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Langzaam maar zeker komen we in de sfeer van de veertigdagen naar Pasen. De drie 

zondagen die voorafgaan aan de aswoensdag noemen we wel de voorvasten. En dat is het 

moment waarop we in de kerk het verhaal van de opstanding van Lazarus lezen. Een 

geheimzinnig verhaal, troostrijk dat zeker, maar het roept ook vragen op,  vooral als ook 

wijzelf worden getroffen door een aangrijpend verlies. Wij zouden dan zoiets ook wel willen 

meemaken, maar we weten dat dat niet zomaar zal gebeuren. Wat vertelt het ons dan? Zou er 

een diepere betekenis achter dit verhaal kunnen zitten waar ook wij mee uit de voeten 

kunnen?  

We vallen binnen in een familiedrama. Ergens in een dorpje Bethanië wonen twee zussen en 

een broer met elkaar in één huis. Dit huis ligt op een paar kilometer afstand van Jeruzalem. 

Kennelijk was Jezus hier een graag geziene gast wanneer hij naar de tempel ging. In het 

evangelie naar Lucas ( Lucas 10) hebben we hier al over gehoord. Toen ging het over die ene 

zus Martha die zich het vuur uit de sloffen liep om iedereen te bedienen,  terwijl die andere 

zus Maria rustig zit te luisteren naar Jezus. Martha ergerde zich groen en geel en riep Jezus 

erbij... u ziet toch dat ik alles alleen moet doen, kunt u mijn zuster niet zeggen dat ze me moet 

komen helpen...... 

Dat huis in dit dorpje bij Jeruzalem is een levendige plek waar de deur openstaat, een huis 

waar zussen elkaar soms in de haren vliegen, er wordt gegeten, gedronken, geleefd en geleerd. 

Er is dynamiek en er is heel veel liefde. U hoorde het al... Maria is degene die Jezus met olie 

heeft gezalfd en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd. En nu zijn die zussen heel erg 

bezorgd. Want hun broer is ziek, ten dode toe...  

In het evangelie naar Lucas hebben we niet alleen van die twee zussen gehoord, maar ook de 

naam Lazarus is daar al gevallen. In die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus 

(Lucas 16).  Lazarus is in de gelijkenis de bedelaar die hoopte om een paar kruimels te mogen 

eten van de tafel van de rijke. Bij leven kreeg hij niks. Maar later, aan die andere zijde waar 

we als mens niet zomaar kunnen komen, waren de rollen omgedraaid. Toen werd Lazarus 

vertroost in de schoot van Abraham en de rijke die we niet bij name kennen, had het Spaans 

benauwd en leed hevige pijn...   

Zo vertelt de bijbel dat God die arme Lazarus bij name kent en hem vertroost. En dat de 

Eeuwige Lazarus al veel eerder had gezien, dan dat Lazarus zelf in de gaten had.  En nu horen 

we hoe die  twee zussen ten einde raad iemand naar Jezus sturen. Heer, uw vriend is ziek.  

Jezus hield van Martha, van Maria en van Lazarus. Het zijn gelovige mensen. Daarmee 



bedoelen we niet dat ze allerlei onbewijsbare dingen voor waar aannemen, maar dat ze leven 

in vertrouwen. Ze zijn energiek en zien Jezus graag in hun huis. Ze merken dat zijn woorden 

hen goeddoen. Maar van Lazarus hebben we tot nu toe nog niets gehoord. Het lijkt erop dat 

hij dat hoge tempo van die zussen niet bij kan benen. In dit liefderijke huis is hij onbedoeld 

toch de achterblijver,  de arme. Hoe bevlogener de zussen, hoe meer zijn licht uitdooft. Zo 

kan dat gaan, ook in een inspirerende omgeving. Levensenergie, vitaliteit, gelovig 

vertrouwen, het is allemaal heel kwetsbaar. Het kent z’n ups en zijn downs. Het is niet altijd 

makkelijk om te zeggen waar dat nu aan ligt.  

Misschien krijg  je juist het gevoel  dat je er maar een beetje bij bungelt wanneer anderen er 

vol van zijn. Of er is in je leven zoveel gebeurd en er waren zoveel dingen anders dan je had 

gedacht of gehoopt, dat je eronder bent bezweken. En je ziet het gewoon niet meer zo zitten. 

Geloof kan ziek worden en sterven. Je kunt voor het oog prima functioneren, maar van binnen 

ben je leeg, koud en alleen...  

Vincent van Gogh schilderde dat prachtige schilderij, de opstanding van Lazarus toen hij in de 

kliniek van St Remy zat, zo ongeveer een jaar voordat hij waarschijnlijk door zijn eigen hand 

stierf (1889). Depressief en uitgeblust als Lazarus die al vier dagen in het graf lag, niet 

gebalsemd en in staat van ontbinding. Lazarus had zijn gezicht met dat baardje. Hij herkende 

zich in Lazarus... zo kun je je dus voelen. 

En dat is voor degenen die dichtbij Lazarus staan nog niet zo makkelijk op te lossen. Dat 

komt vaker voor in de bijbel. We zien goede vrienden worstelen... met die verlamde man op 

dat bed, die zijn ene voet niet meer voor de andere krijgt. We zien die vijf meisje met hun 

brandende lampjes die de olie niet willen - maar ik denk eerlijk gezegd niet kunnen - 

overgieten in de uitgebluste  lampjes van die andere vijf. En zo staan  ook die zusters  met de 

handen in het haar en ze sturen iemand naar Jezus. Heer, uw vriend is ziek... uw vriend. 

Ik vind dat een ontroerend zinnetje. Het staat er nadrukkelijk zo en niet andersom. Kunt u het 

zich voorstellen dat Jezus u zijn vriend noemt, die stille, achtergebleven Lazarus, lang niet zo 

bij de hand als zijn zussen...  die arme man die maar weinig papieren heeft om in deze wereld 

zichzelf te redden. En het duurt een tijdje voordat Jezus in beweging komt. Maar toch... 

terwijl het naar de mens gesproken alleen maar slechter wordt, weet Hij van de nood in het 

huis van deze zussen en hun broer...  

Als hij in de verte verschijnt, komen ze naar hem toe met hun verwijt en hun wanhoop... Heer 

als u hier was geweest dan  zou mijn broer niet gestorven zijn. De zussen zijn teleurgesteld. 

Ze worstelen met pijn en woede. Heftige emoties... Zo had het niet hoeven gaan. Zo had het 

niet mogen gaan. Dit hebben wij niet verdiend. Was er maar een vaccinatieprogramma 



geweest, hadden de artsen maar dit of dat ... Was de Heer maar op tijd gekomen. Heel direct 

slingeren ze het de Heer in het gezicht. En Jezus staat naast hen en deelt hun verdriet...  

Ook ons geloof kan sterven. Ook wij kunnen ons afvragen waar we het allemaal voor doen of 

waar we het allemaal voor hebben gedaan. Ook wij kunnen ons afvragen waarom God er niet 

was. Maar ook als ons hart koud is, wanneer we bij wijze van spreken al vier dagen in het graf 

liggen, kan er van alles gebeuren. Dan kan die stem klinken, jij klein mensenkind kom naar 

buiten, het wordt de hoogste tijd dat we je losmaken van alles wat je bindt en benauwt. Kom 

maar in het licht.  

Maria, Martha en Lazarus gaan een weg van kruis en opstanding. En die weg gaan zij tot op 

het einde. De beker van het lijden drinken ze leeg tot op de bodem. Vroeg of laat kan dit ook 

van ons worden gevraagd. 

 Johannes heeft dit verhaal met opzet vlak voor de arrestatie en het lijden en sterven van Jezus 

geplaatst. Jezus is op een paar kilometer afstand van Jeruzalem. Voordat de hel losbarst is er 

dit kleine bemoedigende moment. Dat het paaslicht, het licht van de opstanding even 

doorbreekt.  Lazarus is een mens zoals wij allemaal, arm, behoeftig, kwetsbaar en hij  mag 

delen in de opstandingskracht van Jezus. Zijn verhaal is er tot eer van God, het is er om ons te 

troosten en ons te bemoedigen... het vertelt dat ook wij het leven zullen vinden, door de dood 

heen.  

Maak de doeken los en laat hem gaan, ja, zo kunnen we met elkaar kerk zijn, bevrijdend, 

elkaar oprichtend en bemoedigend... Zo kun je er als ambtsdrager zijn, op kleine en grote 

momenten... en die schoonheid van het ambt hebben jullie Marjo, Gerleen en Corrie ook 

ervaren.... Maar het is niet voor eeuwig. Alles in dit verhaal is nog voorlopig. Lazarus is 

opgewekt, maar jaren later gewoon van ons heengegaan. Hij is en blijft mens van deze aarde. 

Maar de bijbel vertelt hier van een kostbaar moment, waarop we even zagen hoe het leven is 

bedoeld, hoe de steen wordt weggerold en hoe we mogen stralen in het licht en alles wat ons 

op deze aarde kleinhoudt, knecht en beangstigt van ons afvalt. En op een of andere manier 

doet het ons toch goed en kun je ermee verder, wat de weg ook zal brengen. Amen  

 


