
Een vierde verhaal over de ‘vrouwen in het Johannesevangelie’. Nu over twee 
‘zusters’ die Lazarus als broeder hebben. Lazarus bevindt zich duidelijk in het 
middelpunt, maar de reacties van de twee zusters op zijn dood zijn meer dan 
kenmerkend. Ook de verschillen tussen de twee zusters zijn opvallend. Beiden 
vertegenwoordigen een deel van het Joodse spectrum in de eerste eeuw na 
Christus. Dat willen we nader onderzoeken.

VROUWEN IN HET JOHANNESEVANGELIE

MARIA EN MARTA,  
TWEE ZUSTERS VAN LAZARUS 

 (Johannes 11)



inleidend

We bevinden ons in Johannes 11, precies in het midden van het evangelie. Kun-
nen we ook stellen: in het centrum? Stellig heeft dit verhaal een scharnierfunctie. 
We kunnen kennelijk niet om de dood van Lazarus heen. Wat belijden we 
ten overstaan van deze dood? Wat zijn de parallellen met het sterven en op-
staan van Jezus? Waarin ligt de eer van God, die uit dit verhaal zal oplichten? 
Waarom wordt de derde dag in dit verhaal niet genoemd? 

Het wordt ook steeds weer duidelijk in dit Johannesevangelie dat de vertelde 
persoon meer is dan de individuele gestalte: Nikodemus, de Samaritaanse 
vrouw, de lamme te Betesda, de overspelige vrouw, de blindgeborene. Telkens 
mogen we de dubbele bodem van die verhalen proberen te vatten, zo u wilt: 
het metaforisch karakter van die verhalen. 

Ook ten aanzien van de personen in dit verhaal – Elazar, Martha, Maria, de 
Judeeërs – hebben we gelijkaardige vragen:

• Voor wie staat Lazarus/Elazar?
• Aan wie mogen we denken als we van de  

zusters Marta en Maria horen?
• De rol van de Judeeërs is hier vrij sympathiek. Voor wie staan zij?

lazarus/elazar

De naam Lazaros is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Elazar, Elea-
zar. Die naam betekent God helpt. Deze naam komt in de Schrift 71x voor. In 
bijna alle gevallen gaat het om de naam van een priester. We denken vooral 
aan de opvolger en oudste zoon van Aäron (62x). In totaal hebben we 68 van 
de 71x met een priesterlijke gestalte in Israël te maken. 

Elazar was getuige toen Mozes Jozua aanstelde in zijn nieuwe ambt als opvol-
ger van Mozes zelf (Nu 27,18). Zo werden Jozua en Elazar degenen die het 
vernieuwde volk Israël binnenvoerden in het beloofde land Kanaän (Joz 14,1).

De associatie van de naam Elazar met het priesterschap is vrij evident. Wel mo-
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gen we ons vragen stellen over de rol van de priesters in de tijd van Jezus. Is het 
priesterschap niet uitgehold? Is het niet erg ziek geworden? Wat betekent het 
dat de tempelaristocratie zich verbindt met de Romeinen, dat ze de opdracht 
geeft om tweemaal per dag de keizer een offer te brengen? Welke zegenende, 
priesterlijke functie gaat hier nog van uit? Laten de zonen van Sadok (= Sad-
duceeën) in hun praxis nog zien dat ‘God helpt’? Of is hun hulp geperverteerd?

Elazar woont in Betanië, in het huis-van-de-arme (Hebr. beth-ani) zoals het letter-
lijk vertaald wordt1. Betanië is in het Johannesevangelie de theologische plaats 
waar Johannes doopte en zich als voorloper van de Messiaanse beweging 
aandiende. Hier, in dit Betanië, zien we wanhoop én hoop van Israël, worden 
we geconfronteerd met dood en verrijzenis uit de dood, het Messiaanse leven.

de twee zusters

De namen van de twee zusters zijn Marta en Maria. Ook zij zijn twee gestalten 
van Israël. Dat gaan we ontdekken in het verdere verloop van dit verhaal. ‘Ma-
ria’ is een zeer bekende naam binnen de Messiaanse gemeenschap, Marta 
minder, maar daarom niet onbelangrijk. Marta is de vrouwelijke vorm van het 
Aramese woord mar, wat betekent heer. In het Duits klinkt het als Herrin2. Marta 
spreekt een Messiaanse geloofsbelijdenis uit, met de dood van Elazar voor 
ogen (11,27). Zij is het die de ‘eer van God’ zal zien. 
Van Maria wordt nog apart – op voorhand – vermeld dat zij de Heer heeft 
gebalsemd met mirre, en zijn voeten heeft afgedroogd met haar haren. (v. 2 )
Het zijn de twee zusters samen die Jezus laten weten: 

Heer, zie, degene met wie gij bevriend zijt, is ziek. (v. 3) 

Er is een heel sterke band tussen deze vier. Sterker, twee verzen later wordt nog 
een ander werkwoord dan ‘bevriend zijn’ (Gr. fileoo) gebruikt: solidair zijn, 
meestal in onze vertalingen met liefhebben vertaald (Gr. agapan, waarin het 
woord agapè zit).
We hebben al eerder gewezen op het verschil tussen die beide werkwoorden 
filein en agapan. In onderscheid van filein (bevriend zijn) en filos (vriend) bete-
kent agapan veel sterker ‘solidair verbonden zijn’. Zo staat in vers 5:
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Jezus was solidair verbonden met Marta, haar zuster en Elazar.

Dus, niet alleen bevriend, maar ook levend vanuit de solidariteit. Hier wordt 
geen plaatje getekend van ‘vrienden onder elkaar’, maar veel meer de solida-
riteit beklemtoond die nodig is om de Messiaanse gemeenschap met ‘Israël’ te 
verbinden. Er is niet veel meer nodig op het einde van de eerste eeuw, om tot 
een splitsing te komen tussen de ecclesia (Messiaanse gemeenschap) en het 
rabbijnse jodendom. De dood van Lazarus doet ons de vraag stellen: waar 
gaat dit heen, hoe loopt dit verder? 

De verhouding van Jezus tot Marta, Maria en Lazarus geeft een basis van 
antwoord: ze zijn bevriend met elkaar, maar nog meer: solidair met elkaar 
verbonden. Anders gezegd: vriendschap houdt hier ook solidariteit in, maar 
omgekeerd hoeft dat niet. In principe kan en moet je met elke mens solidair 
zijn. Daarom is agapè het nieuwe gebod dat geëist wordt – dat gij solidair 
met elkaar zijt (13,34) – niet de filia. Je kunt niet verlangen dat je met elke mens 
‘bevriend’ bent. Messianisme is geen filantropie, het vraagt in de eerste plaats 
solidariteit. 

Jezus is dus niet alleen bevriend met Elazar, maar Hij zal ook solidair zijn met 
hem, tot in en over de dood heen. Deze ziekte is niet ten dode toe, maar tot 
eer van God, krijgen we te horen: door haar zal de zoon van God worden 
verheerlijkt (v.4). 
Niet alleen betreft de agapè Elazar, maar ook de beide zusters. Die zal op een 
andere wijze tot uitdrukking komen.

geen haast

De Messias heeft echter geen haast. Hij blijft daarop nog twee dagen. Na die 
twee dagen wil Hij toch naar Judea gaan, maar de leerlingen willen dat te-
genhouden: de Judeeërs hebben U pas nog willen stenigen, en nu wilt U terug 
naar Judea? 
Jezus antwoordt met het argument van het ‘Licht der wereldorde’: 

Als iemand zijn levensweg (halacha) overdag gaat, struikelt hij niet,
daar hij het licht van deze wereldorde ziet.
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Als hij in de nacht zijn weg (halacha) gaat, struikelt hij,
omdat het Licht niet met hem is. (v.9-10)

Zonder dit Licht der wereldorde (= de nacht) te kennen, trap je in de valkuil van 
de wereldorde. Zonder het Messiaanse perspectief, kun je wel ‘gaan’, maar is 
het leven duister. Met andere woorden zegt Jezus: Ik ga de dood van Elazar 
tegemoet met het perspectief dat de dood van de wereldorde niet het laatste 
woord heeft. Al sterven er mensen bij bosjes door deze orde, al wordt een 
heel volk opgeofferd in de Joodse Oorlog, deze wereldordedood mag ons niet 
gaan bepalen, noch onze woorden en daden die onze levensweg uitmaken.

Eerst verwoordt Jezus het nog Messiaans-eufemistisch, door aan te geven: 

Elazar, onze vriend, is ter ruste gegaan; maar Ik ga erheen om hem 
uit de slaap te halen. (v.11) 

Kennelijk roept dit nogal wat misverstanden op bij de leerlingen. Ter ruste gaan 
en in slaap vallen is toch positief? Dat kan genezend en reddend zijn (v.12)! 
Blijkbaar moet Jezus duidelijker en meer vrijmoedig (v.14) spreken. Jezus doet het 
dan ook: Elazar is gestorven. Je moet je geen illusies meer maken: de zieke toe-
stand van Elazar/Israël is ten dode. Niets wordt beter, er komt geen bevrijding. 
De wereldorde heeft ook de tempel en alles wat daarbij hoort in zijn greep. 

Nu verschijnt de ‘tweeling’ Thomas voor de eerste keer op het toneel. Hij staat 
voor het Messiaanse type dat wel solidair is met zijn (lot)genoten, maar toch 
twijfelt aan de zin van de Messiaanse strijd. Zijn gelaten antwoord is:

Wij moeten ook gaan, om met Hem te sterven. (v.16)

Natuurlijk ga je met Hem, maar om daar in Judea dan te sterven?
De bijnaam tweeling (Didymus) is een vondst van Johannes. De andere evange-
liën typeren hem niet zo. Voor Johannes betekent dit: Thomas is wel solidair met 
de medeleerlingen, maar hij is tegelijkertijd scepticus. Hij is het alle twee, tot op 
het laatst van het evangelie (Joh 20,24-29): het sceptische vult het solidaire aan 
en omgekeerd. Zo is hij ‘tweeling’. Die twee kanten van het mens-zijn horen bij 
hem bij elkaar.
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marta (jOh 11,17-27 )

Deze perikoop vangt aan met de vaststelling dat Elazar reeds vier dagen in het 
graf ligt. Opvallend is dat niet over dag drie wordt gesproken. De derde dag is 
al voorbij, de dag van de ommekeer, de verandering, de opstanding. Nu is er 
menselijk gesproken geen ‘keer’ meer mogelijk. Het Israël in het Johannesevan-
gelie, het Jeruzalem van die dagen (90 n.C.) is verwoest, het volk is slachtoffer 
geworden van een door de Romeinen aangerichte genocide. Het volk is dood, 
meer dan dood.

Opvallend, de derde dag is overgeslagen. Deze wordt niet genoemd, bewust 
niet. Wat zit hierachter? Misschien mag je het zo interpreteren: wat op de vier-
de dag gebeurt, wordt mogelijk door wat op de derde dag geschied is. Drie 
dagen zal Jezus nodig hebben om het verwoeste heiligdom (tempel) opnieuw 
op te bouwen, daarbij spreekt Hij over zijn eigen lichaam (2,19). 

Deze lege ruimte – de niet genoemde derde dag – wijst erop dat Joh 11 slechts 
vanuit Joh 20 (de opstanding van de Messias) kan worden begrepen: het graf 
van de Messias wijst terug naar het graf van Elazar, van Israël. Dus, de opstan-
ding van de Messias zal ook de opstanding van Israël zijn. Zo haken het begin 
(Joh 2), het midden (Joh 11) en het einde (Joh 20) van dit Johannesevangelie 
in elkaar: 
Na drie dagen: redding van het bruiloftsfeest van Israël (Joh 2)
na vier dagen: opstanding van Elazar/Israël (Joh 11)
na drie dagen: opstanding van de Messias (Joh 20)

We geven nu eerst de volledige tekst vanaf vers 19:
 

Velen uit de Judeeërs zijn al aangekomen bij Marta en Maria
om tot haar troostwoorden te spreken over haar broer.
Zodra Marta dan hoort dat Jezus aankomt, gaat zij Hem tegemoet;
Maria is gebleven waar zij neerzat: in het huis.
Dan zegt Marta tot Jezus:
Heer, als U hier was geweest, zou mijn broer niet zijn gestorven;
maar ook nu weet ik: wat U God ook zal vragen, God zal het U 
geven.
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Jezus zegt tot haar: hij zal opstaan, je broer.
Marta zegt tot Hem: ik weet het,
Hij zal opstaan bij de opstanding ten laatsten dage!
Maar Jezus zegt tot haar: IK BEN het, de opstanding en het leven,
wie Mij vertrouwt, zal leven, ook als hij sterft.
Een ieder die leeft en Mij vertrouwt, zal niet sterven, tot in de komende 
wereldtijd niet. Vertrouwt ge daarop?
Zij zegt tot Hem: ja Heer, Ik vertrouw. GIJ ZIJT het, de Messias, 
de Zoon van God, die tot de wereldorde komt.

Opvallend is dat de Judeeërs hier een positieve rol spelen. Ondanks de heftige 
gesprekken in de voorgaande hoofdstukken, ondanks het feit dat Judeeërs een 
negatieve klank heeft in dit evangelie, blijkt er hier een sterke verbondenheid. 
Zij delen in de treurnis over Elazar/Israël, brengen troostwoorden naar de zus-
ters, staan dus in contact met hen die met Jezus bevriend zijn. ‘Joden’ zijn bij 
Johannes duidelijk niet objecten geworden die alleen maar in haat tot de Mes-
siaanse mensen staan. In tijden van diep verdriet van het volk, veroorzaakt door 
vijanden, blijven zij solidair met elkaar en troosten elkaar.
 
Marta gaat Jezus tegemoet. Zij alleen. Maria blijft in het huis zitten. Marta zal 
de vraag stellen die alle Messiaanse mensen stellen bij dood en verwoesting, 
van de tempel, van de mensen. Denk aan psalm 74, 9 vv.:

Tekenen aan ons zien we niet, er is geen profeet meer,
bij ons is er geen die weet tot waar!
Tot wanneer, God, mag een benauwer u smaden,
mag uw vijand uw naam honen voor immer? 
Waarom trekt Ge uw hand terug, ligt uw hand werkeloos in uw schoot?

Hoe vaak heeft het volk van Israël zulke liederen niet moeten zingen? Het Mes-
siaanse zuchten en verlangen klinkt hierin op. Van daaruit ontstaat zo’n lied: 
waar is God? Waar is de Messiaanse doorbraak ten tijde van de Joodse oor-
log? Waarom lukt het niet? Waarom worden die vragen niet echt beantwoord? 
Is de dood van Lazarus hier geen teken van?

In de zogenaamde afscheidswoorden van Jezus (Joh 14-16) wordt dit thema 
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uitvoeriger behandeld. 
Nu geeft Jezus aan Marta eerst een klassiek antwoord, dat van het rabbijnse 
jodendom: de doden zullen opstaan, uw broeder zal opstaan. Ook de Mes-
siaanse beweging belijdt dit voor de jongste dag.
Jawel, maar bevredigt dat? Blijft die ruwe, dooie dood deze wereldtijd niet 
overheersen en hebben we daar verder niets meer over te zeggen? 
Daarom antwoordt Jezus Marta met die bekende verzen:

IK BEN het, de opstanding en het leven. 
Wie Mij vertrouwt zal leven, ook als hij sterft.
Een ieder die leeft en Mij vertrouwt,
zal niet sterven tot in de komende wereldtijd niet. (v.25-26)

Je hoort hier de Bijbelse taal van Johannes: het leven waarmee je op de Mes-
sias vertrouwt, reikt tot in de komende wereldtijd. De ‘komende tijd’ is het re-
gime waar de dood is overwonnen. Dat is het leven ondanks de dood, ondanks 
de almacht van Rome. Dat is in de eerste plaats wél leven hier en nu, dat deze 
wereldtijd te boven gaat. Het rabbijnse jodendom duidt dit aan met de olam 
haba (deze komende wereldtijd) en daartegenover staat de olam hazè (deze 
wereldtijd). Wij vertalen de ‘komende wereldtijd’ met ‘eeuwig leven’. Je hebt 
weet van die tijd en je vertrouwt je nu al toe aan het leven in die toekomende 
wereldtijd, de olam haba! 

Als Jezus die woorden uitspreekt: Wie Mij vertrouwt zal leven, ook als hij sterft 
(v.26), heeft Hij het over die olam haba. Daar kan de dooie dood niet meer bij!
De dood van Lazarus representeert eerst ten volle de dodelijke toestand van 
Israël, maar zal de dood te boven komen. Dat is verrijzenis: Israël zal opstaan. 
Wie, als kind van het volk, de Messias vertrouwt, zal niet sterven. Als Israël 
blijft, zal ook de naam van ieder kind van Israël blijven. Dat betekenen ten 
diepste die woorden wie Mij vertrouwt zal leven, ook als hij sterft; eenieder die 
leeft en Mij vertrouwt, zal niet sterven tot in de olam haba niet. (11, 26) 

Jezus vraagt dan of Marta hierop kan vertrouwen. Hier spreekt ze de bevesti-
gende woorden uit: Ik heb vertrouwd.
Een perfectum geven de meeste handschriften. De oudste, bijna volledige tekst 
van Johannes (Papyrus 66) schrijft echter een tegenwoordige tijd: Ik vertrouw. 
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De praesens betekent nog sterker: Ik wil erop vertrouwen dat JIJ HET BENT, 
de Messias, die als God binnenkomt in deze wereldorde (v.27) en de dood 
aankan! 
Dit is de belijdenis van Marta, voorbeeldig voor de Messiaanse gemeente. 
Midden in de harde praktijk van aanvechting en vervolging, van de doods-
machten die de Messiaanse beweging altijd harder bekampen, mag en durf 
je dit uit te spreken. Daarom is deze tegenwoordige tijd, in de veelzeggende 
context van toen, zo sterk.

marta en maria (jOh 11, 28-37)

Marta roept nu Maria erbij. Zij doet dat heimelijk3, staat er (Gr. lathra, vgl. Mt 
1,19, bij Herodes die in het geheim de wijzen bij hem roept). Deze handeling is 
niet bestemd voor de openbaarheid. Zij moet verborgen blijven. Merkwaardig 
toch. Dat kan nauwelijks op iets anders wijzen dan op de niet openlijke, subver-
sieve bestaanswijze van de Messiaanse gemeente. Daar staat kennelijk Marta 
voor. Zij moet nog ‘heimelijk’ opereren; zij kan het nog niet openbaar doen. 
Maria moet ‘heimelijk’ door Marta benaderd en overtuigd worden. Marta en 
Maria zijn zo twee gestalten van de Messiaanse gemeente: 

• Marta belijdt gedurfd dat zij vertrouwen heeft in de Messias Jezus. De 
Messias kondigt tegenover deze wereldorde een andere tijd (orde) 
aan. Daar staat de opstanding tegenover de doodsmachten; deze 
verrijzenis staat voor het nieuwe leven (olam haba). Marta gelooft dat, 
vertrouwt daarop: zij is het gezicht van de ‘belijdende of bekennende 
kerk’4. Toch moet zij soms nog heimelijk opereren. Na de opstanding 
in het Johannesevangelie (Joh 20) wordt ook verteld dat de leerlingen 
samenkwamen met de deuren gesloten uit angst voor de Judeeërs 
(20,19.26). De plaatsbepaling van de ecclesia moet, net als in de 
verhouding Marta-Maria, ook strategisch onder ogen worden gezien.

• Maria behoort nog meer tot Israël. Haar broeder heet Elazar/Lazarus. 
Zij is meer de gestalte van zij die treuren om ‘Israël’, en de Judeeërs 
treuren met haar mee. De Messiaanse gemeente zal nooit zonder Te-
NaCH, zonder Israël zijn. Dat wil niet zeggen dat er geen principiële 
discussies kunnen ontstaan, over de interpretatie van Thora en Profe-
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ten. Toch moeten ze erkennen, dat ze vanuit diezelfde bron leven.

• De zusters Marta en Maria zijn beiden verbonden met Israël, maar ne-
men toch een eigen plaats in. Hun positie is aan te geven in de speci-
fieke plaats die zij innemen ten opzichte van het bestaande jodendom 
in de eerste eeuw. Beiden zijn daarmee verbonden, maar Marta staat 
dichter bij de Messiaanse beweging. De zusterlijke verbondenheid 
moet uitkomst en perspectief bieden!

In het treuren om wat verloren is gegaan, aan wat ‘dood’ is gegaan binnen 
Israël, staat de Messiaanse beweging met de Judeeërs zij aan zij. Er is een 
gemeenschappelijk verdriet, waarin beide groepen elkaar kunnen vinden.

Jezus zag het treuren van Maria en dat van de Judeeërs. Bij het zien daarvan 
raakt de Messias buiten zichzelf en wordt Hij door een beving van woede aan-
gegrepen. Het staat er tweemaal in dit hoofdstuk (v.33.38). Je mag het verstaan 
als ‘de woede in de buik’5, de heftige verontwaardiging dat de dood zo enorm 
tekeergaat. Het valt op, want de Judeeërs reageren hierop en merken dat er 
een diepe vriendschap tussen Jezus en Elazar moet zijn. Je moet het dus ook 
niet verzachtend weg vertalen met verbolgen in de geest (NBG), dus: uiterlijk 
zou je het nauwelijks zien. Neen, de Judeeërs zien dat het lot van Elazar de 
Messias en de Messiaanse gemeente emotioneel schokt en ter harte gaat. 

De dood van Elazar is een concrete dood. Jezus moet ‘komen en zien’ (v.34) 
waar ze hem hebben gelegd in het graf. Het is al de vierde dag. Marta merkt 
op dat zich lijklucht heeft verspreid (v.39). Spreekt Marta hier – ondanks haar 
klinkende geloofsbelijdenis van enkele ogenblikken terug – haar diepe ontgoo-
cheling niet uit: het is voorbij. Voorgoed, definitief!?

Hoe vaak is dat in Israël ook niet gedacht. We denken aan profeten zoals Jes-
aja en Ezechiël. Ze hebben allen gevochten met de dood.
We beginnen met Jesaja:

Zwanger waren we, weeën hadden we als het ware,
maar we baarden slechts wind:
wij brachten het land geen bevrijding …
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Mogen uw doden herleven, moge ook mijn lijk opstaan!
Waakt op en jubelt die woont in het stof,
want als dauw op verse groenten zal jouw dauw zijn,
en de aarde zal schimmen hergeven. (Js 26,18-19)

Of Ezechiël, de profeet van in en na de Babylonische ballingschap:

De ENE zet mij neer midden in de kloof die is vol beenderen …
Hij zegt tot mij: mensenzoon, kunnen deze beenderen leven?
En ik zeg: mijn Heer, ENE, Gij weet het! (Ez 37,1-3)

Het verhaal van de opwekking van Elazar kunnen wij slechts goed verstaan, 
als we het vanuit deze teksten lezen. Het gevecht met de dood in al zijn vormen 
(ook Egypte, ook de verwoesting van de eerste tempel en daarmee de teloor-
gang van Israël …) is een wezenskenmerk van TeNaCH. De Thora eindigt met 
Israël op te roepen te kiezen voor het leven (de olam haba) en niet voor de 
dood (Dt 28). 

Tot dit niet-vanzelfsprekend gevecht behoort het zoeken naar de wil van deze 
alternatieve, unieke God. Dat is de inwendige kant van de strijd6. In onze tekst 
van Johannes is het Jezus die de ogen naar omhoog heft (v.41). Het is de hou-
ding van het biddende en hopende Israël: Tot U hef ik mijn ziel op (Ps 25,1), of 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen? (Ps 121,1) 
Anderzijds dankt hij ook: Ik dank U dat U naar mij hoort; ik weet dat U mij altijd 
hoort. (v.41-42) 

Er hangt heel wat aan vast dat dit horen, dit danken, met het aangezicht te-
genover de dooie dood, het gewicht en de eer van God laat zien (v.40). Nog 
verder: dat de scharen nu zullen vertrouwen dat Gij Mij gezonden hebt (v.42). 
Dit gevecht tegen de dood van Elazar, van Israël, is de ultieme toets voor het 
volk en de leiders. Zal deze IK BEN het, namelijk ook IK BEN de opstanding 
en het leven, vertrouwen genoeg wekken dat deze Zoon in het spoor van de 
Vader opereert, zodat Israël gelooft dat Hij door de Vader gezonden is?

Jezus schreeuwt het nu uit met grote stem: Elazar, hierheen, naar buiten (v.43). 
Bij de drie andere evangelisten klinkt die grote stem bij de dood van Jezus 
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zelf. Ook klinkt die stem bij bezetenen, demonen die verderf en dood zaaien 
(Mc 5,7; 1,26). Die macht van de dood wordt niet met een beheerst stemmetje 
weggeblazen, maar hier komt opgekropte woede en diepe emotie aan te pas. 

maak hem lOs (jOh 11, 44-46)

Als de gestorvene naar buiten komt is het niet één en al halleluja, prijs de 
Heer; ook niet een verrassende reactie in de zin van: ‘wat zie jij er opgewekt 
uit, Lazarus’, maar eerder: wat is hier aan de hand? Verwondering. De tekst 
verheldert het:

De gestorvene komt eruit,
met windsels, gebonden aan voeten en handen;
zijn gezicht was met een zweetdoek omwonden.
Jezus zegt tot hen: maak hem los en laat hem heengaan. (v.44)

Nog aan handen en voeten gebonden, het aangezicht bedekt. Kennelijk is hij 
geen dode meer, maar noem je deze een levende? Elazar/Israël moét opge-
wekt worden, maar moet hij ook niet losgemaakt worden? Dit werkwoord (Gr.
luoo) speelt alleen al in het Johannesevangelie een verhelderende rol: 

• Bij de reiniging in de tempel zegt Jezus: Maakt los (luoo) dit heiligdom. 
(2,19)

• Ook de sabbat (5,18), de Thora van Mozes (7,23) en de Schrift (10,35) 
moeten losgemaakt worden, want zoals de Judeeërs dit alles hanteren, zit 
het te vast!

Vandaar dat deze Elazar losgemaakt moet worden. Israël moet de banden 
van de dood durven losmaken en daarin geholpen worden.

De opdracht van de Messiaanse gemeente bestaat hierin: het niet meer dode, 
maar nog steeds niet levende Israël te bevrijden. De Messiaanse ecclesia is 
tot de wereld gezonden (Mt 28,19) om aan de mensheid te tonen hoe dit 
losgemaakte Israël tot bevrijding van alle volkeren dient! Dat is de opstanding 
uitdragen. Marta en Maria zullen hierin volgen. 
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Het laatste vers van deze perikoop voedt die hoop van veel navolgers: 

Velen uit de Judeeërs gaan vertrouwen in Hem. (v.45) 

Hoewel dit laatste ook weer tegenstand oproept bij de leiding van die van 
Judea, zal de indringende boodschap van dit verhaal op de vierde dag een 
bevestiging zijn van hoop voor Israël en de Messiaanse ecclesia. De zusters 
Marta en Maria spelen hierbij nog steeds een verbindende rol!

Egbert ROOZE

1 Het thema van de arme wordt in het Johannesevangelie niet zozeer ontwikkeld. Dat is meer 
Lucas, die het ook over de arme Lazarus heeft (Lc 16,20). Bij Lucas is de tegenstelling rijk (11x) 
– arm (10x) vrij uitgewerkt. Bij Johannes komt zelfs het woord rijke niet voor. 

2 Zie Biblische Gestalten, Herder Lexikon, Freiburg 1982, p.123.
3 Het Griekse woord lathra betekent verborgen. Het betekent dus niet zachtjes (NB, Willibrord), 

of in stilte (NBG), of iemand apart nemen (NBV), maar wel degelijk en secret (Chouraqui), 
zoals Jozef heimelijk van Maria wilde weggaan en koning Herodes heimelijk de magiërs 
ging raadplegen (Mt 1,19 en 2,7).

4 De Bekennende Kirche was een kerkgroepering die zich gedurfd tegenover het nazisme en de 
Deutsche Christen (navolgers van Hitler) opstelde. De Belydende Kring was een kerkgroepering 
uit Zuid-Afrika die zich sterk maakte tegenover de ‘christelijke’ apartheidsregering. Beide 
moesten vaak ondergronds en in het geheim opereren. 

5 Het werkwoord embrimaomai komt vrij zelden voor. In het O.T. eenmaal (Da 11:30). In het 
N.T. nog een paar maal bij de hevige bestraffing van iemand die ziek is (Mc 1,43 en Mt 
9,30). Het werkwoord zou van brimaoo, bruisen van dieren (paarden), komen. 

6 Ik denk aan de slagzin die in het Taizé-gebed veel aanwezig was: Lutte et Contemplation, 
strijd en inkeer.
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