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Geliefde gemeente,

Mensen kunnen weerbarstiger zijn en onbuigzamer en harder dan 
een dakbedekking. Dat blijkt dan wel hier, de materialen van de 
dakbedekking gaven wel toe, die bleken makkelijker weg te halen te 
zijn dan die mensen beneden daar. Wat moeten we denken van 
mensen, mensen zoals u en als ik . We blijken niet zo gemakkelijk te 
zijn als het er op aan komt, ja als het er op aankomt. Er is een man 
die voor de voeten van de Heere Jezus neergelegd wil worden. Maar 
hij krijgt de kans niet. Hij heeft geen been om op te staan, er is maar 
een mogelijkheid en dat is dat hij neergelegd wordt voor de voeten 
van Christus. Maar de mensen ze wijken niet …..nu weten we een 
mens is er maar al te zeer op uit om van ziekte en kwalen genezen te 
worden, en alles ervoor te doen we hebben er alles voor over.
De Heere Jezus heeft op aarde wel gemerkt wat er aan menselijke 
ellende, en verdriet, en teleurstelling te koop is Wij aan de dag van 
vandaag kunnen nog zeggen, de tijd heeft niet stilgestaan nee dat is 
waar, en we hebben zelfs vooruitgang geboekt, en in onze tijd is dat 
geweldig de kunde van de medische wetenschap. Maar het 
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verschijnsel ziekte heeft me niet kunnen inperken.  Als de mensen in 
de ziekenhuizen komen en ook klinisch behandeld worden en 
zeggen zouden er nog wel gezonden zijn? Zoveel zie je er dagelijks. 
Ziekte is niet weg te denken in ons leven. En teleurstelling, en 
innerlijk de ziekte die bij ons leeft aan verwarring, aan chaotische
gedachte, boze zondige, niet weg te denken in ons leven. 
Het getuigt iets van de gebroken verhoudingen  met God. 
Er is een grote afstand gekomen, wij zijn eigenlijk vreemd 
geworden, ..vreemde voor God en Hij is eigenlijk voor ons vreemd 
geworden zo is het Wij zijn Hem vreemd geworden, wij kunnen 
Hem, en toch zijn wij mensen die leven binnen de christelijke 
gemeente zeer bevoorrecht. 
Wij zijn van kinds af aan bekend gemaakt  hoe kunnen we toch 
zeggen Bekend gemaakt aan God die zich aan ons bekend maakt. 
Bekend gemaakt met de Heere Jezus die God bekend heeft gemaakt 
in zijn leven op aarde. 
En hoe, hoe kunnen we nou nog zeggen dat  we vreemd aan hem 
zijn Dus er is altijd nog een barrière. Er zijn nog altijd obstakels het 
wordt ons bekend gemaakt en het gaat langs ons heen. Eer dat 
vreemde gaat wijken dan moet er wel wat gebeurd zijn ja, bekering 
en geloof. 
Als de Heere Jezus optreed waar doet Hij het dan? Onder zijn volk. 
Niet vergeten. De Heere Jezus treed niet op in de wereld die Hem 
niet kent. hij treed op onder zijn volk. Dat is naar barmhartigheid 
Dat is ook naar Gods verbondstrouw dat hij daar waar me de 
schriften kent, daar kunnen zijn woorden de reacties oproepen omdat 
men verbanden gaat leggen, met wat men gehoord heeft uit het 
Woord. Dat kan de wereld niet want die kent de weet niet, die kan 
geen verbanden leggen.
Alles als een steen in het water, en nu mogen we vanmorgen dan 
opletten dan  zal je heel wat mogen verwachten van dat volk des 
verbonds het Gods volk maar er blijkt heel wat weerzin te zijn 
bijtende kritiek op Hem die Jezus van Nazareth en wat er nog meer 
blijkt geen naastenliefde geen opofferingsgezindheid, men wil van 
wijken niet weten dat is niet het volk Gods.
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De vrienden die vier zoals Markus zegt, want hij werd door vier 
gedragen op zijn matrasje die verlamde man, die hebben geen schijn 
van kans en ze zullen best in een oogopslag nou ja in een oogopslag 
ze hebben de opening gezien van het huis in Kapernaüm en er is 
geen doorkomen aan. Maar ze hebben gezocht staat er, om binnen te 
komen ze zochten hem in te brengen staat er.  vers 18 maar ze 
vonden geen opening. 
Dat is dus hun werkzaamheid geweest van ze. 
En dan moet je zelf het lijdend voorwerp zijn dat je niets kan doen 
dat je machteloos bent. En je ligt daar en ziet de verrichtingen en je 
hoort de opmerkingen, die staan er hier niet, maar een mens is nooit 
stilzwijgend er vallen wat van die losse opmerkingen. En dat heeft 
hij ongetwijfeld gehoord. 
Er is lijden, en wat zal nu heviger geweest zijn, die priemende ogen  
en die losse opmerkingen.  Het was zo druk daar in dat huis waar de 
Heere Jezus sprak misschien was het wel het huis waar de Heere 
Jezus zelf woonde want er staat in Markus dat het in Kapernaüm
was.
En er was een geweldig select gezelschap aanwezig de Farizeeën en 
de wetgeleerden de wetgeleerden waren de gespecialiseerde dat wil 
zeggen in de schriftkennis ook 
We zouden zeggen dat weren de doctores Theologia Ze waren er 
want ze hadden wat gehoord Er was een Jezus van Nazareth en die 
deed van zich spreken Dat moest onderzocht worden. Ze waren 
gekomen uit Galliëa dus uit de provincie, Uit Judea uit het zuiden en 
zelfs uit het centrum Jeruzalem. Het summum van kennis en inzicht 
was aanwezig Ze kwamen om te veroordelen dat mag, maar vooral 
ook om te veroordelen ja dat schuilt er bij een mens
In welk opzicht ga je, hoe ga je. Ja wie neemt zichzelf eens 
onderhanden Hoe ga je nu. Je gaat zomaar. Wie zal zichzelf 
onderzoeken? Dat kost tijd. Dat kost gebed, daar komen we dan niet 
aan toe daar bemerken we u onbekeerd zijn uit. Dan ben je geen 
gelovige, ja in naam maar niet in werkelijkheid in de daad. En zo 
zijn ook die vromen gekomen, in naam en ze waren van hun eigen 
heil … erg overtuigd 
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Ze kwamen op onderzoek, en onderzoek mag gedaan worden. 
Waar werk kan altijd onderzoek leiden. Maar hoe ..hoe geschied 
het.. 
Principiële mensen waken altijd voor de zuiverheid van de leer van 
de boodschap en dat mag. De woorden worden gewikt en gewogen.  
Maar wat is de praktische uitleving van de gene die het doen. Is er 
ook in het leven van hen sporen te ontdekken van de vreze Gods? 
Die klein maakt en ootmoedig. ….als dat er niet is dan hollen we 
alleen onze gedachten na. 
Dan denken we het over de rechte leer te hebben maar het is in ons 
leven toch niet recht Maar ze mogen komen en de Heere Jezus die 
heeft ontvangen.. en wat staat er en er was kracht om Hem te 
genezen. Nou ze waren op de been gekomen zo bij het huis de deur 
was open en je kon zo binnenstappen je kon binnenstappen van het 
binnenterrein  in die ene kamer zien en daar stond Hij dan.  En het 
was helemaal vol. 
Daar komen die vier mannen met hun vriend, of dat staat er niet eens 
maar ze zijn in ieder geval vriend voor hem. En ze dragen hem en ze 
doen alles om hem neer te kunnen leggen, aan de voeten van de 
Heere Jezus, maar het gaat niet….onbuigzaam onwrikbaar ze willen 
luisteren en ja dat ze de tijd om terug te treden en ruimte te geven er 
niet voor over hebben. 
Wat zou dat nu zijn? Is dat een stuk heilbegeren. Ze kunnen en ze 
mogen geen woord van Hem missen. Of, of is het eigenlijk….nou ja 
daar zult u zondaar dat kunt u ook wel zien ook want er is nooit een 
gevolg zonder oorzaak. 
Iemand die aan de beide benen verlamd is die kan een andere keer 
ook nog wel komen… we zijn niet zo toeschietelijk  nee dat kun je 
herkent u dat bij uzelf je ervaart het wel  daar komt het moment … 
niet toeschietelijk. 
We staan op ons punt en we kennen de waarheid maar de waarheid 
valt weer op het moment en we hebben het niet in de gaten.  Wat 
voor gevoelens zijn daar boven gekomen dat men geen ruimte maakt 
en dat men  een ander niet bij de arm trok en zei kom uit.  Geef 
ruimte..geef ruimte. 
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Daar is er een die ook bij Hem wil komen en die dan vlak bij Hem 
wil komen… geef toch de ruimte. Straks kunnen we de gelederen 
weer sluiten als hij daar gekomen is maar nee hoor.. nee hoor. En er 
was kracht om hem te genezen, al die mensen, er was de 
gelegenheid bij uitnemendheid. 
Er is niet altijd kracht om te genezen. Er zijn van die momenten dat 
alles zo rouw is De Heere Jezus daar staat ook van dat vanwege hun 
ongeloof kon Hij niet vele krachten doen. 
En nu was er kracht om te genezen, waar moet een mens al niet van 
genezen worden? Van gereinigd, van gezuiverd worden … maar die 
man die was er een zichtbaar toonbeeld van Die moest genezen 
worden maar ze gaven niet de ruimte. Waarom niet? Omdat ze zelf 
zo hoog stonden. 
Ik keek eigenlijk wat verrast toen ik hem zag hij kon een andere keer 
wel komen. …….maar de dragers doen dat niet.  Dat is ook iets 
opmerkelijks. Zou die man ook niet gezegd hebben…ach laat 
maar…laat maar…. want als het nu zo moet…Als het nu zo moet 
dan maar niet. Maar ze gaan door, en dat is nu het kenmerk van het 
ware. Ondanks zo gebeukt te zij door de blikken en de woorden van 
de mensen dan zeggen ze we gaan die buitentrap wel op en dan zon 
steil geval.. reken maar dat ze gezegd hebben pas op,.. pas op… om 
de man in balans te houden. 
Stel je voor dat ie van zijn matras weggleed. Om hem zo op het dak 
te krijgen.. zou  niet bij die man door zijn hoofd gespeeld hebben 
wat we al gezongen hebben in psalm drie waarvan geschreven staat 
in de onberijmde psalm; velen zeggen van mijn ziel van mijn leven, 
hij heeft geen heil bij God. 
Dat hadden ze vroeger al tegen David gezegd. 
En deze man ook die .. misschien zijn er wel onder ons die wel het 
gevoel hebben; dat mensen zeggen denken die heeft geen heil bij 
God.. en hoe reageert u daarop ? 
Heeft u die nood wel eens geklaagd bij die getrouwe God in 
Christus? Hier ziet u het Ze doen van alles…. Ze halen de 
dakbedekking weg, van het huis. Daar lagen op de muren van die 
boomstammen ruwe boomstammen en daar waren openingen tussen. 
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En die was opgevuld met takken en dat was vol gesmeerd met leem 
en dat was hard geworden. Door de brandende zon en dat braken ze 
weg. 
Reken maar dat er wel wat naar beneden zal zijn gedwarreld. En dan 
moet de Heere Jezus allicht geweken zijn. Hij heeft niet verstoord 
naar boven gekeken. Over al dat lawaai daar boven zijn hoofd. Vast 
en zeker niet! 
De anderen, hoe zullen zij gereageerd hebben? Omhoogkijkend en al 
dat geharrewar hebben moeten aanschouwen. Wie wet wat voor 
blikken zij geworpen zullen hebben. …. En als de man dan zo 
neerdaalt en ên publiek voor de ogen van de mensen, en daar 
machteloos neerligt voor de voeten van Jezus maar hij is er 
gekomen. 
Hoort u het. .. je komt er dus altijd als je Jezus zoekt. Waar je wezen 
moet. Je kunt niet zeggen ik kan niet en ik weet niet ik heb niet en ik 
wil niet. Want dat is er inderdaad …. Maar als u daaraan vast blijft 
houden dan komt u er ook nooit. 
Hier ziet u dan nog wat anders. En terwijl de tegenstand zo groot 
was om te zeggen ..kom morgen..kom morgen.. wellicht is het wat 
rustiger en anders overmorgen en anders volgende week. Je loopt al 
langer met je kwaal. Of liever gezegd je loopt helemaal niet 
vanwege je kwaal. 
En er was kracht om te genezen. Zou dat ook vanmorgen het geval 
zijn? .. genezen…..heeft u genezing nodig als deze… of zegt u nee 
die zijn in de ziekenhuizen en in de verpleegtehuizen… u niet…u 
ook niet. geen genezing nodig en de meisjes niet..
U zegt van binnen kan het zo bruisen. Wat leeft er eigenlijk aan 
verziekingen aan ziekelijkheden…... 
Kracht om te genezen. Om gereinigd en gezuiverd te worden. 
Telkens weer opnieuw. 
Dat je weet. Aan Een kan ik me toevertrouwen. Jezus van Nazareth. 
Als we het maar willen ontdekken.. Er is kracht om te genezen. Bij 
wie moeten we dan wezen… en die man die daar neergelegd wordt 
die zegt niet nee   en de Heere Jezus vraagt ook niet ..en zeg eens .. 
of wat wilt u dat ik doen zal? Bij deze man niet …weet u waarom 
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niet? 
Ik denk zo bij mezelf..dan zou die man hard zijn gaan huilen. Omdat 
zijn zenuwgestel helemaal uit zijn verband was. Vanwege de liefde 
en de ontvankelijkheid van de mensen. 
Als je dan iets vraagt kan een mens niets zeggen. En daarom neemt 
Hij die alles weet en ziet en hoort Hij neemt het woord, Hij de 
barmhartige, en de mensen maar kijken, kijken. 
Maar hoe kijk je met erbarmen met bewogenheid? 
Hij de mens zegt uw zonden zijn u vergeven……. Zou hij daar op 
gewacht hebben? ……
Wij mensen zeggen o kijk een wat een genezingen toch hé Moet je 
vandaag aan de dag om komen. Dan gebeurt er toch niets. ….Mens 
uw zonden zijn u vergeven. 
Jezus zag hun geloof. Hun van die dragers en van die man hij zag 
hun geloof aan de wijze waarop ze de moeilijkheden tegemoet 
treden. Aan probeerden te vatten. En dat ze door alles zochten bij 
Hem te komen. Hij zag hun werkzame geloof, geloof is altijd 
werkzaam. 
Geloof is geen beschouwing, geloof is geen woordenbrij. Maar 
geloof is biddend werkzaam zijn. 
Hij zag hun geloof, en Hij kijkt tot de bodem van hun hart toe. 
En  hij zei de mens, Mens uw zonden zijn u vergeven. 
Zou die man daar nu over getobd hebben. 
Zou die daar daarom gezegd hebben. 
Zou je me bij Jezus van Nazareth willen brengen? ….zou die man 
toen hij dat hoorde …zou er toen een last van hem afgevallen zijn? 
Want zichtbaar zag je niets. 
Hij bleef even machteloos liggen als voorheen. 
Zou hij daar nu voor gekomen zijn? O je moet weten in Israel kende 
men ook de rechtlijnige gedachte zonde, ziekte, dood, en dat is ook 
waar. De zonde heeft heel wat teweeg gebracht. 
Waren er geen zonden, er waren geen wonden. Al zouden we 
innerlijk niet in overeenstemming willen zijn. Het is er maar als we 
dat ene zeggen. Dan ook het andere dat word dikwijls vergeten. Als 
dat ene dan waar is, dan zouden we ook rechtlijnig moeten zeggen 
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Dan moeten alle mensen ziek zijn tot hun dood toe. 
Want waar halen u en ik het recht vandaan om nog gezond te wezen 
dan? En een ander niet. Hoe komt het dan? Is dat dan Gods grote 
genade en barmhartigheid? Dat hij nog zoveel gezonde dagen geeft 
in ons leven. En dat Hij het alsmaar roept door al die dingen heen, 
wendt u naar mij toe wordt behouden. Opdat wij ons leven maar niet 
voortleven en voorthollen op die tredmolen van onszelf Want we 
doen zo graag wat we zelf willen. En we laten ons niet oproepen We 
hebben geen tijd om te denken. Maar.. die tijd krijgen we toch.  we 
hebben de tijd niet gekregen om te doden, uit verveling of uit 
verstrooiing. Maar we hebben de tijd van ons leven gekregen om te 
denken aan Hem, te denken Hem te gedenken die zo vol erbarmen 
en opofferingsgezindheid is. en die daar zegt… en tot de kern van de 
zaak afdaalt  mens uw zonden…ja toen spreekt de Heere Jezus niet 
tegen hij zei niet mens ja uw zonden oooooh uw zonden. …..
Mens uw zonden zijn u vergeven. 
Het ene en het andere. …en wat hadden die mensen daar omheen. 
Die hadden gedacht; ja uw zonden, het is duidelijk aan u te zien. Dat 
was de afwijking van de rechte weg. 
Men vond dat God duidelijk sloeg en daarom was men niet zo 
toeschietelijk om te helpen want het was duidelijk geworden. 
Dat God die mens zo straft dat was een gevolg van die 
rechtlijnigheid. Men kan de waarheid wel weten maar komt dan 
onmiddellijk op een zijspoor terecht.
Men kent zichzelf niet en als men dan een ander ontdekt.. 
En de kracht was er om hem te genezen en weet u toen was die man 
er nog niet En de kracht des Heeren was er om hem , om mensen te 
genezen. 
En ze hebben de tijd dat God naar hen omzag eigenlijk niet zozeer 
bemerkt. Ze hadden het te druk met de ander die ander aan te wijzen 
en vast te pinnen op zijn zonden, en dan komt de Heere Jezus en die 
zegt Mens, uw zonden, ja hoor maar uw zonden zijn u vergeven. 
En dan tegelijkertijd mens, ja mens, we zij allemaal mensen, wij 
ook. Uw zonden. 
Nee niet mens die zonden van hem. 
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Nee mens niet de zonden van hun. 
Mens… uw…zonden. Weten wij van zonden af? 
Ja in theorie, waar heeft de dominee over gepreekt zei die moeder 
toen haar zoon uit de kerk kwam. O hij had het over de zonde. En 
wat zei die ervan? Dat ie er tegen was. Ja je weet het verhaaltje wel. 
Moeder wou kijken of de jongen wel  geweest was, maar dat 
verhaaltje kun je altijd vertellen hoor, want ergens komt het daar dan 
wel op neer.  
Maar of we er wel tegen zijn ER IS ER MAAR EEN die tegen is Hij 
heet Jezus, Hij is gekomen om te redden van zonde. 
Hoort u het? 
Dus daar wordt niet overheen geredeneerd. 
En ga nu zelf eens bij uw zelf na  hoe ervaart u dat nu in eigen 
leven?  Als je eerlijk bent. 
Daar leef ik overheen. Daar tob ik niet zozeer over. 
Gelooft u dan niet dat, dat aan u mankeert dat u God niet lief hebt? 
En dat er geen liefde is voor Christus. 
En daarom heb je ook niet zoveel tijd voor. Daarom zoek je ook zo 
trouw niet Zijn woord te horen. 
Dat is toch zonde. 
En dat waaiert uit, naar het leven met de naaste. Dan komt het ook 
niet zo aan de dag, ja zo in het algemeen wel. 
Als u groet die u groeten zegt Jezus wat loon hebt gij?
Maar als je nou hartelijk en vriendelijk blijft terwijl je de priemende 
ogen ziet en de hatelijkheid ondervind. Dan bemerk je de zonde 
maar je kent ze ook bij jezelf. 
Mens uw zonde. 
Maar als je, je zonde niet kent zul je ook nooit belijdenis doen van 
zonde. En weet je wat je dan voor een mens bent? 
Wat Johannes schrijft in zijn brief. Indien u zegt ik heb geen zonde 
dan misleid je jezelf. 
Ja zegt u, maar dat zeg ik niet.  Dat zegt u wel!  
Dat is de praktijk van ons leven. Voor onze handel en wandel 
zeggen we, we hebben geen zonde. …Als u in de schuld staat .. dan,
dan is het iets, als het goed is dan heb je daar last van Je wil zou 
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gauw mogelijk van de schuld af. En je kijkt met welbehagen naar het 
steeds kleiner wordende bedrag. Van de schuld af zien te komen. 
Dat je zegt Hoe kom ik nou in het reine met die God in Christus? 
Mens uw zonde en dat je dan zegt wat heb ik toch tegen die ander, 
of wat heeft die ander tegen mij? 
Mens uw zonde.  En die zijn zonde belijd.  
Zo zegt ook Johannes die zal vergeving ontvangen.  Er is geen 
misschien bij.  Die Zal vergeving ontvangen, Hier heeft u het bewijs.  
MENS UW ZONDEN ZIJN U VERGEVEN.   
En waar zei de Heere Jezus dat om? Om  de ander nu en dat hebben 
ze ook wel gehoord maar op een verkeerde manier. Ze gingen weer 
op de toer van de discussie.  
Hoort u het. Het is de toon die de muziek maakt. Deze…zonder de 
naam te noemen..deze. bedoel je die oooh…. De naam kon niet 
genoemd worden Jezus. Hij zal Zijn volk zalig maken van hun 
zonden. Ja die naam Kent u hem Jezus? De betekenis was er, maar 
niet noemen hoor….  Het is deze die de zonde vergeeft. 
Dat kan God alleen. 
O ze weten de waarheid zo goed. 
O ze weten het zo goed en het is nog waar ook. 
Niemand kan de zonden vergeven dan alleen God.  En aan deze die 
God gemachtigd heeft. Want het moest dan toch iets openbaar 
maken onder de Schriftkenners. 
Dat GOD Zijn Gezalfde Messias zou zenden. Die gezalfd was komt 
om te genezen de gebrokenen van hart. Om de gebondenen heen te 
zenden om de lamme te doen lopen, om de blinden het gezicht te 
geven, En de zonde de zonde dat is zwaar, dat is geen mens 
beschoren. En de Heere Jezus wist wat ze overdachten ze bleven 
even rustig zitten, ze bleven in de plooi. Dat doe je in de kerk wel. 
Maar die gedachten hé. 
En Hij kennende hun gedachte. … hoe vijandig ze tegenover Hem 
stonden. 
Dat ze ook tegenover Hem niet toeschietelijk waren. 
Dat ze zeiden.. wat zegt HIJ DAAR?  
Wat is dat… de zonden vergeven.  
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Maar hoe deden zij dat dan die vrome mensen? 
Ja min of meer vergaven ze dat zichzelf. 

Kent u dat ook en dat ken ik ook weet u wel? 
Dat kunnen we zo goed we vergeten onszelf nooit. 
Dat is niet zo erg Heere help me. 
We vergeven de zonde zelf en we doen er een schepje bovenop want 
goede werken. 
Dat deden de Farizeeën ook.
Ik geef tien procent van mijn inkomen.  Geweldig. Wat een rijke 
synagoge zullen ze gehad hebben. En ik vast iedere week en ben blij 
dat ik niet ben als de andere mensen. Op die manier, en wat nog 
ontbrak dat vulde de Heere God wel aan. Op die manier waren zij 
met de vergeving van zonden bezig. En hier horen ze het zo maar 
uitroepen proclameren. MENS uw zonden zijn u vergeven. 
Dat is zwaar dat kan geen mens. 
De Heere Jezus kennende hun gedachte, zei, wat is lichter? 
Wat is nu lichter te zeggen uw zonden zijn vergeven of te zeggen sta 
op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis?  
Ja…. Het  is zwaar, onmogelijk voor een mens. 
Maar aan de andere kant als je nou zegt als je nou wil hebben dat je 
het ziet. Ja dan is vergeving der zonden makkelijk of niet te 
constateren. Nou die gaat zeggen sta op neem uw bed op  ga naar uw 
huis  dat is voor aller ogen te onderkennen. En opdat je zult weten 
dat de zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te 
vergeven. Zo zeg ik…. Sta op. Neem uw  bed op en ga heen nar uw 
huis. Opdat ze maar zoude weten. 
Wat weten?  
Dat de Zoon des mensen zoon des mensen Zoon van een mens,  
maar veel meer de Figuur van de eindtijd.  Uit Daniel zeven. Dus.  
Zoon des mensen die komen zal  De Zoon des mensen en dat gaat 
nog altijd door.
Weet u bij wie u het zoeken moet. 
Bij de Zoon des mensen God heeft alles aan de Zoon gegeven.  
Die mag zeggen Uw zonden zijn u vergeven. 
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En dat zegt Hij tegen een ieder die het Hem zegt Die het Hem 
belijdt. 
En als je dat kan en dat doet dan heb je ook een hart voor een ander. 
Dan kan je ruimte geven dan kan je terug treden. 
Dan kan je schuld belijden. 
Hoe zullen we nu komen volgende week zondag? 
Naar het avondmaal met uw zonden. 
En hoe dikwijls gebeurt het niet dat mensen zeggen. Zijn zonden 
haar zonden… en maar aangaan.  
We moeten meer werk aan onszelf besteden. En dat gebeurt zo 
weinig. Gaat u het eens bij uzelf na wat doet u ervoor om dat te 
onderkennen… zonden wat is nou een zonde? Dat ik God niet mis 
dat ik mezelf lief heb. En dat ik liefheb die mij liefhebben. En de 
HEERE Jezus zegt Wat loon heb je dan?  Maar dat is ons leven. 
O hoe zullen we u liefhebben? 
Bemerkt u iets van de erbarmen De Heere Jezus neemt en aanvaardt 
die boze hatelijke gedachte. 
En Hij is maar bereidwillig en Hij zegt mens Mens MENS uw 
zonden… Die man die heeft daar stilgelegen. Met een hart vol 
verlangen want reken maar als de Heere Jezus iets zegt dan landt dat 
hoor! Dan heeft dat een plaats gekregen. 
Die man wist wel.. en de mensen hadden het hem ook al gezegd, je 
zonden, je zonden….  Het is duidelijk te zien.  
Maar nu wordt het vergeven, en het wordt zichtbaar  
gedemonstreerd. 
Hij rolt zijn matras op en de mensen deinzen achteruit. 
Daar gaat hij het toonbeeld van vergeving van zonden. 
En ze verheerlijkten God het moest er uit Misschien wel tegen wil 
en dank bij de meeste maar misschien bij anderen weer uit het hart. 
Uit het hart gekomen. 
Het is een weldaad als je iets gaat ontdekken. 
Iets van je weerbarstigheid van dat ongeloof….o dat ongeloof hé.  
Kent u dat? Het is als een gevangenis waar je in verkeert. 
Waar je niet uit kunt. Zit u dan zo te tobben. 
Hij heeft alle macht… Vergeven… ja je blijft zondaar. Maar van 
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vergeving zoeken te leven.
Alles kwijtgescholden alles van begin tot het einde. 
Elke dag weer opnieuw, en dat zal blijken in het leven hoe je met de 
ander omgaat. Dan heb je het niet meer zo druk over, mens uw 
zonden maar over de mens die je zelf bent. 
Dan is het maar niet ja….zou het… mocht het….. mens u bent nog 
nooit tot schuldbelijdenis gekomen?
Het is allemaal schijn. 
Het is allemaal bedrog. 
En dan te zeggen O God nu zo ongelukkig. 
Zo vroom geweest. En het was zonde. 
Dat moet anders dan verfraaiing van mezelf. 
Het was een en al zonde. 
Ik wilde maar zelf op eigen benen staan. 
O, verlos me, Verlos me Heere van mijn zonde van s’mensen 
overlast dan.….dan zal ik U naar uw bevelen eren.

Amen.

Zingen Psalm 32: 1 
Collectes
Dankgebed en voorbede
Zingen : Psalm 32: 4
Zegen.
Zingen: Eerste en zesde couplet van het Volkslied het Wilhelmus 
i.v.m. verjaardag koningin Beatrix.

Organist speel bij uitgang “Wien Neerlands bloed”


