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Zie LuatS 12:34.

Zij overleggen in hun hart - het hart dat van richting 7
weet. Zij overleggen in hun hart, beantwoorden hun eigen
vraag (hoe?) door daar op voorhand reeds een uitspraak
over te doen. Ze zeggen: lasteren en maken hem onderwerp bij dit werkwoord. Niet hun overleggingen noemen
zij lasteren, maar dat wat zij het onderwerp van deze
geschiedenis horen zeggen: het vergeven van zonden. Dat
zou alleen God kunnen. Terwijl de passieve vorm (je zonden zijn je vergeven) grammaticaal toch volop de mogelijkheid biedt voor het handelen van God, voor wat God doet.
Zij blijken uit te gaan van een soort uitsluiting. jezus' woorden zouden aan God voorbijgaan - alsof het niet zo is, dat
de eigenschappen van God opdracht voor de mens zijn.
Of? Of moet de lezer zelf op het spoor van de vergeving
van zonden gebracht worden, nog geheel in het midden
latend wat zonde is? Dat is immers nog niet aan de orde
gesteld.

Geloven
Veelbetekenend moge het zijn dat de tekst, nu het gaat
over jezus die hun vertrouwen ziet, weer openlijk de naam
jezus neerschrijft, te zien geeft. En voor de tweede keer valt
de naam. Dan gaat het over twee zaken: hij kent in zijn
geest de overleggingen van hun harten en het vergeven
van de zonden. Dat daarbij de realiteit op nuchtere wijze
niet uit het oog verloren gaat, moge blijken uit de vraag:
Wat is gemakkelijker te zeggen? Twee mogelijkheden zijn
er. Zeggen sta op of zeggen je zonden zijn je vergeven.
Het is de vraag of het hier om een vraag gaat. Is de vraag
enkel retorisch of gaat het hier om de twee kanten van
dezelfde medaille?
jezus wacht het antwoord niet af. In hetzelfde spreken
keert hij zich tot de verlamde. En dat spreken is gemotiveerd door een opdat. Een doelstelling of bedoeling blijkt.
Opdat gij weten moogt dat de mensenzoon de macht
heeft op aarde zonden te vergeven. Daarmee is de nieuwe
leer met gezag, met macht (1 :22-27) in eerste instantie
ingevuld.
Het gaat over het vergeven van dat wat de tederheid van
het verbond tussen God en de mensen verbreekt, over het
weer als nieuw maken van het verbond. Het als nieuw
maken van het verbond, de vergeving van de zonden, de
verzoening tussen hemel en aarde, dat is het verhaal over
de macht van de zoon, van de mens op aarde. Wie niet
van gaan weet, de lamme, krijgt benen om te gaan en handen om te dragen.
De lamme krijgt te horen dat er voor hem opstanding is.
Opstanding, dat wil hier zeggen 'dragen wat hem droeg en
de weg naar huis gaan'. Waar jezus thuis is, blijkt er voor
de lamme 'opstaan en naar huis gaan' te bestaan. En hij
doet zoals hem gezegd is.
De taal wordt procesmatig of indringend: ten aanschouwe van allen. Bij de verandering op de berg (9:2)
komt hetzelfde 'ten aanschouwe van' voor.
Hij gaat naar buiten. De uit-gaande lijn wordt vastgehouden. En allen zeggen: Zoiets nog nooit gezien! Wat is er
dan te zien? Wie gelooft in de beweging van boven naar
beneden, gelooft in de vergeving van de zonden en de
macht om op te staan. Daarmee komt een woord binnen
bereik dat zeer bepalend zal worden in het evangelie.
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