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Schriftlezing: Johannes 11:17-46, Tekst: Joh. 
11:25,26 Thema: Ik ben de Opstanding en het 
Leven. Zingen: Ps. 84:1 en 6, Ps. 16:6, Ps. 30:2 en 
3, Ps. 119:7 en 8, Ps. 56:5 en 6 
 
Hoofdpunten van de preek 
Met Lazarus’ dood als achtergrond openbaart Jezus 
Martha Wie Hij is. 

1 De dood 
Martha heeft zo haar vragen aan Jezus. Het leidt tot 
een gesprek over dood en leven.  

Wat is dood? De dood raakt niet als eerste ons 
lichaam waardoor we eens sterven, maar is vooral 
een geestelijke macht.  

Als zondaar ben je voor God ‘dood door 
overtredingen en zonden.’ Daarom sterven we 
eenmaal om het loon op de zonde te incasseren. 

2 Ik ben 
Jezus kiest Zijn woorden met zorg. Waar de dood 
regeert, openbaart Hij Zich als hét leven: Ik ben… 

‘Ik ben…’ is Gods Naam. Jezus’ woorden zijn daar-
om vol van levenwekkende kracht, van God Zelf.  

Jezus zegt ‘Ik ben’ niet ‘Ik geef/ doe’ Een wezenlijk 
verschil. Hij wil dat we ons bestaan in Hem vinden.  

3 De opstanding en het leven 
Jezus is de opstanding in eigen persoon: de 
opstanding van nu (en daarom die van later)!  

Om een dode tot leven te wekken is Goddelijke 
kracht nodig. Door Christus’ opstanding staan de 
gelovigen ook op: met Christus opgewekt. 

In Christus regeert de dood ons voortaan niet meer, 
maar het leven en de (levende) hoop. 

4 Eeuwig leven 
Een christen leeft eeuwig: nu al. Eeuwig leven is dat 
we door de Zoon de Vader kennen. We hebben dan 
zoals Hem een onverbrekelijke relatie met de Vader.  

Om dit waar te maken, stierf Jezus de dood aan het 
kruis en verbrak de Vader de relatie met Zijn Zoon.  

Wie in Mij gelooft… leeft eeuwig. De relatie met God 
blijft intact en is sterker dan de lichamelijke dood. 
Het graf zal ons niet eeuwig vasthouden. 

5 Cruciale vraag 
Jezus stelt een cruciale vraag: gelooft u dat? Doo 
geloof zijn we één met Jezus en delen we Zijn leven. 

Tegen alle dood in lijkt geloof in opstanding absurd. 
Niets lijkt zo zeker en definitief als de dood.  

Jezus vraagt niet om begrijpen, maar om geloven. 
Zodat wij ons in leven en sterven van Hem zijn.   


