Bezinning 78: Jezus geneest een lamme 1
7° zondag B-jaar: Marcus 2:1-12

Het Woord
Toen Hij enkele dagen later terugkwam in Kafarnaüm, werd bekend dat Hij weer thuis was. Er
stroomden zo veel mensen toe dat er zelfs voor de deur geen plaats meer was en Hij verkondigde
hun de heilsboodschap. Er werd ook een verlamde bij Hem gebracht, die door vier mensen gedragen
werd. Omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, haalden ze een stuk van het dak weg
boven de plaats waar Jezus zat en toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde op
zijn draagbed naar beneden zakken. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Vriend,
uw zonden worden u vergeven.’
Er zaten ook een paar schriftgeleerden tussen de mensen en die dachten bij zichzelf: ‘Hoe durft Hij
dat te zeggen? Hij slaat godslasterlijke taal uit: alleen God kan immers zonden vergeven!’ Jezus had
meteen door wat ze dachten en dus zei Hij: ‘Waarom denkt u zoiets? Wat is gemakkelijker, tegen een
verlamde zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op, pak uw bed en loop?” Ik zal u laten
zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij tegen de
verlamde: ‘Ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ Meteen stond hij op, pakte zijn bed en ging
weg. Allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. ‘Zoiets hebben we nog nooit gezien’,
zeiden ze.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
Spontaan denken we dat de kern van dit verhaal de genezing van de lamme is. Natuurlijk is dat
belangrijk, maar het is niet het hoofddoel. Het hoofddoel is dat Jezus wil aantonen dat Hij de macht
heeft om zonden te vergeven. Zijn joodse godsdienst gelooft dat alleen God dat kan. Maar Hij ziet
zichzelf als ‘de Mensenzoon’. Dat wil zeggen allereerst als mens: solidair met alle mensen. Maar
tegelijkertijd ook de Messias, Gods Zoon. Dat is zijn roeping en zijn zending. Hij kan die zending niet
volbrengen, als Hij niet de zonden vergeeft. Daarom ook vergeeft Jezus eerst de zonden aan de
lamme, nog voor Hij hem van zijn ziekte geneest.
De lamme is opvallend passief: hij ligt neer en op Jezus’ woord staat hij op, neemt zijn draagbaar en
gaat weg.
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Veel meer aandacht gaat naar de vier dragers, die heel actief optreden. Jezus ziet hun geloof. Ja,
Jezus heeft een bijzondere ‘bril’, waarmee Hij in de geest, het hart en de ziel van mensen kan kijken.
Juist op basis van het geloof van de vier dragers vergeeft Jezus de zonden van de lamme. Dit toont
dat mijn geloof een invloed heeft op anderen, omdat Jezus Christus dat zo in rekening brengt.

Het Woord in mijn leven
Wat verlamt mij in mijn leven? Voor welke verlamde(n) ben ik een van de vier dragers? Wie breng ik
bij Jezus, opdat Hij hen kan vergeven en genezen?

Bidden met het Woord
Heer Jezus,
Gij zijt de Mensenzoon:
onze broer en toch ook God.
Omdat de Heilige Geest in U woont
ziet Gij wat er leeft in onze geest,
in ons hart en in onze ziel.
Ik hoop dat Gij geloof ziet in mij.
Toch vraag ik U:
laat mijn geloof in U groeien.
Toon mij de mens,
die mij bij U kan brengen.
Toon mij wie ik naar U mag begeleiden,
zodat Gij hen kunt vergeven en genezen. Amen.
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