
1 

 

Preek van 22 oktober 2017, 5de van de herfst 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht  
door Piet van Die 

 

PLAATSVERVANGEND GELOOF 

Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees gerust, uw zonden worden u 

vergeven.’ (Matteüs 9,2) 

Individueel? 

Waar begon de genezing van de verlamde? Bij het geloof van zijn helpers. Dat 

zette alles in gang. Kennelijk is er dus zoiets als plaatsvervangend geloof. Voor 

ons is dat een vreemde gedachte. Zeker voor protestanten. Wij hebben van 

oorsprong een individualistisch geloof. Een mens staat als enkeling voor God. En 

alleen jouw persoonlijke geloof is, om zo te zeggen, het enige entreekaartje voor 

het heil.  

Maar in de Bijbel gaat het zo individualistisch niet toe. Paulus wist al te melden 

dat als een gelovige met een ongelovig iemand getrouwd was, die ongelovige 

door zijn gelovige partner ‘geheiligd’ was, zoals Paulus het noemde. Zo begon 

ook de genezing van de verlamde niet bij zijn eigen geloof, maar bij dat van zijn 

verzorgers.  

Goede bedoelingen 

Die verzorgers gingen trouwens niet zachtzinnig met hem om. Het verhaal begint 

op het moment dat Jezus terugkwam in het dorp waar hij woonde. De vrienden 

van de verlamden hadden het kennelijk gehoord. En ze hadden waarschijnlijk het 

idee dat ze geen tijd te verliezen hadden, want in hun haast wierpen zij de 

verlamde op een draagbed. Dat staat er: ‘wierpen’. Ook de mensen die met je 

begaan zijn, kunnen je soms met alle goede bedoelingen als een voorwerp 

behandelen.  

Maar Jezus zag vooral de goede bedoelingen. De hulpvaardigheid. De 

bekommernis. Hij herkende er meteen het geloof in waarnaar hij in mensen op 

zoek was. Want geloof is in het evangelie niet een zaak van het hoofd, maar van 

het hart. En de helpers van de man hadden het hart op de juiste plaats. Toen ze 

voor Jezus’ neus stonden zag hij hun geloof.  
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Verlamd geloof 

Had de verlamde man zelf geen geloof? Och, misschien was het geloof van de 

man ook wel verlamd. Dat kan. Soms is de werkelijkheid verpletterend – ook 

voor het geloof. Dan is je geloof geplet, de bodem ingeslagen, geschokt, verlamd. 

Een aantal jaren geleden leidde ik de uitvaart van een meisje dat was 

verongelukt. Omdat ik de jonge vrouw als baby had gedoopt, vroegen de ouders 

of ik de dienst wilde doen. Maar ze bekenden: het geloof speelde in die dagen 

geen enkele rol van betekenis. Ze ervoeren geen troost, geen opstandigheid, 

niets. Het leek wel opgelost. Irrelevant. Toch wilden ze een kerkdienst. Alsof ze 

steun en betekenis zochten in het geloof van de mensen om hen heen. 

Plaatsvervangend geloof. 

In het Jodendom is het besef dat het kan nog levend. Wanneer iemand een 

dierbare verliest, wordt de getroffene ontslagen van de plicht om te bidden. 

Anderen doen dat dan voor je. Er wordt al rekening gehouden met dat je dat niet 

kan. Het getuigt van grote levenswijsheid. Soms is je eigen geloof geen medicijn 

voor moeilijke tijden, maar is het zelf verwond en moet het helen. Het kan helen 

aan het geloof van anderen. 

Kerk en gezin 

Soms denk ik weleens: dat is de belangrijkste functie van de kerk. Waar is een 

geloofsgemeenschap goed voor? Waar is een kerkdienst goed voor? Dat je 

opknapt van een preek? Ik mag het hopen. Ik sta hier niet voor niets. Maar het 

eigenlijk speelt zich niet af op de preekstoel, maar in de kerkbanken. Daar bidt 

een gemeente. Daar zingt een gemeente. En als jij zelf niet meer bidden kunt, 

bidden ze om je heen wel. Als een lied blijft steken in je keel, zingen ze om je 

heen plaatsvervangend voor jou. Soms is dat de enige manier waarop een 

geslagen geloof in jou kan overleven. Zonder die gemeenschap zakt het geloof 

misschien definitief in je weg. 

Plaatsvervangend geloven – dat kun je misschien ook wel voor je eigen kinderen 

of kleinkinderen. Christian Wiman is een Amerikaanse dichter die ernstig ziek is. 

Hij schreef een prachtig boek over zijn ziekte en zijn geloof. In dat boek richt hij 

zich ook tot zijn – op dat moment – jonge kinderen die hij een boodschap voor 

later meegeeft. Hij schreef: ‘Lieverds, ik houd van jullie […] Het leven scheurt ons 

uit elkaar, maar door deze wonden kan, als we ze hebben verzorgd, liefde in ons 



3 

 

binnentreden. [..] Hoe het jullie ook vergaat, in al deze dingen […] brandt de niet 

aflatende liefde van God. Maar als je merkt dat je niet in God kunt geloven, word 

dan niet ongerust. Niemand kan zeggen welke namen of vormen God 

aanneemt…’  

Minimum 

Plaatsvervangend geloof – het bestaat. Wiman geloofde voor zijn kinderen. Een 

geloofsgemeenschap gelooft voor de gebroken harten en geesten in haar 

gelederen. De vrienden van de verlamde man geloofden voor hun vriend. Zo 

kunnen mensen elkaar naar God brengen. 

Als dragers van anderen moet je natuurlijk niet onder een minimum komen. In 

een strafkamp moesten gevangenen in groepen loodzware ijzeren balken 

sjouwen. De opzichter speelde een vies spelletje met de gevangenen. Hij haalde 

telkens een persoon uit de rij waardoor de balk op den duur veel te zwaar werd 

voor degenen die moesten dragen. Zo kun je ook bezwijken onder de draaglast 

van het meeleven als er teveel op jouw neerkomt. Veel mantelzorgers weten er 

alles van. Ze hebben een groot ‘geloof’. Want ook dat is geloof, zag Jezus: de 

inzet voor anderen. Maar de draaglast kan ook de draagkracht van jouw geloof 

en inzet te boven gaan.  

Ziekte en zonde 

De vrienden van de verlamde man hadden samen nog genoeg draagkracht in 

huis om hun vriend naar Jezus te brengen. Maar wat deed Jezus vervolgens? Hij 

sprak de man vrij van zijn zonden! Dat roept allerlei vragen op. Ze kwamen toch 

voor genezing? Dan begin je toch niet over zonden? Of dacht Jezus dat de man 

de ziekte aan zichzelf te danken had? 

Het is een eigenaardige relatie: die tussen ziekte en zonde. Wij verwerpen met 

onze ratio die theologie van ‘eigen schuld, dikke bult’. Maar telkens steekt die 

toch weer de kop op. In het moderne spirituele circuit bijvoorbeeld. Daar kom je 

soms opnieuw de gedachte tegen dat ziekten altijd te maken hebben met een 

verkeerde levensinstelling of levenswijze. Maar ook bij weldenkende mensen 

kan die gedachte ineens opkomen. Wanneer iemand getroffen wordt door ramp 

op ramp, doemt soms de gedachte op: ‘Wat heb ik verkeerd gedaan? Waarvoor 

word ik gestraft?’ Een reflex die sluimert in oude lagen van onze ziel, totdat ze 

gewekt wordt door onheil en ineens de kop opsteekt. 
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Schuld is niets 

Ging Jezus er dan ook vanuit dat de verlamde man zijn ziekte aan zichzelf te 

danken had? Het was wel de theologie van zijn dagen. De verontwaardiging die 

Jezus bij Schriftgeleerden wekte, had niet te maken met het feit dat hij zonde en 

ziekte met elkaar in verband bracht. De verontwaardiging van de omstanders 

was gericht tegen de zondenvergeving zelf. Hoe durfde Jezus! Zonden vergeven 

– dat kon alleen God! 

Nog een keer: ging Jezus ervan uit dat de man de ziekte aan zichzelf te danken 

had? Ik denk dat het anders is: de verlamden man zelf ging daar vanuit! Het was 

immers de theologie van die dagen. Wie iets overkwam, moest iets op z’n 

kerfstok hebben. Maar zo werd de last van de ziekte nog eens verzwaard met 

een schuld en schaamte van heb-ik-jou-daar. Van die last wordt de man eerst 

bevrijd. Want de vergeving van de zonden door Jezus betekent niet dat Jezus de 

zonden serieus neemt. Het tegendeel is het geval. Hij blies de theologie van zijn 

dagen op! ‘Het is niets’ zegt hij tegen de man, ‘Je schuld stelt niets voor. Het is 

een illusie. Ze is weg.’ Dat provoceerde de geestelijke leidslieden nog het meest: 

de basis van hun geloofssysteem werd opgeblazen.  

Aan mensen 

De genezing van de verlamde man begon met de genezing van zijn innerlijke 

verlamming, veroorzaakt door een onbarmhartig geloofssysteem. Toen volgde 

zijn lichamelijke genezing. Hoe dat zit? Ik weet het ook niet precies. Wonderen 

bestaan. Maar wonderen zijn geen magie. Ze komen niet neer op: ‘Je kunt het 

zo gek niet bedenken of God kan het.’ Een geamputeerd been heb ik 

bijvoorbeeld nog nooit aan zien groeien. Het zijn vaak de psychosomatische 

ziekten die wonderlijk genezen – vaak nadat eerst het innerlijk van een mens 

geheeld werd. 

Maar misschien is de clou van het verhaal niet het hoe of wat van het wonder. 

De clou zit ergens anders. Ineens zag ik het staan. Matteüs besluit zijn verhaal 

met de volgende woorden: ‘Bij het zien van de genezing loofden de mensen God, 

om de macht die hij verleend had aan…’, en dan zou je verwachten dat Matteüs 

schrijft: ‘aan Jezus.’ Maar hij schrijft: ‘die hij aan mensen heeft verleend.’ Alsof 

hij wilde zeggen: Jezus deed het niet alleen, het begon bij die mannen. 

Plaatsvervangend geloof doet soms wonderen.  


