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De tranen van Jezus

johannes 11:35

Theo Witkamp

Dichtbij het graf van Lazarus begon Jezus te huilen, lezen we in Joh 11:35. Het 
zijn slechts drie woorden in het Grieks (ἐδάκρυσεν ὁ Ἰησοῦς, aor. ingress.) en 

ze vormen het kortste vers uit de Bijbel. Voor velen zijn ze troostend, want we zien 
hier Jezus’ medeleven met de beide zusters die hun broer verloren hebben. Is het 
niet mooi te merken hoezeer hij ons verdriet kent? Hij weet van de rouw waar een 
mens doorheen moet. De pijn die bij het leven hoort krijgt een plek in de empathie 
van Jezus, die laat zien hoe God hartstochtelijk betrokken is op zijn mensen die door 
de dood bezocht worden. Jezus’ emotionele betrokkenheid kan wellicht reeds in de 
opbouw van het verhaal teruggevonden worden. Vanaf het begin wordt gezegd dat hij 
Lazarus, Martha en Maria liefheeft (vs 3.5). Als hij na het overlijden van Lazarus eerst 
Martha ontmoet, hebben ze een heel gesprek, maar zij huilt niet en Jezus evenmin. 
Nu hij echter bij Maria komt, die onophoudelijk aan het huilen is (part. praes.), en hij 
de rouwklacht van de menigte hoort (vs 33), wordt het ook Jezus teveel en kan hij het 
niet meer droog houden. De reactie van de aanwezigen wijst in deze richting: ‘Wat 
heeft hij veel van hem gehouden!’ (vs 36). Deze lezing is eenvoudig en komt tegemoet 
aan wat wij Jezus graag zien doen, en is dus aantrekkelijk.

Toch wijzen diverse signalen in de tekst erop dat zo’n interpretatie tekort schiet. 
Jezus’ eerste reactie op het rouwen van Maria en de menigte is niet sympathie, zoals 
te verwachten viel, maar woede en ontsteltenis (vs 33). Daarnaast is de reactie van 
een johanneïsche menigte altijd dubbelzinnig. Bij hen vinden we dat wondergeloof, 
dat slechts het uiterlijke mirakel, maar niet de betekenis ervan kan zien, zodat Jezus 
afstand van hen houdt (2:23–25; 4:48; 6:26; vgl. 8:31). Ook missen ze het ware inzicht, 
met als gevolg dat primaire welwillendheid zomaar kan omslaan in gewelddadige 
agressie, zoals we steeds in de hoofdstukken 7 en 8 lezen (vgl. ook 12:29). We moeten 
er daarom minstens rekening mee houden dat hun sympathieke uitleg van Jezus’ 
tranen te wensen overlaat. Ten derde, waarom treuzelt Jezus eerst zo nodeloos om 
naar Lazarus en zijn zusters te vertrekken (vs 6), als hij toch zoveel van hen houdt, 
om vervolgens zonder duidelijke reden alsnog te gaan (vs 11)? Hebben de zussen dan 
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geen gelijk, wanneer ze in vrijwel gelijkluidende bewoordingen tegen Jezus zeggen, 
dat, als hij er maar eerder was geweest, Lazarus niet gestorven zou zijn (vs 32)? Of het 
andere deel van de menigte, die ditzelfde, maar dan sarcastisch, tegen hem inbrengt 
(vs 37)? Er is dus iets in de manier waarop het verhaal verteld wordt, dat de lezer tot 
nadenken moet stemmen.

Dit wordt nog versterkt door verzen, die laten zien dat het uiteindelijk om meer gaat 
dan een wonder, dat weliswaar ongelooflijk was, maar toch slechts een incident uit het 
verleden. Op diepteniveau hebben we het volgens onze evangelist over Jezus’ verheerlij-
king en ons geloof. De teksten zijn te vinden in vers 4 en 40 en daarnaast in vers 15 en 42. 
De eerste twee betreffen de inhoud, de tweede twee het beoogde effect van het verhaal.

Vers 4, dat verkort in vers 40 herhaald wordt, luidt: ‘Deze ziekte loopt niet uit op 
de dood, maar op de eer (δόξα) van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden 
(δοξασθῆναι).’ Het is een volle, gelaagde zin, waarmee direct aan het begin aan de 
lezer de verstaanssleutel overhandigd wordt. De geschiedenis van Lazarus gaat in de 
grond van de zaak niet over Lazarus en om het wonder dat aan hem geschiedt, maar 
om de δόξα, de eer, de heerlijkheid van God die manifest gemaakt moet worden (vgl. 
9:3)! En deze δόξα wordt onthuld in de δόξα van de Zoon, preciezer, in de verheerlij-
king van de Zoon. Lazarus’ dood draagt met andere woorden bij aan de verheerlijking 
van de Zoon. Hoe dan? Allereerst: een stinkend lijk na vier dagen terugroepen in het 
leven laat zien hoe groot Jezus’ macht is. Dat is δόξα, heerlijkheid. Vervolgens is er de 
diepe ironie, dat hij, die ‘de opstanding en het leven’ is (vs 25) en die aan Lazarus het 
leven geeft, door deze actie zelf zijn leven zal verliezen: zijn succes als wonderdoener 
vormt de uiteindelijke reden voor de hogepriester om hem ter dood te veroordelen (vs 
50). De dreiging, die er vanaf 5:16 steeds al hing en ook in 11: 8–10.16.46 genoemd werd, 
wordt nu werkelijkheid. (Zelfs de opgestane Lazarus moet dan voor zijn leven vrezen, 
12:10.) Deze veroordeling heet bij Johannes opmerkelijk genoeg echter niet slechts 
een misdaad van de hogepriester, maar bovenal verheerlijking. De eerste betekenis 
van deze verheerlijking is dat God Jezus’ grootsheid laat zien, zowel in zijn aardse als 
in zijn hemelse bestaan (12:28). De tweede betekenis, die er nu bij komt, is dat deze 
grootsheid pas geheel tot uitdrukking komt op het moment dat hij zijn leven aflegt. 
Dat is verheerlijking, omdat hij dit doet uit liefde voor de zijnen en het de manier is 
om naar zijn hemelse heerlijkheid terug te keren (13:1–3: 17:1.4–5). Kortom, lijkt het in 
eerste instantie te gaan om Jezus’ macht als levengever in een formidabel wonder, in 
tweede instantie gaat het om de wijze waarop Jezus straks zijn goddelijke heerlijkheid 
onthult en bereikt in zijn eigen dood (12:27–33).

De andere verstaanssleutel vinden we in vers 15 en 42 en dan vooral in de woorden 
‘opdat jullie/zij geloven.’ Het doel van de geschiedenis is dat de leerlingen en de 
menigte, tot inzicht komen en gaan geloven dat Jezus de Zoon van God is. Een derge-
lijk doel formuleert Johannes vaker (vgl. 2:11; 12:30; 20:31).

Als dit zo is, waarom huilt Jezus dan? De termen ἐμβριμάομαι en ταράσσω (vs 
33.38) tonen dat er meer aan de hand is dan tranen bij een condoléance. Er is sprake 
van boosheid en ontsteltenis. Jezus’ woede kan het best gelezen worden als resultaat 
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van het im– en expliciete gebrek aan inzicht en geloof dat hij ontmoet. Het onderwijs 
van vers 25f wordt noch door Maria, noch door de menigte gesnapt. Men blijft nog 
steken in al te menselijke rouw, in aardse zaken, zodat men aan de hemelse zaken niet 
toekomt, zoals Jezus eerder tegen Nikodemus zei (3:12). De tweede term onderstreept 
en verdiept dat. Jezus is zelf sterk aangedaan, ‘geschokt, ontsteld’. De reden hiervan, 
zo lijken 12:27 en 13:21 aan te geven, is dat hij nu oog in oog staat met de dood, niet 
de dood als natuurlijk einde van het leven, maar de dood als de geestelijke, vernie-
tigende kracht van ‘de heerser van deze wereld’ (12:31), ‘de mensenmoorder van den 
beginne’ (8:44), die hij door zijn eigen dood de macht zal ontnemen. Het moment bij 
het graf van Lazarus staat dus onder het voorteken van de op handen zijnde eschato-
logische strijd met de macht van de duisternis en de keus tussen geloof en ongeloof 
waarvoor de omstanders gesteld worden.

De manier waarop Johannes zijn verhaal vertelt, zo merken we, staat bol van de 
theologische reflectie. Het blijkt dat ook Jezus’ tranen hierdoor zijn aangetast. 

Ze lijken minder menselijk en meer theologisch te worden. Toch is het de vraag of dat 
echt zo is en of theologisch in mindering komt op menselijk. Jezus’ gewone menselijke 
sympathie jegens Lazarus en zijn zusters is namelijk wel echt, maar — en daarom 
draait het — niet meer dan het begin. Jezus’ liefde rijkt dieper en gaat veel verder dan 
gewoon menselijke liefde. Net zoals zijn honger (4:32), zijn dorst (19:28, vgl. 18:11) en 
zijn afkomst (7:27f), zo zijn ook Jezus’ tranen geestelijk, dat wil zeggen wel nat en 
zout, maar slechts vanuit het perspectief van zijn zending te begrijpen. Zijn liefde 
kan pas tot zijn doel komen wanneer hij zijn δόξα kan onthullen. Hij heeft hen lief 
als levengever, die daarvoor zijn eigen leven zal afleggen. Als hij huilt, huilt hij niet 
uit menselijk verdriet, als een van de velen die bedroefd zijn. Zijn tranen tonen een 
goddelijk verlangen en frustratie. Verlangen om in omvattende zin leven te geven, 
frustratie omdat wat hij doet nog staat onder het voorteken van het ‘nog niet’ (2:4; 
7:30.39), omdat zijn uur nog niet gekomen is. Straks pas zal hij ten volle kunnen doen 
waarvoor hij gekomen is (12:23; 13:1; 17:1). Hij voelt zich in feite dus nog gekooid (vgl. 
12:24). Meer dan een zichtbaar wonder doen kan hij nu nog niet. Maar wat heeft de 
wereld aan fysieke wonderen? Wat hebben we eraan dat er ooit iemand teruggekeerd 
is uit het graf? Lazarus zal weer sterven. De wereld heeft behoefte aan een groter 
liefde, een liefde waarmee allen uit het graf getrokken kunnen worden (vgl. 12:32). 
De andere kant van Jezus’ frustratie is dat hij huilt als de Zoon, die altijd doet wat 
zijn Vader wil (8:29), maar die geconfronteerd wordt met het gebrek aan geloof en 
het verzet der mensen. Hij stelt hen met zijn woorden voor een keus, een κρίσις, en 
rammelt aan de kettingen van hun zekerheden, zelfs van de zekerheid van de dood 
en de rouw. Zijn aanbod is dat hij al tijdens het leven het leven wil zijn (vs 25f). Ieder 
is vrij om daarop in te gaan, er is geen dwang. Maar hij huilt omdat de mensen al 
levend liggen weg te teren in het graf. Dit is zijn geestelijk verdriet, dat juist hierin 
tegelijk diep menselijk is. Daarin zien wij de doxa van het geïncarneerde woord. Het 
geestelijke geschiedt niet boven, maar in het aardse.


