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 1 - SI T UAT I EPLAT EN (PRIN T DEZE PLAT EN REC TOVERSO AF ME T DE OPEENVOLGENDE PAGINA)

 2 - E T EN ME T STOKJ ES

 3 - J EZUS GENEEST EEN VERLAMDE MAN











































 BIJ LAGE 2 EN 3 - E T EN ME T STOKJ ES / J EZUS GENEEST EEN VERLAMDE MAN

Eten met stokjes

In het oude China gebeurde het dat geesten de mensen bij wijze van gunst bijzondere ervaringen lieten meemaken. 
Een wijze oude Chinees mocht zo met zijn overleden vader een bezoek brengen  aan de hemel en de hel. De eerste 
plek waar hij aankwam was  zeer luxueus. Er was voedsel en drank in overvloed. De man beleefde er enkele zalige 
dagen. Hij vond het echter wel vreemd dat niemand van al die luxe scheen te genieten. Na een tijdje vroeg de man aan 
een opzichter of er geen werk was om te doen. De opzichter antwoordde dat werk het enige was dat ze niet konden 
geven. “Dan had ik evengoed in de hel kunnen zijn”, antwoordde de man. De opzichter zei zacht: “Waar denkt u dat 
u bent?”

De geest nam de man mee naar een andere plek. Hij zag overal bleke, vastgebonden en uitgehongerde mensen zitten. 
Mannen en vrouwen zaten uitgehongerd rond een berg heerlijke rijst. Het enige gereedschap dat ze hadden om te 
eten waren stokjes, zolang als peddels. Het was onmogelijk daarmee te eten. Een enkeling probeerde wat rijst met de 
twee stokjes omhoog te houden boven zijn hoofd. De rijst viel elke keer op grond. De mannen en vrouwen die in de 
buurt zaten, vlogen op de rijst die gevallen was. Met hun vastgebonden middel geraakte ze al niet ver. Samen met de 
rijst aten ze ook de viezigheid die op de grond lag. 
Dit is weer een beeld van de hel. “Wanneer laat je me nu eindelijk de hemel eens zien?” Plots stond de oude wijze 
Chinees op dezelfde plek. Er was nog steeds geen luxe, maar die wenste de man ook al lang niet meer. In plaats van 
bleke, vastgebonden en uitgehongerde mensen zag hij nu gezonde, goedlachse mensen. De berg rijst was dezelfde en 
niemand was nog vastgebonden. Ook de etensstokjes waren nog steeds onmogelijk lang. De man vroeg hoe mensen 
op dezelfde plek en met dezelfde mensen  zo verschillend konden leven? “Ze hebben elkaar losgemaakt omdat ze 
elkaar vertrouwen”, sprak de geest. “Ze vertrouwen elkaar omdat ze hebben geleerd elkaar niet tegen te werken 
maar samen te werken, voor elkaar.” De man kon nog zien hoe de verschillende mensen elkaar te eten gaven. Met de 
enorme stokjes voedden ze de man of vrouw die tegenover hen zat.

Jezus geneest een verlamde man (Marcus 2, 1-12)

Wanneer Jezus een paar dagen later weer in Kafarnaüm is, hoort men dat Hij thuis is. Er komen zoveel mensen 
naar Hem toe dat ze zelfs niet meer bij de deur kunnen komen. Vier mannen komen hun vriend bij Hem brengen. 
Hij is verlamd. Omdat ze door de vele mensen niet bij Jezus kunnen geraken, dragen ze hem voorzichtig langs de 
buitentrap naar omhoog. Daar maken ze een gat in het dak, vlak boven het hoofd van Jezus. Langzaam laten ze hun 
vriend naar beneden zakken. Wanneer Jezus hun geloof ziet, zegt Hij tegen de verlamde: ‘Vriend, uw zonden worden 
u vergeven.’ Nu zitten daar een paar Schriftgeleerden die zeggen: ‘Hoe kan die Jezus nu zoiets zeggen? Wie anders 
dan God kan zonden vergeven?’ Jezus heeft hen gehoord. Hij vraagt: ‘Wat hebben jullie daar nu eigenlijk tegen? Wat 
is eenvoudiger? Tegen de verlamde te zeggen: “Uw zonden worden vergeven”, of te zeggen: “Sta op, pak uw bed op 
en loop?” Dan zegt Hij tegen de verlamde man: ‘Sta op, pak uw bed op en ga naar huis.’ En de man staat op, neemt 
zijn bed en gaat weg voor het oog van iedereen. De mensen die dit zien, zijn verbaasd en loven God. ‘Zoiets hebben 
we nog nooit gezien’, zeggen ze.


