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De eerste preek van de nieuwe predikant in Lahiru: Michael Mila Meha

Eind maart werd Micha Mila Meha bevestigd als predikant van de Vrije Kerk in 
Lamara. Deze gemeente heeft twee resorten, Lahiru en Wairara, elk met een eigen 
kerkgebouw en de kerk in Lamara als hoofdgebouw. Kadmiel Djami dient de gemeente 
in Lamara, Matthew Mangutu Wandir de gemeente in Wairara en Micha werd officieel 
tot predikant aangesteld voor de gemeente in Lahiru. Met de kerkenraad heeft Micha 
afgesproken om elke maand in alle drie de kerken een keer voor te gaan, maar 
na eerder zijn taak als Guru-Injil in Lahiri te hebben verricht is hij nu officieel de 
predikant van deze gemeente. Enige tijd na de dienst tot bevestiging ontving het SOS 
bestuur de intredepreek die Micha hield. Deze willen we graag met u delen zoals wij 
die van Micha ontvingen.

Lees: Lucas 5: 17-26
Tekst: Lucas 5: 18 - “Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een 
draagbed, die ze naar binnen wilden brengen om hem voor Jezus neer te leggen”.

Beste broer!
Het verhaal van de verlamde die wordt genezen, zoals verteld door Lucas in dit 
evangelie, is hetzelfde verhaal dat ook in andere evangeliën wordt verteld, namelijk 
de evangeliën van Matteüs en Marcus. Dit bevestigt dus voor elke lezer en luisteraar, 
zelfs voor ons vandaag, dat dit verhaal een verhaal is dat echt is gebeurd; het is waar 
dat verlamde mensen door Jezus werden genezen; het is waar dat Jezus ooit een 
verlamde man genas. De focus van onze aandacht bij het overdenken van Gods Woord 
op dit moment gaat echter niet over de genezing van een verlamde persoon, maar 
hoe een verlamde persoon kan zijn in de aanwezigheid van Jezus die hem genezing 
geeft. Op basis van bovenstaande tekst wordt duidelijk gesteld dat de verlamde 
man voor Jezus kon staan   omdat verschillende mensen hem droegen en voor Jezus 
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neerlegden. Een verlamde persoon is iemand die genezing nodig heeft. Ondertussen is 
Jezus een persoon die in staat is om te genezen, want er wordt gezegd: Gods kracht 
was met Hem, zodat Hij elke zieke kon genezen. Daarom heeft de verlamde Jezus 
nodig zodat hij genezing kan krijgen van zijn verlamde bestaan. Het zijn echter niet 
alleen verlamde mensen die Jezus nodig hebben, maar vele zielen die in hun bestaan   
Jezus nodig hebben in hun leven. Veel zielen moeten Jezus leren kennen, moeten 
door Jezus worden geholpen, moeten door Jezus worden getroost en gesterkt, moeten 
worden genezen, moeten door Jezus worden vergeven en moeten door Jezus worden 
gered. Zielen in dit soort bestaan   moeten naar Jezus worden gebracht, die hen kan 
geven wat ze nodig hebben. Breng zielen tot Jezus; dat is het thema van de prediking 
van Gods Woord voor ons vandaag. Aan de hand van dit thema staan   we op twee 
punten stil bij de tekst van Gods Woord, namelijk: 1. Wie brengt zielen tot Jezus? 2. 
Hoe zielen tot Jezus te brengen? Laten we met de hulp van de Heilige Geest nadenken 
over deze twee punten.

I. Wie brengt zielen tot Jezus?
Deze vraag leidt ons om te begrijpen wie de leiding heeft en verantwoordelijk is voor 
het brengen van zielen tot Jezus. Om dit te begrijpen moeten we luisteren naar wie de 
verlamde man voor Jezus bracht. In de tekst staat dat een verlamde voor Jezus kon 
staan   omdat meerdere mensen hem droegen en brachten en voor Jezus neerlegden. 
Sommige van deze mensen worden genoemd in aantal als 4 van hen in het evangelie 
van Marcus. Maar wie zijn deze vier mensen of meerdere mensen volgens deze 
passage? Waren het mensen die de verlamde hadden gekend? Zijn het naaste 
familieleden van een gehandicapte? Of waren ze zelfs de broers en zussen van die 
kreupele? Misschien. Maar wat wel duidelijk is, is dat sommige van deze mensen/deze 
vier mensen mensen zijn die een hart hebben voor anderen. Ze hebben een hart om 

anderen te dienen die Jezus nodig hebben in hun leven. Sommige van deze mensen 
zijn mensen zoals de apostel Paulus zei: Niet alleen denken aan hun eigen belangen, 
maar ook denken aan de belangen van anderen. Van sommige van deze mensen 
kunnen we bevestigen dat ze gelovigen waren. Toen ze in de tegenwoordigheid 
van Jezus waren, werd er gezegd: Jezus zag hun geloof. Dus, wie waren enkele 
van de mensen die de verlamde man voor Jezus brachten? Het zijn gelovigen. Alle 
gelovigen (wij als gelovigen) zijn dus mensen wiens plicht en verantwoordelijkheid 
het is om zielen die Jezus nodig hebben in hun leven tot Jezus te brengen. Daarom 
moet u vandaag, ook al wordt de bevestiging van de dienaar van het Woord van 
God hier uitgevoerd, niet denken dat de taak en verantwoordelijkheid om zielen tot 
Jezus te brengen de plicht en verantwoordelijkheid is van alleen de dienaar van het 
Woord van God. Weet alsjeblieft dat deze plicht en verantwoordelijkheid de plicht en 
verantwoordelijkheid is van ons allemaal als gelovigen. We zouden kunnen zeggen: 
Zei de Heer Jezus zelf niet dat niemand tot Mij kan komen tenzij hij wordt getrokken 
door Mijn Vader? We moeten echter ook weten dat wanneer God mensen tot Jezus wil 
trekken, Hij mij en jullie allemaal als gelovigen gebruikt. Kijk daarvoor om ons heen, 
kijk naar onze families en let op onze huishoudens. Zijn er zielen die Jezus nodig 
hebben in hun leven? Laten we ze bij Hem brengen.

II. Hoe zit het met het brengen van zielen tot Jezus?
Als we zielen tot Jezus willen brengen, is dat geen gemakkelijke zaak, maar een 
moeilijke zaak. Veel uitdagingen aangegaan en ervaren. Dat kunnen we weten 
wanneer sommige mensen verlamde mensen voor Jezus brengen. Voor sommige van 
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die mensen is het niet gemakkelijk. 
Ze werden niet alleen uitgedaagd 
door de situatie van de persoon die 
helemaal niet kon lopen, ze moesten 
hem ook meenemen in zijn bed. Ze 
moesten tijd en energie opofferen om 
de verlamde man te dragen. Ze konden 
hem niet eens rechtstreeks bij Jezus 
brengen omdat veel mensen de deur 
blokkeerden van het huis waar Jezus 
was. Er zijn dus zoveel uitdagingen/
obstakels die zich voor ons voordoen, 
die we ervaren wanneer we zielen die 
Jezus nodig hebben bij Jezus brengen. 
De uitdaging kan komen van de mensen 
die we brengen of van onszelf als 
dragers, zelfs van de mensen om ons 
heen, zodat we niet gemakkelijk zielen 
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tot Jezus kunnen brengen. Toch moeten we ijverig werken totdat uiteindelijk zielen 
tot Jezus kunnen worden gebracht. We luisteren naar hoe sommige mensen, wanneer 
ze een verlamde dragen, ijverig proberen (nooit opgeven), ook al moeten ze naar 
het dak van het huis klimmen, toch doen ze het zodat ze eindelijk de verlamde voor 
Jezus kunnen plaatsen. Het is ook noodzakelijk dat onze inspanningen ijverig zijn om 
zielen tot Jezus te brengen. En dit kan niet door slechts één persoon worden gedaan. 
Je kunt je voorstellen dat slechts één van de verschillende mensen ijverig probeerde 
de verlamde man te brengen. Het was dus zeker niet mogelijk om de verlamde man 
voor Jezus te brengen. Evenzo kan het niet zijn als alleen een dienaar of een kerkraad 
ijverig probeert om zielen tot Jezus te brengen, maar wij als gelovigen samen en hand 
in hand ijverig proberen om zielen in nood te brengen.

Tot slot, laten we ons als gelovigen allemaal genoodzaakt voelen om zielen tot Jezus 
te brengen. Ook al zijn er uitdagingen die zich voor ons voordoen, geloof dat God 
machtig is, Hij is in staat om ons te helpen. Laten we in onze gebeden op onze knieën 
vallen voor de Heer en om de hulp van de Heer vragen, zodat we standvastig zullen 
zijn in het aangaan van alle uitdagingen die voor ons komen te staan   wanneer we 
zielen tot Hem brengen.
Amen.

Micha Mila Meha


