrijpen er niets van.
Dit zal toch niet gebeuren?
Jezus reist verder met zijn leerlingen.
Er zijn veel mensen die meelopen.
Langs de weg zit een blinde man.
De blinde man houdt zijn hand op
om geld te vragen.
De blinde man hoort dat het druk is.

Er lopen zoveel mensen voorbij.
Hij vraagt: Wat gebeurt hier toch?
de mensen zeggen vlug:
Jezus uit Nazareth komt voorbij.
De blinde man begint te roepen:
Jezus, zoon van David, help mij!
De mensen worden boos.
Ze zeggen: Houd je mond!
Maar de blinde man roept nog harder:
Jezus, zoon van David, help mij!
Jezus hoort het en blijft staan.
Jezus zegt: Breng die man eens bij Mij.
De blinde man komt bij Jezus.
Jezus vraagt: Wat moet ik voor U doen?
De blinde man zegt:
Heer, zorg dat ik weer kan zien.
Dan zegt Jezus:
Je gelooft in Mij, dan help Ik je.
Kijk maar om je heen.
Meteen kan de man weer zien.
Hij reist met Jezus mee.
De man looft God.
En alle mensen die erbij zijn
loven God ook.
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