
Huisgeloof2017#11 - Johannes 11 

Die dood van Lasarus 
1'n Man met die naam Lasarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Marta gewoon het. 
2Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer 
Lasarus wat siek was. 3Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê: “Here, hy vir wie U lief is, is siek.” 
4Toe Jesus dit hoor, het Hy gesê: “Hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die 
wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word.” 5Jesus het vir Marta en haar 
suster en Lasarus liefgehad.6Nadat Hy gehoor het dat Lasarus siek is, het Hy egter nog twee dae op die plek gebly 
waar Hy was. 7Eers daarna het Hy vir sy dissipels gesê: “Kom ons gaan terug na Judea toe.” 8Die dissipels sê toe vir 
Hom: “Rabbi, nou die dag nog wou die Jode U stenig, en gaan U weer daarheen?” 9Jesus het geantwoord: “Is daar 
nie twaalf uur in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. 
10Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie.” 11Hierna het Hy vir hulle gesê: “Ons 
vriend Lasarus slaap, maar Ek gaan om hom wakker te maak.” 12Die dissipels sê toe vir Hom: “Here, as hy slaap, sal 
hy gesond word.” 
13Jesus het van Lasarus se dood gepraat, maar hulle het gedink Hy praat van die gewone slaap. 14Toe sê Jesus vir 
hulle reguit: “Lasarus is dood, 15en om julle ontwil is Ek bly dat Ek nie daar was nie sodat julle in My kan glo. Maar 
kom ons gaan na hom toe.” 16Tomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander dissipels: “Kom ons gaan ook, 
sodat ons saam met Hom kan sterwe.” 
Jesus by Marta en Maria 
17Toe Jesus daar kom, het Hy gevind dat Lasarus al vier dae in die graf was. 18Betanië was naby Jerusalem, omtrent 
drie kilometer;19en baie van die Jode het na Marta en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. 20Toe 
Marta hoor dat Jesus kom, het sy Hom tegemoet gegaan; maar Maria het in die huis bly sit. 21Marta 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.” 23Jesus sê toe vir haar: “Jou broer sal uit die dood opstaan.” 24Maar Marta sê vir Hom: “Ek weet hy sal 
met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan.” 25Toe sê Jesus vir haar: “Ek is die opstanding en die 
lewe. Wie in My glo, sal lewe, al sterwe hy ook; 26en 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.” 28Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê: “Ons Leermeester is hier, 
en Hy roep jou.” 29Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na Hom toe gegaan. 30Jesus het nog nie in die dorp 
aangekom nie, maar was nog op die plek waar Marta Hom ontmoet het. 31Toe 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. 32Toe 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.” 
Jesus laat Lasarus uit die dood opstaan 
33Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het, ook huil, het sy gemoed vol geskiet 
en was Hy aangedaan. 34Hy vra toe: “Waar het julle hom begrawe?” Hulle het vir Hom gesê: “Here, kom kyk.” 
35Jesus het gehuil. 36Die Jode sê toe: “Kyk hoe lief het hy hom gehad!” 37Party van hulle het ook gesê: “Kon hy wat 
die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie?” 38Jesus se gemoed het 
weer vol geskiet toe Hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf, en daar was 'n klip voor die ingang gerol. 39Jesus sê toe: 
“Rol die klip weg.” Maar Marta, die suster van die oorledene, sê vir Hom: “Here, hy ruik al, want dit is al die vierde 
dag.” 
40Jesus sê toe vir haar: “Het Ek nie vir jou gesê as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God 
sien nie?” 41Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê: “Vader, Ek dank U dat U My 
verhoor het.42Ek weet dat U My altyd verhoor, maar Ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat 
hulle kan glo dat U My gestuur het.” 43Nadat Hy dit gesê het, roep Hy met 'n harde stem: “Lasarus, kom uit!” 44Die 
oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n 
kopdoek. Jesus sê toe vir die mense: “Maak hom los dat hy kan huis toe gaan.” 
Die Joodse Raad besluit om Jesus dood te maak 
(Matt. 26:1-5; Mark. 14:1-2; Luk. 22:1-2) 
45Baie van die Jode wat na Maria toe gekom en gesien het wat Jesus gedoen het, het tot geloof in Hom gekom. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Laggend opstaan (Johannes 11:1-16, 39-44) 
Probeer jou een oomblik in Lasarus se skoene indink. Jy is 4 dae dood- ‘n goner! Dan laat jou 
vriend, Jesus, jou uit die dood opstaan. Nes die blinde man in Johannes 9 gesê het “Al wat ek 
weet is, ek was blind en kan nou sien.” kan ek my verbeel dat Lasarus orals rondgeloop het en 
gesê het: “Al wat ek weet, ek was dood en nou lewe ek!” 
Daar is ‘n aanhaling uit 'n drama van Eugene O'Neill met die titel Lazarus Laughed  wat ons 
verder ‘n idee kan gee oor hoe Lasarus moes gevoel het. Ná Lasarus se opstanding vertel een 
van die karakters: “Jesus blessed him and went away. And Lazarus, looking after Him, began to 
laugh softly like a man in love with God! Such a laugh I've never heard! It made my ears drunk! It 
was like wine ... I found myself laughing, too!” 
Ek dink Lasarus moes elke oggend laggend opgestaan het...  
Jesus het ons ook uit ‘n ou lewe laat opstaan in ‘n nuwe kleurvolle lewe met eindelose 
moontlikhede! 
 
#Jesus huil … (Johannes 11:33-38) 
Navorsing het ontdek omdat die “sogenaamde ware manne” nie huil nie, sulke mans op ’n vroeër 
ouderdom sterf as vroue. Die voor  hand liggende rede is dat huil maak ’n “emosionele klep” oop 
sodat jou liggaam ontslae kan raak van al die stres. Na ’n goeie huilsessie voel mense dikwels 
baie beter.  
Die persepsie dat mans nie mag huil nie, het ons by die Grieke geërf. Hulle het geglo dat ’n 
werklik gebalanseerde mens nooit enige emosies behoort te toon nie.  
Cowboys don’t cry...dis net ‘n slegte cowboy wat nie kan huil nie, want  
die Bybel praat anders.  
Jesus het gehuil by Lasarus se graf omdat Hy omgegee het! As Jesus kon huil, mag ons ook 
seker huil!  
Ja, Johannes 11:35 is een van die kortste verse in die Bybel, maar dit is vir seker een om te 
onthou. Trane is ’n geskenk van God aan ons om pyn te hanteer. Dit is ’n stuk genade. Jesus het 
gehuil; daarom mag ons gerus Sy voorbeeld volg. 
 
#Wat Jesus vir ons doen > Die akteur, Kevin Bacon, het ŉ gesprek gehad met sy 6-jarige seun 
kort nadat hy dié “Footloose” vir die eerste keer gesien het. Bacon se seun het gesê: “Pa, dit was 
regtig “cool” toe jy van die dak gespring het en aan die paal geswaai het. Hoe het jy dit reggekry 
,Pappa?” “Wel, seun,” het Bacon geantwoord, “Ek het nie eintlik daardie gedeelte self gedoen nie. 
’n Waaghals (“stunt man”) het.” “Wat's ŉ waaghals?” het sy seun nuuskierig gevra. 
“Dis iemand wat soos ek aantrek “het Bacon verduidelik” en doen al die dinge wat ek nie kan doen 
nie. Dinge wat te gevaarlik is.”  “O, wat van daardie stuk waar jy rondswaai en op jou voete geland 
het. Hoe het jy dit gedoen?  “Wel, seun,” het Bacon gesê, “dit was ook die waaghals, en nie ek 
nie. Hy is regtig goed met gimnastiek. “ “O,” het sy seun gesê. Daar was ŉ lang stilte: “Pa, wat het 
jy nou eintlik in die fliek gedoen?”  Bacon het pragtig eerlik geantwoord, “I got all the glory.” 
 



Jesus was nes daardie waaghals van Kevin Bacon. Hy het al die valle namens ons gedoen, die 
houe en wonde namens ons  gely. Dis alles net genade!  
Sodat ons al die heerlikheid (“glory”) kon kry om verlos te word en verwelkom te word in die familie 
van God. 


