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Inleiding 

De wereld is in de ban van het coronavirus. Wat aanvankelijk als een bijzondere griep werd 

beoordeeld, - vervelend voor wie ziek wordt, maar meestal snel voorbij – houdt ons nu 

allemaal in de greep. We hebben zoiets nog nooit meegemaakt en het onbekende van de 

ziekte maakt ons onzeker: de lege schappen in de supermarkten laten dat zien. Hoe gaan we 

om met ziekte en onzekerheid? Biedt ons geloof in Gods liefde ons kracht en troost?   

Lezingen 

Overweging 

Ziek worden, ernstig ziek worden, overlijden. We maken het mee, meestal op enige afstand, 

maar soms ook, ineens, heel dichtbij. Als in je directe kring iemand ernstig ziek is en komt te 

overlijden, raak je aan de grens van je eigen leven. Je beseft dat het leven kwetsbaar en 

eindig is. Als je daarbij stilstaat en het laat doordringen, besef je dat er ook voor jou een 

moment komt dat je afscheid moet nemen van alles en iedereen die je dierbaar zijn.  

In onze tijd is het voor de meeste mensen onvoorstelbaar dat wij voortleven als ons lichaam 

sterft. De gedachte is : “Hier op deze aarde is het te doen, je kunt geluk of pech hebben: de 

een leeft lang en gelukkig, de ander leeft kort en ongelukkig. En daarna is het voorbij.” Zo 

denken veel mensen. Ook mensen die inspiratie vinden in het Evangelie, vinden het moeilijk 

om hun geloof in het eeuwig leven te bevestigen. Toch zeggen we in onze geloofsbelijdenis, 

van zondag tot zondag, dat we geloven in het eeuwig leven.  

In het Evangelie vandaag zegt Jezus tegen Marta, de zus van gestorven Lazarus: ‘Ik ben de 

verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Gelooft gij dit?” 

Dan zegt Marta: “Ja, Heer, ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de 

wereld komt” . Marta gaat niet vragen: “Hoe zal dat dan zijn, eeuwig leven, kunt u dat 

uitleggen?” Nee, ze vertrouwt de Messias, de Christus, die voor haar staat, omdat God Hem 

gezonden heeft en Hij had laten zien dat Hij een trouwe, liefhebbende vriend was van Marta, 

haar zus Maria en van de gestorven broer Lazarus, dat Hij diep geraakt was door het 

overlijden van Lazarus. 

Jezus roept Lazarus tot leven. De kracht van Gods liefde waarvan Jezus vervuld is, wekt de 

dode Lazarus ten leven. Hoe is het mogelijk? Wij kunnen dit met verwondering lezen, maar 

begrijpen kunnen we het niet. Degenen die zagen wat er gebeurde, wat Jezus deed en wie 

Hij was, geloofden in Hem. Moge dat ook ons antwoord zijn als wij de sporen van God in 

onze wereld en in ons eigen leven zien, als wij ons laten leiden door hoop en vertrouwen.  

Gebed  

Barmhartige God, ons leven ligt in uw hand. Uit uw liefde komen wij voort. Maak ons 

dankbaar voor wat we van U ontvangen: het licht van iedere dag, deze wereld die we 

bewonen, de mensen met wie we verbonden zijn. We bidden voor mensen die het moeilijk 

hebben vanwege het coronavirus: degenen die rechtstreeks getroffen zijn door het virus, 

degenen die hen verplegen en verzorgen. We bidden ook voor degenen die niet kunnen 



werken en zich zorgen maken over hun toekomst. We bidden voor de regeringsleiders en 

allen die grote verantwoordlijkheden dragen. Wees hen allen nabij met uw licht en uw 

zegen. Zegen onze samenleving en geef dat we kiezen voor het algemeen welzijn ook al 

vraagt dat offers van ons. Maak ons in deze tijden tot ware navolgers en vrienden van Jezus 

Christus, uw Zoon en onze Heer.   
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