
Lezing uit Numeri 4: 16 
 
16Eleazar, de zoon van de priester Aäron, heeft het toezicht op de olie voor het licht, op het 
geurige reukwerk, het dagelijkse graanoffer en de zalfolie. Hij heeft het toezicht op de 
tabernakel en alles wat zich daarin bevindt, op het hele heiligdom en alle bijbehorende 
voorwerpen. 
 
Zingen:  Lied 767: 1,2,3, en 4 
 
Lezing uit het evangelie van Johannes 11 : 1,17, 32-44  12: 1-3 
 
1 Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp waar Maria en haar zuster 
Marta woonden – 2 dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met 
haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer.  
………………… 
 
17 Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.  
…………………………… 
 
32 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze 
zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ 33 Jezus zag hoe zij en 
de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen 34 vroeg hij: 
‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ 35 Jezus begon 
ook te huilen, 36 en de Joden zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’ 37 Maar er werd 
ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van 
Lazarus kunnen voorkomen?’ 38 Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met 
een steen voor de opening. 39 Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei: 
‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 40 Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd 
dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 41 Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek 
hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. 42 U verhoort mij altijd, dat 
weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij 
gezonden hebt.’ 43 Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44 De dode kwam 
tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een 
doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’ 
…………………………… 

1 Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, naar Lazarus die hij uit de dood had 
opgewekt. 2 Daar hield men ter ere van hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was 
een van de mensen die met hem aanlagen. 3 Maria nam een kruikje kostbare, zuivere 
nardusolie, zalfde de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie 
trok door het hele huis. 
 
 
 
 
 
 
 



Gemeente van onze Heer Jezus Christus,  
 

 
 
De meest bekende schilder van Nederland is wellicht Vincent van Gogh. De domineeszoon 
uit Zundert wiens leven eigenlijk één grote zoektocht is geweest. Een zoektocht naar liefde, 
leven en licht. Als oudste zoon in het gezin werd er veel van hem verwacht. Na hulp geweest 
te zijn in een kunst- en een boekhandel en een poging om theologie te studeren strandde, 
werd hij evangelist in België. Dat voerde hij zo radicaal uit dat hij niet te handhaven bleek. 
Op advies van zijn broer Theo werd hij tekenaar en schilder. In nauwelijks tien jaar (1880-
1890) maakte hij circa 900 schilderijen en 1100 werken op papier. Ook liet hij een 
correspondentie van 902 brieven na. 
 

 
 
Van Gogh is ook in Hoogeveen en Nieuw Amsterdam geweest, maar we kennen hem 
natuurlijk allemaal van de zon uit het zuiden van Frankrijk.  
 



 
 
Van de graanvelden, de oogst,  
 

 
en van de zonnebloemen.  
 



 
Nu wil ik u vandaag het schilderij de opwekking van Lazarus laten zien.  
 
Voor dit schilderij gebruikte Van Gogh een prent van Rembrandt (1606-1669) – maar wel 
slechts een deel van die prent. De belangrijkste figuur, Christus met zijn opgeheven arm, liet 
hij weg. Van Gogh concentreerde zich op het lijden van de mens. Maar waar is Jezus 
gebleven? Van Gogh zag in de zon, het licht, God terug. Jezus die aan het graf staat in ons 
verhaal wordt nu als een zon neergezet.  
 

 
Vincent identificeerde zich waarschijnlijk met Lazarus in de graftombe, die hij dan ook een 
rode baard gaf.  
 
De twee vrouwen bij het graf, zijn twee bekenden uit Arles:  
 



 
Madame Roulin met de groene jurk – zij was de vrouw van postbode Roulin met wie hij 
bevriend was-  
 

 
 
en mevrouw Marie Ginoux in een donkere jurk met kleurige strepen – zij was eigenaresse 
van het café l’Arlésienne- van wie hij een kamer huurde. 
 



 
Enkele pigmenten zijn nogal verbleekt. Het oorspronkelijke contrast tussen de warme 
kleuren op de achtergrond en de koude kleuren op de voorgrond (Lazarus) zijn daardoor 
grotendeels verdwenen. Op welk moment schilderde van Gogh de opwekking van Lazarus. 
Het was het moment waarop hij opgenomen was in het gesticht st remy de Provence in 
1890. Daar vertoefde hij na de ruzie met Paul Gauguin en het incident met het afgesneden 
oor in eenzaamheid. Wellicht mistte hij zijn vrienden en vriendinnen uit Arles en voelde hij 
de windsels van de dood om zich heen. Identificeerde hij zich met Lazarus in het graf en zag 
hij in Maria en Martha Madame Roulin – de vrouw van de postbode en Astrid Ginoux de 
caféhoudster.  
 
Wie was de Lazarus In het Johannes evangelie ? 
Wat betekent zijn naam? 
 
Lazarus betekent God helpt en zo heet iemand in de bijbel omdat niemand anders kan 
helpen of wil helpen. Niemand anders helpt, daarom heet iemand Lazarus: God helpt. 
Zo heet je als mens, wanneer je balanceert op grens van rijkdom en armoede, dood en 
leven. Er is niemand die helpt, dus heet ik Lazarus lijkt Lazarus ons te willen vertellen en ik 
woon in Bethanië, dat betekent huis van de arme. het is geen Jeruzalem, eerder het 
spiegelbeeld van Jeruzalem aan de andere kant van de Olijfberg. Bethanië: huis van de arme. 
Lazarus mag in de volksmond terecht de 'arme' Lazarus heten. 
In het Lukasevangelie ligt hij zelfs als een straatsteen in het voorportaal van de rijke man. 
Hij is iemand waarover men loopt, hij wordt niet gezien. Hulpeloos is Hij de arme Lazarus. 
Johannes schildert hem vanmiddag nog scherper: Hij is de dode, hulpeloos. 
En Lazarus ruikt. Het is reeds de vierde dag zegt Maria tegen Jezus. Hij ruikt naar 
hulpeloosheid en vergeefsheid 
Hij ruikt als de herders van Bethlehem. 
Hij heeft geen spuitbus om iets te camoufleren mooier te maken dan het is. God helpt is zijn 
naam en hij woont in Bethanië: huis van de arme. 
 
 
Lazarus is geen vreemde voor ons. In Lazarus mogen wij onszelf herkennen, wanneer 
iedereen z'n neus voor ons ophaalt, wanneer iedereen in een grote boog om ons heen loopt, 
omdat een mens te vies is om aan te pakken. Die mensen mogen en kunnen zichzelf in 
Lazarus herkennen. In Kampen had ik een buurman die alcoholist was, bejaard, en daarbij 
ook nog vier honden. iedereen zag in hem de stadsgek en lachte om hem maar niemand 
kwam ooit bij hem over de vloer. Wanneer je bij hem kwam moest je ook gaan door een 



muur van stank het gevolg was een grote vereenzaming. Het ruikt het was reeds de vierde 
dag zegt Martha. 
 
In Lazarus mogen wij onszelf herkennen wanneer wij in een kwade reuk staan. We staan niet 
gunstig bekend. We bezitten nu eenmaal eigenschappen die bij anderen een onaangename 
gewaarwording teweeg brengen. je staat alleen, je bent verstrikt geraakt in je eigen 
misstappen en onhandigheid. 
Je staat in een kwade reuk. Het riekt het is reeds de vierde dag. 
 
In Lazarus mogen wij onszelf herkennen wanneer we overgeleverd zijn aan een 
ongeneeslijke ziekte. Daar, op zo'n ziekbed, wordt een mens Lazarus, wordt een mens op 
gruwelijke wijze teruggeworpen op jezelf. Geen hulp meer, van niemand meer. 
Gek wordt je van jezelf en mensen worden vies van zichzelf en vinden zichzelf niet meer 
aantrekkelijk voor anderen.  
Ook hier zegt martha: Het ruikt het is reeds de vierde dag. 
 
In Lazarus herkende Vincent van Gogh zich….toen hij opgenomen werd in het gesticht st 
remy in Provence… 
 
 
In Lazarus mogen we ook het volk terugzien in zijn prille 
begin.  In Lazarus wordt het volk verbeeld in zijn prilheid opziend naar de de heer de 
bevrijder. want de naamgenoot van Lazarus was Eleazar. Eleazar, zoon van Aaron, was 
priester. Hij was het hoofd van de Levieten, de stam, die borg moest staan voor de lofzang 
op de helper, de bevrijder, de Heer. De levieten waren, zo staat in Numeri, de vervanging de 
representant van alle eerstgeborenen van leven vanuit het doodsrijk Egypte waar de 
eerstgeborenen met de dood geslagen waren omdat ze daar zelf mee bezig waren. 
De eerstgeborenen van de slaven moesten een ander Rijk vieren; 
het land van melk en honing. En de levieten werden ingesteld om de lofzang op die 
bevrijding gaande te houden. En Eleazar was de voorganger van de voorgangers. Hij ging het 
volk voor in de toewijding aan de helper de bevrijder. Hij ging het volk voor in de lofzang. 
 
Gods goedheid houdt ons staande 
zolang de wereld staat 
Houdt dan de lofzang gaande 
 
moet Eleazar voor het volk gezongen hebben. 
 
De Lazarus van het begin was voorzanger en ganger van een klein pril en hulpeloos volk 
‘Dat zie ik terug in Bethanië’ zegt Jezus eigenlijk en niet in Jeruzalem. In Lazarus te Bethanië 
zie ik de priester terug uit het prille begin. Niet in Jeruzalem waar de priesters zijn, maar hier 
in Bethanië huis van de arme. Hier begint de uitleiding opnieuw. 
Eleazar ging het volk voor en zo zwermen Maria en Martha om Lazarus heen als twee 
gestalten van het volk: geloof en dienst. Jezus ziet hier in het hulpeloze Bethanië de 
bevrijding opnieuw beginnen: in Lazarus, Martha en Maria ziet Hij Eleazar en zijn volk terug. 
Hier ruikt het bitter en zout naar ellende en verdriet. Hier moet de lofzang weer beginnen. 
Hij ruikt, het is reeds de vierde dag zegt Martha. 



 
Tegenover al die Lazarussen van vandaag en uit het ver verleden staat Jezus en roept 
Lazarus, hulpeloze. Kom naar buiten. 
Lazarus, hulpeloze. Kom uit je armoede 
Lazarus, eenzame. Kom uit je isolement 
Lazarus, ongeneeslijke zieke, bedenk hoe dan ook dat ik je bij je naam zal roepen: Lazarus. 
Kom uit. 
Lazarus, Eleazar, hulpeloze volk uit het prille begin. Kom naar buiten en houdt de lofzang 
weer gaande. 
 
En tegenover de reuk van de vierde dag, tegenover de stank van armoede, tegenover de 
muffe geur van isolement staat de reuk van de nardusmirre, de zalfolie te Bethanië. 
Want waar vinden wij Lazarus terug? Waar is Lazarus als opgestane gebleven? 
Jezus dan kwam zes dagen voor het Pascha te Bethanië waar lazarus was die jezus uit de 
doden had opgewekt. Zij richtten een maaltijd voor hem aan en Marta bediende, en lazarus 
was een van hen, die met hem aan tafel waren. Maria dan nam een pond echte kostbare 
nardusmirre, en zij zalfde de voeten van jezus en droogde zijn voeten af met haar haren en 
geur der mirre verspreidde zich door heel het huis. 
 
Lazarus zit aan de Paastafel bij jezus en wordt met Martha en Maria opgenomen in de geur 
van de zalfolie, waarmee de voeten van jezus worden gezalfd. 
Eleazar en het volk of Lazarus en Maria en Martha ruiken naar de olie voor Jezus. Hij is het 
die gezalfd wordt, want Hij is het die de uittocht uit de dood in gang heeft gezet. 
Hij wordt gezalfd met olijfolie geurig gemaakt met nardus en mirre. Hij wordt gezalfd met 
een olie die verwijst naar zijn eigen leven. Jezus stond op op de derde dag Lazarus daar 
achteraan op de vierde. 
 

 
Nog even terug naar het schilderij van Vincent van Gogh. We zien nu hoe geweldig hij dit 
Bijbelverhaal betrekt op zijn eigen leven. Dat is wat hij ons laat zien. De Bijbel is geen boek 
uit een ver verleden, maar het is hier en nu. Het is de stem van Jezus nu in ons leven die zegt 
Kom uit….het is Jezus nu toe laten…en laten spreken… 
Het is: Kom uit….laat je windsels maar vallen,… 
Het is: Kom uit Vincent…..word wie je bent.  



Na een korte stilte na de preek zingen we lied 650: De aarde is vervuld….een leid dat op 
Vincent, maar ook ons leven lijkt geschreven… 
 
   2. Gods goedheid is te groot 
     voor het geluk alleen, 
 zij gaat in alle nood 
 door heel het leven heen. 
 
3    Zij daalt als vruchtbaar zaad 
 tot in de groeve af 
 omdat zij niet verlaat 
 wie toeven in het graf. 
 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


