Bezinning 489: De relatie met God herstellen
Lucas 5,17-26 = 2° adventsweek maandag

Het Woord
Toen Hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook Farizeeën en
wetgeleerden die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De
kracht van de Heer was werkzaam in Hem, opdat Hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar
mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor
Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen, en dus
gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden
zakken tot vlak voor Jezus. Toen Hij hun geloof zag, zie Hij tegen hem: ‘Uw zonden zijn u
vergeven.’ De schriftgeleerden en de Farizeeën begonnen zich af te vragen: ‘Wie is die man dat Hij
deze godslasterlijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen?’ Maar Jezus begreep
wat ze dachten en zei tegen hen: ‘Vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker, te
zeggen: “Uw zonden zijn u vergeven” of: “Sta op en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon
volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ En Hij zei tegen de verlamde: ‘Ik zeg u, sta op,
pak uw bed en ga naar huis.’ En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte
het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. Allen stonden
versteld en ze loofden God, en zeiden, vervuld van ontzag: ‘Vandaag hebben we iets ongelooflijks
gezien!’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
De inleiding schept een zeer ernstig kader. Voor het eerst in het Lucasevangelie komen er
vertegenwoordigers van de joodse godsdienst naar Jezus toe, niet alleen uit Galilea, maar ook uit
Judea en zelfs uit Jeruzalem, de hoofdstad. Daarmee zet Lucas een reeks van vijf controversen in:
hier begint het conflict tussen hen en Jezus te groeien.
De genezing van de lamme staat niet als verhaal op zichzelf. Neen, ze staat in dienst van iets
anders. De genezing moet met name aantonen dat Jezus de macht heeft zonden te vergeven. Een
macht die toen alleen aan God werd toegekend, zoals de schriftgeleerden en Farizeeën geheel
volgens hun geloof zeggen. Met de uitspraak ‘uw zonden zijn u vergeven’ doorbreekt Jezus dus
een zeer ernstig taboe. Geen mens mag dit zeggen! Geen mens mag voor God spelen! Geen mens
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mag in Gods plaats gaan staan! Het is een zwaar religieus vergrijp, een godslastering. Jezus weet
het en zegt het toch. Zelfs nog voordat Hij de lamme laat opstaan en gaan.
Jezus gebruikt iets controleerbaar (een lamme die loopt) om iets oncontroleerbaar aan te tonen
(zonden vergeven). Hij vergeeft de zonden van deze man omdat Hij het geloof ziet van de mannen,
die de lamme bij Hem brengen. Maar vooral om de relatie van deze verlamde man met God te
herstellen. Want dat is de diepe betekenis van zonden vergeven. Daarvoor is Hij gekomen: om God
te openbaren als een barmhartige, vergevingsgezinde God die dicht bij mensen komt en met hen
in een positieve relatie wil staan.
En de genezen man? Hij verheerlijkt God. Ja, God, niet Jezus. Of toch … want Jezus is God! En allen
volgen zijn voorbeeld. Ook zij verheerlijken God. Wat we niet vernemen is de reactie van de
schriftgeleerden en Farizeeën. Dat komt later in het evangelie scherp naar voren.

Het Woord in mijn leven
Geloof ik dat Jezus Christus de zonden vergeeft en zo de relatie met God herstelt? Loof ik God
voldoende voor alle grote, goede werken die Hij doet? Welke plaats heeft de vergiffenis van de
zonden in mijn godsbeeld?

Bidden met het Woord
Heer Jezus Christus,
God heeft U gezonden
om Hem te openbaren,
om ons zijn liefde te tonen,
zijn liefde tot de limiet.
Want de vergiffenis van zonden
is de liefde op haar best,
is God op zijn best.
Want God wil altijd weer
de relatie met Hem herstellen.
We danken U met heel ons hart
voor Uw grote liefde,
voor Uw milde nabijheid,
voor de vergiffenis van onze zonden.
Geef dat we onszelf telkens weer
toevertrouwen aan Uw goddelijk hart. Amen.
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