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Voorbereidend 
In de tekst van vanavond ontmoeten we twee blinden langs de rand van de weg. Randfiguren. De massa 
loopt eraan voorbij, Jezus houdt halt. Lees de tekst alvast door. Denk na over de volgende vragen. Praat 
er zo mogelijk over door: 
- Wie zijn de ‘randfiguren’ in onze tijd? In onze gemeente? 
- Welke aandacht hebben wij voor hen? 
- Wat van God laten wij zien aan deze ‘randfiguren’? 
 
Om te bidden: gebed van Luther 
Ik weet zeker,  
dat onze Heer God mij hartelijk liefheeft, 
ook als ik, als nu, in grote nood ben 
en niet zie, 
hoe ik kan geholpen worden 
 
Ik leg het echter in de handen van mijn God, 
die in deze ellende op mij neerziet 
zoals een moeder op haar kind 
dat ze onder haar hart heeft gedragen. 
 
Hij zal het wèl met mij maken, 
want ik wil bidden 
en zeker geloven 
dat Hij mij al horen en redden. 
 
 

Kijken naar de ooievaar:  
‘Het is heel bijzonder, dat voor de goedertierenheid van de 
Heere als voorbeeld de ooievaar wordt genoemd. De ooievaar heet in het Hebreeuws ‘chasidah’. Dat 
betekent ‘vriendelijkheid’ en is nagenoeg hetzelfde als het Hebreeuwse ‘chesed’ voor goedertierenheid. 
Het woord wijst op de inborst van de vogel, die bekend staat om haar sterke liefde voor haar jongen. "Er 
is een goed gedocumenteerd  bericht van de toewijding van een ooievaar die bij een brand van de toren 
van Delft, na herhaalde en vergeefse pogingen om haar jongen weg te halen, ervoor koos om daar te 
blijven en om te komen met hen, liever dan hen aan hun lot over te laten.” Wonderlijk, zondaren mogen 
door het geloof delen in de goedertierenheid en gunst van de Heere die als een ooievaarsliefde hun deel 
wordt.’  (Naar ds. C. den Boer.) 
 

Tekst voor de preek: Mattheüs 20:29-34 
 
1. Blind, toen en nu 
2. Jezus: ontferming, geraakt zijn 
3. Jezus: Zoon van David, raakt aan 
4. Jezus zien 
 

Voor in de stille tijd: 
Lees Mattheüs 15:29-39 drie keer na elkaar, langzaam. Verplaats jezelf in het verhaal, als een van de 
personen die genezen en gevoed is. Denk hierover na: wat herken je van de genezende, helende, voe-
dende genade van God?  


