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Als onheil en ellende ons treffen, lieve vrienden, dan zoeken we steun en troost bij elkaar. Dat deden 

de volgelingen van Jezus ook na het debakel van Goede Vrijdag. Toen was heel hun wereld, hun hoop 

en verwachting in elkaar gestort. Toen had die grote steen voor Jezus' graf een punt gezet achter hun 

droom voor de toekomst, achter hun optimisme, achter hun leven. Ze zochten steun bij elkaar, maar 

wat voor troost hadden ze elkaar kunnen geven. Ze hadden toch niets meer te bieden. Schuldbewust 

en terneer geslagen zaten ze bij elkaar. Een van hun vrienden had Jezus verraden en in uitzichtloze 

wanhoop zichzelf van het leven beroofd, een uit hun eigen groep. En hun leider en woordvoerder 

had Hem verloochend. Tot drie maal toe verkondigd dat hij Jezus niet kende, niet bij Hem hoorde, 

niets met Hem te maken had. En allen hadden het op een lopen gezet toen de troep van de 

tempelwacht Jezus arresteerde. Wat hadden ze elkaar nu te bieden? Maria met een paar 

vriendinnen, en Johannes de apostel, hadden van 'n afstand Jezus' dood mee geleefd en gezien waar 

Hij begraven was. Maar zelfs zij konden niets aandragen dat allen had kunnen troosten. Ziedaar de 

jonge kerk zonder Jezus. Zo ziet de wereld er uit zonder God. 

En dan staat Jezus in hun midden. Alles verandert. De deuren waren dan wel gesloten, maar Hij was 

toch in hun midden. Zijn vredegroet klinkt en neemt van hen weg hun wanhoop en angst. Ze 

herkennen Hem aan zijn stem en ze herkennen Hem aan de wonden die zijn lichaam tekenen. Het is 

diezelfde Jezus, die kortgeleden nog aan het kruis geleden heeft. Er is geen twijfel mogelijk. Hij kán 

het natuurlijk niet zijn, want Hij is dood en begraven. En toch, Hij is het en zijn vredegroet is balsem 

voor hun zielen. Het is Jezus, maar toch ook weer niet. Het is Jezus 'de Heer'. Hun angst slaat om in 

vreugde. Al het kwaad dat ze hebben gedaan en geproefd, de duisternis die bezit van hen had 

genomen, die heeft dus niet het laatste woord. Vreugde neemt bezit van hun hele wezen. Hun angst 

slaat om in een onstuitbaar verlangen om het iedereen te gaan vertellen: Dood heeft niet het laatste 

woord. Duisternis is niet het einde. Schuld smelt weg in Gods barmhartigheid. Ziedaar de jonge kerk 

mét Jezus. Zo kan onze wereld zijn mét God. 

Tomas was er niet bij. Hij dwaalt nog rond in duisternis. En als hij bij zijn vrienden terug komt dan valt 

hij binnen in hun enthousiasme. Kom op, wat 'n onzin! Je hebt het toch allemaal gezien. Dood is dood 

en begraven is uit. Maak het de kat wijs, maar mij niet! De balsem had zijn ziel nog niet gezalfd. De 

wonden van zijn hart waren door Jezus' vredegroet nog niet geheeld. Hij zat nog vast in zijn 

ongelooflijke pijn. Geen troostend woord, geen vriend, geen lieve vrouw kon hem bereiken. 'Zolang 

ik Jezus niet heb, zijn wonden niet zie, zijn zijde niet kan aanraken, zolang blijf ik liever dood'. 

Maar dan staat Jezus daar weer. De deuren waren nog steeds gesloten. Alle angst was nog niet 

bezworen en Tomas was er deze keer bij. Weer klinkt die vredegroet, die leven wekkende, 

vergevende, barmhartige groet. En weer zijn er die wondetekenen, die niet weg gaan, nooit weg 

zullen gaan ten teken dat de gekruisigde leeft. En Tomas hoort zichzelf weer driftig verklaren: 'Zolang 

ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn hand in zijn zijde kan leggen zal ik niet 

geloven'. Maar Jezus nodigt hem persoonlijk uit. Kom! Zie!, Raak aan! En wees niet langer ongelovig 

maar gelovig. En Tomas verrijst mét zijn verrezen Heer: 'Mijn Heer en mijn God' welt op uit zijn hart. 

De hardheid van zijn gemoed is verzacht. Hij geeft het leven en de vreugde weer toegang tot zijn ziel 

en wordt op zijn beurt steunpilaar van de jonge kerk. De traditie zegt dat hij de blijde boodschap tot 

in India heeft verkondigd, waar groepen christenen zich beroepen op zijn prediking. Zo kan het gaan 

als mensen Jezus toelaten in hun leven. Zo hebben wij getuige mogen zijn van de vreugde van onze 

geloofsleerlingen, die in de Paasnacht door doop en/of vormsel Jezus in hun leven hebben 

verwelkomd en door Hem zijn verwelkomd in zijn vriendenkring. 



Het beeld dat het evangelie schetst is eigenlijk heel simpel. Zonder Jezus zijn wij overgeleverd aan 

onze beperktheid, onze kleinheid, onze angsten en onmacht. Zonder Jezus wordt ons leven nooit 

leven, enkel overleven. Zonder Jezus wordt zelfs onze kerk een lege, troosteloze huls, waar 

machtsspelletjes en veroordelingen, gelijkhebberij en uiterlijk vertoon de sfeer bepalen. Mét Jezus 

verandert alles totaal. Mét Jezus wordt ons vrede toegezegd. Met Jezus wordt zijn Geest over ons 

uitgestort en wordt ons zozeer vergiffenis geschonken dat ook wij op onze beurt elkaar kunnen 

vergeven. Mét Jezus oefent niemand macht uit over een ander, maar wie in die kring groot mag zijn 

zal dienaar van allen worden. Mét Jezus wordt onze kerk tot Kerk, waar plaats en barmhartigheid is 

voor ieder. Een gemeenschap getekend door de vreugde, die ook de leerlingen bezielde toen zij de 

Heer zagen. Dat is ook de opdracht die Jezus aan zijn leerlingen gaf na zijn verrijzenis: Trek er op uit 

en sticht dat soort kerken. 

En wat me dan tenslotte bij onze evangelieverhalen zo opvalt, bij die verhalen over de verschijningen 

van de verrezen Heer in de kring van zijn leerlingen; wat mij opvalt is dat er steeds wordt verteld dat 

Jezus komt, maar nooit dat Hij weer weg gaat. Blijkbaar doet Hij dat ook niet. De verrezen Heer blijft 

gewoon bij ons. Wij mogen Hem steeds weer herkennen bij het breken van het brood. Wij mogen 

zijn stem horen in de lezingen uit de Schrift. Wij mogen ook vandaag nog zijn vergeving vragen en 

ontvangen en steeds weer deel krijgen aan zijn Heilige Geest. We moeten gewoon de Heer blijven 

zoeken. Hem uitnodigen en een plaats geven in ons leven. Ons laten bezielen door zijn Geest, en 

leven volgens zijn geboden. Zonder Jezus is het allemaal niks, maar mét Hem kunnen we leven in 

vrede en in de vreugde van onze God, 

Amen. 


