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Bijna lente, bomen en planten  komen tot nieuw 

leven, de vogels zingen tot eer van hun Schepper, 

en iedereen is blij, want de zomer komt er aan. Toch 

zijn er die verder in stilte wandelen met verdriet door 

de dood van een geliefde. 

Zo was het ook met de vrienden en familie van 

Lazarus, ook Jezus weende! 

 

Lazarus was gestorven en lag al vier dagen in het 
graf. Toch kwam ook hij tot leven, door een stem te horen die zelfs doden horen! Het 
lot dat eens ieder mens te wachten staat, toch is er hoop! 
Niemand spreekt graag over de dood, het is de grootste vijand van een mens.  
Soms zoekt men naar de doodsoorzaak van iemand, en dan doorzoekt men met 
argusogen zijn ganse lichaam. Doch men denkt er nooit meer aan de werkelijke 
doodsoorzaak waarom een mens sterven moet. Dit lijkt normaal, toch is sterven nog 
altijd een straf van God. God strafte zijn eigen volk tijdens de oorlog, met een 
kosteloze crematie! God stelt de mens nog steeds voor de keuze vandaag, genade 
of de tweede dood. God sprak tot de mens: 
 
Ge 3:3  maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, 
heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij 
sterven. 4  De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven,  
 

De werkelijke oorzaak dat een mens sterft, is dat de mens God niet wilde eren, noch 
respecteren. Hij geloofde het niet, als God sprak, en hem leerde, niet van die boom 
te eten, midden in de hof. De boom om de mens te toetsen. De mens geloofde wel 
de leugen van satan, die leerde, u zult helemaal niet sterven! 
Vandaag loopt er een nieuwe leugen van satan: God schiep u niet! U kwam er door 
een “Big bang!” Deze leugen werd al jaren aangeleerd aan onschuldige kinderen op 
school! Vandaag is het nog steeds hetzelfde, de hedendaagse “wijze” mens gelooft 
ook niet in de tweede dood, waarover God spreekt in zijn woord, de Bijbel! Opnieuw 
waarschuwt God de mensen voor de “tweede dood”. 
 
Opb 20:6  Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft 

de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn 

en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren. 
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Opb 20:14  En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is 
de tweede dood: de poel des vuurs. 
 
Wij, mensen moeten begrijpen dat wij geboren werden onder een macht, een 
zondemacht. Iets wat ons vastbind, om te doen precies wat God ons verbied. Een 
gebondenheid om uiteindelijk naar ons graf gedragen te worden. De mens heeft zelf 
geen macht over de dood.  
 

Joh 8:34  Jezus antwoordde hun: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. 

 
Een slaaf heeft geen vrijheid, geen rechten of macht, hij is het bezit van zijn heer. Hij 
valt onder de macht van zijn heer. Een mens kan zichzelf niet bevrijden uit deze 
zondemacht, er is een oplossing om geen zondeslaaf te blijven van de duivel! 
 

35  En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. 
36  Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn.Joh.8 

 

 
 
Het beeld van Lazarus, is hier een prachtig voorbeeld. Men legde de lijken in een 
graf. Men had het lijk ingebonden door allerlei windsels, ook het hoofd met een 
zweetdoek. 
Deze windsels zijn een ware weerspiegeling van de geestelijke gebondenheden door 
het zondige gedrag van de mens, die hem uiteindelijk onvermijdelijk laat sterven, de 
eerste dood. Indien de mens luistert naar Jezus, voorkomt hij de tweede dood. 
 
43  Toen Hij dat gezegd had, riep Hij met een luide stem: Lazarus, kom uit! 
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44  En de gestorvene kwam uit, gebonden met grafdoeken aan voeten en handen,  en 
zijn aangezicht omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen:  Ontbindt hem en 
laat hem gaan. 

 
Met grote moeite kwam Lazarus te voorschijn, al de ongelovige ogen gingen open! 
Ogen die keken zonder te geloven, als geestelijk blindgeborenen. 
Zo roept Christus nog steeds mensen uit hun geestelijke slaap, uit het graf van hun 
misdaden en zonden. Wie luistert naar de machtige stem van Jezus, ontvangt 
“eeuwig leven”. Lazarus werd wakker, hij was werkelijk vrijgemaakt van alles wat 
hem op aarde bond, al was hij een vriend van Jezus.  
 
Op dat kerkhof waar Jezus stond vielen tranen van vreugde en grote blijdschap 
 
De apostel Paulus geeft een goede beschrijving over wat het geestelijk 
ontwaken betekent.  
Hij schreef naar de christenen te Efeze het volgende: 
 
1  En ook u heeft Hij levend gemaakt, toen gij dood waart door overtredingen  en 
zonden,2  waarin gij eertijds gewandeld hebt naar de wijze van deze wereld, en naar  
de vorst, die in de lucht heerst, de geest, die in deze tijd zijn  werk heeft in de kinderen 
van de ongehoorzaamheid,3  onder welke wij ook allen eertijds onze wandel gehad 
hebben in de lusten  van ons vlees, doende de wil van het vlees en van de gedachten, 
en wij waren  van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen.4 Maar God, die 
rijk is in barmhartigheid, heeft door zijn grote liefde,  waarmee Hij ons heeft liefgehad, 
5  ook ons, toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend  
gemaakt—want uit genade zijt gij zalig geworden Efeze 2 
 

Er leven op deze aarde slechts twee soorten mensen: behouden zondaars en 
verloren zondaars, die tweemaal sterven. 
Lu 12:5  Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, 
macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem! 

 
De behouden zondaars zijn mensen die vrije handen en voeten hebben gekregen, en 
nu uit eigen vrije wil, keuzes maken in hun dagelijks leven om tot Gods eer te 
handelen en te wandelen. Al kennen de christenen dezelfde blijdschap en vreugde 
van dit nieuw leven, toch blijft het een geestelijke strijd. Ze kregen genade, en volgen 
nu de geboden van Jezus. 
De satan zal opnieuw proberen om strikken te leggen, zo deed hij dit met de 
christenen in Galatië. 
 
1  O onverstandige Galatiërs, wie heeft u betoverd, dat gij aan de waarheid  geen 
gehoor geeft, daar u Jezus Christus voor ogen geschilderd was als  de gekruisigde?  
Gal.3 

 
De apostel hoorde dat er christenen waren die zich hadden laten ompraten, zodat ze 
opnieuw onder de wet begonnen te leven en dachten daardoor behouden te worden, 
en niet verder uit de genade. Dwaling dus. Zo is het precies vandaag, megadwaling, 
het betekent dat christenen zich opnieuw laten binden door hun verlossing te 
verwachten van hun eigen inspanningen om de wet te vervullen. Zo ontstond destijds 
de gruwel van de aflaten en een dwangmatige zondagsplicht. 
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10  Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er 
staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven 
is in het boek der wet, om dat te doen. 

 
Op deze wijze laat men echter zijn gezicht bedekken door de zweetdoek. Zweten 
door eigen inspanningen om de wet te vervullen, wat men niet kan, brengt geestelijke 
blindheid. Want na éénmalig te zondigen, komt men onder het oordeel! 
Wees op uw hoede voor de hedendaagse valse apostelen, die u opnieuw slaaf willen 
maken! 
In Jezus naam geschreven! 
 


