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The eDisciple 
A new weekly teaching email. 

Gain new insight into the  
stories and teachings of the Master every week. 

 
Why did Yeshua need to touch the blind man a 
second time before he could see clearly? Is there a 
lesson behind this story? 
 

Two-Touch Healing 
 
“Do you see anything?” Yeshua asked the blindman. 
The man lifted his eyes and looked around. Vision 
came slowly to his eyes—unclear and unfocused. 
The people in the distance, coming and going from 
the village, appeared to him as shapes, indistinct 
and blurred. He said, “I see men, for I see them like 
trees, walking around.” 
The partial healing did not satisfy the Master. He 
laid His hands upon the man’s eyes again. As He 
removed them, the man’s vision came sharply into 
focus, and “he began to see everything clearly” 
(Mark 8:25). 
The healer warned the man not to tell anyone 
about the miracle. He told him to return to his 
home. “Do not even enter the village, nor tell it to 
any in the town,” He instructed the man. 
 
The two-touch healing of the blind man parallels 
the education of the disciples. Yeshua took the 
blind man by the hand and led him outside of the 
village to heal him just as He took the deaf and 
mute man away from the crowd. Similarly, Rabbi 
Yeshua took His disciples out of the Galilee and 
away from the crowds to teach them privately. 
Surprisingly, the Master’s first attempt at healing 
the blind man met with limited results. The blind 
man saw, but he did not see clearly. Yeshua 
touched his eyes again. Then he saw everything 
clearly. The story illustrates the gradual opening of 
the disciple’s eyes. Even after all the miracles they 
had witnessed, they did not yet fully understand; 
their hearts remained uncomprehending. They had 
only begun to perceive. The Messiah they were 
expecting had not come, and they were not 
expecting the Messiah who had come. They did not 
yet grasp that His spiritual person transcends His 
humanity, nor did they comprehend what He 
meant when He referred to Himself as “the Son.” 
The picture remained out of focus. 
The Gospel of Mark frames the story of the two-
touch healing in such a way as to make its 

De eDiscipel 
Een nieuwe wekelijkse onderwijs e-mail. 

Verwerf elke week nieuw inzicht in de 
verhalen en leringen van de Meester. 

 
Waarom moest Yeshua de blinde nog een keer aanraken 
voordat hij duidelijk kon zien? Steekt er een les in dit 
verhaal? 
 

Dubbele-Aanraking Genezing 
 
"Zie je iets?" Vroeg Yeshua de blinde man. De man hief 
zijn ogen op en keek rond. Langzaam kwam er gezichts-
vermogen in zijn ogen - onduidelijk en onscherp. De 
mensen in de verte, die uit het dorp kwamen en gingen, 
schenen hem als vormen, onduidelijk en wazig. Hij zei: 
"Ik zie mensen, want ik zie ze als bomen die rond 
lopen." 
De gedeeltelijke genezing bevredigde de Meester niet. 
Hij legde opnieuw de handen op de ogen van de man. 
Toen Hij ze wegnam, werd het gezichtsvermogen van de 
man scherp en "begon hij alles duidelijk te zien" 
(Marcus 8:25). 
De genezer waarschuwde de man om niemand over het 
wonder te vertellen. Hij zei hem terug te keren naar zijn 
huis. "Ga zelfs het dorp niet binnen en vertel het aan 
niemand in de stad", instrueerde Hij de man. 
 
De dubbele-aanraking genezing van de blinde man 
loopt parallel met de opvoeding van de discipelen. 
Yeshua nam de blinde bij de hand en leidde hem buiten 
het dorp om hem te genezen net zoals Hij de dove en 
stomme man van de menigte wegleidde. Op dezelfde 
manier nam Rabbi Yeshua zijn discipelen weg uit Galilea 
en weg van de menigte om hen privé te onderwijzen. 
Verrassend genoeg had de eerste poging van de 
Meester om de blinde man te genezen beperkte 
resultaten. De blinde man zag het, maar hij zag het niet 
duidelijk. Yeshua raakte opnieuw zijn ogen aan. Toen zag 
hij alles duidelijk. Het verhaal illustreert de geleidelijke 
opening van de ogen van de discipel. Zelfs na alle 
wonderen die ze hadden gezien, begrepen ze het nog 
niet volledig; hun harten konden het nog steeds niet 
bevatten. Ze waren pas begonnen waar te nemen. De 
Messias die ze verwacht hadden was niet gekomen en 
ze verwachtten niet de Messias die was gekomen. Ze 
begrepen nog niet dat Zijn spirituele persoonlijkheid Zijn 
menselijkheid overstijgt, en begrepen ook niet wat Hij 
bedoelde toen Hij naar zichzelf verwees als "de Zoon". 
Het beeld bleef onscherp. 
Het Evangelie volgens Marcus beschrijft het verhaal van 
de dubbele-aanraking genezing op zo'n manier dat de 



implications clear. The story begins shortly after the 
healing of a deaf man and immediately after Yeshua 
says to His disciples, “Having eyes, do you not see? 
And having ears, do you not hear?” (Mark 8:18). 
After the two-touch healing of the blind man, the 
Master asks His disciples, “Who do people say that I 
am?” and “Who do you say that I am?” Peter 
confesses, “You are the Messiah!” (Mark 8:29). Then 
Yeshua begins to speak forthrightly about His 
impending suffering. The Gospel of Mark narrates 
those two healing episodes with extra details to 
illustrate the opening of the disciples’ spiritual ears 
and eyes. The sequence concludes with Peter’s 
declaration of the Master’s identity as the Messiah, 
the disclosure of Messiah’s mission, and the 
revelation of the transfiguration. 
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implicaties duidelijk zijn. Het verhaal begint kort na de 
genezing van een dove man en onmiddellijk na
Yeshua tegen zijn discipelen zegt
en zien jullie niet? En hebben ju
niet?" (Marcus 8:18). Na de tweevoudige heling van de 
blinde man, vraagt de Meester aan zijn discipelen: "Wie 
zeggen de mensen dat Ik ben?" En "Wie zegt u dat ik 
ben?" Petrus belijdt: "U bent de Messias!" (Mark 
Dan begint Yeshua openhartig te spreken over Zijn 
ophanden zijnde lijden. Het Evangelie volgens Marcus 
vertelt die twee genezingsgeschiedeniss
details om de opening te illustreren
oren en ogen van de discipelen. De 
Petrus' verklaring van de identiteit van de Meester als 
de Messias, de openbaring van de missie van de 
Messias en de openbaring van de 
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