
31 januari 2021

Een verlamde en 
vier gelovige vrienden

Marcus 2:1-12

31 januari 2021 | copyright VHM 32



Thema: Geloof geneest je helemaal

Doel
De kinderen ontdekken dat Jezus mensen van binnen en van buiten redt en geneest.

Toelichting
Eerder zagen we al dat Jezus niet alleen genezingswonderen doet, maar vooral het goede nieuws wil prediken. Ook in 
deze geschiedenis wordt deze volgorde duidelijk. 
Vier vrienden brengen een verlamde bij Jezus en doen daar veel moeite voor. Ze brengen hem naar het dak en breken dat 
open. Jezus ziet zo dat zij echt in Hem geloven; dat Hij redding kan brengen. Ten tweede spreekt Jezus naar de verlamde 
eerst over vergeving van zonden (genezing van binnen). Daarna komt de genezing van zijn lichaam: hij kan weer lopen. 
Genezing van binnen (vergeving) is nog belangrijker dan genezing van buiten (niet meer verlamd). Als de mensen de man 
zien lopen loven ze God. En ze weten: Jezus redde hem in Gods kracht!

Titel van het ONDERBOUW verhaal: Jezus geneest een verlamde man
Richtlijnen: De mensen rond Kafarnaüm hebben al veel van Jezus gezien en gehoord. Maar ze blijven Hem volgen. Het 
huis waar Jezus het geloof zal uitleggen is bomvol. De vier mannen die hun verlamde vriend bij Jezus willen brengen, 
kunnen niet bij Hem komen. En als iemand hun vriend kan verder helpen is dat Jezus. Ze geloven in Jezus, sjouwen hun 
vriend naar het dak en laten hem zakken voor de voeten van Jezus. Dan geneest Jezus hem. Eerst van binnen (hij krijgt 
vergeving) en dan van buiten (hij kan weer lopen).

Titel van het MIDDENBOUW verhaal: Vergeving en genezing
Richtlijnen: Vraag aan de kinderen wat ze doen als ze iets heel graag willen hebben. (blijven vragen aan ouders, sparen, 
geld verdienen met karweitjes). Je doet er alles voor!
Zo is het ook met die vier mannen met hun verlamde vriend. Het lijkt onbegonnen werk. De mensen in Kafarnaüm verdrin-
gen zich om het huis van Jezus. Ze willen die Jezus horen en wonderen zien. Wat heeft Hij te vertellen en wat doet Hij? 
Het is bomvol. Ze maken geen plaats voor zieken, ook niet voor de verlamde die door vier vrienden gedragen wordt. De 
vrienden doen alles; zij geloven in Jezus. Al moet daarvoor het dak opengemaakt!
Het lukt en de verlamde voor Jezus’ voeten terecht. Die ziet het geloof van de vrienden. Hij belooft de man vergeving, 
zodat hij weer hoop krijgt en dichtbij God leeft. En als teken dat Jezus’ woorden echt waar zijn, geneest hij de man ook! 
Vergeving en genezing, twee geschenken van God. Redding voor de binnenkant en de buitenkant.

Titel van het BOVENBOUW verhaal: Kom in beweging
Richtlijnen: Totaal verlamd zijn. Dat betekent dat je je niet kunt bewegen. Niet je smartphone bedienen, zelfs niet om een 
belletje drukken in het verpleeghuis. Volkomen afhankelijk van de verzorgers en verplegers. Stel het je eens voor! Je kunt 
je ook verlamd voelen terwijl je alles bewegen kunt? Je gedachten zitten gevangen. Verlamd door verdriet, schuld, wan-
hoop, van… Als iemand je helpt, met je praat, medelijden toont en met je bidt, kun je je al beter gaan voelen. Je krijgt hoop, 
ook al is er nog niets veranderd.
Dat gebeurt in de bekende geschiedenis van vandaag. De man is verlamd van buiten en van binnen. Zijn vrienden geloof-
den dat Jezus kon helpen; hijzelf niet, zo lijkt het. Over geloof bij de verlamde man lees je niets. Jezus belooft hem verge-
ving. Hoop op God, vertrouw Hem en begin opnieuw, Hij laat je nooit los met al je fouten en gebreken. Daarna gaat Jezus 
verder en bewijst dat wat Hij zei Gods waarheid is. Dat de man weer mag lopen is een teken van Jezus goddelijke macht.

Extra Bijbelgedeelte: Johannes 15:9-15 
(Jezus noemt iedereen zijn vriend die in Hem gelooft en doet wat God vraagt) 
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Achtergrondinformatie

Bij het bijbelgedeelte
Jezus komt thuis! In Kafarnaüm. In Matteüs 4:13 lezen we dat Jezus daar gaat wonen. Jezus heeft daar een huis! Meer 
weten we daar niet over. Het is een huis als alle andere in die tijd. Met een plat dak, een trap aan de zijkant waarlangs je 
op dat dak kunt komen. Op het dak liggen een soort tegels. Na het vorige hoofdstuk begrijp je wel dat de thuiskomst van 
Jezus niet onopgemerkt blijft. Hij is een ‘Bekende Israëliet’ geworden! Binnen de kortste keren is het huis vol en verdringen 
de mensen zich voor de deur. Wat Jezus dan doet is: de heilsboodschap brengen. In Marcus 1 vers 14 en 15 wordt dat 
uitgelegd: ‘Jezus verkondigt het evangelie: de tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij; kom tot inkeer en geloof 
het evangelie’.
En dan gebeurt er wat. Het is nooit alleen maar Woord dat Jezus brengt Het evangelie gaat over mensen als jij en ik. En 
een paar van die mensen als wij hebben net als de melaatse man de boodschap begrepen. Jezus redt mensen uit de uit-
zichtloosheid. Er is een verlamde mens. Hij kan niets. Alleen maar liggen. Maar hij heeft gelukkig vrienden, vier maar liefst. 
Die vier vrienden hebben hem op een draagbaar gelegd. Ze willen naar Jezus toe. Maar de massa voor de deur verhindert 
hen dat (de mensen gaan blijkbaar niet opzij). Dus kiezen ze de trap naar het dak, ze leggen de tegels opzij en maken zo 
ruimte voor de draagbaar. En die laten ze voorzichtig voor Jezus neer.
En dan staat er ‘Bij het zien van hun geloof’. Ziet Jezus het geloof van de vijf mensen (de vier dragers en de verlamde) of 
ziet Hij het geloof van de vier vrienden? Jezus ziet het geloof van de vier vrienden! Eigenlijk is de verlamde man alleen 
maar lijdend voorwerp. De handelende personen zijn de vrienden. Zij geloven in Jezus, zij geloven in een nieuwe toekomst 
voor hun vriend. Hun geloof overwint bergen. Het is belangrijk om dat te weten want Jezus zegt iets heel onverwachts. Hij 
zegt ‘Vriend, uw zonden worden u vergeven’.
Onmiddellijk komt er een soort discussie op gang in de hoofden van Schriftgeleerden die tussen de mensen staan: wie 
mag zonden vergeven, dat kan toch alleen maar God zelf?
Maar hoe zou de verlamde man zich voelen? Hij ligt immers nog steeds op zijn draagbaar? Heeft het ermee te maken dat 
hij inderdaad alleen maar lijdend voorwerp is en er niets van gelooft dat het bezoek aan Jezus zou helpen?
Jezus maakt korte metten met de innerlijke discussie van de Schriftgeleerden. En nu noemt Hij zich voor het eerst met die 
bijzondere naam, die uit het boek Daniel afkomstig is: Hij noemt zich Mensenzoon! Jezus beroept zich op de volmacht van 
de Mensenzoon en kan nu ook zeggen: Ik zeg u, sta op, pak uw bed op en ga naar huis’.
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Jezus geneest een verlamde man

Van dit verhaal is een schetsbord verhaal gemaakt 
Dit is tekenen of schilderen terwijl je vertelt.
Dit kan heel eenvoudig aan de hand van de volgende 
aanwijzingen.
De kinderen vinden het prachtig!
Natuurlijk kunt u het ook gewoon vertellen.

Benodigdheden:
Een stuk behangpapier, verschillende kleuren waterverf 
uit een tubetje/fles, penselen.
óf een tekenbord en verschillende kleuren krijtjes.

Van te voren een gedeelte van de tekening maken (zie 
voorbeeld 1)
Op voorbeeld 2 zie je wat je erbij tekent terwijl je vertelt; 
dit wordt in het verhaal aangegeven met de scheefge-
drukte gedeelten tussen haakjes.
Je kunt zelf kijken welke kleuren je gebruikt. Zorg dat al-
les van tevoren klaarligt, 
dat je er goed bij kan en de kinderen het goed kunnen 
zien. Sta er niet voor als je tekent, maar probeer wat aan 
de zijkant te staan.
De tekeningen zijn eenvoudig, het is immers een schets-
bord verhaal.
Let erop dat je éérst het stukje erbij tekent en dán pas 
vertelt wat het is.
Vaak reageren de kinderen er al op als ze zien wat het 
wordt. Je krijgt dan leuke interactie. 

De zin ‘geneest helemaal’ is gemaakt van zgn. 
‘ladderletters’.
Van te voren schildert/tekent u een gele balk met daarin, 
met rode verf/krijt, de lijnen van de vakken. De ladderlet-
ters maakt u tijdens het verhaal af met rode verf/krijt.
Eventueel kunt u met dunne potloodlijntjes van te voren 
aangeven waar de strepen van de letters moeten komen.

Gebruik vijf verschillende kleuren voor de personen uit dit 
verhaal.
Eén voor: De vier vrienden, de verlamde man, de andere 
mensen, Jezus, de Schriftgeleerden,

Voorbeeld 1

Voorbeeld 2

Inleiding
Kom even terug op de verhalen van de afgelopen weken. 
Jezus maakt zieke mensen beter.
Jezus houdt van de mensen en wil graag dat ze ook van 
Hem houden.
Iedereen mag bij Hem horen. 

Bijbelverhaal
A
Wat is het (teken de mensen terwijl je verder vertelt) druk 
in het huis in Kafarnaüm. 
Zoveel mensen! Er zijn mensen in de kamer, mensen in 
de keuken, mensen in de gang, mensen bij de deur, het 
hele huis is vol!
Maar er komen nog veel meer mensen. Ze moeten buiten 
blijven en dringen voor het raam en de deur om te kun-
nen kijken en horen wat er allemaal gebeurt. 
In het huis woont (maak het woord ‘Jezus’ af) Jezus. En 
iedereen weet dat Hij thuis is. 
Ze weten dat Jezus zieke mensen beter maakt. 
Ze weten dat Hij zo mooi kan vertellen over God. En 
iedereen komt om Jezus te zien en te horen.
Er zijn ook belangrijke Schriftgeleerden, mensen die veel 
van God en de Bijbel weten.
Ze komen luisteren naar wat Jezus allemaal te vertellen 
heeft. 
Het hele huis is vol en buiten, rondom het huis, is het ook 
vol. 

Maar kijk, (teken de vier vrienden en de verlamde terwijl 
je verder vertelt) er komen nog meer mensen aan. Vijf 
mannen. Het zijn vrienden van elkaar. Een van de man-
nen ligt op een draagbed, een soort matje. Hij is verlamd 
en kan niet lopen. Zijn benen zijn helemaal slap.
Zijn vier vrienden hebben gehoord dat Jezus zieke men-
sen beter kan maken. 
Ze hebben gehoord dat Jezus thuis is. Dus nú moeten ze 
naar Hem toe.
‘Kom, nog een klein stukje, en dan zijn we er. 
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We weten zéker dat Jezus jou beter kan maken, nog even 
dan zijn we bij Hem.’
De vier vrienden willen hun verlamde vriend naar de deur 
dragen. 
Maar wat is het (teken nog meer mensen terwijl je verder 
vertelt) druk! 
Wat zijn er veel mensen bij het huis!
‘Pardon, mogen we even langs? We willen onze zieke 
vriend bij Jezus brengen.’
Maar de mensen gaan niet opzij. De mannen kunnen er 
niet langs.
Wat nu? Moeten ze dan nu maar naar huis gaan? 
Nee, helemaal niet! Ze (maak het woord ‘geloven’ af)  
geloven vast en zeker dat Jezus hun zieke vriend beter 
kan maken. En ze móeten hun vriend binnen zien te 
krijgen.

B
‘Als we niet door de deur kunnen, gaan we wel door het 
dak!’, zegt er een.
‘Dat doen we!’, zegt de ander.
(teken de vijf mannen terwijl je verder vertelt) Aan de 
achterkant, aan het huis vastgemaakt, is een trap. Die 
trap gaat naar het platte dak. De vier vrienden sjouwen 
hun verlamde vriend naar boven.
‘Pas op, houd hem goed vast. Hij mag niet vallen!’
Voorzichtig brengen ze hun verlamde vriend boven op 
het platte dak.
De vrienden (maak de woorden ‘doen alles’ af) doen alles 
om hun vriend bij Jezus te brengen.

C
In het huis is het vol. (teken de mensen terwijl je verder 
vertelt) Er staan veel mensen in de kamer, het is echt 
heel vol. Ze staan zelfs tot bij de deur. 
Ook voor het raam dringen veel mensen om naar binnen 
te kijken.  
Ze willen (teken Jezus) Jezus zien en horen wat Hij ver-
telt. Jezus vertelt over God zijn Vader. 
De (teken de Schriftgeleerden) Schriftgeleerden luisteren 
goed wat Jezus zegt. 
Zegt Hij niets verkeerds? Zij houden niet van Jezus.
Plotseling horen de mensen lawaai boven zich. Wat is dat 
nu?
Er vallen kleine stukjes van het plafond.
De mensen kijken allemaal omhoog.
Er komt een (teken het gat) gat in het plafond. Door het 
gat zien ze (teken de vrienden) vier gezichten.
De vrienden laten de man voorzichtig met (teken de tou-
wen) touwen naar beneden zakken.
Het (teken het matje) matje komt zachtjes op de grond 
neer. Vlak voor de voeten van Jezus.
Jezus kijkt naar de vrienden. Hij ziet hoe ze vol geloof zijn 
en zeker weten dat Hij hun vriend kan helpen. Hij ziet dat 
ze geloven dat Hij hun vriend kan (maak het woord ‘red-
den’ af) redden.
Jezus kijkt (teken de verlamde man) de verlamde man 
aan.

‘Vriend’, zegt Jezus tegen de man, ‘Al je verkeerde din-
gen, al je zonden, zijn vergeven.’
De man kijkt Jezus aan. Hij voelt zich helemaal blij wor-
den! Jezus wil zijn verkeerde dingen vergeven! 
Maar dan ziet hij boze gezichten om hem heen. 
De Schriftgeleerden zijn woedend op Jezus. Wát zegt die 
Jezus nu? Je zonden zijn vergeven? 
Maar dát kan helemaal niet! Dát mag Jezus niet zeggen. 
Alleen God kan zonden vergeven.
Jezus doet net of Hij God is, dát kan niet!
Jezus weet wel wat die Schriftgeleerden denken. Hij wil 
hun laten zien dat Hij wél de zonden kan vergeven. Hij is 
wél de Zoon van God.
Jezus zegt tegen hen: ‘Waarom denken jullie dat Ik de 
zonden niet kan vergeven?
Ik zal jullie laten zien dat Ik de zonden kan vergeven.’
Dan zegt Jezus tegen de verlamde man: ‘Pak je mat op 
en loop.’
De man kijkt Jezus aan en doet wat Hij zegt. De man 
voelt zijn armen en benen sterk worden.
Hij gaat overeind zitten! Hij kan staan! Hij rolt zijn matje 
op en neemt het mee naar buiten.
De mensen gaan allemaal aan de kant. Nu laten ze hem 
er wel door.

D
De (teken de man) man kan lopen, springen, rennen! Hij 
is weer helemaal beter. 
Wat is hij (maak het woord ‘blij’ af) blij!
Zijn (teken de vier vrienden) vier vrienden komen snel 
van het dak naar beneden.
O, wat fijn! Jezus heeft de verkeerde dingen vergeven en 
hun vriend genezen!
Hun vriend is vanbinnen én vanbuiten beter gemaakt! 
Jezus (maak het ladderwoord ‘geneest helemaal’ af) 
geneest helemaal!

Afsluiting
Dank God voor zijn goedheid en liefde.
Vraag of God de verkeerde dingen wil vergeven.
Bid samen voor de zieke mensen.
Laat de kinderen eventueel zelf de namen van de zieke 
mensen tijdens het gebed zeggen.

Auteur: EZD
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Inleiding
Wat voor dingen doe jij als je iets heel graag wilt? Bijvoor-
beeld een nieuw stuk speelgoed, of een avond bij een 
vriend of een vriendin logeren? (Denk aan: sparen, blijven 
vragen aan je ouders, enzovoorts.)
Als je iets echt, echt wilt, dan doe je er alles voor!
De hoofdpersonen van dit verhaal zijn vier vrienden. Wat 
zij heel graag willen, is hun verlamde vriend helpen. Ver-
lamd zijn is heel naar. Je kunt bijvoorbeeld je benen niet 
meer bewegen. Probeer maar eens van je stoel te komen 
zonder je benen te bewegen. Dat is bijna niet te doen. De 
persoon in dit verhaal, is nog veel erger verlamd: hij kan 
helemaal niet meer bewegen! Dus natuurlijk willen zijn 
vrienden hem helpen.
En dan horen ze dat Jezus terug naar huis komt, naar 
Kafarnaüm, waar zij ook wonen. De vrienden zijn blij: ze 
geloven in Jezus en weten zeker dat hij hun vriend kan 
genezen. Alleen de verlamde gelooft daar niet zo in. Hij 
heeft al zolang niet meer bewogen dat hij niet meer  
gelooft dat iemand hem echt zou kunnen genezen.
Vandaag gaat het verhaal erover dat de vrienden bij 
Jezus proberen te komen. Luister maar.

Bijbelverhaal
De vier vrienden zijn blij. Gisteren hebben ze de hele dag 
met hun verlamde vriend gepraat, en uiteindelijk kregen 
ze hun zin: vandaag gaan ze naar Jezus en dragen ze 
hem met zich mee, dan kan Jezus hem genezen.
Ze leggen de verlamde op een draagbaar: dat is een 
soort grote doek die tussen twee lange stokken hangt. 
Met die stokken kun je dan iemand die op de doek ligt 
optillen. De vrienden tillen het bed op, leggen de stokken 
op hun schouders en gaan op weg. 
Maar hoe dichter ze bij Jezus’ huis komen, hoe drukker 
het wordt. Jezus is nu beroemd in heel Israël: hij is de 
man die wonderen doet en die over God vertelt. Na-
tuurlijk willen ontzettend veel mensen Hem zien. Jezus’ 
huis is helemaal vol. Met de grote draagbaar kunnen de 
vier vrienden onmogelijk door de menigte om het huis 
heenkomen. Ze willen al teleurgesteld teruggaan, als een 
van de vier eens goed naar Jezus’ huis kijkt. Hij heeft een 
idee!
Jezus’ huis heeft een plat dak, zoals in die tijd vrij 
gewoon is. Aan de buitenkant van het huis is een trap 
waarmee je op het dak kunt komen. ‘Kijk’, zegt de vriend, 
‘daar is de trap naar het dak. Misschien kunnen we zo 
naar binnen komen.’
De anderen vinden ook dat ze dat moeten proberen en til-
len de verlamde man de trap op. Hij is best zwaar, dus ze 
hijgen en puffen wat af, maar uiteindelijk staan ze boven. 
De vriend die bedacht had om naar het dak te gaan, kijkt 
naar de vloer en ziet dat het dak gemaakt is van losse 
tegels. Hij graaft met zijn vingers in de gleuf tussen twee 
tegels en wipt er dan een omhoog.
‘Help me eens,’ zegt hij. ‘Als we het gat groot genoeg 
maken, dan kunnen we bij Jezus.’

Vergeving en genezing

Enthousiast gaan de vier aan de slag en na twintig 
minuten hard werken, is het gat groot genoeg. Ze maken 
touwen vast aan de draagbaar en laten hun vriend dan 
langzaam door het gat zakken, tot hij voor de neus van 
Jezus in de lucht hangt.
De mensen die vlakbij staan, stappen verbaasd naar 
achter. Er is zojuist iemand door het plafond naar binnen 
gehesen! Dat verwacht je ook niet. Jezus fronst. De 
man op de draagbaar kijkt hem aan alsof hij hier liever 
niet wil zijn. Dan kijkt Jezus omhoog. Daar, boven het 
gat in het dak, ziet hij de hoofden van de vier vrienden. 
Ze houden de touwen van de draagbaar vast en kijken 
Hem hoopvol aan. Jezus ziet het geloof in hun ogen: 
ze zijn ervan overtuigd dat Hij hun verlamde vriend kan 
genezen. Ze weten dat zo zeker dat ze hem hierheen 
hebben gebracht, terwijl de verlamde het zelf niet eens 
gelooft. 
Jezus zegt tegen de verlamde: ‘Vriend, je zonden wor-
den je vergeven.’
In het huis klinkt luid gesputter. ‘Hoe kan hij dat nou 
zeggen?’, zegt een Schriftgeleerde boos. Dat is een 
Jood die zich heel precies aan alle regeltjes wilt houden, 
maar eigenlijk meer met de regels bezig is dan met echt 
geloven en mensen helpen. ‘Alleen God kan zonden 
vergeven!’, roept een ander boos. 
‘Waarom zegt u dat?’, vraagt Jezus. ‘Wat denk je dat 
makkelijker is, tegen een verlamde zeggen: ‘Je zonden 
worden je vergeven,’ of ‘Sta op, pak je bed en loop’?’
De Schriftgeleerden denken daar even over na. ‘Tegen 
een verlamde zeggen dat hij op moet staan is moeilijker,’ 
antwoorden ze dan. ‘Als je tegen iemand zegt dat zijn 
zonden vergeven zijn, kun je liegen.’
Dan zegt Jezus tegen de verlamde: ‘Sta op, pak je bed 
op en ga naar huis.’
De verlamde man kijkt verbaasd en dan beweegt hij zijn 
benen. Hij staat op en rolt zijn bed op. Dan danst hij blij 
het huis uit. De mensen zijn verbaasd en zijn vrienden 
op het dak juichen. De mensen bedanken God: zoiets 
hebben ze nog nooit gezien.

Slot
•  Waarom denk je dat Jezus eerst de zonden van de 

man vergaf, en hem daarna pas genas? Is het een 
belangrijker dan het andere?

• De vier mannen brachten hun vriend naar Jezus 
toe, omdat ze geloofden dat hij hem kon genezen. 
De verlamde man geloofde dat zelf niet. Vind je het 
bijzonder dat Jezus hem geneest omdat zijn vrienden 
in hem geloven, niet omdat hij zelf gelooft?

• Jezus genas de man niet alleen, maar vergaf 
hem ook. Zou jij aan God vragen of hij iemand wil 
vergeven?

Auteur: RvR



Inleiding
Wie van jullie heeft weleens een arm of been (of iets 
anders) gebroken? Dan kun je je niet volledig bewegen, 
hoe voelt dat? Kun je je het voorstellen hoe het is om niet 
te kunnen zitten, staan en lopen? 
Niets of niet veel te kunnen valt niet mee, zeker niet 
als het er niet naar uitziet dat er geen verandering zal 
komen in de situatie. Nu was er een man die niets anders 
kon dan op bed liggen. Vaak zeggen (ernstig) zieken of 
mensen met een handicap, dat ze uiteindelijk in de steek 
gelaten worden, dat mensen het verdriet van anderen 
maar vermijden. Mensen weten niets te zeggen of te 
doen en haken geruisloos af. Onthoud dit maar vast voor 
het verhaal dat nu komt.

Bijbelgedeelte 
Er zijn vier discipelen die de geschiedenis van het werk 
van Jezus hebben opgeschreven, ieder op hun eigen 
manier en hun eigen stijl. Een van hen is Marcus, uit dit 
Evangelie komt het verhaal van vandaag. De stijl van 
Marcus is zoals dit: ‘en toen, en toen.’. Het gaat allemaal 
heel snel, het wordt kort en krachtig verteld. Dus dit is 
een heel geschikt Evangelie als je haast hebt of van 
opschieten houdt. 
Het is pas het tweede hoofdstuk van dit Evangelie, het 
begin van het hoofdstuk, zo snel gaat het in het Evangelie 
van Marcus. In het eerste hoofdstuk is Jezus door zijn 
daden bekend geworden, al heeft Hij in eerste instantie 
de genezen mensen op het hart gedrukt om te zwijgen, 
maar dat hebben ze niet gedaan! Daarom staat Jezus in 
een huis te spreken tegen de mensen, die zijn woorden 
willen horen, maar ook genezing van kwalen willen en 
vergeving van zonden. Jezus toont door zijn woorden en 
daden de liefde en de kracht van God. In zijn eigen huis, 
in Kafarnaüm, daar is Jezus met veel mensen erin en 
erbuiten. 
Er zijn zoveel mensen in het huis, dat er niet meer bij 
kunnen, daarom staan mensen ook om het huis heen, 
proberen wat te horen en proberen wat te zien. Misschien 
ken je daar zelf ook wel voorbeelden van, dat je bijvoor-
beeld lang in de rij moet staan, of staat te dringen omdat 
je iets wilt zien. 

De huizen in die tijd zijn voorzien van platte daken, met 
dakbedekking die eigenlijk best gemakkelijk te verwij-
deren is. Vaak is er een trap naast het huis die toegang 
geeft tot het dak, dat is gemakkelijk. 
Dan is er een man die niets meer kan, hij kan alleen op 
een matras liggen, rolstoelen etc. had je toen nog niet. 
Wat heel bijzonder is, is het feit dat de man maar liefst 
vier vrienden heeft. Hoewel hij helemaal verlamd is, iets 
ergers kun je je nauwelijks voorstellen, heeft hij vier bij-
zondere vrienden. Deze vrienden vertellen de man over 
Jezus, ze nemen hem mee naar het huis. Omdat ze met 
z’n vieren zijn is het dragen van het matras met de man 
erop gemakkelijk, elk neemt een hoek. 

Kom in beweging
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Dan komen ze bij het huis van Jezus, waar Hij staat te 
spreken en ontdekken ze dat dit veel geduld moet heb-
ben. Misschien is het wel een vergeefse reis. Het is im-
mers zo vol dat ze niet bij Jezus zullen kunnen komen. 
Omdat Marcus in zo’n vlot tempo schrijft weten we niet 
veel over die man, eigenlijk niets. Geen naam, geen leef-
tijd, geen afkomst. Van de vier vrienden weten we dit ook 
niet. Maar misschien wel daarom komt naar voren wie 
de Here Jezus is. Daar gaat het om, hoe Hij mensen kan 
helpen. Hij is de Zoon van God, met macht over alles, 
ook over leven en dood. Dat komt juist naar voren. Jezus 
geneest mensen lichamelijk, maar kan hen ook geestelijk 
genezen, doordat Hij zonden kan vergeven.
De vier vrienden laten zich niet uit het veld slaan door 
alle drukte. Ze maken een plan dat enerzijds eenvoudig 
lijkt, maar toch een hele onderneming is. Ze knopen aan 
elke hoek van het matras een touw, gaan met het matras 
via de trap naar het dak en halen daar een paar tegels 
tussenuit. Het lijkt wel eng te worden, stel je voor dat 
ze erdoor zakken? Of van de rand af vallen? Toch doen 
deze vier mannen het, voor die verlamde man, ze weten 
dat dit de enige weg is, de enige hoop voor hun verlamde 
vriend, die anders alleen nog maar in bed kan liggen en 
verder helemaal niets.

In onze tijd zijn er wel meer mogelijkheden, maar toch is 
het belangrijk om te onthouden dat dit allemaal hulpmid-
delen zijn, tijdelijke middelen. Feitelijk is wat voor deze 
man geldt, naar de Here Jezus, dat wat voor ons allemaal 
geldt, Hij is de enige weg. Zoals Jezus het zelf zegt in het 
Evangelie van Johannes: ‘ik ben de weg, de waarheid en 
het leven’. De vrienden laten zich door niets en niemand 
weerhouden, ook al staan er letterlijk (en soms figuurlijk) 
mensen in de weg. We moeten in beweging komen naar 
Jezus toe.
Ongetwijfeld is iedereen stomverbaasd door dit tafereel, 
maar Jezus heeft het vast zien aankomen, net zoals Hij 
ook de tollenaar in de boom zag zitten. Veel woorden 
heeft Jezus niet nodig: ‘uw zonden worden u vergeven’.

Dan beginnen de Schriftgeleerden zich erin te mengen, 
ze bemoeien zich ermee, maar Jezus’ kracht blijkt er zijn 
als Hij zegt tegen de verlamde man: ‘sta op, neem je bed 
op en wandel’. De hele menigte, inclusief de Schriftge-
leerden, moeten sprakeloos zijn geweest. En allemaal 
hebben ze God geprezen. Dit is een geschiedenis die de 
macht en kracht van Jezus toont, niet alleen toen, maar 
ook voor nu, voor jou! 
Je kunt misschien zijn als de verlamde man, geen uitzicht 
hebben, maar ook als een van die vier vrienden, door 
anderen bij de Here Jezus te brengen. 
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