
 

 

Overweging 2e zondag van Pasen 

Thema: Eerst zien en daarna geloven! 

Lezingen: Handelingen 5,12-16 en Johannes 20,19-31 

Zondag 28 april 2019                              R. Hornikx 

 

Goede mensen, 

Vandaag horen we over een leerling van Jezus waar wij allemaal veel op 

lijken: Tomas.  

In de volksoverlevering wordt deze apostel ‘ongelovige Tomas’ genoemd. 

Hij wilde niet geloven dat Jezus uit het graf was opgestaan,  

tot hij het met eigen ogen gezien had. Eerst zien, moet Tomas hebben 

gedacht, en daarna geloven.  

Voor mij geeft het verhaal van Tomas de overgang aan van toen naar nu, 

naar ons. Wij hebben Jezus niet gekend. We hebben hem niet kunnen 

zien, aanraken. We hebben hem leren kennen door verhalen van anderen. 

Wij verkeren in dezelfde situatie als Tomas destijds.  

Hij was er niet bij. Tomas leeft tussen wat hij een week eerder had 

meegemaakt en de dromen van morgen. Omdat hij er even niet bij was. 

De opdracht van Tomas zit in zijn naam Didymus, wat tweeling betekent. 

Tomas moet het verhaal van de aardse Jezus verbinden met de verrezen 

Christus. 

 

Zo leven wij vandaag net als Tomas tussen de zekerheid van gisteren en 

de dromen van morgen. De kranten vertellen ons elke dag hoe het 

gisteren was. Diezelfde kranten zetten grote vraagtekens bij mensen die 

dromen over morgen.  

Het vraagteken geeft de twijfel aan. Komen die dromen wel uit? We willen 

het eerst allemaal nog zien! 

Wij leven in het ‘nu’. En dat wil zeggen dat we altijd leven in de spanning 

tussen de zekerheid van gisteren en de dromen, wensen en verlangens 

van morgen. 

 

In de tijd van Tomas, hadden de Schriftgeleerden het geloof voor morgen 

vastgelegd in een strenge leer.  

In die leer van de Schriftgeleerden was er geen ruimte voor dromen, 

wensen en verlangens. Morgen zal hetzelfde gebeuren als gisteren. En hoe 

mensen moesten geloven en leven was vastgelegd in vaste formules, 

geboden en verboden. Voor mensen die geloofden in een levende, 

liefdevolle God was de leer van Schriftgeleerden ondragelijk.  

Muren hebben de Schriftgeleerden gebouwd om het geloof. Voor hen was 

de traditie heilig. Voor mensen die eerlijk zochten naar antwoorden op 



 

 

nieuwe vragen was er geen ruimte. Dat was toen zo en dat is vandaag op 

vele plaatsen nog zo. De wet gaat vaak boven aandacht voor de 

dagelijkse zorgen van mensen. 

 

Jezus hoorde de zorgen van mensen, zag hoe ze eronder gebukt gingen. 

Hij ging naar mensen toe, luisterde oprecht naar hen.  

Dat waren de mensen toen niet gewoon, want de mensen moesten 

luisteren naar de Schriftgeleerden en niet anders om.  

En nu stond iemand op die aandacht had voor mensen. Die naar hen 

toekwam. Een verademing was het, een gevoel van bevrijding maakte 

zich van mensen meester.  

Voor Schriftgeleerden was Jezus een bedreiging. Voor Jezus was geloven 

in God niet te vatten in vaste formules. Geloven in God in steeds 

wisselende omstandigheden was voor Jezus een zoekproces.  

Jezus was in de ogen van de gezagsgetrouwen, een man met ketterse 

ideeën. Ze wilden hem graag kwijt om hun macht vast te kunnen houden. 

De overheden wisten gedaan te krijgen dat Jezus de doodstraf kreeg. Hij 

stierf aan het kruis. En hiermee dachten ze dat ze van hem af waren. 

 

Maar de Schriftgeleerden vergisten zich.  

Na zijn dood stond Jezus op in de gesprekken van mensen. Hij kwamen in 

hun midden. Door de liefde van Jezus voor Jezus werd Hij opgewekt.  

Zo leeft Jezus voort in harten van mensen. Hij verrees in de levende 

verhalen van zijn leerlingen. Hoe meer levende herinneringen de 

leerlingen van Jezus ophaalden hoe meer hijzelf tot leven kwam. 

Jezus stond op in hun hart. En zijn leerlingen vertelden ook dat Jezus in 

hun midden opstond. Ze zagen Jezus nu met nieuwe ogen. Ze zagen in 

wie Jezus was geweest en wat hij nu na zijn dood hun te zeggen had.  

 

Johannes schrijft over dit nieuwe inzicht over Jezus als volgt: ‘Op de 

avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de 

verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam 

Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u.’ (Johannes 

20,19) 

 

Tomas hoort ervan dat Jezus in hun midden was opgestaan. Dat kon niet, 

volgens Tomas. Alles was toch bepaald. Hij had gezien hoe Jezus werd 

gekruisigd en was gestorven. Hoe zou je op een andere wijze kunnen 

geloven dan het was vastgesteld? En nu vertellen zijn vrienden, dat Jezus 

in hun midden had gestaan en hen vrede had gewenst.  

 



 

 

Die wens mogen wij ook verstaan, zoals de leerlingen het hebben 

verstaan: dat we vrede hebben met het sterven van Jezus en dat we 

vrede hebben met onszelf. Dat we niet blijven rondlopen met gevoelens 

van schuld over wat er in het verleden is verkeerd gegaan. ‘Vrede zij U’, 

wil ook zeggen: alle schuld wordt van onze schouders genomen, het zij je 

vergeven. Vanaf nu mogen we opnieuw beginnen aan het waar maken van 

de droom van Jezus: dat alle mensen mogen leven in vrede met elkaar. 

Van de Schriftgeleerden mocht dit niet. En Tomas kan het niet geloven dat 

het waar is. Dat hij mag dromen en eraan werken om zijn droom waar te 

maken. 

 

Acht dagen na de eerste keer dat Jezus te midden van zijn leerlingen 

verscheen, is Tomas bij zijn vrienden en samen halen ze verhalen op van 

Jezus, hoe hij was, hoe hij sprak, wat hij deed …. Hoe het gegaan was 

met zijn veroordeling en kruisiging en hoe hij stierf. En terwijl ze 

vertellen, verhalen ophalen, staat Jezus op in hun hart en wenst hen 

vrede. Tomas komt tot inzicht en gelooft. Tomas gelooft in de opgestane 

Heer. Hij heeft ingezien dat de aardse Jezus en de verrezen Christus één 

en dezelfde is. 

 

Tomas is voor mij een modelgelovige. Hij heeft niet slechts gezien.  

Hij heeft ingezien dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Hij 

gelooft dat er geen weg naar vrede is zonder vergeving. En net als Tomas 

moeten wij ons aan de verrezen Christus overgeven en Hem volgen in zijn 

liefdevolle en dienstbare levenswijze. 

 

Wie geloof dat Jezus is opgestaan in zijn hart blijft opkomen voor de 

waardigheid van de mens. 

Wie in de opstanding gelooft, is opstandig als mensen onrecht wordt 

aangedaan. 

Wie in de verrezen Christus gelooft, leert dat je vrede leert hebben met de 

breuken in je eigen leven. Je beseft dat je niet altijd gedaan hebt wat je 

eigenlijk had moeten doen. 

Om te geloven in de verrijzenis van Jezus is zien niet voldoende.  

Er is liefde voor nodig om te leren inzien dat we leven in een gebroken 

wereld, er is moed nodig, overgave, wijsheid en deemoed.  

 

Ik geloof in de verrezen Jezus Christus die ook tot mij zegt ‘Wees niet 

langer ongelovig, maar gelovig’ en met Tomas spreek ik mijn geloof in 

Jezus uit: ‘Mijn Heer! Mijn God!’ 

Amen. 


