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Thema: Jezus, de opstanding en het leven

Doel
De kinderen leren dat Jezus sterker is dan de dood en dat dus ook ons leven niet afgelopen is in de dood. We mogen leven 
met God, nu en altijd.

Toelichting 
Jezus is niet op tijd om zijn zieke vriend Lazarus te genezen. Lazarus sterft. Zijn zussen zeggen: U bent te laat, Heer. Je-
zus reageert: ‘Ik ben de opstanding en het leven’ Marta en Maria denken: ja, eens zal Lazarus uit de dood opstaan; dat ge-
loven zij. Maar nu is hij er niet meer. Jezus bedoelt iets anders: Ik ben sterker dan de dood. Hij wijst vooruit naar Pasen, als 
de dood geen macht meer heeft. Niet over Hem, niet over wie in Hem gelooft. Het slot van het aardse leven hoeft niet de 
dood te zijn, maar is het leven voor altijd. Als bewijs dat Jezus het leven is en kan geven, mag Lazarus uit het graf komen 
en hier op aarde verder gaan. Het lijden is voor Jezus heel dichtbij, maar hier geeft Hij een voorproefje van het Paasfeest.  

Titel van het ONDERBOUW-verhaal: Lazarus mag leven 
Richtlijnen: Vertel eenvoudig over de ziekte van Lazarus en dat Jezus om hulp wordt gevraagd. Hij kan immers zieken ge-
nezen. Dan is Lazarus gestorven. Jezus vraagt de zussen: geloven jullie dat Ik iemand kan terugroepen uit de dood?  Dat 
bewijst Jezus vervolgens. Leg de nadruk op de goddelijke kracht die Jezus heeft. Hij kan mensen in Gods naam echt altijd 
helpen. (Houd er rekening mee dat kinderen vragen naar overleden familieleden: waarom zijn zij niet opgestaan.)

Titel van het MIDDENBOUW-verhaal: Jezus is sterker dan de dood
Richtlijnen: zie de richtlijnen bij de middenbouw. Je kunt aan de kinderen vertellen, dat Jezus dit doet vlak voor zijn lijden 
en sterven. Jezus wijst vooruit naar Pasen, als Jezus zelf is opgestaan uit de dood.

Titel van het BOVENBOUW-verhaal: Jezus is sterker dan de dood
Richtlijnen: Je kunt beginnen met te vragen wat jongeren zich voorstellen bij ‘thuis’. Je kunt dan een adres noemen, maar 
waarschijnlijk worden ook dingen als veiligheid en liefde genoemd. Thuis heeft meer dan alleen een letterlijke betekenis. 
Maak dan de overstap naar de bespreking van Johannes 11. Vraag de jongeren wat zij zich voorstellen bij de woorden ‘op-
standing’ en ‘leven’? De afgelopen weken hebben ze daar met andere woorden al veel over gehoord. Opstanding is meer 
dan weer rondlopen op aarde, het is een leven verbonden met God en tot eer van God. En leven is meer dan bestaan; het 
is een leven in geloof.
Dat is het belangrijkste in de geschiedenis van de gestorven Lazarus. Geloven zijn zussen in hun verdriet om hun broer, 
dat Jezus het leven is. Dat Hij door wie Hij is en wat Hij gaat doen iedereen wil troosten en hoop geven. Dat door Hem het 
leven gaaf en zinvol wordt. Jezus laat zien op Pasen, dat Hijzelf voor altijd zal leven en ons het gave leven brengt. (Je kunt 
hier de verbinding leggen naar het verdriet dat de jongeren in hun leven meedragen.)
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Achtergrondinformatie

Algemene inleiding
Jezus gelooft niet alleen in de opstanding en het leven… Hij is de opstanding en het leven. Daarom is dit woord van Jezus 
ook zo krachtig. En waar het dan in de ogen van Marta en Maria al lang niet meer mogelijk is om nog iets te kunnen ver-
helpen aan het overlijden van Lazarus, daar spreekt Jezus van een slaap en is Hij op weg gegaan om Lazarus wakker te 
maken. 
Bij de dood van Lazarus zou je je kunnen afvragen: waarom moest deze man sterven? Jezus geeft hier zijn antwoord: deze 
ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden. Natuurlijk begrepen 
de discipelen Hem niet, zeker niet in eerste instantie. Zij willen Hem zelfs tegenhouden als hij naar Judea wil gaan. Daar 
is immers de vijand. Daar loert de dood, (zie Joh.10, vers 31). Diezelfde dood komen wij tegen in het ziek zijn van Lazarus. 
Hij is een vriend van Jezus en hij is ziek. De vriendschap en de liefde van Jezus is echter vele malen sterker en laat zich 
niet tegenhouden, niet door ziekte en zeker ook niet door de dood. Om dit te laten zien, kiest Jezus ervoor om nog 2 dagen 
te wachten. Dan pas gaat hij op reis. Want op deze manier wordt de ziekte en de dood van Lazarus een teken, waarin de 
Zoon van God geëerd wordt. Marta en Maria begroeten Jezus met dezelfde opmerking: Als U hier was geweest, was mijn 
broer niet gestorven… Het klinkt als een geloofsbelijdenis, maar je zou het ook ergens als een verwijt kunnen horen. En de 
weeklagende vrouwen geven de zusters gelijk. De dood is immers onherroepelijk. Of toch niet? Nee! Het woord van Jezus, 
zijn evangelie, is hier een machtswoord van bevrijding. Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. En op dit woord van Jezus 
moet de dood wijken. Lazarus ligt al 4 dagen in het graf. Alle levensgeesten moeten nu toch wel geweken zijn. Maar Jezus 
wijst op zijn eigen woorden: Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft? Daarna richt Jezus zich in 
gebed tot zijn hemelse vader. En Hij roept Lazarus uit het graf. 
Met de opwekking van Lazarus bewijst Jezus zijn wonderbare macht. Hij spreekt van de opstanding uit de dood. En Hij 
wijst al vooruit naar zijn eigen sterven, zijn eigen graf en het grote wonder van zijn eigen opstanding uit de doden. Zover is 
het hier allemaal nog niet. Het hoofdstuk sluit dan ook af met de vijanden van Jezus, Kajafas voorop. Zij zijn druk bezig met 
hun plannen om Jezus te doden. Daarbij spreekt Kajafas een profetische zin uit: Besef toch dat het in jullie eigen belang is 
dat één man sterft voor het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat. De macht van de dood is volop aanwezig, door 
heel dit hoofdstuk heen. Maar centraal staat de uitspraak van Jezus: Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Je zult leven 
als je in Mij gelooft!

Vers voor vers
Vs 3 Marta en Maria sturen iemand met een boodschap: Heer, uw vriend is ziek. In het Grieks staat hier: die U liefhebt, 

is ziek. Alleen al deze aanduiding is belangrijk. Jezus houdt van mensen. Hij houdt van zijn vriend, Lazarus. En 
ook als mensen ziek zijn – in dit geval als Lazarus ziek is – vermindert de liefde van Jezus niet.

Vs 4 De ziekte van Lazarus zal dan ook niet uitlopen op de dood, maar op een teken, waarin de Zoon van God geëerd 
zal worden. Als wij de Zoon van God eren, komt God zelf tot zijn eer. Dat is hier de achterliggende gedachte. De 
Zoon gaat immers de weg, die God Hem wijst.

Vs 8 De leerlingen wijzen Jezus op het gevaar, dat uitgaat van de Joden. In het vorige hoofdstuk stonden de Joden 
 immers klaar om Jezus te stenigen, zie H.10, vers 31.
Vs 9 Een raadselachtige uitspraak. Jezus spreekt hier over het wandelen in het licht. Spreekt Jezus hierover zichzelf 

als het licht van de wereld? Het is goed mogelijk. Ondertussen maakt Jezus hier duidelijk, dat je de dingen veel 
beter kunt zien als het licht is… als je wandelt in zijn licht?

Vs 14 Jezus spreekt van de dood van Lazarus. Maar belangrijker: hij spreekt van de mogelijkheid voor de leerlingen om 
tot geloof te kunnen komen. De dood van Lazarus wordt voor Jezus aanleiding tot een teken van zijn macht.

Vs 21v Marta vertrouwt op Jezus. Zij belijdt haar geloof. Als zij spreekt van de opstanding uit de doden, herhaalt zij wat 
de Farizeeën leerden aan het volk. De Farizeeën geloofden in de opstanding, maar alleen aan het einde van de 
tijden, op de jongste dag.

Vs 25v Jezus maakt de opstanding persoonlijk. Sterker nog: Hij is de opstanding en het leven in persoon. En Hij vraagt 
om geloof in Hem.

Vs 33vv Jezus ergert zich aan de klagers. Maria vertrouwt op Hem, maar de klagers uiten hun klacht vanwege de dood. 
Tegenover de dood van Lazarus staat hier het leven in persoon. Marta en Maria hebben volkomen gelijk in hun 
opmerking, dat Lazarus zeker niet gestorven zou zijn als Jezus er was geweest. Nu is Hij er. In feite is de rol van 
de dood uitgespeeld nu Jezus daar is. Vanuit een diepe bewogenheid begeeft Hij zich dan ook naar het graf van 
Lazarus.

Vs 39 Het lichaam lag al vier dagen in het graf. Als een lichaam zo lang in het graf lag, kon er volgens de joden geen 
sprake van leven meer zijn.
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Vs 40vv Jezus wijst terug op wat hij zei in vers 4 en bidt tot zijn hemelse vader.
Vs 43v Lazarus staat op op het woord van Jezus.
Vs 46v Het sanhedrin wordt ingelicht over dit wonder. Omdat Jezus hier zijn macht laat zien, vreest het sanhedrin, dat het 

de macht verliest, in ieder geval bij de romeinen. Zij komen niet tot geloof, maar tot verzet. Daarom smeden zij 
hun plannen om Jezus te doden en komt Kajafas tot zijn profetische uitspraak: het is beter dat één man sterft voor 
het hele volk, zodat niet het hele volk verloren gaat.

Vs 55 Het is kort voor Pesach. Dit is ook al eerder gezegd in het Evangelie naar Johannes. Op het komende Pesach zal 
Jezus gekruisigd worden. En hij zal sterven en net als Lazarus worden neergelegd in een graf… en Hij leeft, want 
Hij is de opstanding en het leven.

Vragen
•	 De	allerbelangrijkste	vraag	is	hier:	vertrouw	jij	genoeg	op	Jezus	om	te	kunnen	zeggen,	dat	je	zult	leven,	ook	als	jij	

gestorven bent? Hoe kijk jij naar dit machtswoord van Jezus? Hoe luister jij daarnaar? En als je hier besluit om niet naar 
Jezus te luisteren, wat betekent dat dan volgens jou?

•	 Ken	jij	iemand	die	ziek	is	of	misschien	zelfs	stervend?	En	kun	jij	met	hem	of	met	haar	praten	over	jouw	geloof?	Wat	is	
volgens jou dan het belangrijkste om te zeggen of te laten merken? 

Auteur: GD

Liederen

Psalm 22
Lied 558     (=Gezang 178)
Gezang 461
Jezus is….     Hemelhoog 348
Waarom?      Hemelhoog 205
Weet je dat de lenst komt?   Hemelhoog 207
Van A tot Z     Hemelhoog 348
Wij zwaaien met takken    Hemelhoog 195
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Jezus heeft veel vrienden. Zijn leerlingen, maar ook 
Lazarus. Lazarus woont met Maria en Marta in Betanië. 
Maria en Marta zijn de zussen van Lazarus. 
Op een dag komt er iemand aan Jezus een verdrietige 
boodschap vertellen, een boodschap van Maria en 
Marta. ‘Lazarus is heel erg ziek. Kom alsjeblieft snel!’
Ze vragen Jezus om hulp, omdat ze weten dat Jezus 
zieke mensen beter kan maken. Jezus hoort dit, maar 
Hij gaat niet meteen naar Betanië, naar zijn zieke vriend 
Lazarus. Hij wacht twee dagen. Dan zegt Jezus tegen 
zijn leerlingen: ‘Laten we nu naar Betanië gaan. Laza-
rus slaapt en Ik ga erheen om hem wakker te maken.’ 
De leerlingen zeggen: ‘Als Lazarus slaapt, zal hij vast 
wel beter worden.’ Maar dan legt Jezus uit: ‘Lazarus is 
gestorven.’ Maar God is sterker dan de dood.

Als Jezus aankomt in Betanië is Lazarus al vier dagen 
dood. Er zijn heel veel mensen gekomen om Marta en 
Maria te troosten, want die zijn heel erg verdrietig. 
Als Marta hoort dat Jezus er is gaat ze snel naar Hem 
toe. Ze zegt: ‘Heer, als U hier was geweest zou mijn broer 
niet gestorven zijn.’ Jezus antwoordt: ‘Je broer zal weer 
leven. Want Ik ben de opstanding en het leven. Geloof je 
dat, Marta?’ Ze antwoordt: ‘Ja, ik geloof het’ 

Dan gaat Marta naar Maria en vertelt haar: ‘Jezus is er.’ 
Snel gaat Maria naar Jezus en de andere mensen volgen 
haar. Maria moet huilen en knielt aan de voeten van 
Jezus. Ze zegt: ‘Heer, als U hier was geweest zou onze 
broer nog leven!’ Jezus ziet hoeveel verdriet ze heeft en 
Hij begint ook te huilen. Als de mensen die erbij zijn dat 
zien, zeggen ze: ‘Je kunt zien dat Jezus echt veel van 
Lazarus houdt.’ Maar er zijn ook mensen die denken: 
‘Waarom heeft Hij zijn vriend dan niet beter gemaakt?’ 
Wat zal Jezus nu gaan doen?

Jezus gaat naar het graf van Lazarus. Er ligt een grote 
steen voor de ingang van het graf. Jezus zegt tegen de 
mensen: ‘Haal de steen weg.’ Maar Marta zegt: ‘Het is 
al de vierde dag. Het is beter om het graf dicht te laten.’ 
Toch wordt de steen weggehaald. Jezus bidt: ‘Vader, 
dank U wel dat U Mij hebt verhoord. Ik weet dat u Mij 
altijd verhoort. Maar Ik zeg dit hardop, zodat de mensen 
zullen weten dat U mij hebt gestuurd.’ En dan roept Hij 
met een harde stem: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 
Dan gebeurt er echt een wonder: Lazarus komt uit het 
graf!  ‘Maak de doeken om Lazarus maar los’, zegt 
Jezus.’ En zo kan Lazarus uit het graf lopen naar de 
mensen toe. Naar Jezus, naar Maria en naar Marta. Wat 
is iedereen blij. Lazarus leeft!

Met de kracht van God kan Jezus Lazarus het leven weer 
geven. Wat een groot wonder. Veel mensen hebben het 
gezien en geloven nu dat Jezus de Zoon van God is.
En dat God sterker is dan de dood, gaan we volgende 
week ook horen, als het Pasen is.

Auteur: IFF 
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Inleiding
Wie is er wel eens ziek geweest? De meeste kinderen 
wel een keer. Wat doen je ouders dan? Paracetamol 
geven, koorts opnemen, dokter bellen, enzovoorts. 
Gelukkig zijn we meestal niet ernstig ziek en worden we 
na een paar dagen weer beter. 
Vroeger was dat veel moeilijker, want toen wisten de 
dokters vaak nog niet hoe ze mensen konden helpen of 
waren er nog geen medicijnen. In de tijd van Jezus was 
dat ook zo. Daarover gaat ook dit verhaal.

Bijbelverhaal
‘Ik voel me helemaal niet lekker!’, zegt Lazarus als hij 
thuiskomt. Hij gaat direct op bed liggen. Hij wil niets meer 
doen, hij gaat niet meer werken. Hij kreunt zachtjes en 
heeft pijn. Al gauw merken zijn zussen dat Lazarus ziek 
is. Het zijn Maria en Marta, zij zijn vrienden van Jezus. 
Ze gaan bij hem kijken en hebben fruit en lekkere koeken 
meegenomen. Maar Lazarus wil niets eten en de dagen 
erna wordt hij alleen maar zieker. Wat moeten ze doen? 
Niemand weet wat Lazarus heeft en wat ze ook proberen, 
het helpt niet. 
‘Weet je wat we moeten doen?’, zegt Maria, ‘we moeten 
het de Heer laten weten. Rabbi Jezus wil vast komen en 
Lazarus beter maken. We weten dat Hij het kan!’ ‘Wat 
een goed idee!’, zegt Marta, ik stuur Ezra wel, de buur-
jongen, hij weet goed de weg!’

Een tijd later staat Ezra voor Jezus. ‘Heer, uw vriend 
Lazarus is ziek.’ De leerlingen om Jezus heen schrikken. 
Lazarus kennen zij wel. De broer van Marta en Maria. 
Jezus zegt: ‘Lazarus is niet ziek geworden om te sterven, 
maar om te laten zien hoe machtig God is!’ 
Nu verwachten de leerlingen dat Jezus op weg zal willen 
gaan, naar Betanië, waar Lazarus woont. Jezus houdt 
veel van de mensen, ook van Maria, Marta en Lazarus. 
Hij heeft al zoveel mensen beter gemaakt en nu kan Hij 
dat bij Lazarus doen! 
Toch besluit Jezus om nog niet onderweg te gaan. De 
leerlingen denken dat ze weten waarom, omdat ze heb-
ben gehoord dat de Farizeeërs en de hogepriesters plan-
nen hebben om Jezus te doden. Die Joden zijn bang voor 
Hem en voor wat Hij doet. Jezus wil vast voorzichtig zijn.

Pas na twee dagen zegt Jezus dat Hij naar Betanië wil 
gaan. ‘Maar Rabbi’, zeggen ze, ‘is het niet gevaarlijk om 
onderweg te gaan naar Betanië? U weet toch dat ze U 
willen doden? Straks zien ze U lopen.’ ‘Er zijn dingen die 
Ik moet doen, die belangrijker zijn’, zegt Jezus, ‘Lazarus 
slaapt. En Ik ga hem wakker maken.’
Nu snappen ze er helemaal niets meer van. Als Lazarus 
slaapt kun je hem beter laten slapen. Van slapen word je 
beter! Is hun Heer dan niet bang? Waarom wachtte Hij 
dan twee dagen?
Jezus ziet dat ze het niet begrijpen: ‘Lazarus is gestor-
ven’, legt Hij uit, ‘Ik ga jullie laten zien wie Ik ben, dan 
zullen jullie Mij geloven!’ Jezus gaat iedereen laten zien 
dat Hij de Zoon van God is.
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‘Kom’, zegt Tomas, één van de leerlingen, ‘we gaan met 
Hem mee, als ze Hem willen doden, dan sterven wij 
samen met Hem!’ Dan gaan ze op pad.

Ze zijn bijna in Betanië aangekomen als ze horen dat 
Lazarus enkele dagen geleden is gestorven en diezelfde 
dag al begraven is. Marta hoort dat Jezus eraan komt 
en rent zo snel mogelijk naar Hem toe. ‘Och Heer, als U 
hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven!’ Ze 
veegt de tranen uit haar ogen en kijkt Jezus aan.
‘Je broer zal opstaan uit de dood, Marta!’, zegt Jezus. 
‘Ja, dat geloof ik,’ zegt Marta, ‘eens, als het einde van de 
wereld komt, dan zullen alle gestorven mensen opstaan 
uit de dood. Zij zullen weer leven.’
‘Luister, Marta,’ zegt Jezus, ‘Ik ben het die de doden laat 
opstaan. Ik ben het die leven geeft. Ik ben de opstanding 
en het leven. Geloof je dat?’ ‘Ja Heer’, zegt Marta, ‘want 
U bent de Zoon van God! Dat geloof ik! En God is machti-
ger dan ieder ander!’ 

Ze gaat gauw Maria roepen en ook zij rent zo snel ze kan 
naar Jezus toe. Al de mensen die bij hen in huis op visite 
waren om hen te troosten lopen achter Maria aan. Waar 
gaat ze zo gauw heen? Gaat ze naar het graf, om daar 
te huilen? Maria zegt hetzelfde als Marta. ‘Och Heer, als 
U hier geweest was, dan was mijn broer niet gestorven!’ 
De tranen stromen over haar wangen. Ze is zo verdrietig! 
Jezus is te laat! Ook de mensen om haar heen begin-
nen weer te huilen, maar Jezus vraagt waar het graf is. 
Ze brengen Hem er heen en ook Hij huilt. Jezus houdt zo-
veel van alle mensen, Hij ziet van elk mens hun verdriet. 
‘Haal de steen voor het graf weg!’ ‘Maar Heer!’, zegt 
Marta, ‘Dat kan toch niet. Hij is echt gestorven. Hij ligt al 
een paar dagen in het graf!’
‘Geloof me, Marta. Je zult zien hoe machtig God is!’ Een 
paar mannen halen de steen weg.

Jezus bidt: ‘Vader God, dank U dat U altijd naar Mij luis-
tert. Wilt U dat aan deze mensen laten zien?
Dan weten zij dat U Mij gestuurd hebt om uw werk te 
doen.’
Daarna roept Jezus: ‘Lazarus, kom naar buiten.’ Met 
open mond kijken de mensen naar het geopende graf. 
Want daar komt Lazarus, hij leeft! Wat een machtig 
wonder! Jezus is sterker dan de dood! Al het verdriet is 
nu omgedraaid in blijdschap. Veel mensen geloven dat 
Jezus de Zoon van God is. 
Maar enkele mensen vertrekken, zij gaan naar de hoge-
priester Kajafas om te vertellen wat er is gebeurd.  ‘Jezus 
zorgt er straks voor dat de Romeinen ons zullen straffen. 
Dan volgen alle mensen Hem. Ze zullen ongehoorzaam 
worden aan de keizer. Dit is gevaarlijk!’ Kajafas roept nog 
meer mensen bij elkaar. ‘Het is beter dat er één sterft, 
dan dat er straks door het zwaard van de Romeinen veel 
mensen zullen sterven. Dat moet dan Jezus zijn, Hij moet 
sterven.’

lees verder op de volgende bladzijde 

Jezus is sterker dan de dood
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Kajafas spreekt woorden die waar zijn. Want het duurt 
niet lang meer, dan is het Pascha, Pasen. Dan zal de 
Heer gevangengenomen worden en sterven aan het 
kruis. Hij sterft voor alle mensen die in Hem geloven. 
Maar Hij is machtiger dan de dood! Dat heeft iedereen 
nu al kunnen zien. Met Pasen denken we eraan dat Hij 
levend is geworden. Opgestaan. Jezus heeft de dood 
overwonnen!

Afsluiting
•	 Laat	ze	reageren	op	dit	verhaal.	Misschien	kennen	zij	

iemand die gestorven is. Dat is best moeilijk, omdat ze 
diegene missen.

•	 Je	mag	ze	vertellen	dat	Jezus	sterker	is	dan	de	dood	
en dat dus ook ons leven niet afgelopen is in de dood. 
We mogen leven met God, nu en altijd.

Auteur: NCvD
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Inleiding
Waar voel jij je thuis? Waarom voel je je daar thuis? Als je 
met vakantie bent dan kun je wel eens denken: hier zou ik 
altijd wel willen blijven. Maar na twee of drie weken begin 
je toch wel weer te verlangen naar je eigen huis, je eigen 
bed, je eigen speelgoed, je vrienden, je school. Thuis is 
waar je je veilig voelt. Waar voelde Jezus zich thuis?

Nu een paar moeilijke vragen: Wat betekent: opstanding? 
Wat betekent leven? Luister maar wat de kinderen heb-
ben opgepikt van de laatste weken. In het verhaal kom je 
hier verder op terug. 
Misschien heeft u een kind in de klas dat kortgeleden met 
verlies van een dierbare te maken heeft gehad. Laat dit 
kind er over vertellen, als het dat wil. Stel ook wat vragen. 
Wat betekende deze persoon voor jou? Wat betekent 
voor jou doodgaan? Wat mis je het meest aan deze  
persoon? Wat gebeurt er als je sterft?

Bijbelverhaal
Verdriet. Groot verdriet. Ze hielden zoveel van elkaar, 
maar na een kort ziekbed is hun broer overleden. Wat 
zullen ze hem missen. Nooit meer samen theedrinken, 
nooit meer samen praten en wandelen. Was Jezus er 
maar geweest. Hij is hun grootste vriend. Hij heeft zoveel 
zieken beter gemaakt. Als Hij er was geweest zou Hij 
zeker hun broer hebben genezen. Nu moeten ze hem 
gaan begraven. Ze krijgen veel bezoek. Iedereen heeft 
medelijden met de twee zussen Marta en Maria. Zoals 
daar de gewoonte is komen er ook klaagvrouwen om te 
huilen. Iedereen moet weten dat in dat huis groot verdriet 
is. De begrafenis wordt geregeld, een graf in de rotsen 
wordt de plek waar Lazarus wordt begraven.  Een grote 
steen wordt voor het graf gerold. Het leven van Lazarus 
hier op aarde is voorbij. Er blijven ook na de begrafenis 
nog veel mensen komen om Marta en Maria te troosten.

‘Jezus komt eraan!’ Marta springt overeind en rent naar 
buiten, Jezus tegemoet. Al hijgend staat ze voor Hem. 
Tranen vullen haar ogen: ‘O Meester, als U hier eerder 
was geweest, dan was mijn broer niet gestorven. Maar, 
ik weet het zeker: God zal alles doen wat U van Hem 
vraagt’. Dan klinkt de rustige stem van Jezus: ‘Marta, je 
broer zal opstaan uit de dood’. Marta reageert direct: ‘Dat 
weet ik Heer. Als het einde van de wereld komt zal ook 
Lazarus opstaan, samen met alle doden. Hij zal weer le-
ven’. ‘Weet je Marta’, antwoordt Jezus, ‘Ik ben het die de 
doden laat opstaan. Ik ben het die leven geeft. Iedereen 
die in Mij gelooft zal leven, ook als hij sterft. Iedereen die 
leeft en in Mij gelooft, die zal niet voor eeuwig sterven. 
Geloof je dat, Marta?’ ‘Ja Heer, dat geloof ik zeker. U 
bent de Zoon van God, de Messias, die naar deze wereld 
gekomen is om mensen te redden’.

Marta	gaat	snel	naar	huis	en	fluistert	haar	zus	in	het	oor:	
‘Kom, de Meester is er, Hij wil ook jou spreken’. Maria 
gaat direct met Marta mee. De Joden die bij Marta en 
Maria zijn om hen te troosten merken dat ook Maria is 
weggegaan. Ze lopen achter haar aan. Maria gaat vast 
en zeker naar het graf van Lazarus om daar haar verdriet 
te uiten. Jezus staat nog steeds op hetzelfde plekje, net 
buiten het dorp.  Als Maria bij Jezus komt, valt ze op haar 
knieën en zegt met verdriet in haar stem: ‘Heer, als U hier 
was geweest, zou mijn broer niet zijn gestorven’. Dan 
huilt ze dikke tranen, net als de mensen die zijn meege-
komen. Jezus ziet het aan en vraagt: ‘Waar is Lazarus 
begraven?’
‘Kom maar mee, dan zullen we U de plek wijzen’. Als 
ze bij het graf aankomen, begint Jezus te huilen om zijn 
beste	vriend	die	daar	begraven	ligt.	Er	wordt	gefluisterd:	
‘Zie eens hoeveel Hij van Lazarus hield’. Maar anderen 
fluisteren	heel	andere	dingen:	‘Ik	begrijp	het	niet	hoor.	
Een blinde man kon Hij zomaar genezen. Had Hij de 
dood van Lazarus dan niet kunnen voorkomen?’ Jezus 
hoort al die reacties wel. Het maakt Hem boos. ‘Haal 
die steen weg voor het graf Marta’, beveelt Jezus. ‘Maar 
Heer, dat kan ik toch niet doen. Lazarus is al een paar 
dagen dood’. Jezus glimlacht naar Marta: ‘Weet je nog 
wat ik tegen je heb gezegd? Als je gelooft zul je Gods 
hemelse macht zien’.
Een paar mensen halen de steen weg. Jezus kijkt om-
hoog. Hij kan niets doen zonder zijn hemelse Vader. ‘Va-
der, ik dank U dat U naar Mij luistert. Maar al deze men-
sen moeten ook gaan geloven dat U Mij hebt gestuurd…’. 
Even is het doodstil. Dan klinkt de krachtige stem van 
Jezus: ‘Lazarus, kom naar buiten’. De gestorven Lazarus 
loopt het graf uit, naar buiten. Er zitten allemaal doeken 
om hem heen. ‘Maak de doeken los en laat hem gaan’, 
zegt Jezus.

Stel je voor dat jij erbij had gestaan. Hoe zou jij reageren?
 
Veel omstanders reageren ook. Ze gaan in Jezus gelo-
ven! Ze zien wat Jezus met Lazarus heeft gedaan. Hij 
moet wel de Zoon van God zijn. Maar er zijn ook andere 
mannen. Ze gaan naar de Farizeeën die op hun beurt de 
leiders van het volk bij elkaar roepen. ‘We moeten iets 
doen’, roepen ze. ‘Deze man blijft maar wonderen doen. 
Als we Hem niet tegenhouden zal iedereen nog in Hem 
gaan geloven ook’. Kajafas, de hogepriester heeft alles 
aangehoord. Dan neemt hij het woord: ‘Bedenk toch wat 
voor jullie het beste is. Het is beter dat één mens sterft 
voor het volk, dan dat het hele volk sterft’. Kajafas weet 
eigenlijk zelf niet wat hij zegt. God laat hem deze woor-
den spreken door zijn Geest. Zoals Lazarus dood was en 
weer tot leven kwam, zo zal ook Jezus sterven en weer 
opstaan. Jezus is de opstanding en het leven. Als je in 
Hem gelooft mag ook jij leven. Ja, misschien sterf je wel 
een keer, maar als je in Hem gelooft, zal Jezus ook jou 
weer levend maken. 

lees verder op de volgende bladzijde

Jezus is sterker dan de dood
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Je lichaam gaat dan dood, maar je ziel mag voor altijd 
bij God zijn. Een deel van de mensen gaat in Jezus 
geloven na alles wat ze hebben gehoord en gezien. Een 
ander deel loopt weg en willen niets met Jezus te maken 
hebben. 

En jij? Wat kies jij?
Als er iemand bij jou in de buurt heel erg ziek is of mis-
schien wel gaat sterven, wat zou je dan het beste tegen 
zo iemand kunnen zeggen?
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