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Lieve mensen, 

Een paar mannen dragen een verlamde op een draagbed. Ze dragen hem en brengen hem bij Jezus. 

Langs een omweg, want ja, er staan onhandig wat anderen tussen. Dat heb je soms. Dan zijn anderen 

onhandig. Staan ze je in de weg.  Dan kun je gaan lopen roepen, duwen en trekken omdat jij je doel 

wilt bereiken, en wat stom van die anderen dat ze jouw drive niet zien, jouw missie niet erkennen. 

Maar soms is een omweg misschien handiger. Ruimte kun je ook zoeken door een ongebruikelijke 

weg te nemen. Door óm te denken, bijvoorbeeld. En zij zochten een weg langs het dak. 

Een paar mannen dragen een verlamde. Waar de één, de drager, alles lijkt te kunnen, kan de ander 

niets. Waar de één krachtig is, helpend, sociaal, en creatief zelf richting bepaalt, is de ander passief, 

tot niets in staat, volstrekt afhankelijk. Helper en hulpeloze.  

In de bijbelverhalen vraag ik mij vaak af: wie ben ik in dit verhaal. Wie ben ik dus van die twee? 

(behalve diegene die anderen vaak in de weg staat). Ben ik de helper? Ja, het liefst en ik geloof van 

wel…ik mag graag inspringen, iets betekenen waar ik dat kan… en doe daar ook wat aan op, zeker! 

Hulpverlener…dat is toch het mooiste? Levert nog een lintje op wellicht… maar zelfs zonder. 

Dus dan ben ik niet die hulpeloze verlamde? Nou laat ik beginnen te zeggen dat ik dat inderdaad 

lastig vind. Object van aandacht en zorg te zijn. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik ben dat 

liever niet… die verlamde, daar herken ik mijzelf liever niet in…zal ook veel, alles doen om niet in die 

positie te komen…zo afhankelijk, zo machteloos…wie wil dat nou? 

Ja, wie wil dat nou? Of …. of ben ik, als ik eerlijk ben, niet altijd degene die ik zou willen zijn? Niet, die 

zogenaamde beste versie van mezelf? Gewoon, omdat die beste versie zo nu en dan onvindbaar is. 

Niet paraat. Niet op te brengen? 

Ben ik die drager, die ik wil zijn….of ben ik die gedragene…die ik liever niet ben? Of werkt dat niet zo? 

Is het geen kwestie van ‘of óf’… maar ben ik dat altijd allebei?…degene die ik wil én degene die ik niet 

wil zijn?… de aardige én de onaardige…de gelovige én de ongelovige…de correcte én de niet 

correcte…de vertrouwende én de angstige… de sterke én de zwakke…de onschuldige én de 

schuldige? Ben ik het niet …ben ik het niet eigenlijk allebei? Waarbij soms het éne, dan weer het 

andere de boventoon voert? 

Stel nou dat die dragers en die gedragene bij elkaar horen…twee kanten zijn van mijn, van ons, van 

ieders bestaan…dan begrijp ik opeens ook beter wat er vervolgens gebeurt…als er staat…toen hij hún 

geloof zag, zei hij tegen hém: Je zonden zijn je vergeven.  Geloof en ‘zonden’…wonen misschien wel 

samen…of hebben zoiets als een LAT relatie… Ik geloof kom mijn ongeloof te hulp…zoiets…ik kan 

geloven én niet geloven tegelijk…jij? 

Je zonden zijn je vergeven. Zonden…moeten we het daar nog over hebben? Een deel van de kerk 

praat ze je, zo lijkt het, alleen meer aan…en een ander deel lijkt er niet meer over te willen praten. 

Zonden.  Nee, alsjeblieft dan gaat het, denk ik, niet zozeer over de fouten die we maken…niet zozeer 

over de dingen die we beter niet hadden kunnen doen…tuurlijk die zijn er ook…en soms behoorlijk, 

maar ’zonden’ en de vergeving daarvan, grijpen volgens mij, dieper… Zonden gaat terug op de 

ervaring dat we altijd óók niet zijn die we zouden willen zijn… namelijk dat er óók angst in ons woont, 

ook agressie, radeloosheid, eenzaamheid…noem maar op… en de vergeving van zonden is dan ook 

niet: foutje, niet meer doen… is ook niet: poets, poets je bent schoon en heel en denk erom nu…niks 

meer fout doen! Vergeving van zonden is: ja, dat alles woont in jou en mij…dat rommeltje, die chaos 

soms aan krachten en gevoelens waar je dan geen raad mee weet, en van waaruit je soms vreemde 



en verwijtbare dingen doet… ontken dat niet…stop het niet weg…verdoof het niet…ren er niet voor 

weg…én : laat het je niet verlammen…want dat alles hoort bij het leven, hoort bij wie je bent… maar 

weet, weet dat daaronder… onder dée bodemloze die je zelf soms bent…dat daaronder zich een 

liefde, een bodem uitstrekt…die jou, en die dit alles, ook dat ratjetoe wat in je zit,  draagt. Je bent van 

waarde…kostbaar , en nee, niet omdat je zo goed bent…omdat je zo voldoet aan van alles…maar mét 

alles wat je bent…mét je soms klunzige verleden…met die handvol losse eindjes…met wat je niet 

hebt en nodig van anderen…je bent van waarde…je bent gedragen door God. 

De farizeeen en schriftgeleerden houden het liever bij regeltjes, bij de indelingen van goed en 

fout…en onze wereld…barst ervan…zo houden we de schijn hoog met elkaar…maar Jezus zegt tegen 

de verlamde: Sta nu op en wandel…  

Wat mij opvalt is dat de dragers, bepalnden voor de vergeving immers, hun geloven…verdwenen zijn. 

Dragers en gedragene komen samen, verdichten zich in het verhaal tot één persoon… die God 

dankend naar huis gaat…. 

Maar wel met het bed onder z’n arm. Dat draagbed, waarop hij altijd gelegen had. Iets zal hem zo , 

ook in het vervolg, blijven herinneren…Dat je nooit alleen drager bent, maar ook gedragene…niet 

alleen sterk, maar ook zwak…niet alleen groot maar ook klein…en dat je dat kunt aanvaarden…bij 

jezelf én bij anderen…omdat er een liefde is groter dan jij…die zegt; je zonden zijn je vergeven…sta 

op uit je verlammingen en wandel. 

Amen. 

 


