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Maria en Martha zijn bezorgd.  
Hun broer Lazarus is ziek, 
erg ziek.  De zussen zijn 
bang dat hij snel zal 
sterven.  Ze sturen 
iemand naar Jezus.  
Hij houdt veel van 
deze familie in 
Bethanië.



Als Jezus over de ziekte bericht wordt, zegt 
hij tegen Zijn discipelen: "Hij zal niet sterven."  
Ook al is Jezus kilometers ver bij Lazarus vandaan,
Hij weet precies wat er met hem gaat gebeuren.



Jezus wacht twee dagen voordat hij naar Bethanië
vertrekt.  Dan zegt hij wat zijn discipelen niet 
precies begrijpen: "Lazarus is gestorven.  Ik ben blij 
voor jullie dat Ik er niet bij was, want nu zal jullie 
vertrouwen in Mij sterker worden. Kom, we gaan 

naar hem toe."



Als Jezus in
Bethanië aankomt, 
is Lazarus al vier 
dagen dood.  Zijn 
lichaam is gewikkeld
in linnen windsels.  

Zijn graf is
een grot met
een zware 
steen voor 
de opening.



Martha gaat naar Jezus toe.  "Je broer wordt weer 
levend, Martha", zegt Jezus.  "Ja, dat weet ik",
antwoordt zij.  "Hij zal weer levend worden als 
hij op de laatste dag uit de dood terugkomt."



Maar Jezus bedoelt het anders.



"Ik geef de doden 
het leven terug", zegt 
Jezus tegen haar.  "Wie
in Mij gelooft, zal leven,
zelfs als hij gestorven
is.  Martha gelooft 

Jezus.  Ze weet dat 
hij de Zoon van 
God is.  Maar 
hoe kan Hij 
Lazarus nog 
helpen?



Iedereen is verdrietig omdat Lazarus gestorven is.  
Zijn zus Maria huilt.  Haar vrienden proberen haar 
te troosten.  Jezus huilt zelf ook.



Ze staan bij het graf.  
Een zware steen ligt 
voor de opening.



"Haal die steen weg", zegt Jezus. 
"Maar Here", protesteert
Martha, "er hangt al een 
lijklucht. Hij ligt er al 
vier dagen!"



De steen 
wordt weggehaald.  

Jezus bidt tot Zijn 
hemelse Vader.  Jezus 
gaat een groot wonder
verrichten, zodat de
mensen zullen weten 
dat God Hem gezonden 
heeft.



"Lazarus!  Kom naar 
buiten!", zegt Jezus
met luide stem.  
De mensen staan 
verwonderlijk te 
kijken.  Kan Jezus 
een dode man weer
tot leven wekken?



De 
gestorven 
man komt 
uit het 
graf.



Zijn 
handen 

en 
voeten 
zijn met 
linnen 

windsels 
omwikkeld 
en er is een 
doek over 

zijn 
gezicht 

gebonden.

HIJ LEEFT!



Haal die doek en die windsels 
eraf", zegt Jezus, "en laat 
hem naar huis gaan."



Wat is iedereen blij!  Tranen 
veranderen in een glimlach.  Jezus 

heeft zijn woord gehouden.  
Lazarus leeft weer.  Alleen 

de Zoon van God kan 
iemand weer levend maken.



Nu zij dit hebben gezien, geloven veel joden dat 
Jezus de Christus is.  Maar sommigen vertellen alles 
aan leiders van de tempel.  Jaloers maken zij een 

plan om Jezus te doden.  Jezus 
gaat daarom op weg naar een 
andere plaats.



"Jezus en Lazarus" 

is een verhaal uit de Bijbel. 

Het staat in 

Johannes 11

"Door te luisteren naar Uw woord, komt 
er licht en duidelijkheid in mijn leven." 

Psalm 119:130
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