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Evangelie : De opwekking van Lazarus (Joh 11) 
« In die tijd was er iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp van Maria en 

haar zuster Marta. Maria was de vrouw die de Heer met haar geurige olie had gezalfd en 

zijn voeten met haar haren had afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters 

van Lazarus stuurden Jezus de boodschap : “Heer, hij die Gij liefhebt is ziek.”. Toen Jezus 

dit hoorde, zei Hij: “Deze ziekte voert niet tot de dood, maar is om Gods glorie, opdat de 

Zoon Gods er door verheerlijkt moge worden.” […] 

Marta zei aan Jezus : “Heer, als Gij hier waart geweest zou mijn broer niet gestorven zijn. 

Maar zelfs nu weet ik dat wat Gij ook aan God vraagt, God het U zal geven.” Jezus zei tot 

haar: “Uw broer zal verrijzen.” Marta antwoordde: “Ik weet dat hij zal verrijzen bij de 

verrijzenis op de laatste dag.” Jezus zei haar: “Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in 

Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in 

eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?” Zij zei tot Hem: “Ja, Heer, ik geloof vast dat Gij 

de Messias zijt, de Zoon Gods, die in de wereld komt.” » 

 

 
 

Jezus 'ontmoeting met de blinden hielp ons afgelopen zondag te mediteren over het 

mysterie van het geloof. Geloven is aanvaarden te vertrouwen op een God die we nooit 
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hebben gezien, maar die zichzelf zichtbaar maakt voor ons door de Kerk en het getuigenis 

van de apostelen; dat is anders kijken naar de werkelijkheid, met meer diepte en hoogte. 

De weg naar de heiligheid die we ons voornamen te nemen, is in eerste instantie 

misschien niet degene die we vandaag volgen in het spoor van Jezus. We moeten 

aanvaarden ons te laten leiden als blinden waarheen we niet weten... Enkel het vertrouwen 

maakt deze daad van overgave mogelijk! Maar het kan het ook gebeuren dat we ongelijk 

hebben in onze diagnose en dat we iemands ziekte dramatiseren. Zo denkt Martha dat ze 

haar broer nooit meer zal terug zien.   

 

• De gelukkige liefdesziekte 

 

Lazarus is ziek en zijn zussen zijn nogal bezorgd om Jezus te verwittigen. Maar deze 

bevestigt: « Deze ziekte voert niet tot de dood, maar is om Gods glorie, opdat de Zoon 

Gods er door verheerlijkt moge worden.» Hij stelt een nieuwe diagnose aangaande de staat 

van Lazarus: deze ziekte leidt niet tot de verdwijning van Lazarus, maar biedt de 

mogelijkheid de glorie van God, die het leven geeft, te manifesteren. In eerste instantie 

zal het een teleurstelling zijn voor de zussen omdat Lazarus toch zal sterven en begraven 

worden. Maar Jezus zal doen wat hij zei. En Martha en Maria zullen hun diagnosefout 

moeten erkennen. Het kan dus voorkomen dat we ‘ziekte’ noemen wat ‘gezondheid’ is, 

bijvoorbeeld in het geestelijk leven. Als iemand begint zich aan zijn geloof te binden en 

het evangelie na te leven, kunnen familieleden hem zeggen: ‘Je bent ziek geworden; je 

bent niet goed! ’Of zoals haar familie zei tegen Jezus: "Hij verloor zijn verstand." (Mc 3,21) 

Volgens de wereld is Jezus volgen, ziek worden door zich vreemd te gedragen! Volgens 

het Evangelie is Jezus volgen, de geestelijke gezondheid terugwinnen! Maar we kunnen 

ook het beeld van de staat van verliefdheid gebruiken. Zo zegt Johannes van het Kruis dat 

je om naar God te gaan, tien treden moet beklimmen van de liefdesschaal en de eerste is 

ziek worden, maar ziek van liefde ... Hij citeert dan een vers uit het Evangelie ; 

 

 « Wij zeiden dus dat de treden van deze trap der liefde, waarlangs de 

ziel trede na trede naar God opstijgt, tien in getal zijn. De eerste trede 

van liefde doet de ziel ziek worden. Maar deze ziekte is in haar voordeel. 

Over deze trede van liefde spreekt de bruid, als zij zegt: "Ik bezweer u, 

dochters van Jeruzalem, dat gij mijn Beminde, als gij Hem ontmoet, 

zegt dat ik ziek van liefde ben” (Hoogl. 5 :8). Deze ziekte loopt echter 

niet uit op de dood, maar op de glorie van God. (cf. Joh 11,4) Want in deze ziekte sterft 

de ziel aan de zonde en aan alles wat niet God is, (…) Want zoals een zieke de trek en 

smaak in alle spijzen verliest en een andere kleur krijgt, zo verliest ook de ziel op deze 

trede van liefde de smaak en trek in alles. Als minnares verandert zij de kleur en het 

gebeurde van haar vroeger leven.» (Donkere Nacht II 19,1) 

 



3 

 

 

 

 

Johannes van het Kruis specifieert in zijn Geestelijk Hooglied de omvang van deze ziekte 

van liefde:  

« Voor de ziekte, veroorzaakt door liefde, bestaat geen ander geneesmiddel dan het bijzijn 

en de aanblik van de Beminde. De reden hiervan is de volgende, zoals de ziel hier zegt. 

Omdat de kwelling van de liefde verschilt van andere ziekten, daarom is ook het 

geneesmiddel anders. (…) De gezondheid van de ziel bestaat in de liefde tot God. Als 

haar liefde niet volkomen is, is dus haar gezondheid ook niet volledig en is zij derhalve 

ziek. Want ziekte is niets anders dan een tekort aan gezondheid. Als de ziel dus geen 

sprankeltje liefde bezit, is zij dood. (…) als zij maar enige liefde tot God heeft, hoe weinig 

het ook is, dan is zij levend, ook al is zij nog zeer zwak en ziek omdat zij maar weinig liefde 

heeft. Maar hoe meer die liefde bij haar toeneemt, des te gezonder wordt zij, en als zij een 

volmaakte liefde heeft, is ook haar gezondheid volmaakt.» (Geestelijk Hooglied B Strofe 

11, 11) 

 

Wie Jezus benadert, leeft niet meer als voorheen, maar in een andere staat die anderen 

vreemd lijkt, een beetje als minnaars ...  Niets smaakt meer, tenzij de aanwezigheid van 

de geliefde. Want geconfronteerd met de liefde van Jezus, verliest elke andere realiteit 

zijn aantrekking. Dus, ziehier een heilige ziekte, deze ziekte voor de Heer! We zijn niet 

bang ze op te lopen omdat ze ons veel sneller naar de toppen van de berg Karmel zal doen 

lopen! 

 

 Hoop op goddelijk leven vandaag 

  

Jezus stelt zichzelf hier vanaf vandaag voor als Degene die is “De verrijzenis en het leven.” 

Met hem zijn er geen doodlopende wegen meer. Geen enkele pijnlijke situatie is definitief, 

zelfs niet de dood. Maar daarvoor moeten we geloven en hopen: hoop die verder gaat dan 

wat we kunnen begrijpen en bedenken. De hoop is een theologale deugd, even belangrijk 

als geloof en liefde. Johannes van het Kruis laat ons zien hoeveel hoop we missen omdat 

we de toekomst op slot doen in onze herinnering aan het verleden. We stellen ons voor 

wat er zal gebeuren met wat we hebben beleefd aan prettige of onaangename dingen. Als 

we pijnlijke dingen hebben meegemaakt, verwachten we liever niets van de toekomst om 

niet langer te lijden en niet teleurgesteld te worden. In het geestelijk leven worden we 

bedreigd door gebrek aan hoop, d.w.z. door gebrek aan beschikbaarheid t.a.v. het 

onverwachte. Alsof God niet krachtig of vrij genoeg zou zijn om samen met ons een 

toekomst te bedenken, anders dan degene die we kunnen bouwen! Zo lezen we prachtige 

spirituele teksten en we denken: ‘Dit is prachtig, maar het is niet voor mij; ik ben er niet 

toe in staat, laten we niet dromen!’ Het is de verleiding van Martha in het evangelie als 

Jezus haar vraagt: "Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft,  zal in eeuwigheid 

niet sterven. Gelooft gij dit?” In plaats van te zeggen: 'Ja, Heer, ik geloof dat u mijn broer 

kunt opwekken, nu en vandaag', doet ze een' minimale 'geloofsbelijdenis: "Ja, Heer, ik 

geloof dat u de Christus bent, de Zoon van God.» Hetzelfde geldt voor ons: God belooft 



4 

 

 

 

 

ons vanaf vandaag het eeuwige leven. En wij zeggen beleefd: ‘Dank je, maar dat bewaar 

ik voor na mijn dood." En zo stellen we geen daad van hoop. Maar, zegt Johannes van het 

Kruis,  «hoe meer de ziel hoopt met betrekking tot God, des te meer verkrijgt zij. » (BK 

III 7,2) Wij ontvangen zoveel van God als wij van Hem verhopen! 

 

Het is dus belangrijk om grote verlangens te blijven koesteren voor ons geestelijk leven 

en een levendige hoop, die klaar is om de meest onverwachte geschenken van God te 

ontvangen. Wij geloven in een levende God die slechts leven kan geven en wat goed is. 

En hij wil het nu doen via de sacramenten en het gebed. We kunnen al een diepe innerlijke 

transformatie beleven tot een vereniging met God, zodat wij bijna spontaan zijn wil doen: 

Johannes van het Kruis spreekt dus over een geestelijk huwelijk om deze diepe 

wilsvereniging te symboliseren, wat overeenkomt met de heiligheid. Dus onze waardigheid, 

de zin van ons leven en Johannes van het Kruis om ons uit te dagen:  

« Voor zo iets verhevens zijt ge geschapen, zielen, hiertoe zijt ge geroepen. Wat doet ge 

nu ?Waarmee houdt ge u bezig ? » (Geestelijk Hooglied B Strofe 39, 7) 

 

 Zoals hout helemaal in brand 
 

Om dit vergoddelijkingsproces uit te drukken dat God ons biedt, gebruikt Johannes van 

het Kruis een beeld dat hij ontwikkelt in [zijn werken] “Donkere Nacht” en “Levende Vlam 

van Liefde”: dat van ontvlamd brandend hout. Dit beeld is zeker het beeld dat het best de 

leer van de mystieke Dokter weerspiegelt over de pedagogie van God. De mens is te 

vergelijken met een stuk hout. Het is bedoeld om deel te nemen aan het leven van God, 

gesymboliseerd door het vuur. Het werk van de Heilige Geest is dus om het hout van onze 

mensheid te transformeren in goddelijk vuur en dit gebeurt in verschillende stadia, min 

of meer aangenaam, min of meer duidelijk: 

 

« Deze zuiverende en van liefde doortrokken kennis van God of dat goddelijk licht, 

waarover wij hier spreken, gedraagt zich bij de zuivering en het geschikt-maken van de 

ziel voor de volmaakte vereniging zoals vuur zich gedraagt in het hout, dat het wil 

omvormen tot vuur. Het eerste wat het materiële vuur doet als het met het hout in contact 

komt, is : het geleidelijk droog maken. Het drijft er het vocht uit, het laat als het ware het 

hout schreien, zodat het vocht dat er in zit er als tranen uitstroomt.  Vervolgens maakt het 

vuur het hout zwart en donker en vies. Het doet er een vieze geur uitkomen. Door het hout 

zo geleidelijk droog te maken brengt het vuur alle lelijke en duistere eigenschappen, die 

het hout in tegenstelling met het vuur heeft, aan het licht en drijft ze naar buiten.  Doordat 

het vuur het hout van buiten uit tenslotte doet ontbranden en warm begint te maken, gaat 

het het hout omvormen in vuur ; het maakt het hout zo mooi als het vuur zelf. Als het 

zover is, bestaat er in het hout geen enkele passieve of actieve eigenschap meer behalve 

de zwaartekracht en de kwantiteit, die nog zwaarder zijn dan die van het vuur. Het hout 

bevat nu zelf de eigenschappen en actieve kwaliteiten van het vuur ; het is immers droog 

en maakt ook droog ; het is warm en maakt warm ; het is helder en maakt helder ; het is 
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ook veel lichter dan tevoren, omdat het vuur al deze eigenschappen en effecten in het hout 

heeft gebracht. 

Op deze wijze nu kunnen wij ook nadenken over dit goddelijk liefdevuur : de contemplatie. 

Alvorens de ziel een te maken met zichzelf, en in zichzelf om te vormen, zuivert dit 

goddelijk vuur haar eerst van alle bijkomstigheden die met dat vuur in tegenstelling zijn. 

Het doet haar lelijkheid naar buiten komen ; het maakt haar zwart en duister, zodat de 

ziel slechter lijkt dan tevoren ; het maakt haar lelijker en afschuwelijker dan vroeger. 

Deze goddelijke zuivering gaat door met het verwijderen van alle kwalijk en misdadig 

vocht. Omdat dit diep in haar zit, als het ware vastgezogen en ingeworteld in de ziel, zag 

deze het niet. Daarom kon zij maar niet begrijpen dat zij zoveel slechts in zich borg. 

Maar nu wordt het haar onder ogen gebracht om het uit te persen en te vernietigen. Door 

dit donkere licht van de goddelijke contemplatie verlicht, ziet zij het heel duidelijk. Toch is 

zij niet slechter dan vroeger : niet slechter in zich en ook niet slechter voor het oog van 

God. Omdat zij nu in zichzelf ziet wat zij vroeger niet zag, lijkt het haar vanzelfsprekend 

dat zij zo is, dat zij niet alleen onwaardig is om door God te worden bezien, maar dat God 

haar ook moet verafschuwen en dat Hij al metterdaad een afschuw van haar heeft.  

Uit deze vergelijking kunnen wij nu veel dingen begrijpen (…) verstaan hoe hetzelfde licht, 

dezelfde liefdevolle wijsheid, die één moet worden met de ziel en haar moet omvormen, 

haar aanvankelijk zuivert en in gereedheid brengt. Het is ermee als met dat vuur. Het 

vuur, dat het hout tot vuur maakt door het in zich op te nemen is hetzelfde als het vuur 

dat het hout eerst aan het voorbereiden was voor ditzelfde doel.» (Donkere Nacht II 10, 

1-3) 

 

Ons levenspad bestaat dus uit een soms aangename interne transformatie, een soms 

pijnlijke die ons conformeert met Jezus tot in zijn diepste gevoelens. In het begin verleidt 

de Heer ons met gevoelige genaden in gebed, zoals het vuur het hout verwarmt en streelt. 

Dan komt een dieper, innerlijk werk dat soms op een chirurgische ingreep lijkt om onze 

oude mens te doden en leven te geven aan de nieuwe mens. God heeft het grootste deel 

van het werk gedaan, maar we moeten ermee instemmen en in onze mate samenwerken. 

 

Ten volle leven, is God ons laten omvormen en ons, zoals Lazarus, laten herleven.  

Het is nog niet de opstanding, maar een voorsmaakje. Trouwens, laten we ons er niet in 

misleiden: Jezus laat Lazarus niet “verrijzen”  want Lazarus zal later sterven, zoals wij. 

Maar het is een teken dat de toekomstige opstanding aankondigt, en de onze ook! Dus, 

bieden we ons deze week aan de vlam van de Heilige Geest die ons levendiger zal maken! 

 

fr. Jean-Alexandre van het Lam (klooster Avon) 
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1. Ik bid vuriger voor degenen die zijn getroffen door het Covid-19-virus en voor degenen 

die voor hen zorgen. 

2. Welke daad van hoop kan ik deze week stellen? 

3. Ik zou kunnen proberen te bidden bij het vuur of met de afbeelding van een brandend 

houtblok… 

 
Maandag 30 maart : hopen tegen alle hoop in  
«Hierop barstte heel de vergadering los in luid gejuich en men 
loofde God die redt wie op Hem vertrouwt. » (Dan 13, 60) 
 
« Want hoe meer de ziel hoopt met betrekking tot God, des te 
meer verkrijgt zij.» (BK III 7, 2)  
 
Breng ik de theologale deugd van de hoop genoeg in praktijk in 
de kleine dingen van mijn dagelijks leven? 
 
 

 
Dinsdag 31 maart : God als mijn Vader verwelkomen  

 
«Maar dit alles zeg zoals de Vader het Mij heeft geleerd.»  

(Joh 8, 28) 
 

«Waarom stelt ge uit en wacht ge? Ge kunt immers God nu al 
beminnen in uw hart » (Gebed van een op God verliefde ziel) 

 
Wat is vandaag mijn persoonlijke relatie met God onze Vader? 

 
 

Woensdag 1 april : aan God geven wat Hem toekomt  
«…die vol vertrouwen op Hem (…) hun lichamen hebben 
prijsgegeven, omdat zij geen god wilden vereren of aanbidden dan 
hun eigen God.» (Dan 3, 95) 
 
«Wat baat het u als gij God iets anders geeft dan Hij u vraagt? Ga na 
wat God zal willen en doe dat; hiermee zult ge uw hart meer 
bevrediging schenken dan met datgene waartoe gij u voelt 
aangetrokken. » (Spreuken a nr. 70) 
 
Zijn er nog steeds valse goden of afgoden die in mijn leven 
rondspoken (tabak, smartphone, ...)?  Met Gods genade, kies ik 
ervoor om ze weer op hun plaats te zetten.  
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Donderdag 2 april : de ervaring van barmhartigheid  
«Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u : als iemand mijn woord onderhoudt, zal hij in 

eeuwigheid de dood niet zien.» (Joh 8, 51) 
 

«Deze ziekte [liefde] loopt echter niet uit op de dood, maar op de glorie van 
God. Want in deze ziekte sterft de ziel aan de zonde en aan alles wat niet 

God is, (…)» (Donkere Nacht II 19,1) 
 

Zonde leidt tot de geestelijke dood. Om in liefde te leven, zoals de paus 
suggereert, kies ik ervoor om de Heer intens vergeving te vragen voordat ik 

indien mogelijk het sacrament van verzoening ontvang. 

 

 

 
Vrijdag 3 april : de universele verzoening  
«…Jezus zou sterven voor het volk, en niet alleen voor het volk 
alleen, maar ook om de verstrooide kinderen van God samen te 
brengen.» (Joh 11, 51-52). 
 
«En toch wrochtte Hij in deze eenzaamheid [van het Kruis], een 
groter werk dan Hij gedurende zijn leven door wonderen en 
werken tot stand had gebracht (…) dan het menselijk geslacht 
door genade verzoenen en verenigen met God» (BK II 7, 11) 
 
Heb ik tijdens deze vastentijd een stap naar vergeving of 
verzoening met een ander gezet? Er is nog tijd... 
 

 

Zaterdag 4 april : een innerlijke aanwezigheid  
«…en vestig mijn heiligdom in hun midden voor altijd. Bij hen zal 

ik wonen; Ik zal hun God zijn en zij mijn volk.» (Ez 37, 26- 27) 

 

«Hij heeft immers gezegd dat zo iemand Hem zou liefhebben, 

de Vader, de Zoon en de Heilige Geest tot hem zouden komen 

en hun verblijf bij hem nemen. Dit moet toch betekenen dat Hij 

zo iemand leven en verblijven doet in de Vader, de Zoon en de 

Heilige Geest, in Gods leven dus, (…)» (Levende Vlam van 

Liefde, Proloog  citerend Joh 14, 23)  

 

Besteed ik aandacht aan deze Aanwezigheid van God in mij? Zij doet me tegelijkertijd leven en zij is ook, voor 

God, Zijn vreugde. 


