
 

  1 

Overweging 2e zondag van Pasen 

Lezingen: Handelingen 2,42-47 en Johannes 20,19-31 

 

23 april 2017       René Hornikx 

 

Goede mensen, 

Aan het evangelie van vandaag hebben we een vaste uitdrukking 

overgehouden, ‘de ongelovige Tomas’. We zeggen het tegen iemand die 

niet snel iets gelooft wat hem of haar verteld wordt, die niet gauw te 

overtuigen is. Als je zo genoemd wordt, klinkt dat niet als een 

compliment, eerder als een uiting van onvermogen. De uitdrukking ‘de 

ongelovige Tomas’, mag dan negatief klinken, ik voel me steeds meer in 

goed gezelschap bij Tomas.  

Geloven is voor mij niet het aannemen van waarheden op gezag van een 

ander. Geloven is voor mij leven vanuit vertrouwen in de liefde van God, 

die ik me eigen heb gemaakt en waaruit ik leef. Aan mij moeten jullie 

kunnen zien dat ik leef vanuit vertrouwen in God, vanuit zijn liefde voor 

iedereen. Ik wil steeds meer leren geloven met hoofd, hart en handen. 

Dat is voor mij het ideaal. Ik wil begrijpen wat er gezegd wordt, met mijn 

verstand, mijn hoofd. Wat ik begrijp wil ik me eigen maken zodat mijn ziel 

er vol van is, dat heeft met mijn emotie en mijn hart te maken. En 

tenslotte in mijn doen en laten, in mijn handelen en omgaan met mensen 

laten zien waarin ik geloof. 

 

Dit horen we ook heel duidelijk in de eerste lezing van vandaag. Hierin 

vertelt de evangelist Lucas ons over het leven van de eerste christenen. 

Het is een ideaalbeeld wat hij geeft van de eerste christelijke gemeenten 

in Jeruzalem. Deze eerste ideale christelijke gemeenschappen hebben 

maar heel kort bestaan. Met het groeien van de gemeenschappen, zo 

lezen we verder in de Handelingen, ontstaat er onenigheid. Met andere 

woorden hoe groter de gemeenschap wordt hoe moeilijker het in om het 

ideaal te benaderen. Waarom heeft Lucas ons dan die ideale beschrijving 

gegeven? Om ons te laten zien wat God van ons wil, hoe Gods Nieuwe 

wereld eruit ziet. Hoe de wereld eruit kan zien waarover Jezus in zijn 

leven heeft verteld en waarna Jezus heeft gehandeld. 

Een zin in de eerste lezing springt er voor mij uit. Dat is ook de kern van 

deze tekst: De leerlingen van Jezus ‘wijdden zich aan het onderwijs dat de 

apostelen gaven, bleven trouw aan het gemeenschappelijke leven en 

ijverig in het breken van het brood en in het gebed’. 

Om te leven zoals Jezus bedoelde, zien we deze concrete gemeenschap in 

Jeruzalem drie dingen doen. 
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Op de eerste plaats leggen ze zich toe op de leer van de apostelen of met 

andere woorden ze bleven leren. Ze legden zich blijvend toe om zich de 

leer/boodschap van Jezus eigen te maken. De leer kunnen we 

samenvatten met de gulden regel: ‘Wat je niet wilt dat u geschiede doe 

dat ook een ander niet’. Zo bleven ze elkaar bezielen, begeesteren en 

aanblazen. 

 

Op de tweede plaats bleven ze breken en delen zodat in hun 

gemeenschap niemand iets tekort kwam. Door te breken en te delen was 

er niemand die kon zeggen dat hij of zij iets moest ontberen. 

Op de derde plaats bleven ze trouw in het gebed. Ze bleven dus, als ik het 

populair mag zeggen in gesprek met zichzelf, elkaar en God. 

Door te leren, elkaar van dienst te zijn en te bidden/vieren ontstond een 

bezielde en bezielende groep mensen/gelovigen, die wat ze samen 

geloofden uitstraalden naar buiten. En dat had effect. De laatste zin van 

de eerste lezing is daarin duidelijk: ‘De Heer breidde hun kring dagelijks 

uit, steeds meer mensen werden gered.’  

 

 

Het is duidelijk dat zo’n ideale gemeenschap, zoals Lucas deze beschrijft 

niet vanzelf ontstaat. Om te zien hoe dat gegaan is, ga ik met jullie naar 

het evangelie van vandaag. Na de gewelddadige dood van Jezus waren 

zijn leerlingen ontredderd en verloren. Ze hadden verwacht dat Jezus een 

politieke leider zou worden die het land zou redden van de Romeinse 

overheersing en onderdrukking. Het liep totaal anders. Jezus werd 

vermoord. Stil trokken de leerlingen van Jezus zich na zijn dood terug. Ze 

zochten elkaar op. En opgesloten en afgesloten van de wereld, uit schrik 

voor de Joden, zaten ze op de eerste dag van de week stil en ontgoocheld 

bij elkaar. Wie het eerst begon te praten vertelt Johannes ons niet. Van de 

eerste schrik bekomen hebben ze verteld wat er de laatste dagen was 

gebeurd. Hoe Jezus werd veroordeeld, geslagen, zijn weg ging naar 

Calvarieberg en daar op het kruis stierf. Daarna ging het gesprek terug in 

de tijd. Ze vertelden wie Jezus voor hen was, wat hij deed, hoe hij sprak, 

mensen aanraakte, nabij was, liet opstaan uit vernedering. Door hun 

verhalen kwam Jezus voor hen tot leven. Hij stond op in hun hart. Ze 

voelden en hoorden Jezus tegen hen zeggen slalom, vrede. Heb vrede met 

de situatie zoals ze is, vrede met jezelf, vrede met elkaar. De verhalen 

van en over Jezus die ze elkaar opnieuw hadden verteld bliezen hen aan, 

gaven hen een nieuwe adem, gaven hen moed. Hen werd nog duidelijker 

wie Jezus voor hen geweest was en wat hij wilde. Ze vergaven hun 
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tegenstanders. Hoe meer ze konden vergeven, hoe groter hun liefde werd. 

Hoe meer kracht ze voelden van Jezus die steeds dicht bij hen was.  

 

 

Tomas was er op die eerste dag van de week niet bij. Hij had de 

gesprekken van zijn medeleerlingen van Jezus niet gehoord. Die vertelden 

Tomas wel dat ze Jezus hadden gezien en dat hij was opgestaan in hun 

hart. Maar Tomas kon het niet geloven. Eerst zien, zei Tomas en daarna 

kan ik het pas geloven. Jullie zeggen wel dat je de Heer hebt gezien? 

Waarom merk ik daar dan nog zo weinig van? Tomas neemt niet zomaar 

iets aan omdat de leerlingen hem dat vertellen. Hij wil het zelf horen, 

zien, ervaren en voelen. 

 

Acht dagen nadat de leerlingen van Jezus bij elkaar waren geweest, 

zonder Tomas, kwamen ze weer bij elkaar. Nu was Tomas er wel bij. Ze 

hadden nog niet zoveel vertrouwen dat de Joden hen met rust zouden 

laten. En dus sloten ze zich af en op. Het verwerken van wat er met Jezus 

gebeurd was, heeft tijd nodig. Eén gesprek is niet voldoende om het 

overlijden van een dierbare een plek te geven, te integreren in je leven en 

de lessen te leren die de overleden je nalaat. Dat was ook zo voor de 

leerlingen. Opnieuw beginnen ze te vertellen. Eerst de feiten, daarna de 

beleving van de feiten en hoe ze hiermee om moeten gaan/handelen. 

Tomas had wel begrepen wat de anderen hem vertelde over die eerste 

bijeenkomst. Maar Tomas zag hun enthousiasme van de ontmoeting met 

Jezus niet in hun houding. De vreugde van hun woorden zag hij niet terug 

in hun omgaan met elkaar.  

 

Al vertellend over Jezus stond hij ook in deze tweede bijeenkomst 

opnieuw op in hun hart en wenste hen shalom, vrede. Geen vrede zoals 

de wereld die geeft, die is meestal van korte duur en oppervlakkig. Jezus 

wenst hen innerlijk vrede met zichzelf, met elkaar en met God. In dit 

tweede gesprek waar Tomas bij is, voelt hij wat Jezus heeft doorgemaakt. 

Hij voelt de pijn en het lijden waar Jezus doorheen is moeten gaan. Hij 

ziet de angst van Jezus. Terwijl hij in het gesprek met de andere 

leerlingen het leven, lijden en sterven van Jezus opnieuw hoort, ziet, voelt 

en meemaakt, spreekt Tomas kort en kracht zijn geloof uit: ‘Mijn Heer! 

Mijn God!’ Tomas is niet langer ongelovig, maar gelovig. Door de verhalen 

heeft ook Tomas zich opnieuw laten aanblazen door de kracht van de 

Geest die van Jezus uitging. 

 



 

  4 

Van Tomas leer ik, dat geloven een persoonlijk zaak is. Pas als het geloof 

voor/in mij echt tot leven komt, pas dan kan in het aanvaarden en er 

vreugdevol van getuigen. Pas als ik me het geloof zelf heb kunnen toe-

eigenen, pas dan geloof ik. Dan kan ik met overgave vertellen over het 

geloof waaruit ik leef. Net zoals Lucas dat voor ons heeft duidelijk 

gemaakt met zijn beschrijving van de ideale gemeenschap in Jeruzalem, 

die door haar leven een levend getuigenis was van haar geloof in Jezus. 

Op het geven van een getuigenis komt het aan! 


