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A.s. zondag is de voorlaatste zondag voor Pasen. Vroeger heette deze zondag Passiezondag om aan 
te geven dat het einde van de Veertigdagen- of Vastentijd nadert en dat de kerk zich opmaakt om het 
lijden van Jezus te herdenken. Op het altaar werd het kruisbeeld met een paarse doek bedekt en de 
heiligenbeelden verdwenen onder een paars kleed. Tegenwoordig wordt Passiezondag in één adem 
genoemd met Palmzondag, de laatste zondag voor Pasen. 
In de evangelielezing van zondag staat het verhaal van Jezus en Lazarus centraal. Het is een tekst die 
veel gebruikt wordt tijdens Avondwakes of Uitvaartplechtigheden. Het centrale thema is vriendschap 
en liefde. In het Nieuwe Testament hebben ze dezelfde betekenis.  
Het verhaal begint met de opmerking dat Jezus veel hield van Marta, haar zuster en Lazarus. Dit om 
duidelijk te maken dat Jezus van mensen hield en de waarde van vriendschap kende. Maar Lazarus is 
ernstig ziek en dreigt dood te gaan. Als dit aan Jezus gemeld wordt gaat hij niet direct naar Lazarus 
toe maar blijft twee dagen weg. Na die twee dagen gaat hij naar het huis van Marta en hoort dat 
Lazarus al vier dagen in het graf ligt.  
Marta zegt min of meer verwijtend tegen Jezus: “Heer, als Gij hier waart geweest, zou mijn broer niet 
gestorven zijn”. Hoe vaak hebben we zelf deze woorden niet in de mond genomen bij 
teleurstellingen, onverwachte gebeurtenissen en bij lijden en dood? “God, hoe hebt U dit kunnen 
laten gebeuren? Waarom...?”. Teleurstellingen, lijden en dood overkomen ons. Daar is God ook niet 
blij mee, maar hij staat wel aan onze kant.  
Marta gelooft in Jezus en in zijn vriendschap voor hen. Als Jezus vraagt: “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?” Marta zegt dat ze daarin vast gelooft. Daarop brengen de mensen Jezus naar het graf van 
Lazarus en Hij begint te huilen. Hij vraagt aan de aanwezigen de steen voor het graf weg te halen en 
roept Lazarus naar buiten. En de gestorvene komt naar buiten en iedereen die het zag geloofde in 
Hem. 
Dit hopen we met Pasen ook te doen: net als Marta ons geloof in God uitspreken.  
Maar voordat het zover is buigen we net als de psalmist ons hoofd en zingen zondag: 

Uit de diepten, o Heer, roep ik tot U, 
Heer, hoor naar mijn stem. 
Laat uw oor aandachtig luist’ren 
naar de stem van mijn smeken. (GvL 130-2) 
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