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Johannes 20:19-29    
 
Er zijn mensen die elk boek over Jezus dat verschijnt, onmiddellijk aanschaffen. 
Van elke theorie, van elke fantasie in dat verband nemen ze kennis. 
Er is niets mis mee, waarom zou dat niet mogen? 
Zo zijn er ook mensen die theologie gaan studeren en hun werk maken van het 
bestuderen van de bijbel, het evangelie en dus ook het leven van Jezus. 
En ook daar is niets op tegen. 
Maar wie dat doet in de hoop nu eindelijk zekerheid te krijgen, grond onder de 
voeten, bewijs dat het allemaal klopt, die koestert een illusie. 
Want niet voor niets zegt de Prediker: hoe groter de kennis, hoe groter het 
verdriet . 
Immers, wie meer kennis verzamelt, komt ook meer te weten van dingen, die 
je liever niet zou willen weten, maar dat kun je niet meer ongedaan maken. 
En ook ontdek je steeds beter wat je allemaal niet weet en nooit zult weten. 
 
In het evangelie komen we Thomas tegen. 
Niet een ongelovige, maar iemand die niet alles voor zoete koek aanneemt. 
Iemand die niet bij voorbaat bereid is om te geloven, helemaal zonder 
garanties. 
Daarin is hij niet anders dan de anderen en dan wij. 
Hij wordt niet voor niets een van de twaalven genoemd, omdat zij het  –net als 
hij- vaak laten afweten en blijken niets van Jezus begrepen te hebben. 
 
Het is ook niet zo dat de anderen nu zo nadrukkelijk tegenover Thomas worden 
geplaatst als de gelovigen tegenover de ongelovige, de twijfelaar. 
De lezing van vandaag bestaat eigelijk uit twee gedeelten, die niet per se met 
elkaar verbonden hoeven te zijn.  
Opstanding wordt in die twee gedeelten onder verschillende gezichtshoeken 
besproken. 
In het eerste gedeelte verschijnt Jezus in het midden van zijn leerlingen.  
De deuren zijn gesloten uit terechte angst voor arrestatie.  
Gesloten deuren, en toch is Jezus er zo maar.  
Het is een van de vele manieren waarop in de evangeliën wordt aangegeven 
dat opstanding niet hetzelfde is als “er is niets gebeurd, we gaan gewoon weer 
verder, waar we gebleven waren.” 
Wel wordt duidelijk gemaakt dat de Opgestane dezelfde is als de gekruisigde 
(daarom wordt er gesproken over zijn wonden), maar Hij is toch ook anders, 
komt uit een andere werkelijkheid. 



En in een paar woorden vertelt Johannes hoe opstanding betekent dat het 
werk van Jezus doorgaat. 
Dat zijn leerlingen moeten gaan doen wat Hij deed, en dat Hijzelf hun daarvoor 
de kracht en de Geest geeft. 
Als Jezus op hen ademt, klinkt dat als een refrein van Genesis, waar God de 
mens de levensadem inblaast.  
Opstanding betekent dat mensen opstaan en Jezus’ werk gaan overnemen, 
door zijn Geest met Hem verbonden.  
Mensen worden nieuwe mensen, zoals de profeten ooit beloofden.  
Nieuwe mensen die op hun beurt anderen gaan spreken over Gods nieuwe 
wereld over vergeving. 
En dat geldt niet alleen voor de directe leerlingen van Jezus, maar voor heel zijn 
gemeente. 
 
Maar zo gemakkelijk is dat niet altijd, want op basis waarvan doe je dat? 
Voor die eerste leerlingen lijkt dat heel gemakkelijk, zij “zagen” Jezus, wat dat 
zien dan ook mag betekenen. 
Maar zou dat wel waar zijn, dat het zo gemakkelijk is? 
Zou niet juist daarom dat verhaal van Thomas erachteraan komen? 
Thomas die –zoals het evangelie vertelt- er niet bij was op de eerste 
zondagavond na Jezus´ verrijzenis. 
Die dus staat voor ons allemaal, en ook al voor de gemeente van Johannes’ 
dagen, die geen van alle Jezus konden zien of aanraken. 
Thomas wil zien, aanraken, controleren, overtuigd worden. 
Zoals ook velen vandaag heel sterk de neiging hebben om alleen maar te 
geloven, wat bewezen kan worden.  
 
Als Jezus opnieuw verschijnt, een week later, is Thomas erbij. 
Na zijn groet richt Hij zich speciaal tot Thomas met de uitnodiging om zijn 
wonden te bevoelen, maar vooral om niet ongelovig, maar gelovig te zijn. 
Want kritische vragen stellen mag en twijfel is geen zonde, maar uiteindelijk is 
geloven uiteindelijk altijd weer: je overgeven. 
Jezus gaan volgen en met Hem op weg gaan, ook al staan er nog zoveel vragen 
open. 
 
ds. Ed de Bruin. 
 
 
 


