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titel: Sta op uit de schuld. 
Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Een man loopt door de straten van Jeruzalem en gaat in de tempelpoort staan. Hij 
roept en spreekt, zijn woorden verwaaien niet, in ieder geval hoort hij zelf zijn 
woorden, woorden die niet mooi zijn. Niemand heeft berouw over het kwaad, 10 
niemand die zegt: “Hoe kon ik dit ooit doen?” Geen vrolijke woorden, geen vrolijke 
taal, niet om aan te horen. Woorden van Jeremia. 
 
Jeremia leefde in een tijd van dreiging, de koningen van Juda werden steeds meer 
bedreigd, zoals het volk bedreigd werd door de opkomst van Babel en de dreiging 15 
van de ballingschap. Jeremia spreekt als profeet over de wantoestanden in het land 
en onder het volk. De woorden “leugen” en “bedrog” klinken om de haverklap. Het 
bedriegen zit de mensen onder de huid, het is als een ziekte, ze worden er moe van, 
maar kunnen haast niet anders. De tong is als een boog, een wapen, de tong is 
afgericht op liegen. Waar is de waarheid? 20 
 
Ja, en nog meer: Ze verklaren de wond van mijn volk lichtvaardig voor genezen, ze 
zeggen “vrede”, maar het is geen vrede. Alweer leugen en bedrog, zeggen dat het 
goed is, en het is niet goed, zeggen dat het klopt, zeggen dat het goed gaat met het 
land en met het volk en het klopt niet. En gold dat alleen voor Jeremia's tijd en plaats, 25 
voor Jeruzalem in de 6e eeuw voor Christus? Of geldt dat vaker?  
Liegen, je moet het niet doen, maar het gebeurt veel vaker. Of, misschien niet liegen 
maar de waarheid enigszins comfortabel brengen. Mijn oudste zoon kwam terug uit 
India en had daar ontdekt dat men antwoorden geeft waarvan men denkt dat ze 
gewenst zijn. Hoe gaat het met het onderzoek, lukt het? Jazeker aan het einde van 30 
de week is het klaar. Maar aan het einde van de week was het niet klaar, was er zelfs 
helemaal geen onderzoek geweest. Zo gaat het in India blijkbaar. En dan kun je op 
zijn nederlands reageren en boos worden, want je hebt de waarheid niet gehoord, 
maar dat helpt niet. Antwoorden geven waarvan men denkt dat ze gewenst zijn. Met 
“ja” antwoorden, ook als het eigenlijk “nee” is. In de Achterhoek heb ik dat ook wel 35 
eens meegemaakt. En de Achterhoek is hier niet ver vandaan.  
 
Ik las in de krant dat er een proces komt omtrent de verkeershinder rondom Schiphol. 
Een rapport zou bewust veranderd zijn. Dat is dan een vorm van liegen. Maar als het 
rapport niet bewust veranderd is, is het van de tegenpartij een vorm van laster. We 40 
wachten het af.  
Maar is dat liegen? Ik bedoel...de waarheid iets te comfortabel brengen, is dat 
liegen? Het is niet de waarheid zelf, dat is waar. Maar het ligt in het verlengde van de 
mensen die denken dat ze de waarheid zeggen maar zich vergissen. Je denkt dat je 
nog brood genoeg hebt en zegt dat ook, maar het is niet waar. Je hebt je vergist. En 45 
toen rond Prinsjesdag 2017 gezegd werd dat iedereen er komend jaar op vooruit 
gaat, toen meende men dat ook. Nu blijkt dat degenen die minder verdienen dan 
€20.000 per jaar juist iets meer belasting gaan betalen en zij ook te maken krijgen 
met een verhoging van de BTW van het laagste tarief. En krijgen alle ouderen het 



beter? Ook dat is de vraag. Maar om dat nu een leugen van de overheid te noemen, 50 
een bewuste verdraaiing van de feiten, dat lijkt me een brug te ver. Het is niet 
allemaal waar gebleken. Het gaat duidelijk minder goed met het land als op 
Prinsjesdag werd gezegd. Het is niet de vrede, die men uitsprak. Maar een bewuste 
leugen was het niet. Tenminste, daar ga ik vanuit. Wel, los van onwaarheden of 
leugens, lijkt het me bijzonder onverstandig om het BTW-tarief op groente, fruit en 55 
brood te verhogen. Om allerlei redenen en ik zou ons nieuwe kabinet willen 
oproepen om daar nog eens heel goed naar te kijken. Doe het maar niet.  
 
Er is een man in zijn eigen stad. De man, Jesus, ziet een paar mensen een verlamde 
bij hem brengen, Jesus ziet hun geloof en spreekt de woorden: uw zonden worden u 60 
vergeven. De zonden van de verlamde. Je zou haast denken dat er toch 
gesuggereerd wordt dat de verlamming het gevolg van zonde is, het gevolg van 
schuld. En op meer plaatsen in de Bijbel, in meer verhalen zou je die suggestie 
kunnen zien. Nou ja, we weten wel beter. Er zijn natuurlijk voorbeelden van mensen 
die bewust ongezond leven en na verloop van tijd ziek worden of misschien zelfs 65 
verlamd, maar dat is geen algemeen feit. Ziekte, verlamming, het is vaak niet meer 
dan domme pech. En dus niet het gevolg van zonde of schuld.  
 
Andersom kan wel, kan heel goed. Schuld kan je verlammen. Zeker als je terdege 
weet dat je schuld hebt. Schulden kunnen je verlammen, ook als ze ontstaan zijn 70 
door domme pech. En zeker ook als ze steeds maar oplopen, door aanmaningen met 
boetes, rente die ver boven de spaarrente uitkomt, administratiekosten en noem het 
allemaal maar op. In onze tijd heeft het geld een grote macht en dat kan verlammend 
zijn. In onze tijd gaan we soms met mensen om alsof het alleen maar 
productiemiddelen zijn, moderne slaven, die maar moeten afwachten hoe de flexwet 75 
voor hen uit pakt, moderne slaven, van wie het mens-zijn bijna ontkend wordt, alleen 
maar een cijfer op een loonlijst en wie te oud wordt kan weg, terwijl je geacht wordt 
door te werken tot wie weet hoe lang. Schuld, onze samenleving heeft op deze 
manier schuld, een schuld die verlammend kan zijn, een schuld die te maken heeft 
met ontkenning, bijna met leugen. Want de mens is meer dan een getal of een 80 
verzameling getallen, de mens is meer waard dan geld of bezit en wie dat ontkent in 
woord of daad, die zit dichtbij leugen en bedrog.  
 
En je eigen schuld kan je verlammen, de schuld ten opzichte van de ander. Het kan 
de ander ook verlammen, de ander waarbij je in het krijt staat. Maar dat is het einde 85 
niet.  
 
Jesus ziet het geloof van de mensen, van de vrienden die het draagbed dragen met 
de verlamde. Jesus spreekt woorden van vergeving en gaat daarmee in tegen de 
geldende regels. Alleen God kan vergeven, tenminste als het om zonden gaat, 90 
zonden in hun algemeenheid. En deze man, deze mens, deze Jesus spreekt deze 
woorden. Blasfemie, godslasterlijke taal. De gedachten van de schriftgeleerden zijn 
waar, zijn precies volgens de wetten, regels en voorschriften. Hoe haalt deze Jesus 
het in zijn hoofd om dit te zeggen? Hij is immers God niet. Nee, hij is God niet, maar 
God spreekt door hem, zoals God spreekt door die andere man, door Jeremia. De 95 
schuld is het laatste niet. Onwaarheden zijn het laatste niet, leugens om bestwil, het 
comfortabel brengen van de waarheid net naast de waarheid, het hoeft het laatste 
niet te zijn. Slavernij is het laatste niet, ook de moderne slavernij niet.  
 



Sta op uit de schuld, en de man staat op, als gevolg van de woorden van Jesus, 100 
maar ook vanuit zijn eigen kracht. Sta op uit de schuld en daarmee gaat de verlamde 
ons voor, daarmee gaat Jesus ons voor deze wereld door. Sta op uit de schuld en dit 
mag duidelijk zijn: Jesus gelooft het, zoals God er in gelooft dat het kan, dat wij 
mensen dat kunnen. Opstaan, opstaan uit de verlamming, de verlamming die ons 
bekneld van tijd tot tijd.  105 
 
Er staat een man in de tempelpoort die roept en spreekt, die ook spreekt over 
beroemen. Beroem je niet op je wijsheid, je kracht of je rijkdom, beroem je op het feit 
dat je God kent en dat God liefde is. En die liefde, die laat je opstaan, reikt je als het 
ware de hand, ook door de woorden van een mens, de woorden van de 110 
mensenzoon, die ook Gods zoon genoemd wordt. Of door woorden van de mens die 
je ziet zoals je bent, in Gods naam. Amen.  
 


