
Preek over Joh.11:21-22, 32 gehouden op 12 augustus 2018 in de serie: "Op zoek naar 

Jezus": "In tijden van verdriet"    (lezing: Joh.11:17-44) 

 

Gemeente van Christus,  

 

1. Of het goed nieuws of slecht nieuws is laat ik maar in het midden, maar vanmorgen zit er 

hier niemand die precies zo is als ik. En dat geldt trouwens ook voor u: er is hier niemand zoals 

u, want wij zijn allemaal unieke mensen (dia 1). Het kan zijn dat we in bepaalde dingen op 

elkaar lijken. Soms hebben mensen heel wat gemeen. Ik moet na deze dienst in Anjum preken, 

en ik kreeg van de week al van iemand de boodschap mee: daar moet je een blijde preek houden, 

want ze hebben daar de Freule gewonnen, heel het dorp staat op zijn kop, - op zulke dagen zijn 

mensen behoorlijk een. Maar zelfs dan lopen er vast wel een paar chagrijnen rond, die zeggen: 

Ik houd niet van kaatsen. Wij mensen zijn nu eenmaal verschillend. Dat merk je in een 

vriendenkring, dat merk je in een relatie, dat merk je in een familie.  

 En dat merk je ook in de Bijbel. Want je vindt daar heel wat verhalen, die gaan over het 

verschil. Dan zie je twee mensen naast elkaar, vol contrast. Je hoort regelmatig over twee 

broers: Kaïn en Abel, Ismaël en Izaäk, Jacob en Ezau, de verloren zoon en zijn broer - en telkens 

krijg je te zien: wat zijn ze anders! Uit hetzelfde nest, met dezelfde opvoeding, en toch zijn ze 

niet gelijk. En zo is het ook met zussen: Lea en Rachel, of met vaders en zonen - er is niet één 

hetzelfde.  

 En dat merken we ook vanmorgen. Vanmorgen gaat het over twee zussen: Martha en 

Maria (dia 2). Ze komen niet alleen uit hetzelfde gezin, ze wonen zelfs nog altijd bij elkaar. 

Maar gelijk, dat zijn ze allesbehalve. Uit een andere geschiedenis kennen we Martha als de 

bezige bij, de praktische vrouw, die zodra er bezoek komt aan het werk gaat, aan het redderen 

met het eten en aan het zorgen voor een slaapplek, aan het vegen en aan het opruimen - zo 

maakt ze zich druk voor haar gasten, die het goed bij haar moeten hebben. Maria was heel 

anders. Die ging bij Jezus zitten om naar Hem te luisteren. Ze dronk zijn woorden in, tot ergernis 

van haar zus. Dan schuurde het weleens wat tussen die twee.  

 Maar vanmorgen ontmoeten we hen in een heel andere situatie (dia 3). Ze hebben beide 

hetzelfde verdriet. Want ze hadden ook nog een broer, Lazarus, en die is na een ziekbed 

gestorven. De rouw heerst in het huis. De begrafenis is al geweest, want dat deden ze in de regel 

op de dag van het overlijden. Maar er wordt nog volop getreurd. Het huis zit vol met mensen, 

gekomen om hen te troosten. Want dat deed men in Israël, en ze hebben veel kennissen, en ze 

wonen vlakbij Jeruzalem. Martha en Maria, ze zijn één. Want in zulke tijden herken je elkaar, 

je begrijpt wat de ander voelt, je voelt je diep verbonden.  

 En toch, ze zijn ook verschillend. Wel gaan ze allebei naar Jezus, als ze horen dat Hij 

eindelijk gekomen is uit het noorden van het land. En wat ze zeggen tegen Jezus, dat is bijna 

letterlijk hetzelfde - ze hebben het vermoedelijk de voorbije dagen ook regelmatig tegen elkaar 

gezegd: Als U hier geweest was, Heer, dan zou mijn broer niet gestorven zijn. En toch is er 

verschil. Dat merk je als je leest hoe het dan verder gaat. Want Jezus heeft voor beide een ander 

recept. Hij weet: ze zijn niet gelijk. Ze hebben iets anders nodig. En omdat ik denk, dat wij daar 

ook iets aan kunnen hebben, wil ik er vanmorgen wat preciezer naar gaan kijken. Want als het 

verdriet in ons leven komt, dan zijn wij ook verschillend. Wat de een helpt, dat is voor de ander 

geen steun. Dat heeft Jezus ook begrepen.  

 

2. Laten we eerst eens naar Martha kijken (dia 4). Wat opvalt: zodra ze hoort dat Jezus in de 

buurt is, staat ze op, alleen, en gaat Hem tegemoet. Ze heeft op Hem gewacht! En ook al klinkt 

er iets van teleurstelling door, dat Hij er niet eerder was - ze is net zo gelovig als voorheen. 

Jezus had haar broer kunnen genezen. Maar ook nu kan Hij veel doen in hun verdriet. Ze kent 



Jezus als Iemand met een sterke band met God, een echte Bidder, waar God naar hoort. En ze 

geeft zich eraan over: Heer, ik verwacht veel van U, nog altijd!  

 Het zijn prachtige woorden. Martha mocht dan in een andere situatie aards-praktisch 

zijn, maar ze heeft wel degelijk een heel diep vertrouwen. Ook in het verdriet blijft dat voor 

haar staan! Dat drijft haar naar de Heer, haar Toeverlaat, haar Helper! Ze staat open voor wat 

Hij zeggen gaat. 

 En wat krijgt ze dan van Jezus (dia 5)? Ze krijgt troostende woorden. En in het begin 

lijken die misschien nog weinig verrassend. Het is ook niet zo makkelijk, wat je tegen iemand 

moet zeggen die veel verdriet heeft. Wat Jezus zegt, hebben anderen misschien ook al gezegd: 

Je broer zal opstaan! Dat hoorde bij de vaste troostwoorden: eens zie je elkaar weer! Dat 

geloofden velen in Israël: de dood heeft niet het laatste woord, want er komt een dag, dan zal 

God de doden opwekken. Ja, zegt Martha, dat weet ik. Op de laatste dag… Maar dat neemt het 

verdriet in het heden niet weg. De laatste dag - hoever zou dat nog zijn?  

 Maar dan geeft Jezus haar iets heel bijzonders. Hij geeft een heel bijzondere draai aan 

die bekende belofte. Hij maakt er iets van voor vandaag. Hij maakt er iets van dat heel onze 

kijk op leven en dood verandert (dia 6)! Hij heeft het over leven, ook wanneer iemand sterft. 

En Hij heeft het over mensen die niet meer doodgaan! En de sleutel, die ligt in: als je gelooft! 

Gestorven gelovigen, die leven door! En levende gelovigen, die hoeven de dood niet meer te 

vrezen! Want als je gelooft, dan ontvang je eeuwig leven. Dat ontvang je nu. Je ontvangt het in 

de band met God die je krijgt, in de goddelijke liefde die je leert kennen, in de zekerheid dat je 

geborgen bent in Gods trouw. En dat is je niet meer af te pakken, als je deze aarde verlaat, want 

het is eeuwig blijvend. Je krijgt het nu - een nieuwe kijk op het leven. En dat draagt je door het 

aardse heen, door alle moeilijkheden, je weet: ik leef!  

 Dat is wat Jezus aan Martha geeft, en dat kan geen enkele andere trooster geven. Jezus 

zegt: Kijk naar Mij (dia 7). Ik ben de opstanding en het leven. Ik ben gekomen, om het eeuwige 

leven te brengen, Gods antwoord op de dood. Jezus laat zich zien als de Redder, die niet wil 

dat mensen verloren gaan, ook niet in de dood. Hij is gekomen om de deur open te zetten naar 

het echte leven met God op aarde, in vertrouwen, uit zijn liefde. En wie gelooft, ontvangt het. 

Lazarus heeft het ontvangen, en daarom is zijn dood anders. En jij, Martha, mag het ontvangen, 

en dan is je treuren anders. Ik vraag maar één ding: Geloof je dat?  

 Martha is de gelovige. Ja Heer, zegt ze, ik geloof. Ik geloof in U. Ik geloof meer in U, 

dan in de dood. Ik geloof, dat U naar de wereld bent gekomen als Verlosser. En in dat geloof 

werd ze getroost.  

 

3. Maar hoe is het intussen met Maria? Zij zit nog steeds thuis (dia 8). En dat zegt veel. Ze zit 

vast in het treuren. Treurende mensen zitten om haar heen, en zij zit in het midden. Martha moet 

haar er even uit halen. Ze moet haar apart nemen, om te zeggen dat de Heer er is, dat Hij naar 

haar vraagt. Dan gaat ook Maria. Maar ze neemt de hele rouwsfeer met haar mee. De treurende 

mensen in huis zien haar opstaan, en volgen. En zo komt ook Maria bij Jezus. Maar uit haar 

mond klinkt wel de klacht: Als U hier was geweest, was mijn broer niet gestorven. Het is bijna 

hetzelfde als wat Martha zei. Alleen: (maar dan moet je het in het Grieks horen) er ligt nog net 

wat meer nadruk op het woordje 'mijn': míjn broer! 

 Maria komt als de diepbedroefde. En Jezus voelt: Maria heeft iets anders nodig (dia 9). 

Maria kan Hij niet helpen met troostende woorden. Dat verhaal over de opstanding en het leven 

- Maria is er niet klaar voor. De sfeer van treurigheid in haar en om haar is te sterk. En daarom 

geeft Jezus haar iets anders.  

 Hij geeft haar: zijn geraaktheid. Want in onze vertaling mag het lijken alsof Jezus zich 

aan haar ergert, maar dat kan niet kloppen. Jezus liet zich bewogen worden, staat er letterlijk. 

En even later horen we zelfs van Jezus' tranen (dia 10). Geen preek, maar een zwijgend 

meelijden. Dat is Jezus' eerste gave aan Maria. Hij maakt zich één met haar verdriet. Hij blijft 



niet op een afstand, maar gaat er zelf in mee. En dat kan soms troostend zijn. Bedroefde mensen 

zitten niet altijd te wachten op goede woorden. Dat ze voelen, dat je net zo machteloos bent als 

zij, daar gaat soms veel meer steun vanuit. Jezus huilt met Maria. Ik ben helemaal naast je. Ik 

leg mijn hand op je schouder, en deel in jouw tranen.  

 Maar dan geeft Jezus haar nog iets. En dat is iets, wat wij mensen aan elkaar niet kunnen 

geven (dia 11). Jezus geeft haar een bijzonder teken. Hij laat het graf openen - zelfs tot 

verbijstering van de gelovige Martha. En dan roept Hij Lazarus naar buiten. En Lazarus komt 

tot verbijstering van de aanwezigen tevoorschijn. Hij schuifelt, gehinderd door de grafdoeken 

naar buiten. Lazarus komt tot leven!  

 En nu komt het er wel op aan, dat we dit goed begrijpen. De wonderen waarover 

Johannes ons in zijn evangelie vertelt, hebben geen waarde in zichzelf. Het zijn tekenen, ze 

willen iets zeggen. Het is niet de verlossing zelf. Want Lazarus staat op, en is later opnieuw 

gestorven. Het is een teken van de verlossing, een afgebeelde preek. En die preek vertelt: Jezus 

is de Redder uit de dood.  

 Want net als bij Martha laat Jezus zich zien (dia 12), Hij laat zich zien aan de treurende 

Maria. Hij laat zich zien in zijn tranen en Hij laat zich zien in dit teken. De tranen zeggen: Ik 

ben echt naast jullie komen staan. De tranen zeggen: Gods Zoon is echt mens geworden, ons in 

alles gelijk. Hij is ons ook gelijk geworden in het verdriet, in de boosheid over het kwaad en 

het ongeloof, over de uitzichtloosheid van het leven op aarde. Hij is erin gaan staan, en laat zich 

raken. Die tranen - dat is eigenlijk Kerst: God wordt weerloos om bij ons te zijn. En het is 

Goede Vrijdag: Jezus lijdt ons lijden.  

 Maar het teken, dat is Pasen. Hij heeft het gedaan, om ons verlossing te brengen. En het 

is de wederkomst, als zijn stem zal klinken over de aarde, om al het dode, al het verlorene op 

te wekken. Wat Maria en de anderen krijgen te zien, dat is het volle evangelie.  

 

4. En dat mogen wij ook horen en zien in tijden van verdriet (dia 13). Daarin is geen mens 

gelijk. Er zijn mensen, die juist dan extra sterk staan in hun geloof. En er zijn er ook, die hebben 

het heel zwaar in hun treuren. Ja, dat kan zelfs in jezelf verschillen, tijden van kracht en zwakte, 

ze wisselen elkaar soms af. Maar hoe we er ook in staan - Jezus is gekomen voor ons. Hij wil 

ons het licht laten zien, dat Hij in de wereld heeft gebracht. Hij laat het soms zien in woorden, 

die ons een nieuwe kijk op ons leven geven. Hij laat het soms zien, gewoon in wie Hij is: de 

Zoon van God, die naar ons toe kwam, ook naar ons concrete leven, om daar hoop en verlossing 

te brengen.  

 Want zoals Martha het zei tegen haar zus: "De Meester is er, en Hij roept je!"(dia 14) - 

zo mogen ook wij het horen, geroepen om met ons verdriet naar Jezus te gaan. Het is een 

bijzonder trekje in deze geschiedenis: Jezus ging niet naar het sterfhuis, maar bleef in de buurt 

wachten, tot Martha kwam, tot Maria kwam. Hij hoopt, dat wij met ons leven komen. En dan 

ziet Hij ons zoals we zijn, de een is anders dan de ander. Maar aan ons allemaal heeft Hij hoop 

te bieden, en troost, en kracht. Ik ben de opstanding en het leven. Ik deel je tranen en ben de 

Verlosser.  

 De Meester is er, en Hij roept je. Hij wil dat we komen. Hij wil dat we uit ons verdriet 

de stap zetten naar Hem. En daar, bij Hem, toont Hij zich aan ons. Daar gaat zijn liefde voor 

ons open. En dan blijven er wel vragen onbeantwoord, maar over al onze vragen en al onze 

tranen schijnt het licht van zijn grootheid, zijn liefde. En Hij vraagt: Geloof je in Mij? Dan 

worden de tranen van Maria gedroogd, en Martha's vertrouwen wordt niet beschaamd. Dan 

leren we Christus kennen, als de Helper in míjn nood. Want dat wil Hij zijn voor ons allemaal. 

Want wij mensen zijn heel verschillend. Maar Jezus is Dezelfde, voor alle mensen, voor alle 

tijden. Zijn komst is Gods antwoord op onze nood.  

 

        Amen.  


