
 

 

 

 

 

 

 

    
 Er zijn veel mensen onderweg.
 Ook Jezus is erbij. 
 Ze luisteren wat Jezus zegt.
 Hij maakt de mensen blij.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Maar Bartimeüs hoort hen goed;
 ze komen dichterbij!
 En weet je wat de blinde doet?
 Hij roept: ‘Heb medelij!’

 
Kom Bartimeüs, maar dichtbij.
Wat wil je?’ vraagt de Heer.

Er zijn veel mensen onderweg. 

Ze luisteren wat Jezus zegt. 
Hij maakt de mensen blij. 

Maar ach, wie zit daar zo alleen?
Het is een blinde man.
’t Is altijd donker om je heen
als je niet kijken kan. 

 

Maar Bartimeüs hoort hen goed; 
 

n weet je wat de blinde doet? 
Heb medelij!’ 

‘St!’ zeggen mensen tegen hem.
Ze willen verder gaan.
De Here Jezus hoort zijn stem
en daarom blijft Hij sta

dichtbij.       
Wat wil je?’ vraagt de Heer.  

 
‘Ik wil graag zien, geneest U mij?’
Dan ziet de blinde weer!

Maar ach, wie zit daar zo alleen? 
is een blinde man. 

’t Is altijd donker om je heen 
 

‘St!’ zeggen mensen tegen hem. 
Ze willen verder gaan. 
De Here Jezus hoort zijn stem 

ij staan.

‘Ik wil graag zien, geneest U mij?’                   
Dan ziet de blinde weer!  www.bijbelidee.nl 



 

      De genezing van de blinde B

- Kopieer dit puzzelblad op stevig papier

- Knip de stukken uit - Leg de puzzel in elkaar

 
 
  

De genezing van de blinde Bartimeüs    w

Kopieer dit puzzelblad op stevig papier - Kleur de stukken, let op: welke helften horen bij elkaar?

Leg de puzzel in elkaar, en je puzzel is klaar! 

 

www.bijbelidee.nl

Kleur de stukken, let op: welke helften horen bij elkaar?   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hoe denk je dat het is om blind te zijn? 

  om te voelen en 

  Speel het volgende spel

 

  Wie staat daar? Voel maar. Voel de kleren en het haar. 
  Wie staat daar? Voel maar, zeg het maar
 

 

 
 

 

 
Met een blinddoek voor de ogen
is het donker wat je ziet. 
Waar is Greet en waar is Joris?
Ik hoor ze wel maar zie ze niet.
 

Even zoeken, even tasten.
Let maar op
Ja, ik voel 
’t Kan niet missen, dat is Greet. 

 
Hé, wat voel ik bij mijn voeten?
Het voelt zacht en is maar klein.
Voel ik daar een kwispelstaartje?
Dat moet Flip mijn hondje zijn.

 
   

Hoe denk je dat het is om blind te zijn? Als je blind bent, is het

en te luisteren naar alle geluiden.  

Speel het volgende spel; hoe ervaar jij het om niets te kunnen zien?

Wie staat daar? Voel maar. Voel de kleren en het haar. 
Wie staat daar? Voel maar, zeg het maar. 

Met een blinddoek voor de ogen 
 
Joris? 

Ik hoor ze wel maar zie ze niet. 

 
 
 
Luister, waar hoor ik hun stemmen?
“Peter, Peter, pak ons dan!”
Ik steek mijn handen ver naar voren,
zodat ik ze pakken kan.

Even zoeken, even tasten. 
Let maar op, ik heb al beet. 
Ja, ik voel een staart en haarband. 
’t Kan niet missen, dat is Greet.  

Hé, wat voel ik bij mijn voeten? 
Het voelt zacht en is maar klein. 
Voel ik daar een kwispelstaartje? 

mijn hondje zijn. 

 
Waar is Joris toch gebleven?
Nee, ik hoor hem nu niet meer.
Maar dan springt hij voor mijn voeten.
“Kiekeboe! Daar ben ik weer!”
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Als je blind bent, is het heel belangrijk 

hoe ervaar jij het om niets te kunnen zien?  

Wie staat daar? Voel maar. Voel de kleren en het haar.  

Luister, waar hoor ik hun stemmen? 
“Peter, Peter, pak ons dan!” 
Ik steek mijn handen ver naar voren, 
zodat ik ze pakken kan.

gebleven?  
Nee, ik hoor hem nu niet meer. 
Maar dan springt hij voor mijn voeten. 
“Kiekeboe! Daar ben ik weer!” 

www.bijbelidee.nl
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