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 vijfde van de herfst  

 

 

Gesprek met de kinderen 

 

Jezus ontmoet vandaag iemand die verlamd is. 

Weten jullie wat dat is: verlamd zijn…? 

 

Misschien kennen jullie de uitdrukking, dat je 

verlamd kunt zijn van schrik. Dan schrik je zó, dat 

je eerst niks kunt zeggen of doen. 

Waar zou je nog meer verlamd van kunnen zijn…? 

(Als je niet weet wat je doen moet; 

als je zo’n spierpijn hebt dat je geen stap meer 

kunt zetten; 

als je zóveel gewicht moet meesjouwen dat je 

gewoon door je benen zakt…) 

Ik zal hier een verhaal over vertellen. Ook in dat 

verhaal raakt bij wijze van spreken één van de 

dieren helemaal verlamd… 

 

Mier wil een kelder graven onder haar huis. Want 

ze heeft intussen zo’n voorraad thee opgebouwd 

dat ze die niet meer in haar mierenhol kan bergen. 

Ze koopt een schep. En een kruiwagen. En gaat 

aan de slag. 

Het is zwaar werk. Ik kan het!, zegt Mier tegen 

zichzelf. Ik ga het voor elkaar krijgen! 

 

Dan komt Mees langs. “Hé Mier! Wat doe jij?” 

“Ik graaf een kelder,” hijgt Mier. 

“Joh, laat me je helpen,” zegt Mees, “ik ben sterker 

dan jij.” 

Boos kijkt Mier naar Mees. Sterker? Ik zal me niet 

laten kennen! “Nee, dank je, ik doe het zelf,” zegt 

ze een beetje kribbig. 

 

Dan komt Muis langs. “Hé Mier! Wat doe jij?” 

“Ik graaf een kelder,” hijgt Mier. 

“Joh, laat me je helpen,” zegt Muis, “ik kan beter 

graven dan jij.” 

Boos kijkt Mier naar Muis. Beter graven? Ik zal me 

niet laten kennen! “Nee, dank je, ik doe het zelf,” 

zegt ze een beetje kribbig. 

 

Dan komt Mol langs. “Hé Mier! Wat doe jij?” 

“Ik graaf een kelder,” hijgt Mier. 

“Joh, laat me je helpen,” zegt Mol, “ik heb er 

speciale poten voor.” 

Boos kijkt Mier naar Mol. Speciale poten? Ik zal me 

niet laten kennen! “Nee, dank je, ik doe het zelf,” 

zegt ze een beetje kribbig. 

 

Na drie dagen is Mier vel over been. En helemaal 

uitgeput. Ze kan niet meer. Maar er moet nog 

zoveel gegraven worden! De kelder is nog lang niet 

klaar! Doodmoe wordt ze ’s morgens wakker. Met 

heel veel moeite pakt ze de schep op. En valt dan 

met schep en al voorover. 

 

Onmiddellijk staan Mees, Muis en Mol om haar 

heen. Ze hebben haar zien ploeteren. Ze werden 

ongerust. En zorgden ervoor dat ze in de buurt 

bleven. Voorzichtig tillen ze Mier op en leggen haar 

op bed. 

“Die domme Mier,” mompelt Mees. 

“Ze is een sukkel,” moppert Muis. 

“Een stommeling,” bromt Mol. 

Dan gaan ze met z’n drieën aan de slag. Binnen een 

uur is de kelder klaar. Tja, Muis en Mol weten wel 

hoe je moet graven. 

 

Als de kelder klaar is, zetten ze thee uit de voorraad 

van Mier. Van de geur wordt Mier wakker. Ze ziet de 

andere drie om zich heen zitten. Ze zeggen niets, 

maar geven ook Mier een kop thee. En Mier begrijpt 

direct wat er gebeurd is. 

Ze wordt helemaal rood. Ze schaamt zich. 

“Jullie zijn schatten,” zegt ze dan. “Dank jullie wel!” 

 

 

We horen woorden uit de profetie van Jeremia. 

Jeremia bekritiseert mensen die zich vastdraaien in 

hun leugens. Ze draven maar door, zoals een paard 

dat voort stormt niet te stoppen is. Ze raken 

uitgeput door hun eigen draaierij. 

 

Lezing uit de profetie: Jeremia 8,4-6.9,1-4.22-23 

 

Antwoordlied: “Wie wijs is…”: lied 107,20 

 

Evangelielezing: Matteüs 9,1-8 

 

Lied: “Hij die de blinden weer liet zien”: lied 534 

 

Uitleg en verkondiging 

 

Wanneer je de profeet Jeremia leest, kan het zijn of 

je loopt te dwalen door een groot bos. Een veelheid 

van woorden. Een wirwar van uitspraken namens 

God. Hoort dat allemaal bij elkaar? Hoe vind je hier 

een richting in? 

Dat is niet vreemd. Het boek bevat een opstapeling 

van uitspraken die later zijn samengevoegd. Soms 

is er daardoor geen samenhang in te vinden. 

Maar voor vandaag heeft het Luthers Dienstboek 

een aantal uitspraken bij elkaar gezet die wel samen 

zouden kunnen hangen. Want ze gaan alle over een 

kromme manier van leven: over leugenachtigheid. 

 

Leugenachtigheid – leven in een wereld van eigen 

verzinsels. Niet zomaar onschuldige fantasie, maar 

een heel systeem, gebouwd op illusies. Een bubbel. 

Een bubbel die op zeker moment kan knappen, 

maar daarna weer uit alle macht wordt opgeblazen 

– zoals we hebben gezien na de bankencrisis. 

Verandert er dan niets? Als je valt, sta je dan niet 

op?, vraagt God. “Er is niemand die berouw heeft 

over zijn kwaad en zegt: wát heb ik gedaan!- ieder 

heeft zich afgekeerd en draaft maar door, zoals een 

hengst dóórstormt in de strijd.” Als een bulldozer 

gaan ze te werk. 



God zou ervan weg willen vluchten, zegt Jeremia. 

“Zou iemand in de woestijn mij geven  

een nachthut voor reizigers, ik zou mijn gemeente 

verlaten en van hen weggaan.” 

 

Dan gaat hij over op een waarschuwing. Nu komt 

het dichtbij, nu wordt het persoonlijk. Pas op voor 

je naaste, zegt hij. Wees niet argeloos. Voor je het 

weet, word je bedrogen. 

En die leugenaar zelf, die raakt compleet uitgeput 

door zijn draaierij. Die heeft al zijn energie nodig 

om zijn eigen luchtkasteel overeind te houden. 

Zoals het luchtkasteel ‘ik weet het beter, ik heb 

ware wijsheid in pacht’. Of de bubbel die heet ‘ik 

heb niemand nodig, ik red mezelf!’ Of het 

luchtkasteel ‘ik ben succesvol en ik maak geen 

fouten’. 

En wie eenmaal begint de werkelijkheid naar zijn 

hand te zetten door leugens, wie zichzelf steeds 

verder vastdraait in zijn zelfbedrog, kan maar 

moeilijk stoppen. Die kan vallen, door de mand 

vallen zelfs, en staat vervolgens niet op – niet 

écht. De verleiding om dezelfde bubbel weer op te 

blazen is te groot. 

 

De bijbel noemt dit zonde. 

“Wat zonde!” kun je roepen, als een prachtig 

schilderij beschadigd wordt. Het schilderij kan niet 

meer aan zijn bedoeling beantwoorden. Het kan 

mensen niet meer in verrukking brengen. Het loopt 

zijn bestemming mis. Dat is zonde. 

Zo kan het ook met mensen gaan. 

Zonde, dat is niet: regels overtreden. Het is niet: 

een morele misstap zetten. Zoals vroeger een ijsje 

kopen op zondag of voor het huwelijk met elkaar 

naar bed gaan. Bij zonde in de bijbel gaat het om 

iets anders, iets wat veel ingrijpender is: om een 

levenshouding. Zonde, dat is: niet zijn zoals je 

bedoeld bent. Afdwalen van jezelf. Zonde is: jezelf 

losmaken van God, de relatie verbreken. Zonde 

scheidt mensen van zichzelf en daardoor van God. 

 

In het verhaal van Matteüs is iemand hier compleet 

verlamd door geraakt. Door die zonde. Zo kan het 

gaan, als je steeds denkt dat je je sterker en 

groter voor moet doen dan je bent. Een 

werkelijkheid vol leugens, zou Jeremia zeggen. Zo 

kan het gaan, als je jezelf voorbij loopt en niet 

oplet wanneer je rustig aan moet doen, even gas 

terug moet nemen. Zo kan het gaan, als je denkt 

dat je geen fouten mag maken. Dat alles de eerste 

keer goed moet gaan. Dat het een nederlaag is als 

je kritiek krijgt. Dat je je zonder hulp moet kunnen 

redden, zoals mier in het verhaal over de dieren. 

Zou het zo niet gaan met ieder van ons, ieder op 

zijn tijd? De verlamde heeft geen naam – ben ik 

het? Ben jij het? 

 

Jezus ziet dit aan. Hij ziet hoe verlamd die mens is 

die daar op een draagbed bij hem wordt gebracht. 

Hij ziet ook dat deze mens niet alleen is. Er zijn 

mensen die hem dragen. Mensen die de verlamde 

niet aan zijn lot overlaten. Die in haar geloven, die 

geloven dat er iets veranderen kan. 

Jezus ziet hun vertrouwen. Dat vertrouwen van 

jouw vrienden en vriendinnen, van je naasten, dat 

maakt je weer heel – zegt hij tegen de verlamde. Zij 

halen je weg uit je koker, uit je bubbel. Ze laten je 

niet vallen. In hen kun je Gods gelaat zien: zo is 

God voor jou aanwezig. 

En hij spreekt de verlamde aan: ‘kind’, zegt hij. Kind 

– dat ben jij. Kind, je hebt familie. Je staat in relatie 

tot anderen. Tot degenen die om je geven en die je 

niet laten vallen. Tot God. Je kunt jezelf weer 

terugvinden, terugkomen bij jezelf als ook jij jezelf 

weer als kind durft te aanvaarden. Een kind dat in 

verbinding staat met anderen. Dat het niet in z’n 

eentje redt en de dingen niet perfect kan en dat ook 

niet hóeft te kunnen. Je mag fouten maken. Kritiek 

is geen straf, maar een cadeau. Laat je leugens 

maar los en erken dat je kwetsbaar bent. 

 

“Vat moed, kind,” zegt Jezus. En dan pas: “jouw 

zonden worden je vergeven.” 

Wat zou nou makkelijker zijn: te zeggen ‘je zonden 

worden vergeven’ of te zeggen ‘ontwaak en 

wandel’? 

Een grappige vraag. Want gaat het hier niet om 

hetzelfde? Als eenmaal die zonden worden 

vergeven; als tot de verlamde doordringt dat het 

eigenlijk een leugen is jezelf almaar sterk en groot 

te houden; en als hij ontdekt dat er naasten zijn die 

hem zelfs in dat dal van klein en kwetsbaar zijn niet 

loslaten – dan is dat ontwaken. Dan kun je je bed 

opnemen en heengaan; dan kom je los uit de 

verlamming. Dan is dat, in de woorden van Jeremia, 

inzien en erkennen dat het God is, de Ene, die je in 

vriendschap tegemoet komt. In je naasten die je 

dragen. 

 

“De scharen die dat zien worden vervuld van vreze 

en verheerlijken God, dat hij zo’n zeggenschap aan 

de mensen heeft gegeven.” 

Aan de mensen? Het is toch Jezus die hier een 

wonder doet? Hij laat de verlamde toch ontwaken, 

hij zorgt er toch voor dat die zijn leven weer op kan 

pakken, los kan komen van de verlamming? 

Nee, het verhaal vertelt iets anders. 

Het gebeurt in dit verhaal allemaal via de mensen 

om de verlamde heen. Zij vertrouwen erop dat het 

anders kan. Dat er redding mogelijk is. Zij tillen de 

verlamde op een draagbed en brengen haar bij 

Jezus. Ze laten de verlamde niet in de steek, hoe 

leugenachtig of zelfgecentreerd of eigenwijs die ook 

mag zijn. Zij laten in hun betrokkenheid Gods gelaat 

zien. Zij hebben volmacht om zonden te vergeven. 

 

Het mooie van dit verhaal is, dat er geen namen 

worden genoemd. 

Misschien zijn wij ieder op onze beurt wel de 

verlamde. 

En kunnen wij ieder op onze beurt ook de naaste 

van de verlamde zijn. 

 

Muziek 

 

Lied: “Zoekend naar licht”: lied 1005 (Nederlandse 

tekst) 


