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Gemeente van onze Heer Jesus Christus.  
Deze tijd is de vreemdste tijd die ik heb meegemaakt en ik denk dat dat voor veel 
mensen geldt. Wie buiten de deur komt, moet ernstig rekening houden met de 
anderhalve meter. En voor velen geldt dat ze niet meer buiten mogen komen. 10 
Werken gaat heel anders dan anders, als er al werk gedaan kan worden. Een 
dreigende toeloop richting de ic’s, en een voorspelde recessie. En nu sta ik hier in 
deze oude kerk bij de opname van een onlinedienst in het eerste weekend waarin 
deze oude kerk weer gebruikt kan worden voor een dienst. Achter mij zou de cantorij 
hebben gestaan en het kerkkoor, maar nu is de kerk bijna leeg. Alles is anders dan 15 
anders, de wereld staat in brand.  
En op deze dag lees ik dat verhaal over de opwekking van Lazarus, een dode die tot 
leven wordt gewekt. Een vreemd verhaal in een vreemde tijd. En toen het 
opgeschreven was, was het ook een vreemde tijd. Een tijd van vervolgingen.  
Een vreemd verhaal, misschien ook moeilijk te geloven als je het letterlijk neemt, 20 
maar ook mooi. Met veel details is het in ieder geval een voorafschaduwing van 
Pasen. Pasen, de opstanding van Jesus, komt dichtbij. Het komt dichtbij als het gaat 
om de beschrijving van bijvoorbeeld de doeken waarin Lazarus gewikkeld is, de 
doeken die worden losgemaakt als teken dat de dood hem niet gevangen houdt.  
Pasen komt dichtbij in dit verhaal, de opstanding als teken dat de dood niet het 25 
laatste woord heeft, zoals een ziekte niet het laatste woord heeft.  
Opstanding, een mens die tot leven komt, het is vreemd. Maar niet alleen vreemd.  
Ik vertelde u dat deze kerk, deze mooie gerestaureerde kerk, bijna leeg is. Dat is 
maar voor een deel waar. Want als ik goed kijk, dan zie ik u, dan zie ik jou. Als ik 
goed kijk zie ik de cantorij en het kerkkoor en ik hoor ze ook. Ik zie Heleen 30 
Steenbergen dirigeren en Erik Laarman ook en beiden op hun eigen manier. Als ik 
goed kijk zie ik ook de kerkgangers die normaal naar het Dijkhuis gaan, ik zie 
mensen van andere kerken, ik zie mijn buren, ik zie mijn familieleden, vrienden, 
kennissen, ik zie de mensen uit mijn vorige gemeentes, ik zie allemaal mensen die ik 
nog nooit gezien heb, ook de mensen uit bijvoorbeeld een vluchtelingenkamp uit 35 
Lesbos. De kerk stroomt vol, en het past er allemaal in. Als ik goed kijk zie ik ook 
mijn overleden ouders en andere gestorvenen. Als ik goed kijk zie ik opstanding.  
Want het feit dat ik mijn ouders herinner en veel andere gestorvenen is een vorm van 
opstanding. Anders misschien dan in dit verhaal over Lazarus, maar wel opstanding, 
een leven voorbij de dood. En als ik de namen van mijn ouders niet meer weet, dan 40 
is de herinnering aan hen bij anderen, in ieder geval bij God.  
Het verhaal over Lazarus bevat ook emoties. Verwijten zelfs, irritaties. Ja natuurlijk, 
als er iemand ziek is, als er iemand overlijdt aan een ziekte, dat raakt een mens, dat 
raakt aan onze emoties. Jesus huilt op een moment, als de mens die hij is. Als 
iemand sterft dan geeft dat verdriet, daar kun je niet omheen. Deze corona raakt ook 45 
aan onze angst, raakt onze angst aan. Maar de ziekte heeft het laatste woord niet, 
de dood heeft het laatste woord niet. Want er is toekomst, ook voor de mens die 
sterft aan een ziekte.  



En de ziekte die nu door de wereld gaat, die heeft het laatste woord ook niet. Er zal 
een moment zijn dat wij de dood uitlachen. Ik vertelde dat ik veel mensen voor me 50 
zie en bij me zie en dat doet mij heel goed.  
En wij, wij zullen leven. In Gods ogen. Amen.  
 
 


