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Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, 

 

Vorige week, met Pasen, zaten er vast mensen in de kerk die dachten: als dat nu waar is, die 

opstanding van Jezus, waarom komt mijn geliefde dan nooit terug? Maar om eerlijk te zijn, 

eigenlijk kwam Jezus, volgens de evangelieverhalen, niet gewoon terug in het leven zoals hij 

daarvoor leefde. Hij verscheen af en toe, wordt ons verteld, maar hij verdween ook steeds 

weer. Elke verschijning was ook een verdwijning.  

We gaan vandaag terug naar een ander opwekkingsverhaal. Van een van zijn vrienden. Van 

een van ons. Lazarus. Maar, zoals dat daar verteld wordt, moet hij later ongetwijfeld toch weer 

gestorven zijn. Voor hem was het, anders dan bij Jezus, dus uitstel van executie, zou je kunnen 

zeggen. Bovendien zou je kunnen vragen waarom alleen Lazarus terug mocht komen... Ach,  

laten we dat verhaal van Lazarus maar gewoon eens proberen te lezen.  

 

Het helpt om te beseffen dat de evangeliën tientallen jaren na de gebeurtenissen die ze 

beschrijven, zijn opgeschreven. En dat ze alleen zijn opgeschreven, omdat het Pasen was 

geweest. Elk woord in de evangeliën is doorgloeid met het feest van Pasen. Je moet ze dus 

eigenlijk altijd achterstevoren verstaan, niet van het begin naar het einde toe, maar vanuit het 

einde, vanuit Pasen. Alles wat er door Jezus gezegd en gedaan was, alles wat er met hem 

gebeurd was, het wordt door de evangeliën in het licht van Pasen gezet. Dat is bij het verhaal 

over Lazarus wel heel duidelijk! 

 

Er is heel veel haast bij de mensen, en heel veel, irritant veel rust bij Jezus. Jezus hoort van de 

ziekte van Lazarus, maar blijft rustig twee dagen wachten. Als hij dan uiteindelijk ter plekke 

komt rent Maria hem haastig tegemoet... valt aan Jezus' voeten neer: Heer, als U hier was 

geweest... had nou toch wat meer haast gemaakt! Lazarus was ziek, en ineens is hij gestorven. 

U bent te laat.  

Er komt het beeld bij mij boven van een draaimolen. Hoe harder hij draait hoe hoger de 

gondels vliegen waar we in zitten. En door de snelheid kun je nauwelijks goed zien wat er 

gebeurt. Maar in het hart van die draaimolen staat een as. Als het je een ogenblik zou lukken 

om alleen naar die as te kijken - lukt je nooit natuurlijk - dan zou het net zijn of je stilstaat! Wat 

een rust! 

 

Dit verhaal wil onze ogen vooral richten op die as, denk ik. Ons leven is niet als die rustig 

draaiende as. Maar het draait er wel om, en het zit er wel aan vast. En er komt een moment, 

als die molen langzamer gaat draaien, dat het verschil tussen de snelheid van die gondels en 

die as steeds kleiner wordt. Totdat, aan het eind van de rit, het verschil geheel is weggevallen, 

en men zal toegeven: je hebt gelijk... wat je over die as vertelde, dat ging toch over ons leven. 

En niet alleen over Lazarus. 

 

Het lijkt me moeilijk te verfilmen, dit verhaal. Je kunt het wel schilderen, maar dan als een 

oosters icoon. U kent ze wel, zo'n icoon is altijd een beetje vreemd. Niet helemaal levensecht. 

Ze zijn speciaal bedoeld om bij te mediteren. Om jou, al mediterend, de weg te wijzen naar een 
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andere wereld. Een beetje als een icoon op je computerscherm: je moet er op klikken, en je zit 

in een andere wereld. Al gaat dat wat technischer, maar toch. Zo zijn de evangeliën, en met 

name het Johannes-evangelie, als een icoon. Klik er op, laat je meenemen naar de wereld 

àchter dat icoon, de wereld van God.  

 

Daar is geen haast, volgens dit verhaal. Ja, wel bij Maria, en bij Martha, natuurlijk. Martha gaat 

onmiddellijk Jezus tegemoet, als ze hoort dat Hij er aan komt. En Maria, als zij geroepen wordt 

door haar zuster rent ze nog harder, alleen maar om te ontdekken dat Jezus nog steeds op 

dezelfde plaats staat als waar Hij Martha had ontmoet. Er is geen haast - bij Jezus. Maar alles 

schrééuwt wel om haast: kom nou toch, snel nou toch, waarom zo lang gewacht, Heer, U bent 

te laat! U hebt het toch gehoord: Lazarus was ziek! 

 

Je zou toch Lazarus heten. Waarom is dat toch 'dronkenlap' gaan betekenen? Het betekent 

'God helpt'. God helpt? Nou, dan mag Hij wel opschieten, in Syrië duurt het al jaren. En in 

Centraal Afrika. En in ons eigen leven, op een andere manier, misschien ook wel. Onlangs dat 

rapport van de Verenigde naties over ons klimaat... de berichten die ons bereiken ademen een 

vaak uiterste urgentie, of gaan zelfs de urgentie voorbij: te laat.  

 

Hier in de kerk zullen we al dat urgente meenemen, in onze overdenkingen, in onze gebeden. 

Maar juist in die gebeden koppelen we die gondels van die draaimolen aan die as waar het om 

draait allemaal, - aan God. 

 

Het is geen magie wat hier in dit verhaal gebeurt, geen stunt van de wonderman Jezus. 

Stunten, dat doe je op die snel draaiende gondels, misschien, als je het kunt. Maar niet bij die 

as, dat centrum waar alles aan vast zit. Daar gaat het om waar alles om draait. Alles wat er in 

die gondels gebeurt. Alles? Ja, alles, we sluiten nergens onze ogen voor. Maar als we 

vertrouwen durven te schenken aan wat ons vandaag verteld wordt, dan bevestigen we en 

vieren we en bezingen we dat het alles vast mag zitten aan dat hart, aan dat centrum, aan God.  

 

Kijk maar eens naar het midden van deze icoon. Dit verhaal wil iets zeggen over waar die hele 

mallemolen van ons leven om draait, maar het heeft zelf ook een hart, een centrum, een as. De 

kern van de kern, de as in de as, het hart van het hart van de zaak, precies midden in het 

verhaal staat het, tel maar na: 'Jezus zei tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij 

gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal nooit sterven.' 

(vs 25,26) Je moet er heel lang naar kijken, naar zulke woorden. Het is dan wel onmiddellijk 

duidelijk dat het hier helemaal niet om die ene Lazarus gaat, maar om ons allemaal. De diepste 

woorden van ons bestaan - dood, leven - krijgen hier een betekenis waar we niet een twee drie 

aan gewend zijn. Leven... sterven... het gebeurt vaker in het Johannesevangelie, dat de 

woorden zo anders en vreemd op ons af komen. Een paar hoofdstukken eerder bijvoorbeeld, 

zegt Jezus: 'Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij 

gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de 

dood overgegaan naar het leven.'(Joh.5:24) Hoe is dat nu mogelijk: het lijkt in deze woorden 
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alsof wij de dood al achter de rug hebben! Dat is natuurlijk niet zo. Dat blijkt ook wel, op die 

icoon vandaag, dat dat inderdaad niet zo is. Lazarus is ziek, er is geen hulp, hij sterft, als Jezus 

eindelijk arriveert is het echt te laat. Het is dus niet zo, de dood achter de rug. Of zouden we 

anders kunnen leren kijken? Een andere kant op kijken? Ik bedoel: er is toch niet alleen wat er 

gebeurt, in de mallemolen van ons. Er is toch ook die as, dat centrum, waar het allemaal aan 

vast zit. Anders gezegd: er is niet alleen de werkelijkheid van ons dagelijks bestaan. Er is ook de 

werkelijkheid van God die de bron is van ons bestaan. Zou het er dan allemaal anders uit 

kunnen gaan zien? 

Als Jezus hoort dat Lazarus ziek is, zegt Hij: Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de 

eer van God. In de vorige vertaling stond het een nuance anders: Deze ziekte is niet ten dode, 

maar ter ere Gods. Zo vertaald raakt het wat dieper aan wat ons bezighoudt, denk ik, want we 

zijn natuurlijk wel geïnteresseerd in waar de dingen op uitlopen, maar we zijn nog meer 

geïnteresseerd in waar het nu eigenlijk allemaal voor is. Als iets goed is afgelopen, dan zeggen 

we: 'eind goed al goed', en dan kunnen we het vergeten, min of meer. Maar als we door krijgen 

waar dingen voor zijn... dan willen we het nooit vergeten. Deze ziekte is niet ten dode, zegt 

Jezus. Even later zegt hij: onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken. En nog 

weer even later zegt hij ronduit: Lazarus is gestorven. Het is dus tóch uitgelopen op de dood, 

die ziekte. Het klopt dus niet wat Jezus eerst zei. Maar wat die oudere vertaling zei: deze ziekte 

is niet ten dode... Kan dat misschien wél kloppen, ook al is hij gestorven? Zijn er misschien 

verschillende soorten 'dood'? Is de dood, zoals we er in het dagelijks leven over spreken, 

misschien niet hetzelfde als de dood waar Jezus het over heeft? Zoals het leven waar we 

dagelijks over spreken ook niet één op één hetzelfde is als het leven waar Jezus het over heeft? 

Jezus heeft het over eeuwig leven, daar begrijpen wij niets van. Dààr kennen we hooguit een 

heel lang leven, of desnoods, in onze fantasie, een oneindig lang leven, maar dan hebben we 

het nog niet over dat leven waar Jezus het over heeft. 

Ongelooflijk wat je allemaal te zien krijgt als je eens de tijd neemt om naar deze icoon te kijken! 

'Ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven', zegt Jezus. Als je zulke woorden wilt lezen als 

een bericht over hoe het met ons af zal lopen, dan klopt het niet, natuurlijk. Maar als je door 

het beeld van de icoon heen leert kijken, als je er a.h.w. op klikt en in die andere wereld terecht 

komt, de wereld van God... dan doe je ineens hele andere ontdekkingen, temidden van alles 

wat er gebeurt in ons gewone leven, dat soms, net als in dit verhaal, een hele lijdensweg van 

ziekte, verdriet, wanhoop, boosheid, ergernis, dood is. En van hulp die te laat komt. Als je de 

icoon leert verstaan, dan wordt ons niet simpelweg verteld dat al die moeiten verholpen 

worden. Moeten we het lezen als uitstel van executie voor die ene Lazarus? Wat voor 

boodschap zou dat zijn! Laten we nog even kijken naar die as in de draaimolen. In het midden 

van het verhaal, ik noemde het al. Waar Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven. Het 

Johannesevangelie is beroemd om de Ik-ben-woorden van Jezus: Ik ben de wijnstok, Ik ben het 

brood, Ik ben de herder, Ik ben het licht...  

Die woorden staan in het Bijbelse verband van dat andere verhaal, van Mozes die midden in de 

draaimolen van slavernij en bevrijding aan God vraagt: wat is uw naam, en dan te horen krijgt: 

Ik ben die er zijn zal.  

Jezus verwijst in zijn Ik-ben-woorden naar de kern, de as, zo u wilt, van heel ons bestaan, naar 
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God zelf. Die toen Hij gevraagd werd naar zijn naam, zei: Ik ben... er gewoon... en wat dat 

betekent moet je onderweg maar ontdekken. En kijk, we ontdekken het ook, onderweg. 

Uiteindelijk draait de molen om de as, en niet andersom. Wat er ook over die as verteld wordt, 

als je in volle vlucht van de molen bent denk je daarbij: dat gaat niet over mij. Maar bij Lazarus 

blijkt al, wat aan het eind van de rit helemaal zal blijken, als het snelheidsverschil tussen de 

gondels en de as is weggevallen: wat over die as verteld werd, dat gaat helemaal over ons. 

Vorige week vierden we de opwekking van Jezus. Vandaag ging het via een van zijn vrienden 

over ons. Ach, we moeten allen sterven, een keer. Dat hoort bij die mallemolen van ons 

bestaan. Maar dat bestaan is niet ten dode. Dat die mallemolen van ons leven en sterven vast 

mag zitten aan die as van die woorden: Ik ben... opstanding en het leven, daar gaat het om. Dat 

vierden we vorige week toch ook al?  

Amen. 
 

 


