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Beste medeparochianen, 
broeders en zusters, 
 
Vandaag wil ik met u eens gaan kijken 
naar alle emoties van Jezus. 
Want in het evangelie van vandaag 
zien we bij Jezus allerlei verschillende emoties opkomen. 
En natuurlijk wil ik dan ook kijken 
naar de coronacrisis, waarin wij nu zitten. 
Ik zou bijna zeggen, daar ontkom je op dit moment niet aan. 
 
Het evangelie begint met twee zusjes Marta en Maria en hun broer 
Lazarus. 
Goede vrienden van Jezus. 
Ze woonden in een dorpje vlak bij Jeruzalem, Bethanië. 
Jezus kwam graag bij hen op bezoek. 
Leuk om te zien dat Jezus naast zijn twaalf leerlingen 
blijkbaar ook gewoon zijn vrienden had. 
Vrienden, bij wie Hij zich thuis voelde.  
 
Maar nu gebeurt er iets ernstigs. 
Lazarus wordt ziek, echt ziek.  
Daarom besluiten de twee zusjes om Jezus te laten komen. 
 
Ook wij worden nu in deze coronacrisis dagelijks geconfronteerd 
met velen mensen die ziek zijn. 
Niet één, maar velen. 
Dagelijks horen we of de aantallen stijgen of minder worden. 
En dat is ook belangrijk om te weten, 
want dan kunnen we zien of de genomen maatregelen effect hebben of 
niet. 
Maar bij Jezus werkt het toch anders. 
Jezus werkt niet met aantallen. 
Voor Jezus zijn wij allemaal even uniek. 
En daarom gaat het in dit verhaal maar over één zieke, Lazarus. 
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Als Jezus het bericht hoort dat Lazarus ernstig ziek is, 
blijft Hij toch nog twee dagen op de plaats waar Hij op dat moment is.  
Geen paniek. 
 
Nou, ik zal u zeggen, toen ik afgelopen maandag hoorde 
dat de maatregelen weer waren aangescherpt, 
toen brak bij mij echt wel even paniek uit. 
Wordt nu alles verboden? 
Mogen we nu helemaal geen vieringen meer hebben in de kerk? 
Mogen we nu helemaal elkaar niet meer ontmoeten? 
Ik schrok er werkelijk van. 
Maar bij Jezus is er geen paniek. 
Hij blijft gewoon nog twee dagen waar Hij was. 
 
Dan komt Jezus aan in het dorpje Bethanië. 
Lazarus is dan inmiddels al vier dagen in het graf. 
En nu komt er een ontmoeting met Marta, één van de twee zusjes, 
Marta heeft gehoord dat Jezus onderweg is. 
En ze houdt het niet langer meer uit om binnen te blijven. 
Eigenlijk zou ze natuurlijk heel plechtig 
bij haar gestorven broer moeten blijven, 
zoals Maria deed. 
Maar Marta is niet meer te houden. 
Ze rent het huis uit om Jezus alvast te ontmoeten. 
 
En als zij Jezus dan ontmoet  
dan valt alle spanning even weg. 
En tegelijk komt er ook direct een verwijt over haar lippen: 
"Heer, als Gij hier waart geweest, 
zou mijn broer niet gestorven zijn. 
 
Een verwijt. 
Dat zagen wij ook bij onze coronacrisis. 
Iedere dag werd alles maar erger en erger. 
En al gauw klonken de verwijten: 
Hadden we niet eerder alles op slot moeten doen? 
Hadden we niet eerder alle scholen moeten sluiten? 
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Er kwamen zoveel verwijten dat minister Bruno Bruins 
er onder bezweek. 
Hij viel ter plekke flauw. 
Al die verwijten waren hem teveel geworden. 
 
Dat zagen we bij Marta dus ook: een verwijt. 
Maar direct daarna sprak zij ook woorden van geloof en vertrouwen. 
Ze begon met: 
"Als U wat eerder was geweest 
dan was mijn broer niet gestorven." 
Maar dan herstelt ze zich snel en zegt: 
"Maar zelfs nu weet ik dat wat Gij ook aan God vraagt, 
God het u zal geven." 
Mooi, hè! 
Marta blijft niet steken in haar verwijt. 
Ze schakelt direct door naar geloof. 
Dat kunnen we van Marta leren. 
 
En op grond van dat geloof kan Jezus haar nu al geruststellen: 
"Het komt goed." 
"Ik ben de verrijzenis en het leven. 
Wie in Mij gelooft, zal leven ook al is hij gestorven." 
Ik weet niet of Marta al deze woorden van Jezus heeft begrepen. 
Maar ze vertrouwt Hem wel 
 
Ook weer een voorbeeld voor ons. 
Ook wij begrijpen niet altijd alles over de verrijzenis. 
Waarom sterven er nu toch zo veel mensen aan dat coronavirus? 
Maar toch voelen we aan: 
er is uiteindelijk maar Eén iemand, 
die we honderd procent kunnen vertrouwen, 
en dat is Jezus, de Zoon van God, de verrezen Heer. 
 
Als Jezus dan aankomt bij het graf is Hij diep ontroerd. 
En dan staat er een heel kort zinnetje. 
In de Griekse grondtekst maar twee woordjes: 
Jezus huilde. 
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Slechts twee woordjes. 
Jezus wist dat Hij Lazarus uit de dood zou opwekken. 
Maar Hij kende ook maar al te goed het verdriet van het sterven. 
Daarom staat er: Jezus huilde. 
 
Kunt u zich voorstellen dat de nieuwslezer bij het  
vertellen van het nieuws op tv, even zou huilen. 
Nou, dat kan natuurlijk niet. 
Dat begrijp ik ook wel. 
Maar Jezus schoot wel even vol! 
 
En nu komt er weer een verwijt, 
nu van de mensen bij het graf. 
"Kon Hij, die de ogen van een blinde opende, 
ook niet maken dat deze niet stierf." 
Oh, oh, wat zijn wij mensen toch goed in verwijten! 
 
Als Jezus nu vlak bij het graf is 
gaat er een huivering door Hem heen. 
Weer zo'n heftige emotie. 
Ik moest even denken aan een foto in de krant van een jonge 
coronapatient, 
met zo'n zuurstofmaskertje over zijn mond en neus heen. 
Ook zo huiveringwekkend. 
Maar ook bij Jezus ging er een huivering door Hem heen 
toen Hij bij het graf kwam. 
 
Maar dan komt het bevrijdende moment. 
De steen wordt weggerold. 
En Jezus roept met luide stem. 
"Lazarus, kom naar buiten." 
En Lazarus kwam naar buiten! 
Geweldig, hè! 
Hier zien we: Jezus is de Baas en niet de dood. 
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Dat is het goede nieuws van het evangelie. 
Dat is ook het goede nieuws voor ons vandaag. 
Ik weet niet hoe het verder gaat met het Coronavirus. 
Maar één ding weet ik zeker: Jezus is de Baas en niet het coronavirus. 
En uiteindelijk zal Jezus aan een ieder van ons, 
niet alleen het leven willen geven, 


