
Preek 25-03-2019 ds. W. Westerveld  Lezing: 
 

Uit Johannes 11 (Naardense Bijbel) 
 

1 Maar er is iemand ziek geweest:  
Lazarus, uit Betanië,  
uit het dorp van Maria  
en haar zuster Marta.  
(…) 

3 Dan zenden de zusters bericht aan hem  
en laten zeggen:  
heer zie, hij wiens vriend gij zijt is ziek!  
(…) 

17 Als Jezus dan aankomt vindt hij hem  
reeds vier dagen toevende in het graf.  
(…) 

20 Zodra Marta dan hoort dat Jezus aankomt,  
gaat zij hem tegemoet;  
maar Maria is in het huis blijven zitten.  
21 Dan zegt Marta tot Jezus:  
heer, als u hier was geweest  
zou mijn broer niet zijn gestorven;  
22 ook nu weet ik:  
wat u God ook zou vragen,  
God zal het u geven!  
23 Jezus zegt tot haar:  
hij zal opstaan, je broer!  
24 Marta zegt tot hem: ik weet dat,  
omdat hij zal opstaan bij de opstanding  
ten laatsten dage!  
25 Jezus zegt tot haar:  
ík ben  
de opstanding en het leven;  
wie gelooft in mij zal leven,  
ook als hij sterft;  
26 en al wie leeft en gelooft in mij  
zal niet sterven tot in de eeuwigheid;  
gelóóf je dat?  
27 Zij zegt tot hem: ja, Heer,-  
ík ben gaan geloven  
dat u de Gezalfde bent,  
de zoon van God die tot de wereld komt!  
28 Dat gezegd hebbend gaat zij weg  
en roept Maria, haar zuster.  
Zachtjes zegt ze: de leermeester is er  
en roept je!  
29 Maar zíj, zodra ze dat hoort,  
ontwaakt haastig,-  
en is bij hem gekomen.  
(…) 

32 Zodra Maria dan aankomt  
waar Jezus is geweest,  
valt ze, als ze hem ziet,  
voor zijn voeten neer en zegt tot hem:  

heer, als u hier was geweest  
zou mijn broer niet zijn gestorven!  
33 Zodra dan Jezus haar ziet weeklagen,  
en de Judeeërs  
die met haar meegekomen zijn  
ziet weeklagen,  
bevangt woede zijn geest  
en is alles in hem in verwarring.  
34 Hij zegt: waar hebt ge hem gelegd?-  
zij zeggen tot hem: heer, kom en zie!  
35 Jezus breekt uit in tranen.  
36 De Judeeërs hebben toen gezegd:  
zie eens hoe bevriend hij met hem was!  
37 Maar sommigen van hen zeggen:  
was hij  
die de ogen van de blinde heeft geopend  
niet bij machte geweest  
te maken dat híj niet was gestorven?  
38 Dan komt Jezus,  
wéér woedend, tot in het diepste van hem,  
aan bij het graf;-  
maar het is een rotsholte geweest  
en er lag een steenblok voor.  
39 Jezus zegt: heft dat steenblok op!  
De zuster van de overledene, Marta,  
zegt tot hem:  
heer, hij riekt reeds,  
want het is de vierde (dag)!  
40 Jezus zegt tot haar:  
heb ik je niet gezegd  
‘als je gelooft zul je de glorie van God zien’?  
41 Dan heffen ze het steenblok op;  
maar Jezus heft de ogen naar omhoog  
en zegt:  
Vader, ik dank u  
dat gij mij hebt gehoord;  
42 maar ik wist dat ge mij altijd hoort,  
echter, vanwege de schare die rondom staat  
heb ik het gezegd,  
opdat ze zullen geloven  
dat gij mij hebt gezonden!  
43 Als hij dat heeft gezegd  
schreeuwt hij uit met grote stem:  
Lazarus, hierheen, naar buiten!  
44 En de gestorvene kómt eruit,  
de voeten en de handen met windsels gebonden;  
zijn gezicht is  
met een zweetdoek ombonden geweest.  
Jezus zegt tot hen:  
maakt hem los en laat hem heen gaan! 



Overweging 
 
Gemeente van Jezus Christus, gemeente voor Jezus Christus, 
 
Er was eens een dominee.  
Hij vertelde aan een groep kleuters het verhaal van Lazarus.   
Hij kon dat goed, verhalen vertellen, misschien was ‘ie daarom ook wel dominee geworden,  
en de kleuters hingen aan zijn lippen – u kent dat wel, met van die opengesperde mondjes en grote ogen.  
En de dominee – aangemoedigd door deze intense aandacht –  
vertelde steeds vuriger: 
 
“Lazarus dood, Lazarus dood, Lazarus dood…” ging het maar door het hoofd van Jezus.  
Hij was boos, verdrietig, huilend en in de war:   
“Potverdulleme!  
Hoe kan mijn goede vriend Lazarus zomaar dood zijn! 
Ik ga er naar toe, ik moet er heen!” 
 
En Jezus ging naar het graf van Lazarus.  
Waarom?  
Dacht ie dat ‘ie Lazarus nog zou zien?  
Dat ‘ie daar zou zijn? 
Hij is toch dood?  
 
Maar Jezus ging.  
En natuurlijk kon hij hem niet meer zien,  
nee, logisch, hij was al begraven, Lazarus!  
Al vier dagen! 
Jezus was veel te laat!  
En er lag een dikke Steen op z’n graf… 
Dus… 
 
Maar Jezus zei: “haal die grote steen weg!” 
En de mensen deden dat  
– puffend en zuchtend, maar met alle kracht die ze in zich hadden.  
En toen de steen weg was,  
en het graf open,  
toen ging Jezus daar naar binnen,  
en uit alle macht schreeuwde hij:  
“Hé, Lazarus, hierheen, naar buiten!” 
 
En daar komt ‘ie aan, Lazarus,  
daar komt ‘ie aan, 
met z’n doodskleren nog aan,  
uit zijn graf omhoog…!“ 
 
De dominee stopt even.  
Hij kijkt rond – het is muisstil…  
totdat er – ineens - een jongetje opspringt,  
en hij roept het uit:  
“Mijn opa is ook dood! “ 
 
(…) 
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Aangrijpend.  
Ik hoor een jongetje dat messcherp de feitelijkheid verwoordt.  
Opa is dood,  
en hij kan roepen wat ‘ie wil,  
maar z’n opa komt niet meer.  
Dode mensen komen hun graf niet uit.  
 

Zou dat jongetje dat dan niet geweten hebben?  
Zou hij echt gedacht hebben, dat zijn opa weer levend kan worden?  
Zou hij gehoopt hebben dat de dominee aan Jezus zal vragen, dat ‘ie ook zijn opa roept, zoals Lazarus…?  
 

“Mijn opa is ook dood!“   
Ik hoor nog iets. 
Verder weg,  als een soort echo van de feitelijkheid van de dode opa, maar toch.  
Zegt het jongetje niet ook 
Opa, nou ben je dan wel dood, maar ík weet jou nog! 
Ik hoor nog je stem,  
ruik nog de lucht van je sigaren, 
zie nog de twinkeling in je ogen als wij samen oma een poets bakten, 
opa, ik weet jou nog! 
Je bent nog niet afgelopen… 
Dat is óók aangrijpend!  
De band tussen opa en het jongetje – de dode en de levende, de dood en het leven -  
komt in de barmhartige handen van het jongetje te liggen, de levende, het leven. 
Want opa is immers dood,  
dus moet nu het jongetje ervoor zorgen,  
dat hij er wel bij blijft, zijn opa, bij hem, in het land van de levenden…  
Ontroerend.  
 

Ik zal er zijn voor je, opa… en jij voor mij, hoe dood je ook bent…je doet er toe, nog steeds. 
IK-ZAL-ER-ZIJN-VOOR-JOU…  
Het jongetje is de Godsnaam… 
 

Ieder mens is natuurlijk zijn eigen ‘jongetje’ uit het verhaal  
en ieder mens heeft ook zijn eigen ‘opa die dood is’.  
Misschien denken we wel net als dat jongetje bij het verhaal van Lazarus aan onze eigen doden.  
Mijn dochter is ook dood 
Mijn man is ook dood 
Mijn moeder is ook dood  
Mijn vriend is ook… 
 

Jezus met Lazarus,  
het jongetje met zijn opa,  
en wij met onze doden,  
wij doen het in a way allemaal - doden ons leven in roepen… 
Doden en levenden trekken samen op.  
 

Ook in het evangelieverhaal.  
“Kom hierheen, naar buiten!’, zegt Jezus. 
En de gestorvene kómt eruit…” 
 

…Ja… Doden en levenden trekken samen op… 
Maar levend wordt de dode niet meer… 
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Zo is het. 
 
Doden worden niet levend.  
We zijn geen helden uit computerspelletjes met zeven levens… 
Ook Lazarus niet. 
Dat hij dood is, Lazarus – dat zij dood zijn, onze doden - is onmiskenbaar.  
Plastisch wordt in het verhaal gezegd, dat er een lijklucht hangt.  
Na vier dagen is het lichaam al vol in ontbinding… 
En naast de lichamelijke kenmerken van de gestorvene,  
horen we ook de sterke emoties die bij dood en verlies horen. 
‘Woede bevangt zijn geest en alles in hem is in verwarring’, staat er over Jezus.  
En: “Jezus breekt uit in tranen”.  
 
Het evangelie vertelt geen sprookjes – dood stinkt en is verdrietig en maakt woedend… 
 
Zo is het. 
 
Maar het is niet alles.  
Vol verbeeldingskracht, om deze realiteit het hoofd te kunnen bieden,  
zoekt het evangelie naar God en zijn Koninkrijk  
in de mensenwereld van leven en sterven.  
En dus zien we Lazarus levendig voor ons als Jezus roept: “kom hierheen, naar buiten!“ 
en daar komt hij…zijn graf uit.  
Maar niet als de levende.  
Als de gestorvene komt hij eruit. 
En de gestorvene kómt eruit.  
 
Levend als gestorvene komt Lazarus tot Jezus, zoals onze doden tot ons komen. 
In een andere staat.  
Misschien zoals David Bowie het noemt het in de musical Lazarus 
‘the dying man who cannot die’ 
 
Jezus’ roept aan het graf wat wij ook roepen,  
die roep naar het graf is een roep van verlangen en ontzetting. 
 “Kom hierheen, naar buiten!’ 
wees niet dood – ik mis je, ik houd van je, blijf bij mij, kom! 
Ik zie je, geen graf verbergt jou en wie jij bent geweest…kom nou! 
 
En dan kómt de gestorvene eruit. 
Daar ben je…! 
Anders. 
Gestorven… 
Maar wel jij.  
 
En dan zegt Jezus tot Martha en Maria, de zusters van Lazarus, en door hen tot ons:   
“Maak hem los, laat hem heen gaan.” 
Daar is hij – de dode, de gestorvene, 
en Jezus zegt:  
 
“Maak hem los, laat hem heen gaan.” 
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Laat de dode niet dood zijn – bevrijd de gestorvene van zijn dood. 
Maak hem los van alles wat hem inkapselt – het graf, de zware steen, de windselen,  
want zo is hij té dood… 
Te donker, te niets, te leeg.  
Zo dood, alsof hij niet heeft bestaan of er niet toe heeft gedaan – zo dood is niemand bedoeld.  
Bevrijd de dode uit het té donker té dood té niets.  
 
Want iedereen, ook de doden, zijn bedoeld als Levenden.  
Als Levende, als Geziene zal de dode herinnerd worden, 
verspreid in de herinneringen en zegeningen  
die als sporen van zijn leven uitgezaaid zijn in de mensen ná hem.   
Zó leeft hij, de gestorvene, van geslacht op geslacht, 
als een spoortje van eeuwigheidswaarde – 
spoortje van de Eeuwige  
die de verbinding nooit verbreekt. 
 
Bedoelt Jezus zoiets, als hij zegt:  
 
ík ben  
de opstanding en het leven? 
 
Dat hij, dood en begraven, toch leeft?  
Als de Godsnaam IK-ZAL-ER-ZIJN?  
In ons, wij die genoemd worden: Lichaam van Christus?  
 
Wie het weet, mag het zeggen.  
 
Amen.  
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