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Vergeving en genezing 
van een verlamde mens 

 (Studie bij de prediking in EDRN 
n.a.v. Lucas 5:17-26 op 7 maart 2010)  

 J.C. Bette 

 
 

Genade door vergeving 
De komst van Jezus Christus en zijn prediking zijn 
gericht op de vergeving van zonden. Dit blijkt 
overduidelijk uit de vele geschiedenissen en 
verhalen die de evangelisten hebben bijeengebracht 
in hun boeken. Over die verlossing van zonde en 
bevrijding van de schuld bij God en mensen die de 
zonde teweeg brengt lezen we b.v. in de hfst. vier en 
vijf van het evangelie naar Lucas.  
 
Zonde en recht 
Jezus, die kwam in de kracht van de Geest, is 
gezonden tot ‘rechtvaardiging van zondaren’. Wat 
betekent dat? (lees hiervoor b.v. Rom.4:25; Jes.53:5-
12; Hebr.7:25; Joh.3:16-21).  
 
Allereerst moeten we dan weten: wat is zonde? 1 De 
Bijbel geeft voor het begrip zonde een heel scala van 
betekenissen, die uiteindelijk hier op neer komen: 
zonde is overtreding van de door God als goed 
aangewezen wegen. Zonde is opstand tegen Gods 
goed bedoelende wil en mis-daad, waardoor schuld 
ontstaat. En breder: zonde is het missen van je doel 
als een door en voor God geschapen mens. Woorden 
voor zonde zijn: ontrouw, onreinheid, overtreding, 
slechtheid, slavernij, verdorvenheid, kwaad en 
goddeloosheid, al met al: ellende voor wie er mee 
van doen heeft.  
Maar zonde is daarmee niet uitsluitend het breken 
van door God gestelde regels. Het allereerste gebod 
dat God aan Mozes gaf is ‘Vereer naast Mij geen 
andere goden…’. Volgens de Bijbel is zonde niet 
alleen het doen van slechte dingen, maar eveneens 
het vergoddelijken van goede dingen! Zonde is 
proberen iemand te zijn, zonder de relatie met God 
centraal te stellen voor betekenis, zin, doel en geluk 
in het leven!  

                                                 
1 Zie mijn ‘In grote lijnen’, over christelijk belijden en 
beleven’, Veenendaal 2006, hfst.3 Zonde en genade.  

 
In de geloofstaal van de Bijbel behoren begrippen als 
gerechtigheid en rechtvaardigheid tot de kern van de 
boodschap van het OT en die over Gods koninkrijk, 
zoals dat gestalte krijgt in/door Jezus. Het verwijst 
naar een rechtzetten van de verhoudingen. 
Rechtvaardige mensen luisteren naar het onderwijs 
van God en van Jezus en krijgen daardoor inzicht in 
het (hun) leven. De Here God heeft als enige de 
uiteindelijke macht om recht te doen. Het is Gods 
recht om te oordelen, maar het is zijn gerechtigheid 
(zijn bron van vergeving), die er juist toe kan leiden 
dat Hij de zonden van zijn volk uitwist.  
 
In het OT horen we dat zulk ‘wegdoen’ uitgewerkt 
wordt in de eerbiedige offerdienst rond de tabernakel 
en de tempel. Het offerdier is een ‘substituut’, dat ‘in 
de plaats’ gaat staan van de zondaar, de straf ondergaat 
en zo vrijspraak bewerkt. Zeker ook in het NT is de 
prediking gericht op de positieve en bevrijdende kant 
daarvan: Jezus verkondigt heilbrengende 
gerechtigheid: rechtvaardiging voor zondaren. Wie in 
Hem en zijn woord gelooft (en daardoor leeft als een 
rechtvaardige) zal voor Gods rechterstoel ‘in/vanwege 
Christus’ worden vrijgesproken! Het is daarom dat het 
evangelie goed nieuws wordt genoemd! God 
rechtvaardigt de mens in Christus. Door geloof in Hem 
kunnen wij daaraan deel krijgen! Vrijspraak, God zet 
orde op zaken en Hij zet de door de zonde verstoorde 
verhoudingen recht. Zo brengt Hij heil en uitredding 
voor wie op Hem vertrouwen en stelt Hij mensen door 
zijn Geest in staat als rechtvaardigen te leven.  
 
Jezus’ prediking en wonderen leggen juist daarvan 
voortdurend getuigenis af, dat God omziet naar zijn 
volk! Jezus preekt het evangelie van het koninkrijk 
van God en laat horen en zien wat de komst van dat 
rijk in de wereld allemaal aan goeds en zegen inhoudt 
(Luc.4:42-44).  
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Waarom vergeving van zonde nodig is 
De keerzijde van het door Jezus op deze wijze openbaar 
worden van Gods reddende ingrijpen, is het eveneens 
bekend maken van Gods toorn: gerechtigheid die heil en 
redding brengt,  is niet los te maken van Gods strafgericht 
over de zonden. Waar het licht van het evangelie schijnt, 
wordt ook het wezen van de zonde openbaar. Paulus zal 
later onderwijzen dat heel de wereld daarom strafwaardig 
is voor God, zoals ook al in het OT was duidelijk 
geworden (Rom.3:9-20 en de citaten uit Ps. 14; 5; 140; 
107; Jes.59 en Ps.36; vgl. ook Rom.1:16-32).   
 
In het evangelie van het koninkrijk van God staat het heil 
centraal, het bevrijdend ingrijpen van God dat vooral 
kenbaar wordt gemaakt in de vergeving van zonden. Het 
gaat bij Gods koninkrijk dus allereerst om de verlossing 
als overwinning van zondemacht en vrijmaking van 
schuld en niet primair om bevrijding uit de 
vergankelijkheid (zoals in de vele natuurreligies rond 
Israël het geval was). Het evangelie gaat uit van de 
gedachte dat de allergrootste nood van de mens bestaat uit 
de kloof tussen God en mens. Deze nood is daarom zo 
ingrijpend en allesbeheersend, omdat wij mensen daarin 
vanwege onze overtredingen als schuldigen voor God 
staan, waardoor iedere mens die ooit leeft aan het 
goddelijke gericht dreigt te vervallen. Want schuld wordt 
geboet door straf…  
De verlossing van deze nood, de overbrugging van deze 
kloof, bestaat in vergeving, dat wil zeggen in 
kwijtschelding van schuld (omdat Iemand anders ten 
behoeve van ons aan Gods eis voldoet), welke bevrijding 
van schuld voor wie deze heilsweg van God aanvaardt en 
gelooft een nieuwe leven opent vanwege de 
verbondenheid met God. Van Hemzelf uit opent de Here 
God deze nieuwe verbondenheid met de in zichzelf 
zondige en daardoor verloren  mens…tot behoud van 
ieder die gelooft!   
Wie nadrukkelijk de evangelieprediking van Jezus 
onderzoekt en overweegt wat de werkelijke boodschap is 
die zijn komst in de wereld ons brengt, zal van het 
bovenstaande overtuigend bewijs vinden.  
 
Al direct bij de aankondiging van zijn geboorte wordt de 
naam die Hem door God wordt geschonken in de volle 
betekenis samengevat: ‘Want Hij zal zijn volk redden van 
hun zonden’ (Mat.1:21). Het woord dat hier door ‘redden 
vertaald is, heeft net als het Hebreeuwse woord dat aan de 
naam Jezus ten grondslag ligt een alomvattende betekenis: 
het duidt Jezus aan als Heiland, Zaligmaker en Verlosser! 
Jezus’ naam heeft evenals het doel van zijn menselijk 
bestaan een zeer positieve inhoud. Het centrale en 
allerdiepste van de persoon Jezus ligt daarin, dat Hij zijn 
volk van hun zonden verlost (vgl. o.m. Luc.1:76).  
 
Hoe God naar zijn volk omziet 
Het bijzondere van Jezus’ komst op aarde is verder dat het 
hier niet gaat om wat Hij komt aanzeggen met betrekking 

tot de toekomst, maar veel meer dat het hier gaat om kennis 
van een leven dat door Hem meegedeeld en geschonken zal 
worden. Het gaat in het evangelie van Jezus om nog niet 
eerder zo meegedeelde ervarings-kennis. De vergeving van 
zonden is een gave die behoort bij de vervulling van Gods 
heil zoals dat met de komst van Jezus Christus is ingegaan! 
Dit prediken en doen kennen van vergeving is het 
langverwachte heil van God waaruit blijkt dat en hoe de 
Here God naar zijn volk omziet! De prediking van Johannes 
de Doper is er de aankondiging van (Mat.3:6; Mar.1:4; 
Luc.3:3).  
In Jezus’eigen prediking wordt het begrip ‘vergeving van 
zonden’ niet eens zo’n centrale uitdrukking als in die van 
Johannes de Doper.  
 
Het evangelie van het Koninkrijk 
Toch blijkt juist wanneer Jezus zijn openbare bediening 
begint, bijvoorbeeld in de synagoge van Nazareth, als Hij de 
vervulling van de profetie en het intreden van Gods grote 
heilstijd aankondigt (en afkondigt!), dat het begrip 
vergeving vertaald kan worden met bevrijding van de 
gevangenen (lees Luc.4:18 erbij!) en met vrijheid voor hen 
die ‘gebrokenen van hart’ zijn. Aan armen, gevangenen, 
blinden en verbrokenen verkondigt Jezus de blijde 
boodschap van bevrijding uit hun nood: genezing, 
bevrijding, (weer) kunnen zien en vrijheid ontvangen. De 
gedachte aan de vergeving van zonden ligt duidelijk in dit 
verband opgesloten. De hele bevrijding berust namelijk op 
vergeving en kwijtschelding! Het gaat om het geheel van 
het aangename jaar des Heren waarin het heil van God 
wordt geopenbaard.  
 
De woorden ‘het aangename jaar des Heren’ duiden 
oorspronkelijk in de joodse godsdienst op het jubeljaar! Dat 
was de tijd waarin de tot armoede en slavernij vervallen 
Israëliet zijn schulden moesten worden kwijtgescholden en 
hij uit zijn slavernij weer tot een positie van vrijheid en 
bezit moest worden teruggebracht (vgl. Lev. 25:39vv.; Ez. 
46:17). Dit alles is het beeld van de in profetieën 
aangekondigde en in Jezus’ komst aangebroken messiaanse 
heilstijd! Daarin wordt het geboeide en geslagen leven 
verlost en bevrijd, omdat – en dat is de grondgedachte! - de 
zonde en schuld die van deze ellende de oorzaak zijn, door 
God worden kwijtgescholden en vergeven! 
 
Zo zien we dan ook telkens weer in het evangelie van Gods 
koninkrijk de vergeving van zonden worden aangewezen als 
het eigenlijke en centrale doel van Jezus’ komst! Daarin 
toont zich de Here als een God van liefde, genade en 
bevrijding! 
 
De kern van het evangelie 
In deze geschiedenis uit Luc.5 wordt dus de kern van 
het evangelie geraakt. Een mens, een man wordt in 
zijn ellende tot Jezus gebracht; hij is verlamd. Jezus 
heeft van God ontvangen macht over de ziekte. Maar 



 3

hij stoot door de verlamming en door de ziekte heen 
tot op de kern van de menselijke problematiek: de 
(vergeving van de) zonden. 
Dit is dus in tweeërlei opzicht de kern van de zaak. 
In de eerste plaats raakt het de kern van alle leed, 
van het gehele leven, van het mens-zijn als zodanig. 
De mens staat in een verhouding tot God. Dat hoort 
tot het wezen van zijn mens-zijn. Hij is niet een 
wezen dat in zichzelf voltooid en afgerond is en 
daarom op zichzelf beschouwd kan worden. 
Individualisme is ons ten diepste vreemd. 
 
De Bijbel ziet een mens vóór alles in en vanuit de 
verhouding tot God, zijn Schepper. Daarin zoekt de 
Bijbel zelfs het wezen van de mens. Dit bepaalt en 
beheerst al het andere in zijn bestaan: hoe sta je voor 
God? Want alleen in relatie tot Hem kom je tot je 
doel en kan je volledig mens worden! 
 
De zonde is iets in deze verhouding tussen God en 
mens. Zij is eigenlijk niet iets aan de mens op 
zichzelf. Wanneer men de mens op zichzelf beziet, 
ziet men de zonde aan hem niet direct. Daarvoor 
moet men de mens in zijn verhouding tot God zien 
en daarover leert de Bijbel ons. Die verhouding 
tussen God en mens kan verstoord en verbroken zijn. 
De mens kan in opstand zijn gekomen tegen God en 
zich van Hem afgekeerd hebben. Dan is er iets 
gebeurd dat de mens niet meer ongedaan kan maken. 
Maar dat is ook iets dat God niet zo maar weer in 
orde heeft…. De schuld is dan ook iets dat door de 
zonde als een kloof van verwijdering tussen God en 
de mens in ligt. Schuld is wat moet, maar soms niet 
kan worden voldaan, waardoor scheiding ontstaat.  
 
Intussen is de mens dan eenzaam en aan de 
‘ijdelheid’ (nietigheid en vergankelijkheid) 
onderworpen. Een mens is in zichzelf verloren. Nu 
en dan bespeuren wij daar ook iets van, als de angst 
toeslaat als het diepst negatieve en troosteloze van 
ons levensgevoel. De Bijbel ziet achter ons 
mensenleven een oerfeit van gebrokenheid dat we de 
zonde noemen en waardoor we in de schuld zijn 
komen te staan voor God. Daarover gaat het ten 
diepste in Mar.2 en Luc.5 bij de verlamde man. 
 
Maar de Bijbel dringt ook door tot de kern van de 
betekenis van Jezus Christus, zijn persoon en wezen, 
zijn komst en werk! De diepste betekenis van Jezus 
Christus ligt in zijn macht om de zonde te vergéven. 
Daar vloeit ook bij Hem al het andere uit voort. 
Omdat hij de zonde kan vergeven, kan hij de mens 
werkelijk bevrijden en in de ruimte stellen, zodat het 

leven van de grond af aan vernieuwd wordt. En omdat 
hij de zonde kan vergeven, kan hij ook de zieken 
genezen en de boze geesten uitwerpen. Dat alles en 
nog zoveel meer heil en zegen leren we uit de Bijbel 
rondom die ene kern: vergeving van zonden vanwege 
het wegnemen van de schuld!  
Omdat hij het probleem en het raadsel van het mens-
zijn in zijn kern, dat wil zeggen in de verhouding tot 
God, kan oplossen en in orde maken, daarom kan hij 
ook de raadselen en de problemen van het mens-zijn 
tot in zijn verste uithoeken aan en overwint ze. Jezus 
Christus betaalt en voldoet onze schuld, in onze plaats!  
 
De verlamde man krijgt allereerst vergeving 
Jezus heeft inmiddels de aandacht getrokken van de 
geestelijke leiders van het volk, met name de 
Farizeeën en de wet-schriftgeleerden. Uit alle delen 
van het land (‘uit ieder dorp van Galilea en Judea en 
uit Jeruzalem’) zijn ze toegestroomd om naar Zijn 
prediking te luisteren. Hun motieven zijn vooralsnog 
onduidelijk. Zijn ze gekomen uit oprechte 
belangstelling of zijn ze nu al uit op Zijn ondergang? 
Vormen degenen die uit Jeruzalem komen een 
officiële afvaardiging van het sanhedrin of zijn ze op 
eigen initiatief gekomen? Na deze eerste ontmoeting 
verscherpt in elk geval wel de tegenstelling tussen 
Jezus en de Farizeeën en schriftgeleerden in 
toenemende mate.  
 
‘En er was kracht van God…’ 
Dan lezen we een opvallende zin bij Lucas, die we bij 
de andere evangelisten niet tegenkomen: ‘En er was 
kracht des Heren, zodat Hij kon genezen’ (NBG); ‘De 
kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat Hij 
zieken zou genezen’(NBV). De tekst van deze zin is 
des te meer opmerkelijk, omdat ze een specifieke 
situatie van dat moment beschrijft, terwijl Lucas zelf 
niet aanwezig was bij de beschreven gebeurtenis. 
Lucas heeft namelijk zijn evangelie geschreven nadat 
hij vele mondelinge en schriftelijke bronnen had 
gehoord en geraadpleegd (Luc.1:1-3), terwijl de ons 
bekende bronnen van hen die er wel bij waren over die 
‘ervaren’ kracht van God niets melden…  
 
Hoe dan ook: doordat Gods helende kracht aanwezig 
was (in het Grieks heeft het woord kurios ‘Here’ geen 
lidwoord, waardoor het hier betrekking heeft op God, 
evenals bijvoorbeeld Luc.1:11; 2:9; 4:18; Hand.5:19; 
8:26,39; 12:7). Dus doordat Gods helende kracht 
aanwezig was,  was Jezus in staat om mensen te 
genezen (vgl. Luc.4:14,18,36), lett. ‘zodat Hij hen 
(kon) genezen’ (Luc.6:19; 8:46 en als contrast 
Mar.6:5). Het woordje ‘hen’ heeft betrekking op de 
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(niet bij name genoemde) zieken die bij Jezus 
worden gebracht en niet per se op de eerder 
genoemde ‘Farizeeën en wetgeleerden’.  
 
Uit het feit dat Lucas het zo speciaal vermeldt 
kunnen we opmaken dat die kracht tot genezen er 
niet altijd was… Het is dan ook niet de geneeskracht 
van ‘wonderdoener’ Jezus, maar de kracht van God, 
die op bepaalde momenten Jezus tot het doen van 
genezingen in staat stelt. Jezus is dus geen 
‘beroepsgenezer…’. Er zijn heel andere dingen aan 
de hand in zijn persoon en daden!  
 
Ook is het opmerkelijk dat Lucas hier niet spreekt 
over de Heilige Geest, waar Jezus vol van was (4:1). 
Ook wordt hier niet gesproken over het veelvuldig 
genezen van zieken zoals in 4:40. Mijn conclusie uit 
dit alles is: Jezus ‘is bezig te leren’ (vs.17) en daar 
gaat het hier om. Hoewel de kracht van God om te 
genezen wel degelijk ‘over Hem is’, zoals ook zal 
blijken, gaat het daar in eerste instantie niet om. 
Genezing is in dit verband ondergeschikt aan ‘het 
leren’. En direct daarna zal dit blijken, als eerst de 
vergeving geleerd en geproclameerd wordt, waarna 
de genezing als zichtbaar teken ervan volgt.  
 
Voor de ingang van het huis waar Jezus Zich op dat 
moment bevindt, arriveert dan een groepje mannen 
(volgens Mar.2:3 waren het er vier) met een 
verlamde man op een draagbaar (bed). Het is hun 
bedoeling om de zieke man naar binnen te brengen 
en hem voor Jezus neer te leggen: hopelijk zal Hij 
hem kunnen genezen van zijn verlamdheid of 
anderszins iets voor hem kunnen doen.  
 
Ondanks de verwoede pogingen die de mannen in 
het werk stellen, slagen zij er niet in om de verlamde 
bij Jezus te brengen: het is een drukte van belang in 
en om het huis, zodat er geen dóórkomen aan is. De 
menigte belemmert hun de doorgang (vgl. Luc.19:3). 
Iederéén is immers voor Jezus gekomen! 
 
Lucas vertelt kort en bondig hoe de mannen de 
situatie oplossen: ze klimmen het dak van het huis 
op - oosterse huizen hadden vaak aan de buitenmuur 
een vaste trap naar het (platte) dak - en laten de 
verlamde met bed en al door het inderhaast 
opengebroken dak zakken, precies op de plaats waar 
Jezus op dat moment aan het onderwijzen is (voor 

een preciezere beschrijving van de situatie, zie mijn 

vorige Studie bij de Prediking ‘Genade en geloof, in die 

volgorde!; en de preek van 7 februari 2010 EDRN via  

www.regeboogveenendaal.nl).  

De moeite die de mannen zich getroosten om de 
verlamde bij Jezus te brengen, maakt duidelijk hoezeer 
zij ervan overtuigd zijn dat Jezus iets voor hem kan 
doen. Hun zieke vriend moet hoe dan ook bij Jezus 
komen! Hun geloof moet hier worden verstaan als een 
vast vertrouwen in Gods (wonder)macht door de 
persoon van Jezus heen, de houding van iemand die 
alle hoop op de Here Jezus heeft gevestigd. We zullen 
daarbij in het midden moeten laten of het gaat om de 
overtuiging dat Jezus een wonder kón doen (vgl. 
vs.12) of de overtuiging dat Jezus een wonder zóu 
doen. 
 
Genade door vergeving én genezing 
Hoewel de zieke man ongetwijfeld tot Jezus kwam om 
van zijn verlamdheid te worden genezen, schenkt 
Jezus in eerste instantie vergeving van zonden: ‘uw 
zonden zijn u vergeven’ (vgl. Luc.7:48; Mat.9:2). 
Verondersteld wordt dat God degene is die de zonde 
vergeeft: ‘uw zonden zijn u vergeven (nl. door God)’ 
(zie o.m. Ex.34:7; Jes.43:25; 44:22). Jezus spreekt dus 
namens God. Dat Hij eerst vergeving (i.p.v. genezing) 
uitspreekt, zou zo op het eerste oog kunnen zijn omdat 
Jezus een bepaalde zonde van de man voor de diepere 
oorzaak van zijn ziekte houdt (dan is er in dit geval 
dus een direct verband tussen ziekte en zonde 
aanwezig). Maar gelet op het vervolg (de discussie 
met de Farizeeën over Jezus’ aanspraken) is het veel 
meer voor de hand liggend dat Jezus over het hoofd 
van de verlamde heen duidelijk wil maken aan de 
Farizeeën en aan iedereen dat Hij om meer was 
gekomen dan om alleen lichamelijke ziekten te 
genezen, namelijk dat het doel van zijn prediking en 
komst is om herstel in de relatie met God te brengen! 
 
Jezus’ woord van vergeving roept reactie op! 
Er ontstaat hevige beroering onder de schriftgeleerden 
en Farizeeën vanwege de stelligheid waarmee Jezus 
meent namens God vergeving te kunnen en mogen 
schenken: immers niemand kan zonden vergeven dan 
God alleen! Wie in de plaats van God vergeving 
uitspreekt, is óf een profeet met een wel heel 
bijzondere volmacht - zo mocht de profeet Natan 
indertijd aan koning David namens de Here God 
vergeving schenken, 2Sam.12:13 - óf iemand die zich 
ten onrechte iets toeeigent wat alleen God toebehoort 
en zich dus aan God gelijk stelt. Het is wel duidelijk in 
welke richting zij het antwoord zoeken: in de ogen van 
de Farizeeën maakt Jezus Zich schuldig aan 
godslastering (het gebruikte woord ‘blasphēmia’ heeft 
niet alleen betrekking op het misbruiken van Gods 
naam, maar ook op het zich ten onrechte gelijk maken 
aan God, (Joh.10:33). Het ‘wie is deze?’ is hier dan 
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ook niet een oprechte vraag naar Jezus’ identiteit 
(vgl. Luc.7:49; 8:25; 9:9), maar heeft, gelet op de 
toevoeging ‘die godslastering spreekt’, een negatieve 
ondertoon in de zin van: ‘wie denkt Hij wel dat Hij 
is?!’ 
Dat Jezus ‘hun overleggingen en bedenkingen 
doorzag, wijst, blijkens de vraag die Jezus stelt (‘wat 
overlegt gij in uw harten?’), op een bovennatuurlijk 
inzicht (Mar.2:8 ‘Hij doorzag terstond in Zijn geest, 
dat zij aldus in zichzelf overlegden’). Het 
beantwoorden van een vraag met een tegenvraag 
(vs.22-23) was in discussies onder rabbijnen niet 
ongewoon. Jezus Zelf deed dit ook herhaaldelijk: 
Luc.6:3; 20:4,24; vgl. Luc.13:15; 14:5; Mat.17:25. 
In de tegenvraag wordt duidelijk in welke richting de 
spreker het antwoord zocht. 
 
Wat is gemakkelijker: vergeven of genezen? 
De vraag is hier niet of het vergeven van iemands 
zonden al dan niet gemakkelijker is dan het genezen 
van iemand - strikt genomen zijn beide zaken even 
moeilijk, omdat men in beide gevallen volstrekt 
afhankelijk is van de kracht van God -, maar of het 
zéggen dat iemands zonden vergeven zijn al dan niet 
gemakkelijker is dan het zéggen dat een verlamde 
moet opstaan en naar huis kan gaan. Ongetwijfeld is 
het eerste het geval: het is inderdaad makkelijker 
(minder riskant) om te verklaren dat iemands zonden 
vergeven zijn (want hoe zou iemand dat kunnen 
controleren?) dan om een verlamde de opdracht te 
geven om te lopen. Dat vráágt immers om een 
bewijs, een zichtbaar resultaat! 
Jezus geeft de Farizeeën amper gelegenheid om de 
vraag te beantwoorden, maar voegt direct de daad bij 
het woord door de verlamde de opdracht te geven op 
te staan en met bed en al naar huis te gaan! 
 
 Wat zal er gebeuren? Zijn het loze woorden of 
spreekt Jezus hier met gezag? De structuur van de 
zin in vers 24 is moeilijk. Wie is de spreker van het 
eerste deel van het vers? Is het een soort commentaar 
van de schrijver Lucas tegen zijn lezers: ‘maar opdat 
jullie lezers weten dat ... zei Hij ...’ (vgl. 
Mar.13:14b; Joh.19:35; 20:30-31)? Waarschijnlijker 
is dat Jezus Zelf hier nog aan het woord is en moeten 
we ons de gang van zaken als volgt voorstellen: 
Jezus richt Zich eerst tot de Farizeeën: ‘maar opdat 
jullie zullen weten dat de Zoon des mensen op aarde 
volmacht heeft om zonden te vergeven ...’. Dan 
onderbreekt Hij Zichzelf en richt zich vervolgens tot 
de verlamde: ‘Ik zeg u (of ook: tot ú zeg Ik), sta op’.  
 

Dit is de eerste keer dat de titel ‘Zoon des mensen’ in 
het boek Lucas voorkomt (zie voor deze belangrijke 
op Dan.7:13 gebaseerde, messias-aanduiding o.a. 
Mar.2:10). Het is een hoogheidstitel die in het NT 
vrijwel uitsluitend door de Here Jezus Zelf gebruikt 
wordt. Als Zoon des mensen heeft Jezus ‘op de aarde’ 
volmacht het werk te doen dat God in de hemel Hem 
opdraagt te doen, namelijk: het vergeven van zonden! 
Zo is Hij Gods vertegenwoordiger op aarde (vgl. o.m. 
Joh.7:16-18). Voor de verzen 24-25, vgl. Joh.5:8-9! 
 
Onmiddellijk staat de verlamde voor de ogen van de 
Farizeeën en ieder die er aanwezig was van zijn matras 
(‘dat waarop hij lag’) op en loopt tot stomme 
verbazing van iedereen gezond en wel weg, naar huis, 
zoals Jezus hem had gezegd te doen (i.t.t. tot de 
melaatse in vs.14, was het voor de verlamde niet nodig 
naar de priester te gaan om zich rein te laten 
verklaren). De genezen man keert terug ‘lovende God’ 
(een normale reactie na een bijzonder ingrijpen van 
God, vgl. Luc.2:20).  
 
Met dit wonder heeft Jezus metterdaad bewezen de 
volmacht te bezitten genezingen te doen en vooral om 
namens God vergeving te mogen schenken nu Hij 
immers in staat blijkt het één (genezing, het 
‘moeilijkere’) te doen, is er geen enkele reden meer 
om aan te nemen dat Hij het andere (vergeving, het 
‘makkelijkere’) ook niet zou kunnen en mogen doen. 
Het is dan ook uitgesloten dat Hij een godslasteraar is 
(vs.21, vgl. Joh.9:31). 
 
De omstanders zijn al even onder de indruk van wat er 
allemaal gezegd en gebeurd is als de genezen man 
zelf. Volledig uit het veld geslagen (ekstasis: 
ontzetting, verbijstering: Mar.5:42; 16:8; Hand.3:10) 
weten ze niet anders te doen dan wat ook de verlamde 
deed: ‘zij loofden God’ (zie Luc.2:20). Uit het feit dat 
ze ‘met vrees vervuld werden om de ongelofelijke 
dingen (paradoxa: lett. wat tegen de verwachting 
ingaat) die ze hadden gezien’, blijkt (evenals dat het 
geval was bij de geboorte van Johannes de Doper, 
Luc.1:65, en de roeping van Simon, vs.8-9), dat er 
sprake is van méér dan alleen maar verbazing over een 
wonder: de omstanders weten zich daadwerkelijk 
geconfronteerd met de aanwezigheid van God in de 
persoon van de Here Jezus! En immers daarom gaat 
het in Jezus’ komst en bediening! 
 
Jezus’ macht zonden te vergeven, het leven zin te geven! 
Een mens kan misschien nog wel erkennen dat God de 
zonden kàn vergeven. Maar wanneer Hij het ook inderdaad 
dóet (en dat proclameert en predikt Jezus), dan gaat men 
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bezwaren voelen. De kern van deze bezwaren ligt daarin, 
dat een mens, wanneer hij zich zijn zonden laat vergeven, 
zichzelf moet opgeven en van genade moet leven! Daar 
wil hij zo maar niet aan. Het is ook een enorme 
gebeurtenis: wat wij gedaan hebben, wordt ongedaan 
gemaakt; wat wij zelf zijn, ons verleden, wordt opgeheven 
en we worden een nieuwe schepping! Uit het verzet tegen 
de vergeving is het hele verzet van Israël tegen zijn 
Messias gegroeid. Wij kennen de verdere gang van het 
evangelie. Jezus is aan het kruis gekomen. De vergeving 
is geworden tot verzoening. Atonement is ‘at one ment’: 
we worden met Hem verbonden, tot één! In zijn offer 
heeft Jezus zijn goddelijke macht om de zonden te 
vergeven wel op een zeer verborgen wijze verwerkelijkt. 
Dit plaatsvervangende ‘offer’ had niemand kunnen 
bedenken. Daardoor is het evangelie diep en ingebed in de 
oudtestamentische weg van God met zijn volk, maar de 
kern is gelijk gebleven. Deze ligt nog steeds in de 
vergeving van de zonden door de verzoening van de 
schuld. De goddelijke macht van vergeving is een 
goddelijk feit van verzoening geworden. 
 
Jezus zegt dan ook dat hij ‘macht heeft op de aarde de 
zonden te vergeven’. God is in Jezus Christus tot ons 
gekomen om ons genadig te zijn en Hij heeft zijn 
bedoeling ook doorgezet. Daarom is er geen plaats voor 
onzekerheid en aarzeling. Wij behoeven de genade niet 
ver weg te zoeken op onbegaanbare wegen. Zij is ons 
nabij gekomen, in ons menselijke leven, als mens op de 
aarde, in de Here Jezus. 
 
Daarom is er ook geen reden of plaats voor uitstel, om die 
vergeving nog maar even niet te aanvaarden. Niet pas in 
de hemel, niet pas in het uur van onze dood, maar in het 
heden waarin wij staan en leven: nu worden wij geroepen 
tot de vergeving van de zonden! Ons ‘heden’ is het heden 
van de genade. En het is de bedoeling dat wij alles wat wij 
zijn en doen, ondervinden en meemaken, zouden 
doorleven vanuit die ene grote, rotsvaste zekerheid van de 
vergeving van onze zonden in de komst en het werk van 
Jezus Christus. Dat is zinvol leven! 
 
Genade is meer dan genezing 
De geschiedenis van de verlamde man die wordt genezen, 
maakt duidelijk waarom Jezus niet voldaan is over een 
schare mensen die komt luisteren en zich wil laten 
genezen (5:16). Jezus wil méér geven, namelijk allereerst 
en allermeest vrijspraak van alle schuld die de zonde heeft 
teweeggebracht. Hij verwacht dan ook meer dan 
populariteit: Jezus zoekt erkenning als gezonden zoon van 
God. De genezing van de verlamde man maakt het doel 
van Jezus’ onderwijs duidelijk! Hij blijft in eerste 
instantie de leraar en doet een uitspraak over de verlamde 
man die bij hem wordt gebracht: ‘Mens (Adam), uw 
zonden zijn u vergeven.’ Dit is het verrassende in zijn 
leer. Hij sluit hier aan bij de boeteprediking van Johannes 
de Doper, die voor heel Israël de boetedoop had gepreekt 

en gepraktiseerd ‘tot vergeving van de zonden’(Luc.3:3-17). 
Jezus deelt die vergeving en vrijspraak nu maar meteen uit 
en leert daardoor impliciet dat Hij de Sterkere is over wie 
Johannes geprofeteerd had dat deze na hem  zou komen 
(3:16). De aanwezige toehoorders en zeker de 
Schriftgeleerden onder hen begrijpen dat heel goed. Ze 
aanvaarden het echter diep van binnen niet, vandaar hun 
tegenwerpingen en bezwaren! In het twistgesprek dat 
daarop ontstaat brengt Jezus spanning aan tussen vergeven 
en genezen: wat is gemakkelijker? Genezen is een werk dat 
mensen, zij het niet altijd, kunnen doen. Zonden vergeven is 
echter een mogelijkheid die alleen aan God toebehoort. 
Daarover gaan wij niet!  
 
Dan laat Jezus zien dat Hij het gemakkelijke (genezen) zal 
doen, om te bewijzen dat Hij macht en bevoegdheid heeft 
om te doen wat alleen God kan doen: zonde vergeven! Het 
bewijs ligt daarin dat God aan een lasteraar van zijn Naam 
toch niet de kracht zou geven voor het wonder dat nu 
volgt!? Het bewijs wordt geleverd. Hij die gezegd had ‘uw 
zonden zijn u vergeven’ ontvangt daarna de kracht om met 
een enkel machtswoord het defect in de verlamde te 
herstellen. God lovend gaat de man lopend naar huis. Bij de 
omstanders blijft het niet bij loven en prijzen en danken 
alleen. Ze worden met grote eerbied en ontzag vervuld. Er is 
iets dat hen ernstig verontrust: ‘we zagen vandaag 
abnormale dingen…’. Immers: wonderen zijn en blijven 
buitengewoon! 
 
Juist die laatste uitspraak geeft de mate van de 
verwondering aan. De omstanders weten als gelovige 
Israëlieten de Here God te verheerlijken voor wat ze 
ontvingen in deze verrassende gebeurtenis van vergeving en 
genezing. Maar zij weten geen raad met de persoon van 
Jezus. Het alleen hier in het NT voorkomende woord 
paradoxon2 geeft aan dat iets ongewoon of onverwacht en 
onbegrijpelijk is. Tegen de verwachting ingaand is Gods 
liefde in Jezus Christus voor de schuldige en lijdende mens.  
Bij hen die Jezus in het Joods land volgden waar Hij ook 
ging was de drijfveer behalve behoefte aan genezing toch 
ook blijkbaar spektakelzucht en wonderhonger. Hoewel ze 
diep onder de indruk zijn en de hand van God in de 
genezing erkennen, weigeren ze Jezus de eer te geven die 
Hem daarin toekomt.  
En daar komt het nu juist op aan: Jezus volgen en dienen in 
dagelijks discipelschap! Want genezen is uw leven en 
vergeven is uw schuld!  
O, dat wij toch erkennen dat Jezus werkelijk Gods Zoon is, 
om wie en door wie God vergeeft en geneest! Ontdekken 
dat Jezus de enige weg tot God is, de weg van het goede, 
ware, eeuwige leven. Jezus Christus is voor mij, voor ieder 
mens het doel voor ons bestaan. Dat leert deze geschiedenis!  

                                                 
2 Het is opmerkelijk dat de Joodse geschiedschrijver Flavius Josefus in zijn 
beschrijving over het optreden van Jezus ook dit woord paradoxos 
gebruikt: ‘In die tijd trad Jezus op, een wijs man: als men hem tenminste zo 
mag noemen, (namelijk man of mens). Hij was namelijk iemand die 
paradoxa (ongewone wonderen) verrichtte.’ (Ant.18:63).  


