
Ik ben de opstanding en het leven

In de reeks Ik-ben-uitspraken van Jezus hebben we ondertussen al heel wat uitspraken gehad. 
Jezus zegt: Ik ben het brood van het leven. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur. Ik 
ben de goede herder. In deze uitspraken vergelijkt Jezus Zichzelf met iets tastbaar of 
zichtbaar: het brood, het licht, de deur en de herder. De uitspraak waar we nu aan gekomen 
zijn, is anders. 

PP1
Jezus zegt: Ik ben de opstanding en het leven. Wat bedoelt Jezus als Hij zegt: Ik ben de 
opstanding en het leven? Denk daar even over na… (stilte)

Voor we verder nadenken over de betekenis van deze uitspraak een opmerking die ik al bij 
elke uitspraak gemaakt heb en ook nu weer maak. Dit zijn radicale uitspraken van Jezus. Als 
Jezus zegt dat Hij het brood van het leven is, dan bedoelt Hij dat Hij de enige is die je 
werkelijk het voedsel kan geven dat je nodig hebt, geestelijk voedsel – rust en vrede in je 
leven. Hetzelfde voor het licht – alleen Hij is het licht. Alleen Hij is de deur naar God. Alleen 
Hij is de Goede Herder, de Herder die goed voor Zijn schapen zorgt, zelfs Zijn leven geeft 
voor Zijn schapen. En datzelfde zullen we zien bij de opstanding en het leven: Alleen bij Hem 
is er opstanding en leven.

Wie is Jezus  ?  
PP2

Lezen: Johannes 11:1-44

PP3
Stel je voor dat ik zou zeggen: ‘Ik kan, zonder hulpmiddelen, over een kloof van 20 meter 
breed springen.’ Gelooft iemand dat ik dat kan? Stel je voor dat iemand dat toch gelooft. 
Heeft die persoon ongelijk als hij dit gelooft? Niet perse, normaalgesproken kan ik niet over 
die kloof springen, maar pas als ik het geprobeerd heb en er niet in geslaagd ben, heeft die 
persoon echt ongelijk. 

PP4
Eigenlijk zien we in dit verhaal zo’n situatie. Jezus zegt in v.25: ‘Ik ben de opstanding en het 
leven’. Hij bedoelt daarmee heel veel, maar o.a. dat Hij Lazarus uit de dood ging opwekken. 
Dat is nogal een uitspraak. Nog wel wat straffer als dat ik over een kloof van 20 meter kan 
springen. 

Dit verhaal en deze uitspraak moet ons doen nadenken over wie Jezus eigenlijk is. 
Als je deze uitspraak leest, dan zegt Jezus van zichzelf dat hij heel wat meer is dan een goede 
leraar of een mooi voorbeeld van hoe we moeten leven. 
- Ofwel is het waar dat Jezus de opstanding en het leven is en dat Hij Lazarus uit de dood kan 
opwekken; in dat geval is Jezus God zelf. 
- Ofwel is dat niet waar en dan is Jezus een leugenaar en is de Bijbel leugenachtig; in dat 
geval is ons geloof grote onzin. 
Deze uitspraak van Jezus moet ons dus doen nadenken wie Jezus is. 
- Ofwel God, want gewone mensen kunnen geen doden opwekken. 
- Ofwel een leugenaar. 



In het verder verloop verhaal zien we dat Jezus Lazarus daadwerkelijk uit de dood opwekt, 
hoewel het al de vierde dag was dat Lazarus dood was. Dit verhaal in de Bijbel vertelt ons dat 
Jezus God is. De Bijbel wil ons laten zien dat Jezus zegt dat Hij de opstanding en het leven is 
en Hij bewijst het ook door Lazarus op te wekken uit de dood. Weerom, dit verhaal moet ons 
doen nadenken over wie Jezus eigenlijk is. Is Hij God? Of is Hij een leugenaar? En vertelt de 
Bijbel de waarheid of leugens.

Jezus zegt ‘IK BEN’ de opstanding en het leven. Hij alleen kan dat. Jezus is God. Hij alleen 
kan mensen doen opstaan en leven geven. We lezen in de Bijbel nog over opwekkingen uit de 
dood, bv. bij Elia, Elisa, Petrus. Die opwekkingen gebeuren, omdat ze God vroegen dit te 
laten gebeuren. Uit hun eigen kracht was dit nooit gelukt. Jezus bidt ook, maar hét verschil 
met de anderen is dat Jezus God zelf is. U vraagt zich dan misschien waarom Jezus tot God 
bidt als Hij zelf God is… Wel, ik wil daar graag na de dienst met u over praten; het zou me nu 
te ver leiden daarop in te gaan.

Tot Gods eer
PP5

Er gebeuren in dit verhaal een aantal opmerkelijke dingen. Ik wil één daarvan uit het verhaal 
lichten. 
Herlezen v.3-7
Lazarus is erg ziek. Jezus weet dat, maar Hij blijft nog twee dagen waar Hij is. Daarna 
vertrekt Hij en komt nog een aantal dagen later bij Maria en Martha. Lazarus is tegen dan al 
meer dan drie dagen dood. Zowel Marta als Maria zeggen in het verdere verloop van het 
verhaal dat Jezus hun broer nog had kunnen genezen, als Hij op tijd gekomen was. Als je 
goed leest, dan zie je dat Marta minder verwijtend is dan Maria. 

Waarom wacht Jezus twee dagen voor Hij vertrekt? In vers 4 zegt Jezus: Deze ziekte is niet 
ten dode – de bedoeling van deze ziekte is niet de dood –, maar ter ere van God, opdat de 
Zoon van God erdoor verheerlijkt worde. Lazarus werd ziek en stierf, niet met de bedoeling 
dat hij dood zou blijven, maar met de bedoeling dat Jezus hem zou opwekken, zodat… de 
mensen God zouden eren, zouden uitspreken hoe groot Hij is, hoe machtig, … en zodat de 
Zoon van God, Jezus verheerlijkt zou worden. Het doel van Lazarus’ sterven was eer aan God 
en Jezus. 

Lezen: 1 Kor.6:19-20
Zoals het doel van het sterven en het opstaan van Lazarus was dat God en Jezus Christus eer 
zouden krijgen, zo is een belangrijk doel van ons leven God te verheerlijken met ons lichaam, 
dus met ons leven, met wat we doen en niet doen. Ziet u dat ook als doel van uw leven? Is dat 
de richting waar u met uw leven naartoe gaat?  
We hebben net gelezen: ‘De Heilige Geest woont in ons, wij zijn niet van onszelf’. Wij zijn 
niet van onszelf, wij zijn van God. Ziet u ook uw leven zo? 

Veel westerse christenen hebben het daar heel moeilijk mee. Onze maatschappij houdt  
ons voor dat we ons eigen geluk moeten zoeken, moeten doen waar we ons goed bij  
voelen, ons geluk moeten zoeken in genot. 

Paulus zegt: Wij zijn niet van onszelf. Ons geluk is niet te zoeken bij onszelf, maar bij God. 
Ons doel? Verheerlijk, eer dan God met uw lichaam. 



Hoe doe je dat… God verheerlijken, eren met je lichaam? Het gaat dan voor een heel stuk 
over de dingen die je doet of niet doen, dingen die je zegt of niet zegt. Behoorlijk moeilijk om 
altijd God te eren… 
Ik heb net gelezen dat de Heilige Geest in ons woont. Dat is voor ons een ongelooflijke hulp 
als het gaat over God eren in ons leven. De Heilige Geest geeft ons niet alleen hulp en kracht, 
maar ook de vrucht van de Geest: liefde, blijdschap, vrede, vriendelijkheid, geduld, … Dingen 
die we nodig hebben om God te eren. 

Concreet: Er zijn mensen in deze gemeente die behoorlijk veranderd zijn nadat ze tot  
geloof gekomen waren. Zo veranderd dat mensen die hen kennen van vroeger zich  
afvragen waar die verandering vandaan komt. Hoe mooi is het dan om te kunnen 
vertellen dat dat komt, omdat God hen veranderd heeft, omdat God hen geduldiger  
gemaakt heeft, omdat God hen vriendelijker gemaakt heeft, … Dat is God eren met je  
lichaam – met wat je doet.

De Heilige Geest geeft ook gaven, waardoor we de gemeente en elkaar kunnen dienen. Gaven 
om te onderwijzen, te profeteren, in tongen te spreken, … Die komen niet vanuit ons eigen 
kunnen, maar door Gods leiding. Ook daarbij is het de bedoeling dat God de eer krijgt. 

Concreet: Het is zo dat ik uit mijzelf echt geen spreker ben. Als ik hier vanochtend  
spreek en jullie worden daardoor bemoedigd en aangesproken om ernstiger bezig te  
zijn met God, dan gaat de eer niet naar mij. U moet weten dat ik de afgelopen week  
heel vaak gebeden en gevraagd heb om hulp. Als dit goed is, komt het van God. Ook 
dat is een vorm van God eren met je lichaam – met je woorden.

Eer geven aan God is een opdracht voor ieder persoon, voor elk gezin en voor heel deze 
gemeente. De gemeente is bij uitstek een plaats waar God Zijn Naam geëerd wil zien. Beste 
mensen, we moeten ook deze les leren. Een gemeente is niet vrijblijvend. 

Als er iets is dat ik in de vijf jaar dat ik hier werk heel moeilijk, zelfs pijnlijk, vind, dan 
is het wel dat veel mensen deze gemeente als vrijblijvend beschouwen, als een soort  
club, waar je naartoe gaat als je daar zin in hebt en waar je verantwoordelijkheid  
opneemt als je daar zin in hebt. 

Maar… dat is helemaal niet Gods bedoeling met de gemeente. De gemeente behoort een 
lichaam te zijn, een eenheid, waarin iedereen samenwerkt, waarin iedereen zich inspant om 
Gods eer te verdedigen. Dit is trouwens niet iets waar alleen deze gemeente last van heeft; de 
meeste westerse gemeenten hebben daar last van. 

Hoe kan Gods eer in deze gemeente verdedigd worden als er maar wat aangemodderd 
wordt? Als mensen niet of weinig naar elkaar omzien? Als egoïsme ipv eenheid  
heerst?

Ook in deze gemeente moet God geëerd worden; niet alleen door te zingen dat God groot is, 
maar ook door in onze omgang met elkaar te laten zien wat voor een God wij hebben en door 
de Heilige Geest toe te laten te werken in ons leven. Ons jaarthema is: bouwen onder Gods 
leiding. Wel, dat past hierbij. Samen bouwen, als een eenheid, zonder jezelf of je eigen gezin 
voor te trekken. En dat bouwen moet gedaan worden door te zoeken naar wat God wil, door 
de Heilige Geest Zijn vrucht en Zijn gaven in ons toe te laten. 

Misschien denken jullie: Hij ging het hebben over de opstanding en het leven en hij praat al 
heel de tijd over Gods eer. Wat heeft het een met het ander te maken? Heel veel. 
Jezus is de opstanding en het leven. Hij kan mensen opwekken uit de dood en hen nieuw 
leven geven. Hij heeft dat letterlijk gedaan bij Lazarus. Hij is zelf, drie dagen na Zijn 
kruisiging, uit de dood opgewekt en is niet meer gestorven. Dat is eigenlijk een beeld van wat 
Hij ook aan ons wil geven: 



Wie gaat geloven in Jezus, wordt – op geestelijk vlak – opgewekt en krijgt nieuw, geestelijk  
leven. Een leven als kind van God, een leven dat geleid wordt door de Heilige Geest, een 
leven… tot Gods eer. 
Tenminste, dat leven tot Gods eer is het doel. Elke christen zou daarnaar moeten streven. En 
elke gemeente zou er naar moeten streven een plaats te zijn waar God geëerd wordt, niet 
alleen in het zingen van liederen, maar ook in hoe de mensen met elkaar omgaan, hoe de 
gaven van de Geest gebruikt worden, … Jezus is de opstanding en het leven betekent veel 
meer dan: ‘Als ik sterf, zorgt Jezus ervoor dat ik naar de hemel ga’.  

Slot
Twee belangrijke punten in deze preek. Eerst en vooral moet de uitspraak ‘Ik ben de 
opstanding en het leven’ ons doen nadenken over wie Jezus is. Ofwel God zelf, die inderdaad 
doden kan opwekken. Ofwel een leugenaar. In het laatste geval is de Bijbel een leugen en is 
ons geloof onzin. 

Het tweede punt ging over Gods eer. Jezus zegt dat Lazarus’ ziekte en dood bedoeld was om 
God de eer te geven. Ons leven, persoonlijk, in het gezin en in de gemeente moet ook als doel 
hebben God eer te geven. 

Wij moeten ons de vraag stellen: Voor wie leef ik? Leef ik voor God, voor Zijn eer? Of  
leef ik voor mijzelf, voor mijn gezin? Wie staat er op de eerste plaats? 

Vergeet niet dat Paulus zegt dat wij van God zijn, een tempel van de Heilige Geest. En dat is 
zeer belangrijk – de Heilige Geest wil ons helpen om tot Gods eer te leven, door de vrucht van 
de Geest en de gaven van de Geest. Daardoor kunnen we Gods Naam groot maken. 

Ik heb geprobeerd ook nadruk te leggen op deze gemeente. Wij moeten hier werkelijk van 
doordrongen zijn. 

De gemeente is niet zomaar een club, de gemeente moet een lichaam zijn, waarin 
iedereen een taak heeft, waarin iedereen werkt om Gods Naam groot te maken, te  
eren. 

Dan gaat er iets uit van een gemeente, dan is een gemeente een fijne plaats om te zijn. Ik roep 
jullie daartoe op. Denk erover na. Handel ernaar. Dit is niet vrijblijvend, dit is wat het Nieuwe 
Testament ons voorhoudt.  

Amen. 


