Open Pastoraat 2 april 2017.
Thema: doodverklaren en omarmen.
Het is of de duvel ermee speelt: altijd als ik voorga in het Open Pastoraat geeft
het oecumenische leesrooster een weerbarstige, om niet te zeggen irritante,
tekst op. De opwekking van Lazarus, die alleen maar in het Johannesevangelie
voorkomt, en een overtreffende trap is van de toch al moeilijk te geloven
opwekking van het dochtertje van Jairus in de synoptische evv.: Bij Marcus en
Lucas wordt vermeld dat ze stervende was en bij Mattheus, dat ze al gestorven
was. In alle gevallen zegt Jezus dat ze slaapt. Maar bij Lazarus wordt expliciet
vermeld dat hij al 4 dagen dood was. In Israël gold 3 dagen als de maximale tijd
dat iemand nog zou kunnen herrijzen (uitleg). 4 dagen is dus echt dood. In een
graftombe opgeborgen, in doeken gewikkeld. Martha werpt tegen dat hij al
moet stinken. Geen ontkomen aan: Morsdood!
Met een simpele opdracht: ‘Lazarus kom naar buiten’ lijkt hier de
wonderbaarlijke toverkracht van Jezus gedemonstreerd om dwars tegen alle
wetten van de natuur in te gaan.
In onze tijd zou een dergelijk verhaal meteen door factcheckers onderuit
worden gehaald als ‘nepnieuws’. Een medisch-biologische onmogelijkheid.
Maar is dat de kern van de boodschap van Johannes met dit verhaal?
Om te beginnen dit:
De term ‘wonder’ komt maar een paar keer voor in het NT en dan altijd in het
meervoud en in combinatie met het woord ‘teken’. En van die wonderen en
tekenen wordt gezegd dat die ook gedaan worden door valse profeten. In het
evangelie van Johannes wordt maar één keer over wonderen en tekenen
gesproken en wel in negatieve zin: namelijk in een geërgerde uitroep van Jezus:
wat is dat toch met jullie dat je alleen maar gelooft als je wonderen ziet!
In onze uitvoerige tekst van vandaag wordt er niet gesproken over wonderen,
maar over mensen die in Jezus gaan geloven. Geloven= vertrouwen!
Wonder zien als een tarten van natuurwetten is een moderne opvatting!
(uitleg en voorbeeld van tekst Nehemia: visioen en werkelijkheid, dood en
leven, allegorie en feitelijkheid)

Preciezer naar de tekst kijken:
- Ziek= zwak, behoeftig, krachteloos. Geen medische diagnose, maar een
sociale: aan zo’n mens heb je niks, die is Lastig. Afhankelijk . sterker nog :
daar zijn we bang voor, die moet je buiten je gezichtsveld houden.. Ook nu
zijn we er bang voor.
- De naam Lazarus: hopeloos geval, afgeschreven. Vooroordelen,
doodverklaard.
- Wat doet Jezus: eindeloos praten eerst met leerlingen, dan met Maria en
Martha . Pas helemaal aan het eind van het verhaal bij Lazarus zelf. Steeds
gaat het in de gesprekken om teleurstelling, onbegrip, vooroordelen,
angst, het gebrek aan vertrouwen en misverstanden van de
gesprekspartners. Ze vatten figuurlijk op wat Jezus letterlijk bedoelt en
andersom. Jezus is hier primair leraar in de zin van iemand die mensen aan
het denken zet: het is altijd anders dan je denkt. Hij stelt vragen bij
gedachteloze vanzelfsprekendheden en aannames; spreekt angstige
gedachten tegen.
- Gaat naar vrouwen. Ongebruikelijk. = twee vrouwen die zich bekommerden
om Lazarus, het voor hem opnemen.
- Omgeving van gejammer, geweeklaag. = krokodillentranen, meehuilen
met de wolven in het bos. Toneel. Daar tegenover: Sterke gevoelsuitingen
van Jezus daartegenover: in zichzelf schelden, daarna in verwarring zijn,
geschokt zijn. Maar ook in de tekst: Tot 3 x toe: de term liefde: voor Maria,
Martha en Lazarus. Geen tegengestelden: liefde en geschokt zijn. Twee
kanten van dezelfde zaak!
- Jezus is meer met de mensen om Lazarus heen bezig ( vers 1-39) dan met
Lazarus zelf (40-44)! Het zijn allereerst de mensen en hun gedag die de
heftige gevoelens bij hem oproepen en zelfs zijn verdriet om Lazarus wordt
even later weer overstemd door ergernis over het onbegrip van de mensen
rondom Lazarus.
- Roept hem bij zijn naam. Het is geen geval, maar een mens.
- Kom naar buiten : meer coming out, dan opstanding
- Slotzin: laat hem gaan.

Daad van protest uit liefde voor de schuldloos gestorvene, voor het
afgeschreven leven. Hij heeft niet voor niets zijn hele leven geleden,
vertrouwen dat hij er uit opstaat. Dat is wonder, maar ook de steen des
aanstoots van ons geloof. We zijn protestanten!
Ook de reactie van de machthebbers van toen is veelzeggend: niet geschokt
door het wonder zelf maar door de invloed. Dat het een politieke daad was
blijkt uit reactie van de zittende macht.
Daarom ook is de opwekking van lazarus een verhaal dat passend is aan het
einde van de lijdenstijd: het gaat hier over het onnoemelijke lijden van
schuldeloze slachtoffers. Dat lijden wordt in het perspectief van de komende
opstanding geplaatst. Daarmee is geen antwoord gegeven op de vraag waarom
of waartoe mensen schuldloos sterven. Maar wel een antwoord op onze
verhouding daartoe: dat wij er niet over jammeren en ondertussen berusten,
nooit opgeven dat het nu eenmaal zo is, maar blijven protesteren, geloven dat
het anders kan en moet en ons daarvoor inzetten. Dat is leven zoals het
bedoeld is. Dat is opstaan uit de dood. Maar het is ook een oproep aan de
slachtoffers: kom tevoorschijn, sta op, werp de banden waarmee mensen je
binden van de af, ga leven. Daarover zingen wij straks aansluitend: dan zal ik
leven.
Amen.

