
 
 

 

BEGINZIN 

In het huisje van Martha, Maria en Lazarus is het stil. Martha en Maria lopen met bezorgde gezichten 

heen en weer. Ze zorgen voor hun broer Lazarus. Hij is ziek. Heel erg ziek.  

 

VERTELSCHETS  

Wie zou Lazarus kunnen helpen? Martha en Maria hebben maar één persoon in gedachten. Jezus! 

Maar Hij is ver weg. Een paar dagen geleden wilden de Joden Hem stenigen. Daarna is Jezus 

weggegaan en Hij is nu zeker twee dagreizen van Bethanië verwijderd. Zal Jezus op tijd zijn om Lazarus 

te helpen?  

 

Martha en Maria sturen een boodschapper naar Jezus om Hem te vertellen dat Lazarus ziek is. Als 

Jezus de boodschap heeft gekregen zegt Hij dat deze ziekte niet tot de dood is, maar dat de Zoon van 

God verheerlijkt zal worden. Jezus houdt van Martha, Maria en Lazarus. Toch blijft Hij nog twee dagen 

op de plek waar Hij is. 

 

Na twee dagen zegt Hij tegen de discipelen: ‘Laten we weer naar Judea gaan.’ De discipelen willen dat 

niet. Jezus is daar pas bijna gestenigd. Dan is het toch gevaarlijk om terug te gaan? Jezus zegt: ‘Er zijn 

twaalf uren in een dag. Als het dag is, stoot je nergens tegen aan omdat het licht is, maar ’s nachts kun 

je je wel stoten.’ Jezus bedoelt: zolang Ik als het Licht der wereld op aarde ben, is het dag. Zolang het 

dag is, kan Ik Mijn werk doen omdat het Gods werk is. De discipelen hoeven dus niet bang te zijn. Wie 

dit Licht nog niet heeft, loopt in de duisternis en kan zich stoten.  

Hoe is dat met jou? Wandel jij met Jezus en heb je het Licht of loop je nog zonder Jezus in het donker? 

 

Jezus vertelt aan de discipelen dat Hij naar Lazarus gaat om hem wakker te maken. De discipelen 

zeggen dat slapen juist gezond is. Dan vertelt de Heere Jezus dat Lazarus is gestorven. De Heere 

Jezus is blij dat Hij er niet bij was toen Lazarus stierf. Door het wonder dat Hij zal gaan doen, zullen de 

discipelen nog vaster gaan geloven dat Jezus de Verlosser is. Thomas spoort de andere discipelen aan 

om mee te gaan en dan maar samen met Jezus te sterven. 

 

Eindelijk komt Jezus in Bethanië. Lazarus is al vier dagen geleden begraven. Als Martha hoort dat Jezus 

komt, gaat ze naar Hem toe. Maria blijft nog thuis. Martha holt Jezus tegemoet. ‘Heere, als U hier 

geweest was, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar ik weet dat God U alles wat U vraagt geven zal.’ 

Martha belijdt haar geloof. Jezus zegt: ‘Je broer zal weer opstaan.’ Martha antwoordt: ‘Ik weet dat hij 

zal opstaan op de laatste dag.’ Jezus zegt:  ‘Ik ben de Opstanding en het Leven;  wie in Mij gelooft, zal 

leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft 

u dat?’ Martha zegt: ‘Ja Heere, ik geloof dat U de Christus bent, de Zoon van God die in de wereld 

komen zou.’ Wat geloof jij? 



 
 

 

Martha roept Maria. ‘De Meester is er, Hij roept je!’ Maria staat op en gaat zo snel mogelijk naar de 

Heere Jezus toe. Het huis is vol met mensen die zijn gekomen om Martha en Maria te troosten. Zonder 

iets te zeggen loopt Maria weg. De gasten denken dat ze overmand door verdriet naar het graf gaat om 

te rouwen.  

 

Maria rent naar de Heere Jezus toe. Als ze Hem ziet, valt ze aan Zijn voeten en zegt: ’Heere, als U hier 

was geweest was mijn broer niet gestorven.’ De Heere Jezus ziet het verdriet van Maria. Hij ziet ook de 

mensen die met haar zijn meegekomen. De Heere Jezus wordt ook verdrietig. Hij vraagt: ‘Waar is 

Lazarus begraven?’ ‘Heere, kom maar mee.’ De Heere Jezus huilt. Om de Heere Jezus heen is het stil 

geworden. De mensen zien de tranen die over de wangen van Jezus lopen. Ze zeggen tegen elkaar: 

‘Kijk eens hoeveel Hij van Lazarus hield.’ Anderen zeggen: ‘Als Hij blinden ziende kan maken, had Hj 

er dan niet voor kunnen zorgen dat Lazarus niet was gestorven?’  

Verdrietig komt Jezus bij het graf. Het graf is uitgehakt in een grot. Voor het graf ligt een steen. Jezus 

zegt: ‘Haal de steen weg.’ Martha protesteert. Het lichaam van Lazarus is al in ontbinding en dat stinkt, 

want hij ligt hier al vier dagen.  

Jezus zegt: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij verhoord hebt. Ik weet dat U Mij altijd verhoort maar dit zeg Ik 

voor de mensen die om Mij heen staan zodat zij geloven dat U Mij gezonden heeft.’ Dan roept Jezus 

met een luide stem: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ En… Lazarus komt naar buiten! Wat een wonder! De 

grafdoeken zitten nog helemaal om hem heen. De Heere Jezus geeft de opdracht om de doeken van 

Lazarus los te maken.  

Heel veel Joden hebben gezien en gehoord wat Jezus heeft gedaan. Ze geloven in de Heere Jezus en 

wandelen nu in het Licht. Maar anderen gaan naar de Farizeeën en vertellen wat Jezus heeft gedaan. 

 

SLOTZIN  

Op wie lijk jij? Lijk jij op de mensen die in de Heere gaan geloven? Of lijk je meer op de mensen die 

naar de Farizeeën gaan? Denk eraan: Jezus is de Opstanding en het Leven. Als je Hem hebt, heb je 

alles! 

 


