
  
Vlijmen, 27 maart 2020 

Rondzendbrief nummer 2 

 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, 
 

Ik begon met het idee van een meditatie als rondzendbrief, een beetje zoals ooit de 
apostelen aan de eerste gemeenten brieven rond stuurden met bemoedigende 
woorden, uitleg van het geloof en aanwijzingen voor de eredienst en het dagelijks 
leven. Maar omdat deze overweging toch ook een beetje fungeert als alternatief 
voor de kerkdienst, wil ik er steeds ook een paar elementen uit de liturgie bij zetten 
zoals een openingswoord of een gebed. 
In het Dienstboek staat een orde voor een morgengebed, dat begint met deze 
woorden: 
 

Heer, open mijn lippen. Mijn mond zal zingen van uw eer.  
God, kom mij te hulp. Heer, haast U mij te helpen. 
 

De openingspsalm voor deze zondag is Psalm 130. In de berijmde versie luidt het 
eerste couplet: 
Uit diepte van ellende roep ik tot U, o Heer, 
Gij kunt verlossing zenden, ik werp voor U mij neer. 
O laat uw oog zicht neigen tot mij, tot mijn gebed. 
Laat mij gehoor verkrijgen, red mij, o Here red! 
 

Eeuwenoude woorden die ongelofelijk actueel zijn. En zoals de psalmdichter zich 
toen in nood tot God richtte, zo mogen wij dat ook vandaag doen: God, we weten 
het even niet, wees ons nabij, zie ons aan. Ontferm U over ons. 
 

Deze zondag is het de vijfde zondag van de 40dagentijd. De Latijnse naam voor 
deze zondag is ‘Judica’  - doe  mij recht, naar Psalm 43 waar de dichter bidt ‘Doe mij 
recht, o God …. Gij zijt de God van mijn toevlucht’. 
Recht doen dat kan op verschillende manieren: in juridische zin, in de zin van 
iemand waarderen, in de zin van tot je recht komen. Tot ons recht komen we niet 
zo makkelijk in deze tijd van sociale onthouding, deze tijd van isolatie want wij 
mensen zijn gemaakt op leven in relatie, op contact. Mensen die dat missen 
kunnen zich heel eenzaam voelen. Samen leven, samen geloven, het kan even niet 
op de manieren die we gewend zijn en we zullen er binnen de beperkingen die er 
zijn met elkaar het beste van moeten maken. Het vraagt creativiteit om in deze 
moeilijke omstandigheden tot ons recht te komen en anderen tot hun recht te 
laten komen. En soms zullen we moeten erkennen dat het even niet mogelijk is 
bijvoorbeeld door de onmogelijkheid je partner of ouder in een verzorgingshuis op 
te zoeken of die geliefde die in een ziekenhuis is opgenomen. Dan mogen we God 
bidden, dat we nu alles anders is, toch tot ons recht mogen komen in zijn licht. 
 

Voor deze zondag staat aangegeven als eerste lezing Ezechiël 37, 1 – 14. Voor mij is 
het denk ik één van de weinige gedeeltes uit dit bijbelboek dat ik echt onthouden 



heb van het bijbellezen dat we in mijn jeugd als gezin altijd na de maaltijd deden. 
Ezechiël krijgt een droom of visioen en hij ziet een dal vol verdroogde beenderen. 
Als kind zag ik dat helemaal voor me, daarom zal ik het ook wel onthouden hebben 
en ook vanwege het wonderlijke vervolg, een waar Paas-verhaal.  Ezechiël krijgt de 
opdracht tot deze beenderen te spreken en dan voegen ze zich samen, komen er 
spieren en vlees op en een huid overheen maar er zit nog geen leven in. Dan moet 
Ezechiël tot de geest profeteren, die komt uit alle windrichtingen en blaast er 
geest, blaast er leven in.  
Dit visioen staat symbool voor het volk Israël dat compleet hopeloos is, geen 
toekomst ziet. Hun geliefde stad Jeruzalem is verwoest, velen zijn in ballingschap 
wegggevoerd uit hun land, uit hun vertrouwde omgeving. Het volk is als een 
verzameling uitgespreide beenderen. Bepaald geen situatie van tot je recht komen, 
dan valt het  met ons misschien nog wel mee. Het mooie is dat in deze droom de 
crisis niet het laatste is. Het komt goed. Dit is wat de bijbel ons keer op keer op 
keer aanzegt: de dood, de wanhoop, het verdriet heeft niet het laatste woord.  
Dit visioen is zowel Pasen, opstanding als Pinksteren, het waaien van de Geest. Het 
lijkt in de verste verte niet op onze situatie nu maar toch kunnen wij in dit 
wonderlijke verhaal een belofte, een bemoediging horen: het vooruitzicht dat er 
betere tijden zullen komen klinkt hier, de belofte dat God mensen zal doen 
herleven. Dat is een belofte voor ieder mens in crisis. Ook wij mogen goede hoop 
hebben dat we na deze moeilijke tijd weer mogen opleven en dat God ons daarin 
nabij is. 
 

De evangelie-lezing voor deze zondag is het verhaal van Lazarus en zijn zussen 
Martha en Maria uit Johannes  11. Lazarus is ziek. Maria en Martha sturen Jezus 
bericht. Na verloop van een aantal dagen komt Jezus naar hen toe. Dat was niet 
zonder risico want in Judea hadden mensen kort daarvoor nog geprobeerd Jezus te 
stenigen.  Thomas, die na Pasen eerst Jezus’  wonden wil zien voor hij kan geloven, 
zegt dan tegen de medeleerlingen ‘laten wij ook gaan om met Hem te sterven’. Ze 
gaan op weg ondanks het risico dat ze lopen. Als ze aankomen, blijkt Lazarus al 
gestorven te zijn.  In vers 21 en verder lezen we dan:  
‘Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven 
zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ Jezus zei: ‘Je 
broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op 
de laatste dag zal opstaan.’ Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie 
in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft 
zal nooit sterven. Geloof je dat?’ ‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, 
de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’ 
 

Wat mij vooral treft in dit verhaal is dit gedeelte waarin Martha haar vertrouwen in 
Jezus uitspreekt, een soort geloofsbelijdenis doet. En dat ze blijkbaar in de 
opstanding gelooft, nog voor Jezus zelf is gestorven en opgestaan. 
Opstandingsgeloof aan het einde der tijden. 
Jezus reageert hierop met de woorden ‘Ik ben de opstanding en het leven’. Eén van 
die typische ik ben- uitspraken zoals we ze in het evangelie naar Johannes vinden 



maar niet bij de andere evangelisten. Jezus vraagt aan Martha of ze gelooft wat hij 
zegt, of ze hem vertrouwt. Dat beaamt ze volmondig.  In dat geloof kan Martha 
verder. Zulk geloof, zulk vertrouwen kan een mens tot steun, tot houvast zijn in het 
leven. Maar het is niet aan iedereen gegeven om op die manier te geloven. Geloof 
kan ook van vragen en twijfels aan elkaar hangen, dat valt niet altijd mee, maar dat 
is misschien wel wat geloof ten diepste vaak is: zoeken, vragen, twijfelen. En dan 
soms even een glimp van de Eeuwige, een woord dat je raakt, een ontmoeting die 
je helpt om verder te kunnen. En ook dat is voluit geloof. 
 

Zoals het visioen van Ezechiël een teken voor het volk is van God met hen, van 
Gods Geest over hen, van hoop en leven, zo is ook de opwekking van Lazarus in 
Johannes een teken. Het is een teken van God met ons,  een teken van wie Jezus is: 
de opstanding het leven. 
Het is het 7e en laatste teken dat Johannes in zijn evangelie vertelt, om duidelijk te 
maken wie Jezus is. Tussen deze tekenen in zegt Jezus wie hij is, zodat woord en 
daad elkaar als het ware aanvullen. 
Het licht der wereld geeft aan de blinde het gezicht, de goede herder wijst mensen 
de weg die als schapen dwalen en hij die de opstanding en het leven is, hij geeft 
leven en toekomst. De tekenen die Jezus doet en de woorden die hij spreekt 
vormen een soort stijgende lijn: steeds verder maakt Jezus bekend wie hij is, steeds 
minder zijn de tekenen te loochenen of negeren, uitlopend op dit verhaal over 
Lazarus waar Jezus duidelijk maakt dat hij leven is en leven geeft. Met dit grootste 
teken, met deze meest uitgesproken woorden van Jezus sluit Johannes  het 1e deel 
van zijn evangelie af. Het moge nu duidelijk zijn, wie Jezus is. 
In het 2e deel van het evangelie gaat het over de consequenties daarvan: 
de weerstand, de weerzin die Jezus oproept, is zo groot, dat men het niet kan 
verdragen dat hij blijft leven. En Jezus laat zien dat hij trouw is aan zijn roeping, tot 
in de dood. 
 

Het verhaal van de opstanding van Lazarus druist in tegen alle natuurwetten, gaat 
dwars in tegen  hoe wij de werkelijkheid ervaren. Als wij een geliefde verliezen, dan 
is er een gat, een leegte, een gemis, die niet zomaar even opgevuld kan worden.  
Het wonderlijke van dit verhaal over Lazarus kan de kracht en de troost van het 
verhaal zijn, het kan ook een struikelblok vormen.  
De boodschap dat de dood niet het laatste woord heeft, mag voor ons grond onder 
de voeten zijn als ons leven op zijn grondvesten wankelt. We kunnen makkelijk 
verstrikt raken in waarom-vragen, waarom toen en daar wel, en nu en hier niet? 
Een voorzichtig begin van een antwoord kan dan zijn dat het niet in de 1e plaats 
ging om Lazarus, maar om Jezus. Dit verhaal wil ons voor alles duidelijk maken wie 
Jezus is: de opstanding en het leven. 
Dit verhaal is vast een vooruitblik op Pasen en Pinksteren. Als dit verhaal over 
Lazarus  verder wordt verteld, besluiten de leiders van het volk dat Jezus dood 
moet. 
Jezus zal beseft hebben hoeveel dit teken en deze woorden over opstanding en 
leven bij mensen zal hebben losgemaakt, in positieve maar ook in negatieve zin. 



Als een licht voor de donkere tijden die komen gaan, wil dit verhaal zijn: Bij alles 
wat komt, mogen we vast weten dat de dood niet het laatste woord heeft. Zo was 
het toen, zo mag het ons ook hier en nu tot bemoediging zijn. 
En zoals Martha leefde in vertrouwen op God, worden wij uitgenodigd God te 
vertrouwen en in dat vertrouwen mogen we bidden: 
 
God, behoed en bewaar ons in deze tijd op weg naar Pasen, 
deze tijd waarin we stil staan bij het lijden en sterven van Jezus, 
maar ook deze tijd waarin de dreiging van dood en ziekte  
zo alom tegenwoordig zijn. 
Wij bidden U voor wie ziek zijn, voor de mensen om hen heen. 
Wij bidden U nu afscheid nemen van wie sterven 
en elkaar daarin nabij zijn en steunen niet kan zoals we dat gewend zijn, 
dat we in alles wat op ons afkomt uw nabijheid mogen weten 
en dat we mogen weten dat er mensen zijn die om ons heen staan, 
op ons betrokken zijn. 
God, wees bij ons met uw liefde en trouw, wees ons een licht in het donker. 
Amen. 
 
Tot slot lied 948 (een tekst van Willem Barnard) 
 
Als Gij er zijt, wees dan aanwezig, 
niet als een vuur dat ons verbrandt, 
- vuur is te heilig en te hevig – 
geef ons de schaduw van uw hand 
 
om in te schuilen, dat wij leven 
al zijn wij dood, zo dood als as. 
Laat ons er zijn, een eeuwig even, 
laat ons er zijn met U die was, 
 
die is, die komen zal ten laatste, 
ten eeuwigste. Kom niet te laat! 
Gij kunt U toch in ons verplaatsen? 
Kom dan, wij zijn ten einde raad. 
 
 
De Heer schenke ons zijn zegen, Hij beware ons voor onheil  
en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. 
 
Ik wens u allen een goede en gezegende zondag en nieuwe week. 
Met een hartelijke groet, ds. Margo Trapman 


