
zondag 20 februari 2022 in het Kruispunt 
(kerkdienst met beperkt aantal kerkgangers) 

  
 
 

 
lezing oude testament (lector)  Jesaja 12 
Jesaja 12 

12   1 Op die dag zul je zeggen: 
‘Ik zal U loven, HEER. 
U bent woedend op mij geweest, 
maar uw toorn is geweken, U troost mij. 
2 God, Hij is mijn redder. 
Ik heb een vast vertrouwen, ik ben niet bang, 
want de HEER is mijn sterkte, Hij is mijn beschermer, 
Hij heeft mij redding gebracht.’ 
3 Vol vreugde zullen jullie water putten 
uit de bron van de redding. 
4 Op die dag zullen jullie zeggen: 
‘Loof de HEER, roep zijn naam uit. 
Maak alle volken zijn daden bekend, 
verkondig zijn verheven naam. 
5 Zing een lied voor de HEER, 
machtig zijn zijn daden. 
Laat heel de aarde dit weten. 
6 Jubel en juich, inwoners van Sion, 
want groot is de Heilige van Israël, 
die in jullie midden woont.’ 
 
lied Liedboek 67 a, 1.2.3. Heel de aarde... 
 
lezing nieuwe testament (lector) Johannes 11, 28-44 
Johannes 11, 28-44 

28 Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zus Maria apart en zei: ‘De meester is er, 
en Hij vraagt naar je.’ 29 Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, 30 die nog niet in 
het dorp was, maar op de plek waar Marta Hem tegemoet was gekomen. 31 Toen de 
Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, 
liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te 
weeklagen. 32 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel ze aan zijn 
voeten neer. Ze zei: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ 33 
Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en Hij ergerde zich. Diep 
bewogen 34 vroeg Hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar 
kijken, Heer.’ 35 Jezus begon te huilen, 36 en de Joden zeiden: ‘Wat heeft Hij veel van 
hem gehouden!’ 37 Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, 
Hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’ 38 Weer ergerde Jezus 
zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 39 Hij zei: ‘Haal 
de steen weg.’ Marta, de zus van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier 
dagen!’ 40 Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als 
je gelooft?’ 41 Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei: ‘Vader, Ik 
dank U dat U Mij hebt verhoord. 42 U verhoort Mij altijd, dat weet Ik, maar Ik zeg dit ter 



wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U Mij gezonden hebt.’ 43 
Daarna riep Hij luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44 De dode kwam tevoorschijn, zijn 
handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei 
tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’  
 
lied Liedboek 654, 1.2.4.   Zing nu de Heer, stem allen in... 
 
uitleg en overweging 
 
 
 

Gemeente, lieve mensen van onze Heer, 

 

 

---emoties--- 

 

De mensen zijn verschillend.  

 

Ze reageren ook verschillend op de gebeurtenissen.  

De een wil vooral iets doen,  

de ander wordt stil en ondergaat  

wat er gebeurd is.  

 

Zo is het ook bij hoe mensen op een overlijden reageren.  

De een wordt actief, de ander wordt stil.  

De een is emotioneel, de ander rationeel.  

 

We zien in de tekst ook dat Maria anders reageert  

op het overlijden van broer Lazarus  

dan Marta.  

 

Vorige zondag lazen we over een gesprek  

tussen Jezus en Marta.  

Dat was een rustig gesprek.  

 

Nu verplaatst zich het gebeuren naar de plek  

waar alles om draait,  

het huis waar Lazarus gestorven is.  

 

En nu zijn de emoties niet van de lucht.  

We lezen over weeklagen, verwijten, bewogenheid,  

huilende mensen, over ergernis of woede.  

 

Zelfs Jezus is niet meer de onaangeroerde buitenstaander,  

hij wordt meegezogen in de draaikolk van emoties,  

zo lijkt het.  

Is hij nog wel de meester, zoals ze hem hier aanspreken? 

 De meester van het gebeuren? 



 

Het nieuws over de dood van Lazarus  

had hem niet uit evenwicht gebracht,  

maar nadat Jezus Maria heeft ontmoet  

maakt de ontroering zich van hem meester.  

 

Jezus huilt, hij raakt van slag.  

Zo zijn de mensen, zo is Jezus ook. 

 

 

---apart--- 

 

In het huis is Maria.  

 

Zij was thuisgebleven, ze wilde niet naar de kerk,  

zo hadden we vorige zondag gezegd.  

Even geen behoefte aan Jezus.  

 

In dat huis is het weeklagen gaande.  

Dat is een uiting van verdriet, maar ook een soort liturgie.  

 

Een vorm die de mensen helpt om  

met de emoties om te gaan.  

Net als het scheuren van de kleren  

waar we vaker over lezen in de Bijbel.  

Een ritueel om emoties te kanaliseren,  

om zich een houding te geven.  

 

Marta baant zich een weg door al die klagende mensen  

en neemt haar zus Maria apart.  

En zegt tegen haar zus:  

de meester is er en hij roept je!  

Hij wil je zien!  

 

O ja?  

 

Daar had Johannes niets over opgeschreven.  

 

Laten we zeggen dat Marta het in ieder geval  

zo begrepen heeft, na haar gesprek met Jezus.  

Dat zij haar zus iets moet zeggen.  

 

Dan zou daar een boodschap in kunnen liggen.  

De boodschap dat die ontdekking  

dat Jezus de dood overwint,  

dat hij het leven is,  

dat je die ontdekking pas kunt doen  



als er stilte is, rust, concentratie, gebed, gesprek met Jezus.  

 

Het zou wel passen in het beeld dat we hebben  

van de twee zussen uit het Lukasevangelie:  

Martha is doenerig, zet alles in beweging,  

Maria is stil, contemplatief, ontvankelijk.  

 

Zij valt ook, bij het zien van Jezus, aan zijn voeten neer.  

Dat zegt misschien meer dan veel woorden.  

Mensen zijn verschillend. 

 

Evenwel:  

 

het eerste woord dat zij uitspreekt is hetzelfde verwijt  

dat ook haar zus verwoorde:  

“was je maar hier geweest, dan was Lazarus niet gestorven. “ 

 

 

---emotie en regie--- 

 

Jezus huilt. Zo lezen we.  

Helemaal mens. 

Houdt hij wel de regie over het gebeuren, 

de regie die Johannes hem altijd toebedeelt? 

 

Dit is geen luidkeels weeklagen zoals dat van al de omstanders,  

hier staat een ander woord. 

Het duidt stille verborgen pijn aan.  

Wij zouden vandaag zeggen: de tranen lopen over zijn wangen.  

 

Jezus huilt van verdriet om zijn vriend.  

Maar misschien ook uit ergernis  

- omdat er niemand is die het lukt  

om zo tegen dood en sterven aan te kijken  

als hij dat doet.  

Niemand die door de dood heen kijkt. Iedereen is verpletterd. 

 

 

---emotie en commentaar--- 

 

Jezus huilt - en ergert zich aan het onbegrip van de mensen.  

Jezus is emotioneel, de omstanders zijn emotioneel,  

emoties versterken elkaar en  

zorgen voor onbezonnen reacties,  

voor het verspreiden van oordelen  

zonder te vragen wat de ander beweegt.  

Wij zien het dagelijks gebeuren op sociale media.  



 

Die hadden ze hier nog niet, maar wat er gebeurt  

verschilt er niet zoveel van.  

 

Gedreven door emoties gaan ze met groot gemak  

commentaar leveren op het gedrag van een ander: 

 

had hij dan niet kunnen voorkomen dat Lazarus sterft?  

Hij heeft toch ook de ogen van de blinde geopend?  

 

 

Dat is hetzelfde verwijt als wat de zussen hebben uitgesproken,  

maar dat is dan - anders dan bij Marta en Maria -  

een verwijt in de derde persoon.  

Niet tot Jezus gericht. 

 

En dat maakt het verschil: de opmerking wordt daardoor tot roddel.  

 

De wereld is vol van mensen die vinden  

dat een ander alles anders had moeten doen  

en die dat luidkeels roepen.  

Het is de valkuil die de social media ons bieden.  

 

 

Er gebeurt veel bij de overgang van de tweede  

naar de derde persoon.  

 

Bij de overgang van "was jij hier maar geweest..."  

naar "hij had toch wel...".  

 

Je gaat uit het directe contact vandaan,  

weg uit de ontmoeting.  

 

Je staat erbij en je kijkt ernaar en je vindt er wat van.  

 

Je bent niet degene die een antwoord zóekt,  

zoals Marta en Maria.  

Je bent degene die een antwoord hééft,  

en die dat de wereld laat weten.  

 

Het is ook de overgang van het gebed  

naar de meningen en beoordelingen.  

 

°°° 

Maar, zoals eigenlijk altijd bij Jezus:  

de omstander met de handen in de broekzakken  

en geneigd tot commentaar op afstand,  



komt er bij Jezus nooit goed van af.  

Omstanders worden in getuigen veranderd.  

 

Je blijft bij Jezus nooit de neutrale waarnemer  

die het gebeuren van commentaar mag voorzien.  

 

In het optreden van Jezus zit altijd iets dat je oproept  

om zelf te veranderen.  

 

Anders kijken, anders denken, anders doen,  

je aan andere dingen vasthouden,  

anders in het leven gaan staan, 

andere dingen belangrijk vinden.  

 

Vergeet je angst, vergeet je oordeel, vergeet je realiteitszin, 

 je inschattingsvermogen, 

wat dan ook, maar: ga veranderen.   

 

Vertrouw je toe aan woorden die tegen je gezegd worden  

en kijk wat ze met je doen. 

 

 

---Lazarus--- 

 

Woorden die wat bewerken...  

 

Jezus roept Lazarus uit het graf. "Kom er uit!" 

 

Wat een verhaal! 

 

Harry Kuitert zei ooit bij dit verhaal  

dat hij zich niet kon voorstellen  

dat God een mens twee keer laat sterven.  

 

Ja.  

 

Als je naar Lazarus als persoon blijft kijken,  

is dat wel een gedachte die zich opdringt.  

 

Lazarus is niet voor altijd levend gebleven.  

Het is geen opheffen van de dood.  

Het is een uitstel als je zo wilt.  

Komt later alsnog.  

En dan zonder dat Jezus in actie komt... 

 

Het gaat ook op een vreemde manier verder  

met het leven en de dood: 



 

Lazarus staat op uit de dood -  

om straks - zeg maar - Jezus te zien sterven. 

En zijn eigen leven loopt gevaar,  

juist omdát hij is opgewekt!  

 

Lazarus moet weg, vinden de leiders van het volk (Jh 12,10).  

Net als Jezus weg moet. 

 

Het levensteken roept in mensen doodsgedachten wakker. 

 

°°° 

Maar je moet, denk ik, helemaal niet gefixeerd zijn  

op Lazarus en zijn lot,  

zoals de uitspraak van Kuitert suggereert.  

Want om Lazarus gaat het niet.  

 

Hij is de eerste die verdwijnt uit het verhaal.  

Zegt niets, doet niets.  

 

Het gaat om het teken.  

Het is voor de mensen die eromheen staan.  

Dat die anders over Jezus gaan denken.  

 

Om bij de omstanders geloof op te wekken,  

geloof in Jezus, de mens van God.  

Het is een teken.  

Het grootste teken misschien wel,  

volgens Johannes het zevende teken,  

het laatste dat hij vermeldt in zijn evangelie.  

Dat is het getal van de goddelijke volkomenheid.  

 

°°° 

Johannes wil zeggen: ons sterven,  

onze overgang van leven naar dood,  

is helemaal niet onze centrale grensovergang.  

 

Onze centrale grensovergang is de overgang  

van geen geloof naar geloven in Jezus.  

De ontmoeting met en het geloof in Jezus.  

Waardoor er op dat letterlijke sterven een bevrijdend licht valt.  

 

Er zijn in ons leven zoveel dingen, gebeurtenissen, constellaties,  

die naar dood smaken.  

Die het leven van mensen kapot maken.  

 

Die vragen niet om een einde van de dood,  



maar om een einde van het ongeloof,  

in de visie van Johannes.  

 

Dat er geloof ontstaat, is het doel van Johannes.  

Geloven in Jezus is leven.  

Ook als je gestorven bent.  

 

Dat klinkt heel tegenstrijdig en dat is ook zo bedoeld.  

 

Maar het zegt ook dat de wegen die God met mensen gaat  

niet daar ten einde zijn waar wij niets meer zien.  

 

Dat God te vertrouwen is, ook dan nog.  

 

Er is bij Johannes alleen maar tegenwoordige tijd.  

Als je gelooft in Jezus is er geen aanleiding meer  

om je af te vragen wat er van je terechtkomen moet.  

 

 

---legende--- 

 

Lazarus verdwijnt als eerste uit het verhaal.  

Het gaat niet om hem.  

We horen ook niets meer over hem.  

 

Er is wel een legende over Lazarus.  

Die vertelt  

dat hij later bisschop van Cyprus is geworden,  

en dat er nooit van zijn leven meer  

een lach op zijn gezicht is gekomen.  

Zo zou hij verbonden zijn gebleven  

met de Heer van het leven  

die zelf op weg was naar Jeruzalem,  

naar zijn eigen levenseinde  

toen hij hem het leven teruggaf.  

 

Lazarus - dat is niet het teken dat de dood er niet meer is.  

Maar misschien wel een teken dat hij  

ons leven en onze wereld thuis brengt,  

door moeite en lijden en sterven heen.  

 

Amen. 
© Jan-Hendrik Kip 

 
stilte 
 
lied Liedboek 630, 1.2.3.   Sta op! - een morgen ongedacht... 
 


