
Huisgeloof 2017#6 – Johannes 11:17-32 – EK IS...die opstanding en die lewe 
17 Toe Jesus daar kom, het Hy gevind dat Lasarus al vier dae in die graf was. 18 Betanië was naby Jerusalem, omtrent 
drie kilometer;19 en baie van die Jode het na Marta en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. 20 Toe Marta 
hoor dat Jesus kom, het sy Hom tegemoet gegaan; maar Maria het in die huis bly sit. 21 Marta sê toe vir Jesus: “Here, as 
U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. 22Maar selfs nou weet ek dat God U alles sal gee wat U van Hom vra.” 23 
Jesus sê toe vir haar: “Jou broer sal uit die dood opstaan.” 24 Maar Marta sê vir Hom: “Ek weet hy sal met die opstanding 
op die laaste dag uit die dood opstaan.” 25 Toe sê Jesus vir haar: “Ek is die opstanding en die lewe. Wie in My glo, sal 
lewe, al sterwe hy ook; 26 en elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?” 27 “Ja, 
Here,” sê sy vir Hom, “ek glo vas dat U die Christus is, die Seun van God, die Een wat na die wêreld toe moes kom.” 28 
Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê: “Ons Leermeester is hier, en Hy roep 
jou.” 29 Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na Hom toe gegaan. 30 Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, 
maar was nog op die plek waar Marta Hom ontmoet het. 31 Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos 
het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe 
om daar te huil. 32 Toe Maria daar aankom waar Jesus was en Hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir Hom gesê: 
“Here, as U hier was, sou my broer nie gesterwe het nie.” 
 
#Laggende Lasarus: Ek dink Lasarus moes elke oggend laggend opgestaan het... Voor en na die gedeelte kry ons die 
berig van Lasarus wat sterf en die goeie nuus dat hy opgestaan het uit die dood. Jesus het ons ook uit ‘n ou lewe laat 
opstaan in ‘n nuwe kleurvolle lewe met eindelose moontlikhede!  
Daar is ‘n legende wat sê dat Lasarus nadat hy gehoor het die Fariseers hom wil doodmaak (Joh 12:10) na die eiland 
Siprus gevlug het, waar Paulus en Barnabas hom later die biskop van die kerk daar gemaak het. So was hy dus ‘n 
lewende voorbeeld van die Christelike lewe en opstandingshoop vir die mense van Siprus. Hy is later dood (weer) en op 
sy graf staan die inskripsie : “Die 4 dag Lasaras- vriend van Christus.” 
  Ja, Jesus is die Heer oor lewe en dood. Sy eerste wonder is by ’n bruilof; die laaste by ’n begrafnis! Met die opwekking 
van Lasarus uit die dood – hiermee gee Jesus ’n voorsmaak van Sy finale oorwinning oor die dood, toe hy sy eie 
begrafnis opbreek! So ‘n Jesus moet ons elke dag vier! 
 
#Jesusvolgelinge is soos Duracell-hasies  (Johannes 11:17-32) “Ek is die opstanding en die lewe...” wat het Jesus 
presies hiermee bedoel?  Ons weet wel dat dit nie beteken dat ons nie fisies sal doodgaan nie. Soos  jy seker weet, is die 
sterftesyfer steeds 100% onder Christene en Leo Buscaglia was reg toe hy gesê het: “Nobody comes alive out of life.” 
Maar ons weet wel dat Jesus die dood vir Sy volgelinge  in die Hoofpad hemel toe verander het. Daarom weet ons dat die 
dood presies is soos 'n karakter uit Seventh heaven, die TV-program oor 'n pastoriegesin, verduidelik het: 
 “Die dood is soos wanneer jy as kind siek en koorsig word. Jy gaan bed toe, al swetende, warm van die koors, bewend. 
En jy voel sleg genoeg om dood te gaan. Die volgende môre word jy wakker, jou koors is weg en jy voel 100 persent 
beter. Jy voel veilig, sterk en geborge en skielik besef jy hoekom. Jy is in jou ouers se bed! In die middel van die nag het 
iemand jou kom haal en jou daarnatoe (huis toe) geneem.” 
Dit impliseer dat jy 24/7 voluit lewe, want jy weet dat die lewe nie hier ophou nie, maar in die hemel aangaan. 
Jesusvolgelinge is soos Duracell-hasies wat net aan- en aan- en aangaan tot in die hemel. Sodat daar van jou gesê sal 
word: Jy het altyd gedink dit is belangriker hoe jy jou lewe leef as hoe lank jy leef. 
 
#onthou! Jy is hier oor die opwinding! > All animals except man know that the principal business of life is to enjoy it. 
(Samuel Butler) Geniet dit! Die lewe is nie bedoel om ŉ voorspelbare, veilige rit te wees nie. As dit buite beheer raak, kan 
die rit angswekkend word. Maar as jy Jesus in beheer plaas, hoef jy selfs die ergste stroomversnelling soos byvoorbeeld 
die dood nie te vrees nie, maar net vertrou! Jesus wil hê ons moet die lewe met vreugde aanpak daarom het Hy gesê: 
“Ek is die opstanding en die lewe!” Om met vreugde te lewe, is om ‘n ruimer lewensuitkyk te hê, want jy ontdek in die 
middel van die lewe, is God in Jesus teenwoordig en dit gee jou krag wat jou tot alle dinge in staat maak natuurlik deur Sy 
krag, want the sky is the limit. 
 
#ontvang die Johannes 11:25 geskenk... Aan ons word dieselfde rit van jou lewe aangebied om ons te bevry uit 
nuttelose pogings om sukses en betekenis in ons lewens te bring.  
 
Jesus se Johannes 11:25 geskenk is ŉ energieke-my-beker-loop-oor-lewe wat die lewensreis die moeite werd maak en 
aan ons 'n eindbestemming gee.  Alles omdat hierdie Johannes 11:25 geskenk ons help om anders oor die lewe te dink. 
Kyk die ware probleem met die mallemeule wipwaentjie rit wat ons die lewe noem is dat ons tevergeefs al hierdie ritte met 
ons eie agendas wil beheer en onder ons mag wil hou, Jesus se woorde aan Marta is ‘n  aanbod van ŉ ander rit en van 
nuut dink oor die lewe: ‘Ek is die opstanding en die lewe!’ In die rit word ons bemagtig deur ons vertroue in God wat vir 
Jesus uit die dood bevry het en Hom al die heerlikheid gegee het.  
 
#is stoepsit die lewe...Is dit regtig lewe? Stoepsitters het gewoonlik die houding dat die Here sal sorg. Maar dit is mos 
nie verkeerd nie ? Op hulle is hierdie pittige Chinese spreek van toepassing: ŉ Mens wat wag vir ŉ gebraaide hoender om 
in sy mond in te vlieg, gaan vir ŉ baie, baie lang tyd wag. 
Wat stoepsitters het, is nie geloofsvertroue nie, dis eerder geloof-verwaandheid. Die lewe gaan jou verby as jy op die 
stoep sit… die lewe is bedoel om nie as ŉ toeskouer geleef te word nie. Maar as ŉ speler wat sy deel doen om van 
hierdie aarde nou al ŉ stukkie hemel op aarde te maak. In elke geval, die lewe is iets wat met jou gebeur terwyl jy wag vir 
ander dinge! 
 
Mark Twain skryf: “Don't go around saying the world owes you a living. The world owes you nothing. It was here first!” Jy 
skuld die lewe jou beste, op die stoep kan dit nie gebeur nie. 


