
zondag 13 februari 2022 in het Kruispunt 
(kerkdienst met beperkt aantal kerkgangers) 

  
 
lezing oude testament (lector)  1 Kronieken 29, 10-25 
1 Kronieken 29, 10-25 

10 Toen loofde David de HEER, ten aanhoren van de hele gemeenschap. Hij zei: 
‘Geprezen bent U, HEER, God van onze voorvader Israël, voor altijd en eeuwig. 11 U, 
HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op 
aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij. 12 Roem en 
rijkdom zijn van U afkomstig, U heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht 
besloten, U beslist wie groot en machtig is. 13 Daarom danken wij U, onze God, en 
prijzen wij uw luisterrijke naam. 14 Wat ben ik, en wat is mijn volk, dat wij in staat zijn 
gebleken zoveel kostbaarheden af te staan? Alles is van U afkomstig, en wat wij U 
schenken komt uit uw hand. 15 Net als al onze voorouders zijn wij slechts 
vreemdelingen die als gasten bij U verblijven, ons bestaan op aarde is als een schaduw, 
zonder enige zekerheid. 16 HEER, onze God, al deze rijkdom, die we bijeengebracht 
hebben om voor U een tempel te bouwen voor uw heilige naam, komt uit uw hand en is 
voor U bestemd. 17 Ik weet, mijn God, dat U de harten van de mensen beproeft en 
oprechtheid verlangt. Welnu, uit de oprechtheid van mijn hart heb ik U dit alles 
geschonken, en ook uw volk, dat hier bijeen is, heb ik zijn bijdrage met vreugde zien 
schenken. 18 HEER, God van onze voorouders Abraham, Isaak en Israël, houd zulke 
gedachten en verlangens voor altijd levend bij uw volk, laat hun hart op U gericht zijn. 
19 Geef ook dat mijn zoon Salomo met volle toewijding uw geboden, bepalingen en 
wetten naleeft en alles in het werk stelt om de tempelburcht te bouwen waarvoor ik de 
voorbereidingen heb getroffen.’ 20 Daarna droeg David de gemeenschap op de HEER, 
hun God, te loven. Heel de gemeenschap loofde de HEER, de God van hun voorouders, en 
knielde neer en boog diep voorover voor de HEER en voor de koning. 21 De volgende 
dag brachten ze vredeoffers en brandoffers aan de HEER: duizend stieren, duizend 
volwassen rammen en duizend eenjarige rammen, en de bijbehorende wijnoffers. Voor 
de verzamelde Israëlieten werd een enorm aantal dieren geslacht. 22 Vol blijdschap aten 
en dronken ze die dag ten overstaan van de HEER. Davids zoon Salomo werd ten 
tweeden male tot koning uitgeroepen. Ten overstaan van de HEER zalfde men hem tot 
vorst, en Sadok tot hogepriester. 23 Zo besteeg Salomo de troon van de HEER en volgde 
hij zijn vader David als koning op. Alles wat hij ondernam lukte en heel Israël 
accepteerde hem. 24 Alle aanvoerders en helden en ook alle andere zonen van koning 
David betuigden hem trouw. 25 De HEER maakte dat Salomo buitengewoon veel aanzien 
genoot bij de Israëlieten en verleende hem een koninklijke majesteit zoals geen enkele 
koning van Israël vóór hem had gehad. 
 
lied Liedboek 150 a, 1.2.   Geprezen zij God... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 11, 17-27 
Johannes 11, 17-27 

17 Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 18 
Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, 19 en er 
waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun 
broer gestorven was. 20 Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze Hem 
tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 21 Marta zei tegen Jezus: ‘Als U hier was geweest, 



Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. 22 Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal 
geven wat U vraagt.’ 23 Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ 24 ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik 
weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 25 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de 
opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26 en ieder 
die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27 ‘Ja, Heer,’ zei ze, ‘ik geloof 
dat U de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’  
 
lied Liedboek 215, 1.2.   Ontwaak, o mens... 
 
uitleg en overweging 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

---Sire--- 

 

Het is wat vreemd om het zomaar zonder aanleiding  

over dood en sterven te hebben,  

zonder dat het 40-dagen-tijd is,  

misschien voelt u dat wel met me mee.  

 

Het is dit jaar laat Pasen, dus zijn er veel zondagen na epifanie.  

Het Johannesrooster reageert daarop met het uiteen halen  

van hst 11 in vier stukken,  

Theo is er mee begonnen afgelopen zondag.  

 

Dat hoofdstuk over Lazarus en zijn opwekking uit de dood  

kun je wel het hart van het Johannesevangelie noemen,  

het is dus enigszins terecht om er aandacht 

voor te hebben.  

In de lutherse traditie heet deze zondag septuagesima.  

De zeventigste dag voor Pasen.  

 

In die traditie is het niet vreemd om nu al richting 40-dagen te kijken.  

De derde zondag voor de 40-dagen-tijd. 

 

En misschien is het toch ook wel goed om het  

over dood en sterven te hebben.  

 

Volgens de Sire-campagne die afgelopen week begonnen is  

doen we dat namelijk veel te weinig.  

 

We praten veel te weinig over de dood, we gaan dat uit de weg.  

41% van de mensen praten er nooit over.  

54% hadden graag over de dood willen spreken  

met iemand die er nu niet meer is.  

Daar zit spijt in verborgen.  

 

We moeten dat dan misschien toch maar wat meer doen.  



Want de dood is er wel.  

 

En onttrekt zich ook aan onze pogingen  

om regie te voeren over ons bestaan.  

 

We wisten dat al wel, maar we hebben dat toch ook weer  

opnieuw geleerd door corona.  

De grote dingen van het leven hebben we  

helemaal niet in de hand.  

 

 

---dood en liefde--- 

 

Misschien dat we het thema dood ook mijden  

omdat het bijna altijd pijn doet.  

 

Dood zit altijd vast aan liefde.  

De dood is hard en hij neemt bijna altijd  

datgene of diegene weg waar je van houdt.  

 

Dood gaat nooit alleen maar over het verschijnsel dood,  

maar altijd ook over stukgeslagen relaties,  

over emoties, over houden van,  

over loslaten met pijn,  

en altijd heel veel kwetsbaarheid. 

 

 

Ook dit verhaal is vol van relaties en emoties.  

 

Jezus houdt van Martha en Maria en Lazarus.  

Deze drie en Jezus kennen elkaar goed, 

Jezus kwam er vaak.  

Johannes wekt de indruk dat zij goede vrienden zijn van elkaar.  

 

"Heer, degene van wie je houdt is ziek"  

had men gezegd tegen Jezus.  

 

Degene van wie je houdt.  

 

Behalve dat het over dood gaat het over liefhebben. 

 

Liefde en dood.  

Speelt door dit hele hoofdstuk heen. 

 

Het een ervaren we niet zonder het ander.  

De mens is kwetsbaar en de mens is kostbaar. 

 



Als we geen liefde zouden kennen  

zouden we niet afgeperst kunnen worden,  

zouden er geen gijzelingen succes hebben.  

 

Een medemens bedreigen met de dood  

zou ons dan onverschillig laten.  

 

Soms lijkt het alsof we pas merken  

hoeveel liefde we voor elkaar voelen  

als de dood om de hoek komt kijken.  

Hetzij via dreiging, hetzij in de slagschaduw van een ziekte. 

 

Jezus gaat naar de plek waar de geliefde vrienden leven  - én: 

Jezus gaat terug naar de plek waar zijn eigen leven  

al met de dood bedreigd was.  

 

Ze hadden daar al pogingen ondernomen om hem te stenigen.  

Hij was gevlucht van daar. 

 

Zodat zijn leerlingen hem waarschuwen:  

daar moet je toch niet naar toe?  

Jawel.  

 

Jezus gaat bewust naar de plek van de doodsdreiging.  

 

Sterk als de dood is de liefde... 

 

 

---liefde, emotie, verwijt--- 

 

"als u hier was geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn..."  

zegt Marta.  

Dat klinkt naar verwijt. En naar teleurstelling.  

 

Ja, Jezus is laat.  

Hij heeft vernomen van de ziekte van Lazarus  

en blijft nog twee dagen waar hij is.  

Jezus komt pas in beweging als Lazarus gestorven is... 

 

Hij schijnt gewoon de tijd te hebben,  

de dood brengt hem niet uit evenwicht.  

 

Als er bij ons iemand overlijdt dan moeten heel veel mensen  

snel in actie komen en dan moet er  

van alles geregeld worden,  

zodat mensen vaak nauwelijks tijd hebben  

om te beleven wat er aan het gebeuren is.  



 

Maar Jezus heeft tijd. Twee dagen lang.  

Wacht tot de dood is ingetreden.  

 

In tegenstelling tot wat wij doen volgens Sire  

lijkt Jezus de dood juist op te zoeken.  

En hij gaat zeker niet het gesprek  

over de dood uit de weg. 

 

Waarom gaat Jezus niet meteen?  

Het wordt hem verweten door Marta. 

 

Spiegelt zich in haar woorden  

de neerslag van een geloofservaring?  

 

Hoe vaak voelen wij een stil verwijt richting God  

omdat hij niks doet?  

 

Hoe vaak hebben wij niet het gevoel dat God ons in de steek laat,  

juist als we het moeilijk hebben? 

 

Welk een vriend is onze Jezus?  

Hij is toch, zo ziet Marta hem althans,  

de goede vriend die ons voor rampen kan behoeden? 

 

Hij kan toch zorgen dat de erge dingen niet gebeuren?  

Hij heeft toch de storm tot bedaren gebracht,  

hij kan toch ingrijpen en erger voorkomen? 

 

Marta komt Jezus tegemoet en maakt hem verwijten,  

Maria blijft in het huis.  

 

Is dat een andere vorm van verwijt?  

Of meer dan dat? Is dat protest?  

 

Jezus komt, eindelijk komt hij,  

maar Maria komt voor hem niet in beweging?  

Zij zoekt zijn nabijheid niet. 

 

Maria gaat vandaag niet naar de kerk.  

Ze heeft het even gehad  

met alle mooie woorden...  

 

Is het herkenbaar? 

 

 

---als...--- 



 

En het was toch de naam van God?  

Ik zal er zijn?  

 

Hij was er niet!  

En hij had er alleen maar hoeven zijn!  

 

Was verwacht, hartstochtelijk verwacht en tegemoetgezien,  

maar afwezig zonder kennisgeving. 

 

“Als u hier was geweest, was Lazarus niet gestorven!”  

Verwijt en geloof gaan hand in hand.  

 

In de woorden van Marta uit zich een geloof  

dat je zo zou kunnen omschrijven:  

waar Jezus is kan de dood niet zijn.  

Waar Jezus is is het leven. 

 

In het Nieuwe Testament wordt ook inderdaad  

nergens verteld dat iemand sterft terwijl 

Jezus erbij is.  

Het is alsof die twee, de dood en de levende Heer,  

niet tegelijk in een ruimte kunnen zijn.  

 

 

---Lazarus--- 

 

Lazarus ligt al vier dagen in het graf, lezen we.  

Dat is een manier om te zeggen dat er echt geen hoop meer is.  

 

Volgens sommige rabbijnen verbleef  

de ziel van een mens na het sterven  

nog drie dagen in de buurt van het lichaam.  

Ook dat is voorbij.  

 

Je kunt hier denken aan de woorden uit de eerste lezing: 

15 Net als al onze voorouders zijn wij slechts vreemdelingen 

die als gasten bij U verblijven,  

ons bestaan op aarde is als een schaduw,  

zonder enige zekerheid.  

 

Dit hoofdstuk gaat een verwijzing naar Pasen worden.  

Opwekking van Lazarus.  

 

Maar het gaat niet om Lazarus.  

Hij is alleen maar demonstratiemodel  

in de ogen van de evangelist.   



 

Hij zegt niets, hem wordt ook niets gevraagd.  

Het gesprek is met de zussen.  

 

 

---ik weet--- 

 

Het gesprek is met de zussen.  

Het gaat niet om het ondergaan van sterven,  

maar om het er over praten  

- helemaal in de lijn van de Sire-campagne.  

 

Marta presenteert zich als de voorbeeldige leerlinge.  

Ja, ik weet dat hij zal opstaan op de laatste dag...  

 

22 Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.’  

 

Het is een soort vertrouwen op wat onmogelijk is. 

Ik geloof maar weet niet hoe dat moet.  

Marta is vertrouwensvol, maar ze heeft geen voorstelling.  

 

"Heer ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet" (913) 

 

En Jezus laat haar zien dat het er niet om gaat  

of ze haar les goed geleerd heeft.  

 

Het gaat om de ontmoeting met een persoon.  

"Ik ben de opstanding en het leven..."  

 

Het gaat niet om de jongste dag, Marta,  

het gaat om hier en nu,  

om deze ontmoeting tussen jou en mij.  

 

Om geloof gaat het. In het hele Johannesevangelie.  

Door het geloof in Jezus krijgt het leven  

een compleet nieuwe dimensie,  

een onvermoede opstandingskracht.  

 

En het laatste antwoord van Marta, op de vraag:  

geloof je dat?  

 

gaat dan ook niet meer over Lazarus  

of over de dood, maar over de betekenis van Jezus.  

 

‘ik geloof dat U de messias bent,  

de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’  

 



Dat is de spiegel die Johannes zijn lezers voor wil houden.  

Geloof in Jezus. 

 

°°° 

Dit was het gesprek met Marta.  

 

Komende zondag de ontmoeting met Maria.  

 

Voordat de opwekking van Lazarus dan eindelijk wordt vermeld  

- waar we al zo lang op wachten... 

 

 

---Jh 11--- 

 

Als je ziet hoe traag Jezus op de dood reageert,  

hoe weinig hij ingaat op de gevoelens  

van de vrienden  

- het is een bewuste vertragingstechniek van de evangelist -  

dan zou je op het idee kunnen komen  

dat dit hoofdstuk ons wil zeggen:  

neem de dood niet al te serieus.  

 

Maar dat kunnen we niet. Dood is altijd met liefde. 

 

Johannes wil echter niet zeggen: neem de door niet serieus,  

hij wil zeggen: neem Jezus serieus.  

 

Hij wijst naar Jezus.  

Hij doet eigenlijk niet anders in zijn hele evangelie.  

 

Jh wil geloof in Jezus wekken,  

het draait allemaal om zijn persoon,  

als deze mens van God op aarde.  

 

Wij moeten dus niet gaan geloven in de goede afloop,  

in opstanding, in onsterfelijkheid, eeuwigheidsleven,  

- wat dan ook.  

Jh wil dat we geloven in Jezus.  

 

Dat elke vorm van vertrouwen die in ons is  

geloof in Jezus wordt.  

 

 

Zit de dood op onze hielen? Ja.  

Heeft corona wat aangericht? Ja.  

 

Maar ook: de opstanding en het leven  



- nergens zo goed uitgedrukt als door Jezus -  

geeft ons moed. 

 

We gaan, zegt Sire, (gesprekken over) de dood uit de weg.  

 

Ja, denk ik, dat komt omdat de dood  

altijd aan liefde vastzit.  

 

Als je minder liefde hebt, kan de dood van een medemens  

je niet zo raken.  

Zouden we zo in elkaar zitten?  

Je zou het kunnen denken. Want: 

 

Dit hoofdstuk over liefde en dood loopt straks uit  

op een voorgenomen moord.  

Het hoofdstuk zal resulteren in overwegingen  

"hoe ze hem zouden doden".  

 

Ja, de dood omringt hem, dat is duidelijk.  

 

Maar dan is ook de vraag: hoeveel liefde omringt hem?  

Wie heeft er pijn van?  

Wie gaat het voor hem opnemen?  

Wat zijn we voor mensen?  

 

Worden wij aangestuurd door de dood  

(ook doordat we hem uit de weg gaan) 

- of worden wij aangestuurd door de liefde? 

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
 
stilte 
 
 
lied Liedboek 315, 1.2.   Heb dank, o God van alle leven... 
 


