
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65. Lazarus is weer levend 
 
Begin je ontdekkingsreis met het opzoeken en lezen van Johannes 11:25. 

 Wat heb je tot nu toe ontdekt over Jezus? Wat voor soort dingen deed Hij die 
anderen niet zouden kunnen? 

 Als jij in Jezus’ tijd zou leven, denk je dat jij een van zijn volgelingen zou zijn? Waarom 
wel of waarom niet? 

 Stel je voor dat iemand je vandaag zou vragen: ‘Ben jij een volgeling van Jezus?’ Wat 
zou je dan zeggen? 

 

Lees verder… 

Wat er aan vooraf ging… 
Lazarus en zijn zussen Marta en Maria waren goede vrienden van Jezus. Op een dag werd 
Lazarus ziek. Jezus was niet in de buurt en Hij ging niet langs totdat het te laat was – Lazarus 
was gestorven. Als Jezus er maar was geweest, dachten Marta en Maria, dan zou hij nog 
hebben geleefd. Toen Jezus aankwam, huilde iedereen en begon Jezus ook te huilen. 
Lees nu samen Johannes 11:38-44. 
 

Wat er daarna gebeurde… 

Veel mensen geloofden in Jezus, maar de Joodse leiders wilden Hem tegenhouden. Ze 
kwamen bij elkaar om plannen te maken om Jezus ter dood te veroordelen. 
 

Ontdek de Bijbel! 
Beantwoord samen de vragen op pagina 84 van het boek ‘Ontdekkingsreis door de Bijbel’. 
 

Bijbelse woorden toegelicht 
 
Marta en Maria De zussen leefden in Betanië, een dorp in de buurt van Jeruzalem. Jezus en 
zijn vrienden bezochten hen vaak om te eten en bij hen te logeren, dus Jezus kende hun 
broer Lazarus goed. 
 
Stank In warme landen beginnen dode lichamen snel te rotten. Marta wist dat haar broer al 
vier dagen dood was en dat zijn lichaam al aan het rotten zou zijn. Vandaar de stank. 
 
Tot leven gewekt Lazarus is een van de drie mensen die Jezus tot leven heeft gewekt. Er was 
ook de dochter van een man die Jaïrus heette en de zoon van een vrouw in het dorpje Naïn. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probeer het uit 

Maak een pop-up kaart. 
Print het sjabloon voor de pop-up kaart op stevig papier uit. Of print het op papier en plak 
het daarna op karton of stevig papier. 
Je hebt ook een schaar nodig, lijm en een bijbel. 
 

Sjabloon voor de pop-up kaart 

 
Volg de instructies op het sjabloon. 

 Knip het vierkant uit langs de dikke lijnen. 

 Vouw het vierkant langs beide stippellijnen middendoor. 

 Snijd het rechthoekje langs beide dikke lijnen los en vouw de stippellijnen zo dat het 
vakje omhoog komt. (Zie tekening) 

 Knip de strook met Lazarus uit. Plak de strook als een ring om het middenstuk, zodat 
hij gedraaid kan worden. 

 
Wat denk je dat de zussen tegen Jezus zeiden? Schrijf dat op de voorkant. 
In het midden schrijf je de woorden van Jezus uit Johannes 11:40: ‘Ik heb je toch gezegd dat 
je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 
 
Gebruik de pop-up kaart om het verhaal van Lazarus aan je vrienden en familie te vertellen. 
Toen Lazarus weer tot leven kwam, konden zijn vrienden en zussen hem zien. Wanneer 
christenen naar de hemel gaan, kunnen we hen niet meer zien. Maakt het verhaal van 
Lazarus het makkelijk voor ons om te geloven dat Gods kinderen voor eeuwig kunnen leven? 
Praat erover met een volwassene. 
 

Praten met God 

Er zijn kinderen die hulp nodig hebben, maar wij kunnen niet altijd direct iets doen om hen 
te helpen. We kunnen wel aan God vragen om hen te helpen. Hij belooft dat Hij naar ons zal 
luisteren. 
 
Pak een knuffellap of kruip lekker onder een deken of plaid. Praat met God over kinderen die 
zijn hulp nodig hebben en vraag Hem om hen te beschermen. 
 


