
Vijfde zondag van de veertigdagentijd     

Johannes 11, 1 – 45 

Lazarus was ziek. Zijn zussen stuurden Jezus de boodschap:  

‘Heer, hier is iemand ziek, iemand van wie U houdt.’ 

Toen Jezus dit hoorde, zei Hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood,  

maar op de verheerlijking van God, want de Zoon van God moet erdoor 

verheerlijkt worden.’ 

Toch bleef Hij nog twee dagen waar Hij was. 

Daarna pas zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Kom, we gaan weer naar Judea. 

Onze vriend Lazarus is ingeslapen, maar Ik ga erheen om hem wakker te 

maken.’ 

De leerlingen merkten op: ‘Als hij slaapt, Heer, dan komt hij er weer bovenop.’ 

Jezus had echter over zijn dood gesproken,  

terwijl zij dachten dat Hij de gewone slaap bedoelde. 

Daarom zei Jezus ronduit: ‘Lazarus is gestorven. 

Toch ben Ik blij voor jullie, met het oog op jullie geloof, dat Ik niet ter plaatse 

was.  

Maar kom, laten we er nu heen gaan.’ 

 

Bij de aankomst van Jezus bleek Lazarus al vier dagen in het graf te liggen. 

Heel wat Joden waren dan ook naar Marta en Maria toe gekomen  

om hun medeleven te betuigen met het verlies van hun broer. 

Marta, die gehoord had dat Jezus op komst was, was Hem tegemoet gegaan;  

Maria was thuisgebleven. 

Marta zei tegen Jezus: ‘Heer, als U hier geweest was, zou mijn broer nooit 

gestorven zijn. 

Maar ik weet zeker dat U ook nu nog alles aan God kunt vragen en dat Hij het U 

zal geven.’ 

‘Je broer zal opstaan’, verzekerde Jezus haar. 

‘Dat weet ik,’ zei Marta, ‘hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.’ 

‘Ik ben de opstanding en het leven’, zei Jezus.  

‘Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven; 

en iedereen die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Geloof je 

dat?’ 

‘Ja Heer,’ antwoordde Marta, ‘ik geloof vast dat U de Messias bent,  

de Zoon van God, degene die in de wereld komen zou.’ 

Na deze woorden ging ze haar zuster Maria roepen.  



De Joden die bij Maria in huis waren om hun medeleven te betuigen,  

zagen haar het huis uit snellen en gingen haar achterna,  

in de veronderstelling dat ze bij het graf wilde gaan treuren. 

Toen Maria de plaats bereikt had waar Jezus zich bevond,  

wierp ze zich, zodra ze Jezus zag, voor Hem neer en zei:  

‘Heer, als U hier geweest was, zou mijn broer nooit gestorven zijn.’ 

Toen Jezus zag hoe ze weeklaagde vroeg hij: 

‘Waar hebt u hem neergelegd?’  

‘Komt u maar kijken, Heer’, zeiden ze. 

Jezus begon te huilen, zodat de Joden zeiden: ‘Hij moet wel veel van hem 

gehouden hebben!’ 

Maar sommigen merkten op: ‘Had Hij dan niet kunnen zorgen dat hij niet 

doodging?  

Hij heeft toch ook de ogen van de blinde geopend?’ 

Jezus ging naar het graf. Het was een grot, die met een steen was afgesloten. 

 ‘Neem die steen weg’, beval Hij.  

Marta, de zuster van de gestorvene, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier 

dagen!’ 

Jezus antwoordde: ‘Heb Ik je niet gezegd dat je de heerlijkheid van God zult 

zien  

als je maar gelooft?’ 

Toen nam men de steen weg. Jezus sloeg de ogen op en bad:  

‘Vader, Ik dank U dat U Mij aanhoord hebt. 

Voor Mij stond het vast dat U Mij altijd aanhoort,  

maar Ik spreek zo met het oog op al die mensen hier,  

opdat ze mogen geloven dat U Mij gezonden hebt.’ 

Na dit gebed riep Hij met luide stem: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 

En de dode kwam naar buiten,  

zijn voeten en handen gebonden met zwachtels en zijn gezicht in een doek 

gewikkeld.  

‘Maak hem los,’ beval Jezus, ‘en laat hem gaan.’ 

 

 

 

 

 



 

 

Overweging: 

Jezus begon te wenen, en Hij huiverde. 

Lazarus, de broer van Maria en Martha was gestorven. Omdat Jezus bij hen 

vriend aan huis was, lieten zijn zusters weten: “Lazarus, uw vriend is ziek.”                                                                                                      

Maar er gebeurt niets, Lazarus sterft, alhoewel hij de vriend van Jezus 

is…..Maria en Martha zeiden tegen Jezus: “Heer, als Gij hier waart geweest dan 

zou onze broer niet gestorven zijn.”                                             

En het volk dacht en zei : “Kon Hij, die de ogen van een blinde opende, ook niet 

maken dat deze niet stierf?” Beide opmerkingen zijn ons uit het hart gegrepen.  

Ze confronteren Jezus met de dood, misschien wel met de zinloosheid ervan. 

Hij geeft geen antwoord, anders dat ook Hij weent.  Hij verhinderde de dood 

niet , maar Hij weende wel  met de wenenden. Hij kent ook ons leed en Hij 

weent dit uur met ons mee. 

Zeker in onze tijd waarin heel de wereld en ook in ons land wij te kampen 

hebben met het coronavirus, lijdt Jezus met ons mee. 

Martha en Maria staan voor de vele verpleegkundigen en verzorg(sters) die dag 

in dag uit zorgzaam de zieken die lijden onder het coronavirus verplegen en 

verzorgen.  

Jezus weende niet alleen, Hij deed meer. Hij ging naar het graf en riep met 

bevelende stem: “Lazarus, kom naar buiten.” En Lazarus kwam naar buiten.                                                                           

Geen enkel graf is zo onbereikbaar dat het buiten de kracht van Jezus 

’verrijzenis valt. Na het woord van de dood komt het woord van leven, dat is de 

boodschap van het evangelie: “Wie in Mij gelooft, ook al is hij/ zij gestorven, zal 

leven.” Dat is het antwoord op al onze vragen…..                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Doodgaan is zo iets levensvreemds. Er is geen enkel verband te leggen tussen 

de volheid van ons mensenbestaan en onze biologische dood. Een van de 

akeligste dingen waartegen we in het verzet komen is de zinloosheid van het 

sterven…. Zoals vandaag de dag vele duizenden mensen lijden en sterven door 

het coronavirus. 

 

 



 

Zo valt te begrijpen dat Jezus begon te wenen en dat Hij huiverde bij het graf 

van zijn vriend Lazarus. Ook al wist Hij dat God Hem altijd verhoort, ook als Hij 

zou vragen om Lazarus op te wekken.  Blijkbaar heeft dat weten geen invloed 

op zijn emoties. Blijkbaar heeft dat weten een andere dimensie dan het feit dat 

Lazarus gestorven is. 

Ook wij weten, wij blijven geloven, tegen alles in, dat wij zullen verrijzen. Maar 

dit geloof neemt blijkbaar onze stervensangst niet weg. Wij blijven ons 

verzetten tegen de dood. Omdat de dood in strijd is met ons leven. Daarom zijn 

vandaag de dag overal in de wereld, in Nederland, in Europa, overal de artsen, 

de verpleegkundigen en ambulancepersoneel en de vele vrijwillig(st)ers bezig 

om mensenlevens te redden. Daar mogen wij dankbaar voor zijn……. 

 

 

 

 

 

 

 



Voorbeden 

 

Bidden wij tot onze Vader in de hemel,                                                                                      

die de bron is van het leven, 

 

Voor hen, die midden in hun leven  ernstig ziek zijn, door het coronavirus, dat 

zij in de diepte van hun wezen steun en troost mogen vinden in de mensen 

die hen bijstaan en helpen, de verpleegkundigen, artsen en verzorg(st)ers. 

Laat ons bidden….. 

 

Wij bidden, in deze moeilijke tijd van het coronavirus, dat zij die het moeilijk 

hebben met lijden en sterven, in het geloof en in de inzet en goedheid van de 

hulpverleners de kracht mogen vinden om elkaar te troosten. 

Laat ons bidden….. 

 

Wij bidden voor allen die plotseling uit het leven worden weggerukt. Voor de 

nabestaanden, familie en vrienden, die niet eens afscheid hebben kunnen 

nemen van hun geliefden. Voor allen die moeten leven met een lege plaats 

aan hun zijde. Dat zij lieve mensen om zich heen mogen hebben die hen 

bijstaan in de tijd die komen gaat. 

Laat ons bidden….. 

 

Bidden wij in deze moeilijke tijd dat wij in ons gebed steun en troost mogen 

vinden bij Maria, de Troosteres der Bedroefden.  Bij haar kunnen wij  altijd 

terecht met onze gebeden en onze vragen. 

 

Maria, bidt voor ons bij Uw Zoon, Moeder van alle gelovigen,                                            

U bent niet alleen ons voorbeeld maar ook onze bemoediging, zoals U reeds 

gedurende zovele eeuwen hulp en troost hebt gegeven.                                            

Zoete Lieve Vrouw, blijf bidden voor alle mensen en ook voor mij. Amen 


