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Zondag  9 oktober 
  Achttiende zondag na Pinksteren 

 
Epistel : H. Paulus aan deKorinthiërs I: 1, 4 - 8 
Evangelie : Mattheus, 9, 1 – 8 
Zoals de lamme door Christus van zijn zonde bevrijd en van zijn ziekte 
genezen wordt ( evangelie), zo moeten wij voortdurend door Christus 
bevrijd worden van onze menselijke zwakheid ( slotgebed ) , opdat wij 
tenvolle zijn godheid deelachtig worden (offergebed). 

                                                                                      Uit: Dagmissaal 

Vandaag luisterden we in het evangelie naar het bekende verhaal van de 
wonderlijke genezing van de lamme. 

De verlamde man zijn leven lijkt hem zinloos en een last voor zichzelf 
en voor anderen. Maar plots kan hij hopen, want Jezus, de 
wonderdoener, is in de buurt.  
Een ontmoeting met Jezus zou een grote ommekeer kunnen brengen in 
zijn bestaan, want die zou hem kunnen genezen. Hij wordt door zijn 
vrienden, die geloven in Jezus, vanuit een luik in het dak, vlak voor de 
voeten van Jezus neergelaten.  
De gedachten en wensen van zijn vrienden, van alle omstaanders én van 
de lamme man, komen op één lijn samen: Christus zal hem wel genezen.  
Maar dan volgt er iets onverwachts. Het eerste woord dat Jezus spreekt 
wekt grote verbazing: “Heb goede moed, mijn zoon, uw zonden zijn u 
vergeven”. 

Jezus spreekt hier affectief: ‘mijn’ en ‘mijn zoon’ en Hij spreekt van 
zondevergeving. De vrienden hebben nochtans de lamme man niet naar 
een biechtvader willen brengen, wel naar een geneesheer. Ze zijn niet 
gekomen omdat hij gezondigd heeft; ze zijn gekomen omdat zijn 
lichaam verlamd is. 



Maar Christus kijkt en oordeelt anders. Het ziek of gezond zijn van het 
lichaam is voor God niet het belangrijkste, wél de gezondheid van de 
ziel. 

Jezus kijkt bij de lamme, en bij ieder van ons, door het lichaam heen, 
recht in de ziel. En daar, in de ziel, zit de eigenlijke verlamming die 
moet genezen worden. 
Wanneer het lichaam overgeleverd wordt aan ziekte dan is dat erg. Maar 
wanneer de ziel ver verwijderd is van God, is dat veel erger. Dan pas is 
er groot gevaar. Dit is de hoofdreden waarom Jezus hier ingrijpt. 

De omstaanders, een massa volk en Zijn belagers, zijn verbaasd dat 
Jezus het waagt een goddelijke afstand te overbruggen en opeist wat aan 
God toekomt, namelijk de macht om zonden te vergeven. Ze voelen dit 
aan als een godslastering. Jezus is toch maar een mens. 

Jezus lokt hier een reactie uit die Hem de kans zal geven zich te 
onthullen als de ‘Mensenzoon’. De term “Mensenzoon” roept immers de 
gestalte op van de goddelijke rechter van de eindtijd. Dat vinden we bij 
Daniël 7, 13-14. Door zich ‘de Mensenzoon’ te noemen legt Jezus de 
nadruk op Zijn transcendente messianiteit. 
Jezus doorziet de gedachten van Zijn tegenstanders terwijl Hij de nadruk 
legt op Zijn goddelijke macht.  
Zelfzeker en met een majestatische kalmte vraagt Hij aan de Farizeeërs: 
“Waarom broeit er kwaad in uw hart? Wat is gemakkelijker om zeggen: 
uw zonden zijn u vergeven of sta op en wandel?”. 

Zij mogen weten dat Hij, de Mensenzoon, macht heeft op aarde om 
zonden te vergeven, goddelijke macht die verhuld zit in Zijn menselijke 
gedaante.  
Jezus treedt hier op als de ‘Godmens’. 

Dit is voor de omstaanders ofwel een serieuze godslastering of het is de 
waarheid. Met een paar woorden goddelijke macht opeisen kan per slot 
van rekening iedereen die het niet zo nauw neemt met godslasteringen. 
Maar een bewijs leveren door van het ene op het andere moment een 
lamme te genezen, kan slechts hij die de goddelijke macht ook werkelijk 
bezit. 



Zo wordt het kleinere, de genezing van het lichaam, een teken voor het 
grotere, de genezing van de ziel. Ook hier is het wonder weer een teken. 
De beide uitspraken van Christus vinden hun samenhang niet alleen in 
het teken waardoor het uiterlijke gebeuren het innerlijke openbaart, maar 
er is ook een wezenlijke samenhang. 

Zonde en ziekte staan sinds de zondeval van Adam en Eva, met elkaar in 
verband. Alleen en zonder God ligt elke mens gebroken in de afgrond. 
Noch hijzelf, noch iemand anders kan hem hieruit bevrijden, hem weer 
omhoog trekken. 

De lamme in dit evangelie is een beeld van ons. Zo waren ook wij 
verlamd in onze ziel, totdat God ons genas door het Doopsel. 

Nog steeds is er veel verlamd in onze ziel. De wereld, het ik en de lagere 
natuur zijn als loodzware gewichten die onze ziel naar de grond trekken, 
zodat we ons moeilijk zonder Gods hulp kunnen verheffen.  
Daarom heeft Christus de sacramenten ingesteld: het sacrament van de 
Biecht om ons op te richten en de H. Eucharistie om ons steeds nieuwe 
veerkracht te geven en ons van onze geestelijke verlamdheid te genezen. 

Zoals de lamme gaan we, na het wonder van de zondevergeving in het 
sacrament van de H. Biecht, met lichte tred heen om gezuiverd en 
sterker dan voorheen als christen te leven. 
De macht van Christus om wonderen te doen wordt in dit evangelie 
aangevuld met de macht om zonden te vergeven. Daarom staat de mens 
die Christus volgt hier op aarde niet met één voet in het donkere graf, 
maar reeds met één voet in de hemel.  
Ook nu en voor ons doet God iedere dag wonderen. Het grootste wonder 
voor ons iedere dag is Zijn neerdalen tijdens de consecratie van de H. 
Mis’. 

Daar zijn wij zo dadelijk weerom de gelukkige getuigen van. Amen. 
                                                  Homilie Pastoor Van der Voort (+ 2011) 

 
 



 

Wij willen geen Kerk die zich aanpast aan de wereld, maar een Kerk 
die de wereld bekeert tot God !    G.K. CHesterton 

De vijanden van God en de Kerk, de ketters en de schismatieken, mogen 
en moeten wij omwille van onze trouw aan God en Zijn Openbaring, 
terecht wijzen en ze tot de waarheid brengen.  Als wij roepen: Dat is een 
wolf die de kudde nadert, dan doen we aan naastenliefde.  

           Franciscus van Sales 
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