
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
In deze weken voor het begin van de Veertigdagentijd, verdiepen we ons voor de vierde week op rij 
in het verhaal van de opwekking van Lazarus, en alles wat daaromheen gebeurt. Een heel centraal 
verhaal, het hart van dit evangelie, zou je kunnen zeggen. Jezus, heer over de machten van de dood.  
 
In het eerste deel  ging het over Jezus en zijn leerlingen. Toen hij bericht kreeg dat zijn vriend Lazarus 
ziek was, draalde hij om erheen te gaan.  
En toen hij ging, wilden zijn leerlingen hem tegenhouden. In de voorafgaande hoofdstukken was 
duidelijk geworden hoezeer de spanningen opliepen tussen de Joodse leiders en Jezus. Ze hadden 
hem al geprobeerd te stenigen.  
Waarom zou Jezus zich weer op gevaarlijk terrein bewegen? 
Waarom zou hij naar Bethanië gaan?   
Maar Jezus ging. Inmiddels wisten ze dat Lazarus gestorven was. Voor Jezus een moment om geloof, 
vertrouwen te wekken bij de leerlingen.  
 
In  het tweede deel van het verhaal staat Martha centraal. Een van de twee zusters van Lazarus. 
Jezus komt daar aan, als Lazarus al vier dagen in het graf ligt.   En Martha rent hem tegemoet. Het 
eerste wat ze zegt is:  “Als  u hier geweest was, heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Verwijt, of 
vertrouwen in de macht van Jezus over leven en dood?  En als het gesprek zich verder ontwikkelt, 
komt zij tot haar belijdenis: “Ik geloof, dat U de Messias bent, de Zoon van God, die naar de wereld 
zou komen.”  
Opvallend dat Johannes deze belijdenis uit de mond van Martha laat komen, waar de andere 
evangelisten Petrus die laten uitspreken.  
 
In het derde deel van het verhaal wordt Maria erbij geroepen, en de mensen uit Judea, die bij haar in 
huis zijn, op rouwbezoek, gaan met haar mee.  
En dan komt het verhaal tot zijn climax: Jezus laat de steen van het graf wegrollen en roept Lazarus 
naar buiten. En hij komt, nog gewikkeld in doeken, uit het graf tevoorschijn. Hij leeft.  
 
En zo zijn we nu bij het vierde deel aangekomen. Een anticlimax, lijkt het.  
Of toch niet?   
Allereerst iets over de term Joden, zoals het hier wordt vertaald in de Bijbel.  
Er is wel eens gezegd, dat Johannes het meest anti-joodse evangelie is. Daar geloof ik niets van.  
Toen ik, jaren geleden, studentenpredikant was in Amsterdam, was ik lid van het Amstelpreekteam, 
en ook daar lazen we een tijdlang het Johannesevangelie.   Daar vertaalden we het Griekse woord 
‘judaioi’ meestal met ofwel Judeeërs, ofwel Joodse leiders.  
Ook in de andere evangeliën is er een tegenstelling tussen Galilea en Jeruzalem/Judea. Galilea – het 
deel van het land waar op werd neergezien vanuit het centrum, en waar Jezus begon met zijn 
boodschap van het Koninkrijk, voor al die mensen die over het hoofd gezien worden, -   
tegenover Jeruzalem, waar de confrontatie plaats zou vinden met het religieuze en politieke gezag.  
Hier in dit gedeelte luistert het nauw. Jezus is bevriend met Martha, Maria en Lazarus, die in 
Bethanie, in Judea wonen hebben uiteraard ook andere Judeeërs op rouwbezoek.  
Maar nu horen we, dat een aantal van hen de Joodse leiders opzoeken, om hen te vertellen wat 
Jezus gedaan had.  
Wat voor ons, als hoorders, als volgelingen van Jezus Messias, een hoogtepunt is in het evangelie: de 
belijdenis van Martha, en de opstanding van Lazarus – wordt hier gevaarlijk gevonden.  
Dat Jezus zoveel mensen aanspreekt, raakt, met zijn boodschap van genezing, bevrijding, opstanding, 
wordt door de religieuze leiders als een bedreiging van hun gezag gezien. Ze hadden een precaire 
balans met de Romeinse bezettingsmacht, maar deze Jezus brengt dat in gevaar. Hij brengt met zijn 
prediking mensen in beweging – in hun ogen veroorzaakt hij onrust. En wat zullen de romeinen dan 
doen? 



Zij willen de eenheid herstellen en vinden dat het beter is dat Jezus het zwijgen wordt opgelegd. 
Beter dat hij sterft, zodat niet het hele volk verloren gaat.  
 
Hoe herkenbaar in deze tijd waar precaire machtsverhoudingen uit balans raken en mensen met 
macht hun kans schoon zien meer macht te grijpen.  
De spanning loopt nog verder op. Vanaf die dag overlegden ze hoe ze Hem zouden doden, zo werd 
verteld.  
Ze zoeken naar eenheid, zoals de lezing uit Ezechiel zocht de eenheid te herstellen tussen Judea en 
het Tienstammenrijk. Alleen – de stammen van het Noordrijk zijn verloren gegaan, het Rijk is nooit 
hersteld. Zo weten wij nu. Maar het verlangen is gebleven, altijd.  
 
Maar Johannes zou Johannes niet zijn als hij ons niet ook de andere kant liet zien.   Ja, een mens is 
gestorven, en met zijn dood ontstond er een eenheid.  Maar niet de eenheid van een monddood 
gemaakt volk dat verder zwijgt uit angst voor repercussies binnen de bestaande orde.. 
Nee, Jezus zal sterven, van af nu zoeken zij zijn dood.  Maar hij zal eenheid brengen op een andere 
manier. Door hem worden de verstrooide kinderen van God bijeengebracht, omdat hij de weg van de 
liefde ten einde is gegaan.  
Door zijn dood, en zijn opstanding op de derde dag heeft hij laten zien dat in zijn weg toekomst is, 
voor al die verstrooide mensenkinderen van toen en van nu. Door het sterven heen wordt waar wat 
hij tegen Martha zei: 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.” 
 
Johannes keert de woorden van de Joodse leiders om. Zoals God deze wereld omgekeerd wil, - dat 
lachen zullen zij die wenen, dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft, dat dorst en honger zijn 
verdwenen. Wie geen vader was zal vader zijn, mensen zullen andere mensen zijn, de bierkaai wordt 
een stad van vrede.  
Op de weg van Jezus wordt dat waar, de weg van de liefde die ten einde gegaan is. Wie denken durft 
dat deze droom het houdt, wie zich aan deze dwaasheid toevertrouwt, al komt de onderste steen 
boven, die zal kreunen onder zorgen, die zal vechten in ’t verborgen, die zal waken tot de morgen 
dauwt, en zal zijn ogen niet geloven.  
En dat er vaak op onmogelijke manieren toch weer toekomst is bij God, dat wordt ook duidelijk in die 
plaatsnaam: Efraim. We weten niet waar die lag. Of er wel een plaats Efraim was, maar de naam 
alleen is een daad van profetie.  
Efraim was de tweede zoon van Jozef, de zoon van Jacob, Israel, en vertegenwoordiger van Tien 
Stammen na de scheiding met de stammen van Juda en Benjamin. 
In het stamgebied van Efraim liggen de heilige plaatsen Bethel en Silo.  
Bethel, de plek waar Jakob vocht om Gods naam, Gods zegen, en Silo: de plek waar de profeet 
Samuel leerde te horen naar de stem van God, en te gehoorzamen aan zijn roeping. Samuels ouders 
kwamen uit het gebergte van Efraim, en de lofzang van Samuels moeder Hanna juicht over de 
Eeuwige, die doodt en doet herleven. De lofzang die profeteert dat in het Koninkrijk van God de 
wereld omgekeerd wordt, op de kop gezet. En dat is precies wat Jezus heeft voorgeleefd.  
Veelzeggend, dat Jezus zich terugtrekt in Efraim, om kracht te putten voor de confrontatie die gaat 
komen, en die voor eenheid zal zorgen, de eeuwen door, al is het op andere wijze dan de leiders voor 
ogen hadden.  
De weg van de liefde ten einde toe – daar gaat het om. Volgen wij, ook als het moeilijk wordt? Amen.  
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