
Johannes 11:1-45 
 
Agtergrond 
 
Ons gaan die verhaal van Lasarus wat uit die dood opgewek word lees. Eintlik is dit ’n baie goeie verhaal. Ons kry die  

 karakters – Jesus in die hoofrol en Lasarus, sy twee susters, die dissipels en heelwat ooggetuies 

 plot  - Lasarus is siek en almal weet sy vriend, Jesus kan sy lewe red. Hy kan immers wonders doen 
en al heelwat mense gesond gemaak. Maar Jesus is meer as honderd kilometer van daar af en 
vertoef nog twee dae langer daar voordat hy aanstaltes maak om na Betanië te reis. 

 spanning bou op omdat Jesus nie vinnig reageer nie, sy dissipels Hom waarsku om nie te gaan nie 
want Hy sal in lewensgevaar wees, Marta en Maria Jesus kwalik neem omdat Hy nie gekom het nie, 
Lasarus dood en begrawe is. 

 ironie dat Jesus vreemdelinge gesond maak maar sy vriend laat sterf – en hom dan opwek uit die 
dood. 

 
Inleiding 
 
Drie ooms het op die stoep van die ouetehuis gesit en gesels. 
Hulle het bespiegel oor wat eendag van hulle gesê moet word op 
hulle begrafnisse. 

 Die eerste oom het gesê hy hoop hulle sê dat hy was ’n 
gesinsman. Sy gesin was vir hom alles en hy het hom 
afgesloof vir sy vrou en kinders. Hy het gedoen wat hy 
kon vir hulle. 

 Die tweede oom het gesê dat hy hoop hulle sê eendag dat hy ’n kerkman was. Hy het hard gewerk vir die 
kerk. Hy was diaken, ouderling en het op baie kommissies gedien. Hy het gedoen wat hy kon vir die kerk. 

 Die derde oom was stil. Hy het niks gesê nie. Die ander twee por hom toe later aan en vra “wat moet hulle 
eendag op jou begrafnis sê?” Hy het so ’n rukkie nagedink, en toe antwoord hy: “Ek hoop hulle sê: Kyk, daar 
beweeg hy!” 

 
Ons het die verhaal gelees van Lasarus wat beweeg het. Nie net wat 
beweeg het nie, na vier dae in die graf het hy uitgestap gekom – 
springlewendig in doodsverbande. Jesus het hom weer lewend 
gemaak.  
 
In hierdie verhaal van Lasarus se opwekking, word drie sake 
beklemtoon. Daar is drie redes vir hierdie gebeure. Drie redes 
waarom Johannes hierdie verhaal vir ons insluit in sy evangelie. 
 

1. ...sodat julle kan glo 
 
Hierdie verhaal is baie goed aanmekaar gevleg. Johannes het ’n plan as hy dit skryf. Ek wil net vir ’n oomblik verwys 
na Johaanes se plan met die hele evangelie. In hoofstuk 21 vers 31 kry ons die rede waarom Johannes die evangelie 
– so min of meer 80 n.C. – skryf. “Hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die 
Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy naam die lewe kan hê.” 
 
Met ander woorde, Johannes wil sy lesers, ook ons, by geloof in Jesus Christus uitbring. Die geloof moet ons vir ewig 
laat lewe. Ons geloof moet juis wees in Christus as die Seun van God. Dit is sy breë plan met die evangelie.  
 
Dit is ook sy plan met die verhaal. Hy vertel die verhaal van Jesus wat vir Lasarus opwek om sy lesers te laat glo. 
Inteendeel, ’n hele paar keer meld hy dat dit Jesus se oogmerk met die gebeure was.  

 Sommer al in vers 4, net nadat hy vertel word van Lasarus se siekte, verklaar Jesus dat Lasarus se siekte nie 
op sy dood sal uitloop nie. Jesus voorspel dat die gebeure sal lei tot die openbaring van die wonderbaarlike 
mag van God en die verheeliking van die Seun van God.  

 Ook aan sy dissipels sê Jesus dat Lasarus se dood sal veroorsaak dat hulle in God glo. Jesus sê dat hy bly is 
dat hy nie by Lasarus se siekbed was nie, want duer sy dood en opwekking sal die dissipels glo. Al maak die 



dissipels om veiligheidsredes beswaar teen sy planne om na Betanië toe te gaan, keer dit Jesus nie. Hy het ’n 
plan met die gebeure.     

 Selfs by die graf, as Jesus bid, sien ons dat Jesus bid tot God sodat die omstanders kan glo dat God Hom na 
die aarde gestuur het. Jesus bid dat God sy gebed moet verhoor, sodat die omstanders glo. 

 Marta bely in reaksie op Jesus se vraag: “Glo jy dit?” “Ja, Here, ek glo dat U die Christus is, die Seun van God, 
die Een wat na die wêreld toe moes kom.” 

 
Die laaste vers van die verhaal beklemtoon dat Jesus sy plan bereik het. Die mense glo. Baie van die Jode wat 
ooggetuies was, glo in Jesus. 
 
As ons vanoggend hierdie verhaal bekyk, is dit juis die reaksie wat Jesus by ons vra: Ons moet glo. Ons moet glo dat 
Jesus die Seun van God is en dat Hy deur God gestuur. Dit is nodig dat ons in Lydenstyd 2014 tyd vat om daaroor na 
te dink. Ons moet onsself net weer vergewis van ons geloof in God. Ons moet net wwer seker maak dat ons in Jesus 
as die gestuurde Seun van God glo. 
 

2. ... sodat ons getroos kan word 
 
Nog ’n kenmerk van hierdie verhaal, wat deur die eeue mense gefasineer het, is Jesus se emosies.  

 Ons lees dat Jesus vir Lasarus en sy twee susters, Martha en Maria, liefgehad het.  

 Ons lees dat Jesu by aanskoue van Maria se hartseer self hartseer word. Ons lees dat sy gemoed vol geskiet 
het en dat Hy aangedaan raak. Dit is eintlik ’n flouerige vertaling van wat daar in die Grieks staan. Dit word 
heelwat sterker gestel in die oorspronklike taal. Die 1993 vertaling het gelui: “Hy het geweldig bewoë 
geword in sy gees en Hom ontstel.”  

 Ons lees dat Jesus gehuil het.  

 Ook as Hy by die graf kom, huil Jesus weer. 
 
Jesus toon emosie – liefde en hartseer. En dit beklemtoon vir ons dat jesus mens was. Ja, Hy was die Seun van God. 
Hy was self ook God. Dit weet ons. Maar Hy was ook volledig mens. Mens wat menswees verstaan het. Mens wat 
ander liefgehad het en wat saam met ander kon huil. 
 
Ons as mense verstaan nie die volledige Godheid en voledige mensheid van Jesus nie. Ons verstaan dit nie en kan dit 
ook nie verklaar nie. Dit is kennis wat ons in die Woord van God opdoen en wat ons doodeenvoudig moet aanvaar. 
 
Maar dit troos ons. Jesus het saam met mense gehuil oor hulle hartseer, oor die dood. Ek is oortuig dat dit steeds 
vandag so is. Jesus huil saam met mense oor die hartseer, die swaarkry. Jesus huils saam met ons. 
 
In Hebreërs lees ons heelwat van hierdie troos. Van Jesus wat menswees beleef het en verstaan. Van Jesus wat as 
mens opgeneem is in die hemel en aan die regterhand van God sit en vir onas intree. Ons lees in Hebreërs 4:15: “Die 
Hoërpriester wat ons het, is nie Een wat geen medelye met ons swakhede kan hê nie; Hy was immers net soos ons 
aan versoeking onderwerp, maar Hy het nie gesondig nie.” 
 
Die verhaal van Lasarus se dood en opwekking laat ons nie net glo in Jesus as die Seun van God nie. Dit troos ons ook 
met die wete dat Jesus mens was en gehuil het oor die dood. Dit troos ons omdat Jesus ons aardse dilemmas 
verstaan. Lydenstyd 2014 herinner ons juis aan die troos wat Christus gebring het ... en steeds bring. 
 

3. ... sodat ons kan lewe 
 
In hierdie verhaal kom die opstanding na die dood ter sprake. Dit gebeur as Jesus vir Marta sê dat Lasarus sal 
opstaan. Sy verstaan dit dadelik as eendag, met die opstanding. Natuurlik is dit nie waarna Jesus verwys het nie. 
Hierdie misverstand is deel van die plot en die ironie van die verhaal. Tog verwys Jesus in sy reaksie op wat Marta sê, 
na die wederkoms. Hy gebruik die bekende woorde wat ons seker op elke begrafnis hoor: “Ek is die opstanding en 
die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook; en elkeen wat lewe en in My glo, sal in ewigheid nooit sterwe 
nie.” 
 
Hierdie is een van die “Ek-is” uitsprake van Jesus wat ons in die evangelie van Johannes kry. Telkens sê Jesus: Ek is. In 
die geval: Ek is die opstanding en lewe. 
 



Jesus gebruik die verhaal van Lasarus se opwekking om die ewige lewe aan die orde te stel. Die wat in Hom glo, lewe 
verewig. Hulle ontvang die ewige lewe. Hulle sterf wel die aardse dood, maar dit is die begin van die nuwe lewe.     

 
Dwight L. Moody, die bekende prediker het dit baie goed verduidelik. Moody het gesê: "One day 
you will read in the newspaper that DL Moody of East Northfield, Massachusetts is dead. Well, 
don't believe a word of it. I will have gone up higher, that's all. Out of this old clay tenement into 
a house not made with hands, eternal in the heavens. And at that moment, I will be more alive 
than I have ever been."  
 
Ons moet versigtig wees om hierdie lewe vir ewig nie te wil verstaan as iets wat eendag gaan 
aanbreek nie. As Johannes in sy evangelie die woordjie “lewe” gebruik, dan doen hy dit in die 
betekenis van ’n teenwoordige realiteit. Dit reeds daar. Dit is nou al hier. Ons leef nou al vir ewig. 
  

Die verhaal van Lasarus se opwekking, kom juis die waarheid weer beklemtoon. In Lydenstyd 2014 word ons weer 
herinner aan die feit dat ons vir ewig sal lewe.  Natuurlik is die opstanding en lewe nou aan Jesus gekoppel. Hy het 
immers gesê: Ek is die opstanding en die lewe. Sonder Jesus Christus is daar nie opstanding en lewe nie. Daar is net 
dood. 
 
Slot 
 
Wat gaan hulle op ons begrafnisse sê. Ek dink nie dit is verskriklik belangrik nie. Wat belangrik is, is dat ons seker 
maak ons glo in Jesus Christus as die Seun van God. As ons in Hom glo, dan is die opstanding en die lewe ons 
voorland. Eintlik nie reg om te sê dit is ons voorland nie. Ek moet eerder sê: dan het ons dit nou al. En saam daarmee 
het ons die troos dat Jesus mens was en mens wees verstaan. 
 
As hulle op ons begrafnisse kan sê hy/sy het geglo dat Jesus die Seun van God is en leef daarom vir altyd, is dit meer 
as genoeg. Dan hoef ons nie is bang te wees as ons nie meer beweeg nie. 


