


Beide aspecten komen vanmorgen naar voren.



Meesterlijke ontmoetingen

1. De geleerde Nicodemus
2. De Samaritaanse vrouw
3. De overspelige vrouw
4. De bloedvloeiende vrouw
5. De ‘verkwistende’ vrouw
6. De verschijning aan Maria
7. De kromgebogen vrouw
8. De opwekking van Lazarus



We dienen een onnavolgbare God; Hij verblijdt
Zich soms in dingen die ons juist erg verdrieten!



Open uw hart voor ‘het levende Woord’ en laat 
de Heer vanmorgen eens diep in uw ziel kijken. 

Op. 3:20



Joh. 11:1, 3-7, 11-15a

1 En er was iemand ziek, Lazarus van 
Bethanië, uit het dorp van Maria en haar 

zuster Martha. 3 Zijn zusters dan stuurden 
Jezus de boodschap: Heere, zie, hij die U 

liefhebt, is ziek. 4 En toen Jezus dat hoorde, 
zei Hij: Deze ziekte is niet tot de dood, maar 

is er met het oog op de heerlijkheid van 
God, opdat de Zoon van God erdoor



Joh. 11:1, 3-7, 11-15a

verheerlijkt wordt. 5 Jezus nu had Martha 
en haar zuster en Lazarus lief. 6 Toen Hij 

dan gehoord had dat hij ziek was, bleef Hij 
nog twee dagen in de plaats waar Hij was.
7 Daarna zei Hij tegen de discipelen: Laten 
wij weer naar Judea gaan. 11 Dit sprak Hij, 
en daarna zei Hij tegen hen: Lazarus, onze 
vriend, slaapt, maar Ik ga naar hem toe om



Joh. 11:1, 3-7, 11-15a

om hem uit de slaap op te wekken. 12 Zijn 
discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, 
zal hij gezond worden. 13 Maar Jezus had 

over zijn dood gesproken, terwijl zij 
dachten dat Hij over de natuurlijke slaap 

sprak. 14 Toen zei Jezus dan openlijk tegen 
hen: Lazarus is gestorven. 15 En Ik ben blij 

voor u dat Ik daar niet was, opdat u gelooft. 



De openingszin is veelzeggend: er was iemand 
ziek; typerend voor de wereld waarin wij leven.



Er zijn veel mensen die met zo’n openingszin te 
maken krijgen: meneer, ik heb slecht nieuws…



En dan sta je daar ineens ‘op de drempel’; en zo 
zal het ook met Lazarus gegaan zijn, vermoed ik.



Maar gelukkig was hij bevriend (agapè) met een 
‘Heelmeester’ die al vaker zieken genezen had.

Joh. 11:5; Matt. 8:16



Helaas was Hij uitgeweken naar Perea; niet uit 
angst; Martha en Maria sturen ’n boodschapper.

Joh. 8:59
Joh. 10:31, 39-42
Joh. 11:3



Heere, zie, hij die U liefhebt (phileo), is ziek.

Joh. 11:3



Nu zou je verwachten dat Jezus alles zou laten 
vallen om mee te gaan, maar Hij doet kalm aan.

Joh. 20:6



Bovendien wekt Jezus de indruk dat de situatie 
niet al te ernstig is: Lazarus onze vriend ‘slaapt’!

Joh. 11:11



Welnu, als hij slaapt, dan zal hij gezond worden; 
dan hoeven we niet naar dat gevaarlijke Judea.

Joh. 10:31
Joh. 11:8,12



Joh. 7:13,14

Maar Jezus had over zijn dood 
gesproken, terwijl zij dachten dat 

Hij over de natuurlijke slaap sprak. 
Toen zei Jezus dan openlijk tegen 

hen: Lazarus is gestorven.



En dan doet Rabbi Yeshua weer zo’n meesterlijk
verrassende uitspraak, die heel choquerend is.



Joh. 11:15a

Ik ben blij voor u dat Ik daar niet was…



Dat is toch werkelijk onvoorstelbaar; want leef 
het je eens in; Lazarus leefde ‘op de drempel’…



Met de dood voor ogen lag hij te vechten voor 
zijn leven, terwijl zijn zussen hem verzorgden!



Ze zullen kracht
geput hebben uit 
het bericht van 

Jezus dat Lazarus’ 
ziekte niet tot de 
dood zou zijn…

Joh. 11:4



Hij komt heus; je kent 
Hem toch? De Rabbi is 

met liefde en ontferming 
over jou bewogen; je zult 
niet sterven, dat heeft Hij 

ons toch laten weten?



Maar hoe teleurstellend moet dat geweest zijn? 
Daar ligt hij nu; hun broer; koud; verstijft; dood.



Wat zal er in de ziel van deze twee achterblijvers
omgegaan zijn? Pijn, verdriet en een stil verwijt.



Vers 21 en 32

Martha (21) en Maria (32): 
Heere, als U hier geweest was, 

zou mijn broer niet gestorven zijn.



En nu denk ik dat Coen vergelijkbare gevoelens
zal aantreffen in de ziel van heel wat christenen.



Bij mij in ieder geval wel; ‘geloven’ frustreert me 
soms; waarom grijpt de Heer maar zo weinig in?



Veelbelovende theorie, teleurstellende praktijk.



De Bijbel biedt géén sluitend antwoord, maar 
dit verhaal geeft ons wél enkele aanwijzingen.

Joh. 11:1-43



Joh. 11:15a

Ik ben blij voor u dat Ik daar niet was, 
opdat u gelooft.



Joh. 11:15a

Ik ben blij voor u dat Ik daar niet was, 
opdat u gelooft.

Luk. 18:8 



Het grote verlies dat Rabbi Jezus toelaat, maakt 
duidelijk hoe kostbaar ons geloof voor Hem is!

Heb. 11:6



Bovendien is deze ziekte er met ‘t oog op Gods 
glorie; de Zoon zal hierdoor verheerlijkt worden.

Joh. 11:4
Joh. 17:24 



De Rabbi verblijdt zich dus níet over het ziekbed 
van Lazarus, maar wél over de zalige gevolgen.



En zo zou het kunnen dat Gód zich verblijdt over 
dingen in mijn leven die míj juist erg verdrieten. 

Heb. 12:11



Ik heb vaak moeite met deze ‘verschrikkelijke’ 
vorm van Gods onnavolgbare agapé-liefde.

Heb. 12:6-10



Maar dit verhaal helpt me wel verder; leert me 
te prevelen: “toon Uw heerlijkheid in dit kruis”.

‘Opw.505’
Rom. 8:28-30



Leer mij om me te verheugen in die dingen waar 
U zich over verheugt; leer me heilzaam te lijden.

Fil. 4:4



Jak. 1:2

Acht het enkel vreugde, mijn 
broeders, wanneer u in allerlei 

verzoekingen terechtkomt.



Voor alle betrokkenen in dit verhaal was ‘t goed 
dat Jezus niet ‘linea recta’ naar Bethanië reisde.

Joh. 11:45



Maar waarschijnlijk is er nóg een reden waarom 
Jezus ‘treuselde’; daar ga ik nu wat dieper op in.



Deze geschiedenis loopt uit op ‘t formele besluit
van de Joodse Raad om Rabbi Yeshua te doden!

Joh. 11:47-57



Dat is Christus niet overkomen, Hij heeft Zichzelf 
op Gods tijd naar de slachtbank laten (!) leiden.

Joh. 10:17,18



Jezus zal die twee dagen ongetwijfeld de stilte
hebben gezocht om te spreken met Zijn Vader.

Joh. 11:41,42
Matt. 14:23

Luc. 6:12
Etc.



Het Lam Gods zal biddend gezocht hebben naar 
leiding; Vader, zie hier ben Ik, Uw wil geschiede!

Joh. 5:30
Heb. 10:9 = Ps. 40:8



Het zal Hem geopenbaard zijn dat de verrijzenis
van Lazarus zou leiden tot Zijn eigen begrafenis.



Aangrijpend hè? Jezus kon Zijn vriend alleen het 
leven geven, door Zelf te sterven; betekenisvol.



In het licht van ‘t ondragelijke lijden dat op Hem 
afkwam, krijgt die ene uitspraak nu extra diepte.



Ik ben blij voor u dat Ik daar niet was…

Joh. 
11:15a



Want dat betekent dat Ik op de drempel sta om 
Mijn onpeilbaar diepe liefdesdaad te verrichten.



En dat betekent dat God niet alleen verheerlijkt
zal gaan worden in de opstanding van Lazarus. 



Maar ook en vooral in Mijn eigen opstanding uit 
de dood; het grote begin van vele opstandingen.

Fil. 3:21



Dan zullen jullie ontdekken dat Ik dé Opstanding 
en hét Leven ben; dé Bron van het levensgeluk.

Joh. 11:25



En ‘t leven dat Ik jullie zal geven is zó heerlijk, zó 
fantastisch; dat overtreft jullie stoutste dromen.



En om ervoor te zorgen dat jullie dit echt zullen 
geloven, ga Ik nu eerst Mijn vriend opwekken!



En dat geloof zullen jullie straks heel hard nodig 
hebben, want Ik vaar op en jullie blijven achter!

Joh. 14:1-3



En daarom ben Ik blij dat Ik daar niet was, want  
dit alles loopt uit op Gods fenomenale heilsplan.



En Mijn Vader in de hemel is ook blij; ‘t zal Hem 
behagen om Mij, Zijn enige Zoon, op te offeren.



Dat vinden jullie waarschijnlijk ‘n verbijsterende 
gedachte; toch heeft Jesaja dat al geprofeteerd:



Jes. 53:10a

Maar het behaagde de HEERE Hem te 
verbrijzelen, Híj heeft Hem ziek gemaakt.

Hand. 2:23



Het vreselijke
dat Abraham 

uiteindelijk niet 
hoefde te doen, 

dat gaat Mijn 
Vader straks wél 
doen met Mij!

Gen. 22:10-12

Rom. 8:32



En dat zal Hem bevallen, bekoren, goed doen…



Want beste vrienden, via dat dramatische lijden, 
dat Mijn Vader zo behaagt, maak Ik jullie zalig.



Kom, laten we nu gaan; Ik ga Lazarus opwekken 
en dat zal uitmonden in een heerlijk Paasfeest!



Zo expliciet zei Jezus dit niet, maar dit ging vast 
door de ziel van Hem die ‘op de drempel’ stond!



Jezus was blij, maar tegelijkertijd gingen er ook 
andere gevoelens in de ziel van de Heiland om.



Dat blijkt uit Jezus’ reactie, wanneer Maria aan 
Zijn voeten valt en haar bedroefde hart uitstort.

Joh. 11:32
Luk. 10:39
Joh. 12:3



Joh. 11:33

Toen Jezus haar dan zag huilen, en ook 
de Joden die met haar meekwamen, 
zag huilen, werd Hij heftig in de geest 
bewogen (werd briesend; schreeuwde 
het uit) en raakte innerlijk in beroering.

Zie ook vers 38



Hij voelt de afschuwelijke macht van de dood en 
het verdriet over het verlies van een geliefde!



En dan barst ‘het Lam Gods’ in tranen uit…

Joh. 11:35



Dit is een evenwichtig Godsbeeld; we zien zowel 
woede als verdriet!; dat is geen toneelspelletje.

Kol. 1:15
Heb. 1:3a



God, de Zoon, is woedend over de zonde en de 
dramatische gevolgen daarvan: ziekte en dood! 



En tegelijkertijd is Hij met innerlijke ontferming 
bewogen over dát wat Zijn vrienden overkomt.



Is het geen geweldige troost dat Hij ook úw pijn 
en úw stille verdriet kent; en dat het Hem raakt?

Ps. 56:9



En Hij nodigt u via dit verhaal uit om samen met 
Hem naar die pijnlijke plek in uw leven te gaan!



Naar dat waarover u zich níet kunt verblijden en 
wat u ogenschijnlijk ‘zo goed’ heeft ‘afgesloten’.



Joh. 11:34

En Hij zei: Waar hebt u hem gelegd? Zij 
zeiden tegen Hem: Heere, kom het zien.



Rol de steen maar weg; ook al doet dat pijn; ook 
al stinkt ‘t; laat de Rabbi maar in uw ziel kijken. 



Durft u het aan om niet Coen, maar Jezus in uw 
ziel te laten kijken? Met Hem diep af te dalen?

Op. 3:20



Christus toe te laten in uw ‘ingewikkelde’ leven? 
Wonden worden vaak verbonden met zonden!



Zoals Hij Lazarus heeft opgewekt en verlost van 
banden, zo bevrijdend kan dat ook bij u doen.



Daarbij schakelt Hij mensen in, maar dat is mijn 
punt nu niet; het gaat mij nu om het volgende:



Via dit verhaal kijkt Jezus u aan en zegt: Ik houd 
van je en Ik weet van al die wonden en zonden!



En Ik dóe er ook wat aan, ook al lijkt het alsof Ik 
heel ver weg ben, ergens in het ‘overjordaanse’! 



Maar je moet nooit vergeten dat ik dáár, in dat 
‘overjordaanse’, iedere dag vurig voor jou bid!

Rom. 8:34; Heb. 7:25



En dat Ik zeer betrokken ben bij jouw leven; van 
seconde tot seconde; Ik leid het met een doel!

Ps. 23  Joh. 10



Je leeft op een planeet die vervloekt is vanwege 
de alles ‘verziekende’ gevolgen van de zondeval.

Gen. 3:17



Maar zelfs die vervloekte gevolgen van de zonde 
zet Ik in voor de groei van jouw geloof en liefde!

Rom. 8:28



En juist via dat ene kruis in je leven laat ik Mijn 
luisterrijke heerlijkheid schitterend oplichten!



En daarom, hoe gek ‘t ook klinkt, verblijd Ik Mij 
soms over dingen die jou juist erg verdrieten.

Jak. 1:2,3



Maar luister, als je in Mij blijft geloven dan zal je 
leven, ook al kom je in de klauwen van de dood.

Joh. 11:25



Ik weet ‘t, dat valt niet altijd mee; vooral niet als 
je in de meest vreselijke situaties terecht komt.



En juist daarom heb Ik Johannes dit verhaal op 
laten schrijven, zodat ook jij in Mij blijft geloven.

Joh. 20:30,31


