
Meditatie
Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij  gelooft,  zal  leven, ook al  was hij
gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft
u dat? (Johannes 11:25-26) 

Zolang  Jezus  leeft,  zal  de  dood  het  laatste  woord  niet  hebben.  Ook  over  de
gestorven Lazarus niet. Dat onderstreepte Jezus in het gesprek met Martha. Ik ben
de opstanding en het leven. Er klinkt geen twijfel in Zijn woorden, het is eerder een
constatering. Hij is de opstanding, Hij zal de dood overwinnen. 

Hij spreekt deze woorden kort voordat Hij naar Jeruzalem gaat, om Zelf in die weg
van lijden en sterven Zijn leven te geven. Wij weten dat Hij Zijn Woord ook waar heeft
gemaakt. Hij heeft de dood overwonnen en is opgestaan! Daarom zullen alle mensen
opstaan  uit  de  dood!  Zo  maakt  de  Heere  Jezus  Zich  aan  ons  bekend  als  de
opstanding en het leven, als Degene Die macht heeft over leven en dood. 

Martha gelooft de Heere Jezus op Zijn woord, maar denkt daarbij aan het eeuwige
leven. Aan dat moment dat ziel en lichaam weer samengebracht worden om met God
te leven. Tot die tijd zal ook het lichaam van Lazarus in de aarde rusten. 

Maar Jezus bedoelt dat Hij voor Lazarus de opstanding is! Hij zal Zijn vriend tot leven
roepen en zo laten zien dat Zijn woorden niet leeg zijn, maar vol van Zijn machtige
kracht. Zelfs de dood is Hem gehoorzaam! Hij roept doden tot leven! Hij wil ook u,
net als Lazarus, tot leven roepen!

Jezus roept doden tot leven. Dat doet Hij ook vandaag de dag! Iedere keer weer gaat
Zijn Woord uit, wordt het Evangelie verkondigd. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de
doden, en Christus zal over u lichten.

Al zijn wij dood, al zijn we doof voor Zijn Woord, toch roept Hij ons steeds weer tot
het geloof in Zijn Naam! Want het is dat geloof dat ons redt, dat ons deel geeft aan
het leven van Christus! 

Jezus wordt niet gehinderd door onze doofheid, door ons ongeloof.  Zijn macht is
groter dan ons gebrek. Dat laat Hij hier bij het graf van Lazarus zien. 

Het is in onze ogen onmogelijk dat een dode nog iets zou horen. Vandaar ook het
verzet wanneer Jezus vraagt het graf van Lazarus te openen. Dat heeft toch geen zin
meer, Lazarus is al vier dagen dood! Het is onmogelijk dat hij nog tot leven komt. 

Maar Jezus roept die dode Lazarus. Zijn stem is zo vol kracht, dat zelfs een dode
Lazarus er gehoor aan moet geven. Hij kan niet anders dan in gehoorzaamheid aan
dit bevel tot Jezus komen.

Dit  wonder van genade is  niet  alleen beschikbaar  voor  doden! Ook de levenden
zullen die stem horen. Want ook voor  de levenden geldt  dat  alleen het  geloof in
Jezus hun veiligheid biedt voor de eeuwigheid. 

Jezus alleen is de opstanding en het leven! Hij is Redder, Zaligmaker van hen die
gestorven zijn, en van u die leeft. Wie in Zijn Naam gelooft, wordt onsterfelijk. Daarbij
gaat het niet om bijzondere mensen, daar hoef je niet iets speciaals voor te zijn. Nee,
een ieder, daarmee bedoelt de Heere iedereen, iedereen die gelooft in Zijn Naam,
zal niet sterven in der eeuwigheid! 



Wij delen niet in dat leven vanwege een bijzondere ervaring, maar door het geloof in
Jezus Christus. Daar draait het dus om in ons leven, om het geloof! Door het geloof
in  Jezus  mogen  we  delen  in  Zijn  overwinning  over  de  dood,  zullen  we  in  de
eeuwigheid niet sterven maar leven! Leven met Hem, Die dood geweest is en leeft!

Gelooft u dat?

Nu wordt de Heere Jezus wel heel persoonlijk. Hij vraagt naar Martha’s eigen geloof
en maakt haar zo bewust van het belang daarvan. Zij zal bij zichzelf te rade moeten
gaan om antwoord te geven op deze vraag van Jezus. En zo is het ook voor ons. Wij
zullen bij onszelf te rade moeten gaan om de Heere antwoord te geven op Zijn vraag.
Gelooft u dat Ik, Jezus, de Opstanding en het Leven ben? Gelooft u dat u door het
geloof in Mij, eeuwig zult leven?

Voor  velen  een  lastige  vraag  omdat  hun  geloof  zo  nauw samenhangt  met  hun
gevoel. Gevoel dat zo wisselend is. Martha moet een antwoord geven op deze vraag,
terwijl haar broer, die toch in Jezus geloofde, net gestorven is.

Dan blijft er niets anders over dan het geloof. Dan haar vertrouwen volledig op de
Heere Jezus te zetten. Op Hem Die gekomen is om verzoening te doen over de
zonden. Over de zonden van Martha, van Lazarus, ja, van iedereen die gelooft.

In dat geloof antwoorden wij met Martha: Ja, Heere, ik geloof dat U de Christus bent,
de Zoon van God, Die in de wereld komen zou.
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