
De Heere Jezus en een verlamde man 
 
Heb jij vandaag ver gelopen? 
Niet ver? 
Misschien heb jij niet ver gelopen, maar toch wel gelopen. 
Wat fijn dat je kunt lopen. 
Er zijn jongens en meisjes die niet kunnen lopen, omdat ze gehandicapt zijn. 
Gehandicapte jongen en meisjes zitten vaak in een rolstoel. 
Soms kunnen ze zelf met hun rolstoel rijden en soms duwt iemand anders. 
Als je wat groter wordt, krijg je ook wel eens een elektrische rolstoel. 
In een rolstoel kunnen gehandicapten toch nog ergens komen. 
 
In de vertelling die nu volgt, gaat het  over een gehandicapte man. 
Heeft de gehandicapte man ook een rolstoel? 
Nee. 
Het gaat over een man uit de Bijbel. 
Toen die man leefde, waren er nog geen rolstoelen. 
 
De man uit de Bijbel kan niet lopen. 
Hij is verlamd. 
Als je verlamd bent, heb je geen kracht in je benen om te lopen. 
Dat is erg. 
 
Gelukkig heeft de man vier vrienden, die aardig voor hem zijn. 
Op een dag gaan de vier vrienden naar hun verlamde vriend. 
Ze zeggen tegen hem:”Ga je met ons mee?” 
Dat kan toch niet, hij kan niet lopen. 
Nee, hij kan niet lopen, dat weten zijn vrienden. 
Maar deze vrienden bedenken een plan om hun verlamde vriend toch mee te nemen. 
 
De vrienden zeggen :”Luister eens, weet je Wie er in de stad Kapernaüm is? De 
Heere Jezus. Hij is in een huis. Er gaan veel mensen naar Hem luisteren. Hij maakt 
ook zieken gezond. Wij willen jou naar de Heere Jezus dragen. Wij geloven dat Hij 
jou beter kan maken.” 
 
Wat doen de vier vrienden? 
Ze leggen hun verlamde vriend op een dun bedje. 
Dan dragen ze samen hun verlamde vriend naar het huis waar de Heere Jezus is. 
Om Hem gaat het. 
Alleen de Heere Jezus kan de verlamde man gezond maken. 
Dat geloven ze allemaal. 
 
De vrienden komen bij het huis. 
Ze willen naar binnen. 
Maar…er is een groot probleem. 
Er staan veel mensen voor de deur. 
Opzij mensen, opzij, daar komt een zieke, die moet bij de Heere Jezus zijn. 
Nee, niemand gaat weg. 
De vier vrienden kunnen niet naar binnen. 
 



Wat moeten de vier vrienden nu doen? 
Moeten ze terug naar huis? 
Nee, de vier vrienden gaan niet terug naar huis met hun verlamde vriend. 
Ze moeten bij de Heere Jezus zijn. 
 
De vier vrienden zijn slim. 
Ze kijken naar het huis. 
Aan de zijkant van het huis is een trap naar boven. 
De vier vrienden zeggen :”Kom, we gaan de trap op naar boven, naar het platte dak.” 
 
De vrienden dragen hun verlamde vriend voorzichtig naar boven. 
Ze leggen hem neer, op het platte dak. 
Wat doen de vrienden? 
Ze maken eerst een opening ( een gat) in het platte dak. 
Dan pakken ze het bedje op waar hun verlamde vriend op ligt en laten hem 
voorzichtig naar beneden zakken. 
Beneden komt de verlamde man precies voor de voeten van de Heere Jezus te 
liggen. 
Dat is op de goede plaats. 
 
De mensen die in huis zijn kijken verbaasd. 
Wat gebeurt er? 
Er komt een man  van boven naar beneden. 
Door een opening in het dak. 
 
De Heere Jezus ziet de verlamde man voor Zijn voeten liggen. 
De Heere Jezus kijkt ook in het hart van de man. 
In het hart kijken, kan de Heere Jezus alleen. 
Wat ziet de Heere Jezus in het hart van de verlamde man? 
De Heere Jezus ziet dat deze verlamde man gelooft dat Hij hem gezond kan maken. 
De Heere Jezus kijkt ook in het hart van de vier vrienden. 
De vrienden geloven ook dat de Heere Jezus hun verlamde vriend gezond kan 
maken. 
Het geloof van de vrienden en van de verlamde man, hebben ze eerst van de Heere 
Jezus gekregen. 
Daarom geloven ze dat de Heere Jezus een wonder kan doen. 
Een wonder is werk van de Heere Jezus en niet van mensen. 
 
De verlamde man ligt op de grond. 
Hij ligt aan de voeten van de Heere Jezus. 
Op de goede plaats. 
Er is geen andere plaats waar de verlamde man geholpen kan worden. 
Niemand van de mensen kan zijn zonden vergeven. 
Niemand van de mensen kan zijn ziekte beter maken. 
Alleen de Heere Jezus kan wonderen doen. 
En dat Hij dat doen kan, gelooft de verlamde man. 
 
De verlamde man weet dat zijn zonden nog erger zijn dan zijn ziekte. 
Nu gebeurt er een groot wonder. 
Als er een wonder gebeurt, moet je zelf niets doen, dan doet de Heere Jezus alles. 



 
De Heere Jezus zegt eerst:”Zoon, uw zonden zijn u vergeven.” 
Zonden vergeven is het belangrijkste. 
 
 
 
Zonden vergeven kan alleen de Heere Jezus, omdat Hij de Zoon van God is. 
 
Niet alle mensen geloven dat de Heere Jezus de Zoon van God is. 
Sommige mensen kijken boos als de Heere Jezus zegt:”Zoon, uw zonden zijn u 
vergeven.” 
 
Welke mensen kijken boos? 
De schriftgeleerden. 
Dat zijn de leiders uit de tempel. 
De schriftgeleerden denken dat de Heer Jezus liegt. 
Dat is erg. 
De schriftgeleerden geloven niet dat de Heere Jezus de Zoon van God is. 
Ze geloven niet in de Heere Jezus. 
 
Wie niet in de Heere Jezus gelooft met zijn hart , is geen kind van God, maar een 
kind van de duivel. 
Dat is erg. 
 
Hoe is het in jouw hart? 
Denk er eens goed over na. 
 
Als je een kind van de duivel bent, is je  hart donker. 
Donker van de zonde. 
Als je hart donker is van de zonde, heeft de duivel je in zijn macht. 
Weet je wat er moet, maar ook kan gebeuren? 
De Heere Jezus kan ons uit de macht van de duivel verlossen en ons een nieuw hart 
geven. 
Daarom moet je altijd bidden om een nieuw hart. 
Wie een nieuw hart krijgt, hoort bij de Heere Jezus. 
Wie bij de Heere Jezus hoort, is echt gelukkig. 
Echt gelukkig kan alleen de Zoon van God jou maken. 
Hij is de Gelukkigmaker, of de Zaligmaker. 
 
De Heere Jezus weet wat de schriftgeleerden denken. 
Ze denken dat de Heere Jezus liegt. 
Hij zegt:” Denken jullie dat Ik lieg? 
Nee, Ik lieg niet. 
Ik heb macht om zonden te vergeven en zieken gezond te maken.” 
 
De Heere Jezus kijkt weer naar de verlamde man. 
Hij zegt:”Sta op, neem je bed op en ga heen naar je huis.” 
Gelijk krijgt de verlamde man kracht in zijn benen en in zijn armen. 
Hij staat op. 
De man is gezond!  



Er gebeurt een groot wonder. 
Zijn zonden zijn vergeven en hij is gezond. 
Dat is het werk van de Heere Jezus, de Zoon van God. 
 
Alle mensen zien de man lopen. 
Ze zeggen :” Die verlamde man loopt!  
Dat hebben wij nog nooit gezien.” 
 
Nee, zo’n groot wonder kan alleen de Zoon van God. 
 
 
 
 
Lees uit de Bijbel : Markus 2:1-12 
Geef antwoord op de vragen! 
 
In welk vers uit Markus 2 kun je lezen 
waar de Heere Jezus is? 
Wat doet de Heere Jezus in het huis?   (vers2) 
Wie wordt er bij de Heere Jezus gebracht?  (vers3) 
Hoe komen ze bij de Heere Jezus?   (vers4) 
Wat zag de Heere Jezus in het hart 
van de verlamde man en zijn vrienden?   (vers5) 
De Heere Jezus doet twee dingen. 
Wat zijn die twee dingen? 
Wat is het belangrijkste? 
Wie geloven niet dat de Heere Jezus 
de Zoon van God is? 
De Heere Jezus laat zien dat Hij macht 
heeft om wonderen te doen. 
Wat gebeurt er? 
Wat kan de man nu?     (vers12) 
Wat zeggen de mensen 
 
 
 


