
Bethanië 1 

Jaap Zwitser 

Bethanië 
Genade voor armen 

‘Want u kent de genade van onze Heer Jezus Christus, dat Hij, terwijl Hij rijk was, 
ter wille van u arm is geworden, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden’ 

2 Korinthiërs 8:9 
 

 

Op nog geen drie kilometer afstand van Jeruzalem, dichtbij de Olijfberg, lag 
Bethanië. Tijdens Zijn rondwandeling op aarde heeft de Heer Jezus heel wat 
plaatsen bezocht, maar in het dorp Bethanië kwam Hij blijkbaar heel graag. Wat 
was de reden voor Hem om regelmatig naar dit dorp te gaan? Wat was er zo 
aantrekkelijk aan Bethanië? Als wij afgaan op de betekenis van de plaatsnaam, zou 
je er op het eerste gezicht goed aan doen ergens anders te gaan wonen. Bethanië 
kan immers ‘huis van armen’ betekenen. Of was dit nu juist de reden waarom de 
Heer Jezus een voorliefde had voor deze plaats? Waarom was Hij naar deze aarde, 
en dus ook naar Bethanië, gekomen? Juist om het verlorene te zoeken en te 
behouden, om armen rijk te maken!   

Niet alle inwoners van Bethanië zaten op de Heer Jezus te wachten. Zij hadden 
andere interesses en daarom geen belangstelling voor Hem. Heel anders was het 
bij Martha, van wie wij lezen dat zij Hem in haar huis ontving (Luk. 10:38). Ook een 
man, een zekere Simon, die melaats was geweest, had de deur van zijn huis voor 
Hem geopend (Matt. 26:6). Evenals de evangelist Johannes konden zij ervan 
getuigen dat de Heer Jezus onder hen had gewoond en dat zij Zijn heerlijkheid 
hadden aanschouwd, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol 
van genade en waarheid (Joh. 1:14). Volgens Paulus heeft dit een enorm effect: ‘Wij 
allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, 
worden naar hetzelfde beeld veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid, als door 
de Heer, de Geest’ (2 Kor. 3:18).   
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Zeker vier personen in Bethanië zagen dus uit naar de Heer Jezus: Martha, haar zus 
Maria, haar broer Lazarus en Simon, de melaatse. En het was wederkerig: de Heer 
Jezus zag ook naar hen uit. Zij vonden het een feest als Hij bij hen kwam, en Hij 
vond het fijn naar hen toe te gaan en bij hen te zijn. Zij waren met hun harten aan 
elkaar verbonden: zij hadden een hartelijke verbinding, een persoonlijke relatie. 
Salomo had vastgesteld: ‘Een man die vrienden heeft, kan het slecht vergaan, maar 
soms is er een echte vriend die meer toegewijd is dan een broer’ (Spr. 18:24). En 
zo was het in Bethanië! De vijf Bijbelgedeelten waarin Bethanië een rol speelt, 
maken duidelijk hoezeer men elkaars aanwezigheid op prijs stelde.  

Aan de voeten van de Heiland, luisterend naar de Heer  

(Lukas 10:38-39) 

Tijdens één van Zijn reizen kwam de Heer Jezus in Bethanië en werd Hij door 
Martha ontvangen in haar huis. Naast Zijn reisgenoten waren er ook anderen 
aanwezig, van wie Maria en Lazarus met name genoemd worden. De Heer neemt 
het woord, de aanwezigen luisteren naar Hem, terwijl zij aan Zijn voeten zitten. Wat 
een tafereel! Wat moet de Heer Jezus hiervan genoten hebben! Mensen die tijd en 
belangstelling voor Hem hadden en aandachtig luisterden naar wat Hij te zeggen 
had.   

Wat hebben deze mensen het geweldig met Hem gehad! Om jaloers op te worden, 
dit luisteren naar Zijn stem! De ontmoeting vond plaats in een sfeer van liefde, 
respect en waardering. In een dergelijke sfeer komt een vermaning altijd goed over. 
Martha attendeerde de Heer op haar zuster Maria. Zij kon toch wel even helpen in 
de keuken! Maar de vriendelijke correctie aan het adres van Martha zorgde niet 
voor onvrede. Martha wist: als Hij het zegt, is het goed.   

Lazarus van Bethanië was ziek  

(Johannes 11) 

De Heer Jezus kreeg een boodschap van Martha en Maria: ‘Heer, zie, hij die U 
liefhebt, is ziek’. De reactie van de Heer was: ‘Deze ziekte is niet tot de dood, maar 
ter wille van de heerlijkheid van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt 
wordt’. De Heer had Martha en haar zuster en Lazarus lief! Hij zei dat Lazarus sliep, 
maar Hij spreekt eigenlijk over zijn dood. Lazarus is gestorven en naar later blijkt, is 
hij ook al begraven.  
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Lazarus was al vier dagen in het graf. ‘Waar hebt u hem gelegd? Heer, kom en zie’. 
De Heer was ontroerd en weende. Als de Opstanding en het Leven stond Hij bij het 
graf van Lazarus, de gestorvene. De omstanders zullen die dag de heerlijkheid van 
God zien, als zij tenminste geloven dat God de Heer Jezus heeft gezonden! Lazarus 
verlaat op het bevel van de Heer het graf en komt naar buiten. Het zien van de 
levende Lazarus strekt tot eer en verheerlijking van de Heer Jezus. ‘Oneindige 
liefde, hoe rijk maakt U toch’!  

Een maaltijd voor Hem  

(Johannes 12:1-8; Mattheüs 26:6-13) 

Zes dagen voor het Pascha (dus op de eerste dag van de week, waarin ook de 
kruisiging plaatsvond), was de Heer Jezus te gast in Bethanië, in het huis van Simon 
de melaatse. Als wij de kring van de aanwezigen rondkijken, ontdekken wij nog 
meer gelovigen: de discipelen, Martha, Maria en Lazarus. Zij hebben het in hun hart 
voor Hem een maaltijd klaar te maken. Hij is vandaag het Middelpunt. Martha 
dient, Lazarus ligt met Hem aan en Maria zalft Zijn voeten en Zijn hoofd met 
kostbare nardusbalsem. De zusters en hun broer brengen hierdoor drie geweldige 
geloofszaken tot uitdrukking: (1) dienst, (2) gemeenschap en (3) aanbidding.   

De geur van de balsem (gemaakt van kostbare, onvervalste nardus) vervulde het 
huis van Simon. De Heer waardeerde deze uiting van genegenheid: ‘Zij heeft een 
goed werk aan Mij verricht, zij heeft dit gedaan (bewaard) voor de dag van Mijn 
begrafenis’. David maakt al melding van dergelijke ontmoetingen: ‘Zie, hoe goed 
en hoe liefelijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen, daar gebiedt de 
Heere de zegen’ (Ps. 133).  

Lazarus en Simon worden op een speciale manier aangeduid: Lazarus de 
gestorvene, en Simon de melaatse. Lazarus was gestorven, maar nu is hij weer in 
levenden lijve aanwezig! Simon was melaats, maar nu is hij gezond en wel de 
gastheer in zijn eigen huis! Deze twee personen zorgen voor nog meer glans en 
bewondering voor de Heer Jezus, want beiden maken deel uit van Zijn heerlijkheid. 
Dood (Lazarus) en ten dode opgeschreven (Simon): arme, verloren mensen, maar 
nu gered en rijk gemaakt door Hem!  

Even op adem komen in Bethanië  

(Mattheüs 21:12-17) 
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Op de tweede dag van de week waarin de kruisiging plaatsvond, bezocht de Heer 
de tempel. Hij trof hier geen ‘huis van gebed’ aan, maar een plaats waar men 
handel dreef met duiven en waar geldwisselaars hun werk deden. Zowel kopers als 
verkopers worden door Hem uit de tempelgebouwen verdreven. Weg hiermee! 
Gods huis is geen rovershol. Blinden en kreupelen die voor Hem naar de tempel 
gekomen zijn, worden echter genezen. De priesters en de schriftgeleerden zien de 
wonderen die Hij doet en zij horen kinderen roepen: ‘Hosanna voor de Zoon van 
David’. Redenen genoeg om Hem hierop aan te spreken.   

De Heer heeft het ook gehoord en vraagt of zij nog nooit Psalm 8 hebben gelezen: 
‘Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament 
gelegd, omwille van Uw tegenstanders’ (Ps. 8:3). Dan verlaat Hij deze 
tegenstanders, en de tempel. Een verdrietige dag voor Hem! Totaal geen begrip of 
waardering. Hij verlaat Jeruzalem, en gaat naar Bethanië. Daar zijn enkele mensen 
die Hem wel waarderen en Hem hartelijk ontvangen. Daar kan Hij de 
teleurstellingen van vandaag aan de kant leggen en tot rust komen.  

Opgenomen naar de hemel, maar Hij komt terug  

(Lukas 24:50-53) 

Nadat de Heer Jezus aan de discipelen is verschenen na Zijn opstanding, leidt Hij 
hen uit naar buiten, tot aan Bethanië. Terwijl Hij hen zegent, wordt Hij door een 
wolk opgenomen in de hemel. Twee engelen laten weten dat Hij op dezelfde wijze 
zal terugkomen, zoals zij Hem naar de hemel hebben zien gaan. De discipelen 
aanbidden Hem, en zij keren terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Zij – en wij 
– mogen de levende en waarachtige God dienen en Zijn Zoon uit de hemelen 
verwachten.   

Hij komt terug. Wat een dag zal dat zijn voor ons, maar vooral voor Hem! Zuster 
Margot Alt (1883-1962) heeft een prachtig lied gemaakt over haar omgang met de 
Heer en het vooruitzicht van elk kind van God. Zij heeft de Heer gediend op Java en 
werd geconfronteerd met ontbering, malaria en de dodencel. Haar zicht op de Heer 
bleef ondanks deze moeilijkheden helder: ‘Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luisteren naar Zijn liefdestem’, dichtte zij in het bekende lied ‘Lichtstad met uw 
paar’len poorten’. Uiteindelijk gaat het om Hem, want Hij zal verheerlijkt worden 
in Zijn heiligen en bewonderd worden in allen die geloofd hebben. 

 

Vol verwachting blijf ik uitzien 
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tot die dag eens dagen zal, 
dat de Heiland op de wolken 

weerkomt met bazuingeschal. 
Wat een vreugde zal dat wezen, 
als mijn oog Hem schouwen mag 

en mijn oor Zijn stem zal horen 
op die grote blijde dag! 
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