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Vader	Abt,	dierbare	broeders	en	zusters,	

Er	zijn	verschillende	soorten	van	ontmoeDng	met	de	Heer	in	de	EucharisDe.	Een	daarvan	is	de	verkondiging	van	
het	Woord	en	van	het	Evangelie	in	het	bijzonder.		Het	is	niet	zomaar	een	verhaal	dat	ons	wordt	voorgelezen.	Niet	
zomaar	Bijbel	als	boek	dat	wordt	opengedaan.	De	Geest	brengt	ons	hier	samen.	Die	maakt	dat	we	in	de	woorden	
die	wij	horen,	door	de	beloKe	dat	de	Geest	alles	levend	maakt,	zelf	de	Heer	ontmoeten	zoals	Hij	er	nu	voor	ons	
wil	zijn.		

De	ontmoeDng	met	de	Heer	 is	allereerst	een	onwaarschijnlijk	mysterie.	"Heer	ga	weg	van	mij	want	 ik	ben	een	
zondaar"	 zegt	 Petrus	 dan.	 Daarom	 maakt	 het	 iedere	 predikant	 sDl.	 SDl	 uit	 eerbied.	 Toch	 moet	 het	 Woord	
gesproken	worden;	want	de	Geest	roept	steeds	door	levende	mensen	heen	op	om	het	Woord	te	laten	resoneren.	
Want	1	dag	is	voor	God	als	duizend	jaar	zeggen	de	schriKen.	Duizend	jaren	als	1	dag.	Dat	wil	zeggen	dat	toen	het	
Woord	 dat	 wij	 zojuist	 hoorden	 werd	 gesproken	 en	 geschiedde,	 dat	 ook	 is	 bedoeld	 voor	 onze	 dag,	 voor	 ons	
heden.	In	ons	luisteren,	in	ons	gelovig	ontvangen	krijgt	het	Woord	zijn	volle	klank	en	betekenis.	Het	is	de	Geest	
die	 het	 woord	 tot	Woord	maakt,	 levend.	We	 geloven	 in	 een	 levende	 God,	 een	 levend	Woord,	 een	 ware	 en	
waarachDge	 ontmoeDng	met	 de	 Verrezene	 hier	 in	 ons	midden.	 De	 profeDe	 van	 Ezechiël	 die	 spreekt	 over	 de	
doden	die	zullen	opstaan.	Paulus	die	schrijK	in	de	brief	aan	de	Romeinse	Christenen	die	net	uit	het	Jodendom	
gekomen	zijn,	dat	Christus	in	hen	leeK	omdat	ze	levend	zijn	in	de	Geest.		

Vandaag	horen	wij	Jezus	zeggen	"Ik	dank	U	dat	U	mij	gehoord	hebt.	Ik	wist	wel	dat	U	mij	alDjd	verhoord,	maar	
omwille	van	het	volk	rondom	mij	heb	ik	dit	gezegd	opdat	zij	mogen	geloven	dat	Gij	mij	gezonden	hebt".	Maar	wie	
spreekt	 die	 woorden?	 Door	 wie	 zijn	 die	 woorden	 nu	 werkelijkheid.	 Het	 verschrikkelijke	 antwoord	 is	 dat	 wij	
diegenen	 zijn	 die	 hier	 spreken!	Wij	 hebben	het	 net	 gehoord.	 Paulus	 heeK	het	 ons	 gezegd.	Maar	wie	 van	ons	
heeK	hem	echt	begrepen	toen	hij	zei:	“De	Geest	van	God	woont	in	u.	Als	Christus	in	u	is,	dan	blijK	uw	lichaam,	
door	de	zonde	aan	de	dood	gewijd,	maar	uw	geest	leeK.”	Wij	horen	en	verkondigen	vrijheid.	Wij	weten	in	ons	
binnenste,	dat	God	de	macht	heeK	over	leven	en	dood,	en	dat	die	macht	in	ons	aanwezig	is.	Wij	zijn	geroepen	
zoals	Jezus	om	daarvan	te	getuigen	op	een	manier	die	de	wereld	niet	begrijpt.		

Paulus	die	 schrijK	ergens	anders	dat	de	dood	 is	overwonnen	"Dood	waar	 is	uw	angel,	 	maar	de	angel	van	de	
dood	is	de	zonde.”	Er	ligt	een	onmiddellijke	relaDe	tussen	dood	en	leven,	en	tussen	in	de	Geest	leven,	en	niet	in	
de	Geest	 leven:	de	zonde.	Paulus	noemt	dat	niet	 in	de	Geest	 leven	zelfgenoegzaamheid.	De	getuigenis	die	wij	
geven	 is	een	 leven	dat	 volkomen	vrij	 is	 van	 zelfgenoegzaamheid.	Dat	 is	macht	die	we	hebben	om	de	dood	 te	
overwinnen	door	het	 leven.	Om	 te	horen	en	 te	 spreken:	 “Lazarus	 kom	naar	buiten.”	Kom	naar	buiten,	 laat	 je	
zelfgenoegzaamheid	los.	Leef!	Lazarus	wordt	uit	de	dood	opgewekt	om	Gods	macht	over	het	leven	te	tonen.	Eén	
keer	is	genoeg.	Als	de	Geest	ons	bewoont,	leven	we	eeuwig.	Wat	in	iedere	Djd,	telkens	weer	moet	gebeuren	is	
ons	 losmaken	 van	 de	 zonde.	 Van	 de	 apostel	 Paulus	 leren	 we	 dus	 wat	 zonde	 is:	 zelfgenoegzaamheid.	
Zelfgenoegzaamheid	wil	 zeggen	dat	 je	 de	dingen	 van	deze	wereld	 vastpakt	 om	daarin	 je	 zekerheid	 te	 vinden,	
alsof	je	zelf	je	leven	kunt	verzekeren.	Maar	alle	dingen	van	deze	wereld	gaan	voorbij.	"Het	vlees	is	van	geen	nut,”	
zegt	Jezus	een	andere	keer.	“Het	is	de	Geest	die	levend	maakt.”		

Als	onze	kerken	leeg	worden	is	dat	een	teken	dat	wij	niet	leven	uit	de	Geest.	Dat	zelfgenoegzaamheid	ons	in	de	
greep	 heeK.	 Ons	 getuigenis	 komt	 niet	 over,	 omdat	 het	 niet	 Gods	 kracht	 is	 die	 ons	 beweegt,	maar	 ons	 eigen	
beperkte	denken,	weten	en	kunnen.	 Immers,	als	wij	echt	geloven	dat	God	werkelijk	de	dood	 in	Christus	heeK	
overwonnen	 dan	 zijn	 wij	 de	 meest	 vrije	 van	 alle	 mensen.	 Dan	 zijn	 wij	 mensen	 die	 niets	 in	 deze	 wereld	
vasthouden	als	ons	bezit.	We	zijn	zelfgenoegzaamloos,	als	dat	woord	zou	bestaan.	Wij	hebben	alles	ontvangen.	
Wij	 kijken	met	een	nieuwe	blik.	We	 staan	 inderdaad	met	een	nieuwe	vrijheid	en	wat	wil	dat	 zeggen?	Dat	wil	
zeggen	dat	wij	zo	om	ons	heen	kijken	dat	alles	wat	wij	uitspreken,	alles	wat	wij	met	onze	ogen	aanraken,	alles	
wat	onze	handen	bewerken,	onze	daden,	onze	woorden,	dat	die	 licht	en	 leven	verspreiden.	Dat	wij	daar	 zijn,	



waar	 de	wereld	 niet	wil	 zijn.	 Jezus	 heeK	dat	 heel	 duidelijk	 gemaakt.	 Heel	 concreet.	 Heel	 simpel.	Maar	 het	 is	
tegelijkerDjd	ongelooflijk	diep	want	het	is	onze	getuigenis	van	het	nieuwe	leven.	Hij	spreekt	over	de	hongerigen	
voeden.	 De	 dorsDgen	 laven.	 De	 naakten	 kleden.	 De	 vreemdelingen	 een	 huis	 geven.	 De	 zieken	 bezoeken.	 De	
gevangenen	 bezoeken.	Wat	 betekent	 dat?	 Dat	wij	 in	 Gods	 kracht	 de	 eenzaamheid,	 de	 verlatenheid	 die	 ieder	
mens	in	zijn	of	haar	leven	ontmoet	verlossen	en	genezen!	

Maria	en	Martha	vragen:	"Waarom	bent	U	er	niet?	U	houdt	toch	van	ons?	U	houdt	toch	zo	veel	van	Lazarus	en	
hij	is	ziek."	Jezus	laat	hen	wachten.	Hij	laat	hen	wachten,	zo	wordt	ons	verteld,	omdat	Hij	wil	laten	zien	wie	Hij	is.	
Omdat	Hij	wil	laten	zien	wie	ieder	mens,	Martha	en	Maria	én	Lazarus,	levend	en	gestorven,	zijn	voor	onze	Vader.	
Maar	 Martha	 en	 Maria	 voelen	 zich	 in	 de	 steek	 gelaten.	 "Waarom	 was	 U	 er	 niet?	 Dan	 was	 onze	 broer	 niet	
gestorven.	God	waar	bent	U	nou?	Als	er	zoveel	hongerigen	zijn,	zoveel	naakten,	zoveel	mensen	zonder	kleren.	
Zonder	huis	of	een	thuis,	zonder	veiligheid.	Als	er	niemand	is	die	thuis	op	mij	wacht.	Als	ik	nog	nooit	enig	contact	
met	de	kinderen	terug	heb	kunnen	krijgen.	Als	ik	zo	hard	gebeden	heb	maar	mijn	3	kinderen	zijn	overleden.	God	
waar	bent	U	dan?	U	houdt	toch	van	mij?"	Dat	zijn	onze	vragen.		

Wij	vinden	het	niet	makkelijk	om	werkelijk	vanuit	dat	diepste	vertrouwen	in	de	Geest	te	 leven.	We	voelen	ons	
vaak	in	de	steek	gelaten.	Ik	liep	ooit	een	keer	ergens	langs	en	daar	had	iemand	op	de	muur	geschreven:	"Jezus	
loves	you".	Iemand	anders	had	eronder	geschreven:	"So	what?"	Wat	maakt	dat	nou	uit?	Wat	doet	mij	dat	nou	
eigenlijk?	Wat	betekent	het	dat	Jezus	van	Lazarus	houdt,	als	Hij	er	niet	is	om	hem	voor	het	sterven	te	behoeden?	
Wat	betekent	het	dat	God	ons	 lief	heeK	als	wij	allemaal	gemaakt	zijn	om	te	vergaan?	Als	wij	allemaal	verdriet	
moeten	hebben	om	wat	ons	het	meeste	dierbaar	is	uit	handen	te	moeten	geven?	Omdat	wij	die	vraag	niet	echt	
kunnen	 beantwoorden	met	 ons	 leven	 is	 onze	 kerk	 zonder	 gezag,	 leeg.	Want	 iedereen	wil	 eerst	 zien,	 voelen,	
ervaren	wat	het	voor	verschil	maakt	om	uit	de	Geest	te	leven,	om	een	Levende	te	zijn;	een	christen.	Pas	als	je	
verlossing	ervaart	kun	je	je	erin	geloven.		

Daarom	 is	 voor	 ons	 gedoopt	 in	 de	 Geest	 zijn	 allereerst	 een	 heel	 nederig	 bestaan.	 Het	 is	 terugkeren	 naar	 de	
binnenkant	van	mijn	eigenste	zijn.	Het	is	eerlijk	zijn	met	jezelf.	Eerlijk	zijn	om	te	vragen:	"Welke	vragen	leven	er	
nu	echt	in	mij?	Waar	schaam	ik	mij	eigenlijk	voor?	We	moeten	onze	zelfgenoegzaamheid	durven	ontmaskeren.	
Want	als	ik	niet	eerlijk	ben	met	mijzelf,	zal	ik	alDjd	mijn	angst	en	onwaarachDgheid	projecteren	op	de	ander	die	
naast	mij	is,	en	op	God.	Dan	zal	mijn	getuigenis	nooit	vanuit	een	zuiver	hart	kunnen	klinken."	Dat	moesten	Maria	
en	Martha	 ervaren.	 Jezus	 liet	 hen	wachten	 om	hun	 zelfgenoegzaamheid,	 hun	 angsDg	 zelcehoud	 aan	 haar	 te	
openbaren.	Waarom?	Omdat	de	Hij	 van	haar	 houdt,	 en	dat	wil	 zeggen,	 dat	Hij	 in	 haar	 de	waarheid	wekt.	 Zij	
stelden	hun	hoop	nog	teveel	op	het	hier	en	nu,	en	niet	op	God.	Jezus	vraagt	hen	niet	voor	niks:	"Geloof	je	dan	
niet	in	de	verrijzenis?"	"Maar	hoe	kan	ik	in	de	verrijzenis	geloven	als	ik	van	binnen	nog	beurs	ben?	Als	ik	mijzelf	
niet	eerlijk	heb	afgevraagd	waarom	ik	mij	zo	naar	voel,	zo	verlaten,	zo	boos,	zo	angsDg."	Dit	eerlijke	afvragen	van	
mijzelf	 is	een	exorcisme,	dat	wil	 zeggen,	het	doordringen	van	de	heilige	Geest	 in	alle	uithoeken	van	mijn	 ziel.	
Exorcisme	is	de	volle	ruimte	van	onze	ziel	teruggeven	aan	de	Geest.	Onze	ziel	wordt	zo	weer	een	klankkast	voor	
het	Woord.	Alles	wat	wij	zeggen,	wat	wij	doen,	wat	wij	beweren,	wat	wij	in	ons	dragen,	gaat	weer	resoneren	met	
wat	de	Heer	in	ons	doet.	Midden	in	de	dood	van	deze	wereld	klinkt	in	en	door	ons	het	Leven	en	het	levenslied.	
We	zijn	hier	om	het	Leven	te	vieren,	om	het	Levenslied	te	zingen.	 In	de	duisternis	van	de	Djd	dragen	wij	 licht,	
kunnen	wij	gaan	door	de	nacht.	Het	is	het	licht	van	Pasen	nu	al.	Het	is	de	vreugde	van	de	hemel,	nu	al.	Het	is	ons	
dragen	van	het	kruis,	 in	de	trouw	die	we	hebben	aan	wat	de	Geest	in	ons	doet.	Ons	lied	heet	EucharisDe.	Ons	
kruis	 de	 vergeving	 van	 de	 zonden	 en	 de	werken	 van	 het	 Koninkrijk:	 onszelf	 breken	 voor	wie	God	 zo	 lief	 zijn.	
Omdat	wij	zijn	Zoon	zijn,	zijn	Kind.		Omdat	we	als	Lazarus	zijn	geroepen	uit	het	graf,	naar	het	Leven.	


