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Overweging 2e zondag na Pasen 

Thema:  Eerst zien en daarna geloven 

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

Zondag 24 april 2022   René Hornikx 

 

Goede mensen, 

We hebben allemaal mensen aan de dood verloren. 

Ik zeg verloren. Maar is dit wel zo? Zijn we mensen verloren aan de dood?  

Ik denk het niet. Als ik denk aan mijn vader, dan heb ik van hem meer geleerd 

na zijn dood dan toen hij nog leefde.  

En leer ik nog steeds van hem, hoewel hij jong is gestorven. En zijn verhaal is 

nog niet ten einde. Ik herinner me, hoe hij omging met dieren, met de natuur. 

Hoe hij verstild stond te kijken naar het groeiende graan op de velden of naar 

de varkens in de stal. Als hij verstild stond te kijken ging er rust en vrede van 

hem uit. Alsof hij me nu over de dood hen vrede toewenst en rust te midden 

van de hectiek van het leven. Iets van zijn wijsheid probeer ik door te geven in 

mijn omgaan met mensen. 

Toen mijn vader stierf, was ikzelf verloren. Iemand die me richting in het leven 

wees was niet meer. Een nieuw evenwicht moest ik zoeken. Dat had tijd nodig. 

 

En die verlorenheid herken ik ook bij de apostelen van Jezus in de eerste 

lezing.  

Ze hadden niet verwacht dat Jezus op deze gruwelijk wijze van het leven zou 

worden beroofd en aan hen ontrukt. Ze waren verloren, wisten niet goed wat 

ze moesten doen. Want de schrik zat er bij de apostelen goed in. Schrik, vrees 

en angst dat hen hetzelfde lot zou treffen als Jezus.  

Wat hebben ze toen gedaan? Ze hebben zich samen met Maria, de moeder van 

Jezus, opgesloten. Afgesloten van de buitenwereld hebben ze een tijdlang bij 

elkaar gezeten. En al vertellend over Jezus stond hij langzaam op in hun hart. 

Hij was dood, maar zijn verhaal was nog niet afgelopen. Toen ze vol van hem 

waren gooiden ze de deuren waar ze verbleven open. Ze konden niet meer 

zwijgen. Ze wilden iedereen laten weten wie Jezus voor hen was. In de eerste 

lezing van vandaag horen we dat ze vooral handelden, mensen hielpen en 

nabij waren. Hun geloof en vertrouwen in Jezus werd zichtbaar in hun daden. 

En de mensen die zagen wat ze deden kregen grote waardering voor hen.  

Hun manier van leven en omgaan met elkaar en met mensen trok anderen 

aan, inspireerden hen. Mensen sloten zich bij hen aan. De beginnende 

gemeenschappen rond Jezus Christus groeiden.  

 

Wij zouden ook wensen dat geloofsgemeenschappen groeien. Maar helaas. 

Vorige maand is via een landelijk onderzoek duidelijk geworden dat er in 

Nederland meer niet-gelovigen zijn dan gelovigen. Dat hoeft ons niet te 

verwonderen.  



 

  2 

Al jaren horen we dat het aantal gelovigen daalt. Kerken lopen leeg, financiën 

krimpen, kerkgebouwen krijgen een andere bestemming. Ik hoor een pastoor 

nog zeggen: ‘Wat moet ik doen om mijn krimpende gemeenschap nieuw leven 

in te blazen?’ De eigenlijke vraag van deze pastoor luidt: Hoe krijg ik weer 

meer mensen op zondag in de kerk? Een vraag die ik vaak heb horen stellen.  

 

In dit verband herinner ik me een mooi Chinees spreekwoord: 'Als je aan het 

gras trekt om het sneller te doen groeien, blijft er niets over.’ Gras groeit in 

het verborgene door goede voeding. Zou hierin niet het antwoord verscholen 

liggen voor de pastoor en voor ons. Ik denk het wel.  

Als ik terug ga naar het eerste lezing van deze zondag dat zie ik dat het eerste 

wat de apostelen van Jezus deden, was om samen te zoeken naar hetgeen 

Jezus voor hen betekende. Om zich zijn boodschap en opdracht eigen te 

maken.  

Om vervolgens vanuit die inspiratie of spiritualiteit van Jezus te leven en te 

werken. Dat samen zoeken of beter samen leren wie Jezus is, zorgt voor 

eensgezindheid. Eensgezindheid schept vertrouwen in Jezus boodschap, in 

God, in elkaar en in jezelf. Vanuit het samen leren, het samen onderzoeken 

wie Jezus voor je is, is het mogelijk de boodschap van Jezus voor te leven.  

En dat zoeken naar de betekenis van Jezus voor je leven gaat niet altijd 

vanzelf en automatisch. Het gaat gepaard met twijfel en onzekerheid. Dat 

horen we in het evangelie over Tomas. Tomas is een voorbeeld voor mij. Ik 

heb Jezus niet gekend en niet gezien en toch vertrouw ik er op dat zijn leven 

en verrijzen mij de richting wijst naar waarachtig leven, naar leven zoals God 

het wil: ‘niet mijn wil, maar uw Wil geschiede'. Twijfel hoort nu eenmaal bij het 

leven van ons mensen. Zekerheid hebben we nooit.  

Behalve die ene zekerheid dat God ons nooit aan ons lot overlaat. Hij houdt 

van ieder van ons en in zijn hand zijn wij geborgen. Of zoals we lezen in 

Deuteronomium (Dt 32,11)1: ‘God draagt ons op adelaarsvleugels’. 

 

Wat staat ons als gemeenschap Augustinus te doen?  

In het spoor van de eerste leerlingen ons blijven afvragen wie Jezus voor ons 

is, om eensgezind de boodschap van Jezus te leven. Mensen erkennen dan in 

ons eerlijkheid en rechtschapenheid. Die eerlijkheid doet hen nadenken.  

 

Niet iedereen hoeft even hard zijn best te doen. Van een Duitse Lutherse 

theoloog heb ik geleerd: ‘Als één persoon uit de gemeenschap leert, dan leert 

de hele gemeenschap.’ En van aartsvader Abraham heb ik geleerd dat één 

rechtvaardige de hele wereld kan redden (Genesis 18, 16-33). 

 
1 Gezangen voor Liturgie, nummer 594 
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En nu hoor ik jullie zacht denken hoe werkt dat dan? En daarover heb ik een 

mooi verhaal. Het heeft als titel: De Messias in ons midden2 

 

In een abdij die moeilijke tijden doormaakte, woonden nog slechts vijf 

monniken, de abt en vier anderen, allen boven de zeventig. De zaak stond op 

uitsterven. In zijn nood besloot de abt de raad in te winnen van een rabbi die 

in de buurt woonde. Wellicht dat deze hem van advies zou kunnen dienen, 

waardoor de abdij gered kon worden.  

De rabbi verwelkomde de abt hartelijk, maar toen deze hem het doel van zijn 

bezoek had uitgelegd, zei de rabbi: ‘Ik weet hoe dat is. De Geest is uit de 

mensen verdwenen. Hier in de stad is het hetzelfde liedje. Er komt haast geen 

mens meer naar de synagoge’.  

En de oude abt en de oude rabbi weenden samen. Daarna lazen zij enige 

paragrafen uit de Thora en spraken zachtjes over diepe dingen. Maar toen voor 

de abt de tijd kwam om afscheid te nemen, herhaalde hij nog eens zijn vraag: 

'Is er dan werkelijk niets dat u mij zou kunnen zeggen, dat mijn stervende 

kloostergemeenschap kan redden?’ 

‘Nee, het spijt me’, antwoordde de rabbi, ‘alleen misschien dit: Eén is de 

Messias!’  

In de dagen, weken, maanden die hierop volgden, dachten de monniken 

hierover na en vroegen zich af of de woorden van de rabbi een zin konden 

hebben. Voor ieder van hen viel wel wat te zeggen als mogelijke Messias, maar 

echt overtuigend was eigenlijk niemand. En de rabbi kan zeker mij niet hebben 

bedoeld. Ik ben ten slotte maar een doodgewoon mens. Maar stel je voor dat 

hij tóch mij bedoelt? Stel dat ik de Messias ben? O God, alstublieft niet ik. Ik 

kan toch onmogelijk zoveel waard zijn in uw ogen. Of toch? 

 

En terwijl zij zo nadachten, begonnen de monniken als vanzelf elkaar met 

buitengewoon respect te behandelen, voor het geval de ander de Messias zou 

kunnen zijn. En met het oog op die minieme kans, dat elk van de monniken 

zelf de Messias zou kunnen zijn, begonnen ze zichzelf met bijzondere 

hoogachting te behandelen. En de mensen, die kwamen om te genieten van de 

schoonheid van de abdijkerk en gebouwen, voelden de uitstraling van 

buitengewoon respect die de vijf monniken begon te omgeven. De sfeer van de 

abdij was ermee vervuld, en het was geen wonder dat er jongeren kwamen om 

zich bij hen aan te sluiten. 

 
2 Hornikx, R., Een huis vol verhalen, 2003 


