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OVERWEGING 

 

Lieve mensen, broeders en zusters, 
 
We horen in deze weken prachtige verschijningsverhalen.  Ook vandaag.   
Het eerste deel van het verhaal vertelt ons hoe Jezus zijn leerlingen tegemoet komt, 
als zij op de eerste dag van de week rond brood en beker bij elkaar zijn. 
Hij breekt zo door de dichte deuren van hun angst heen. Ze weten hem aanwezig. 
Midden tussen hen staat hij,  en wenst hen ‘vrede’ sjaloom. 
Dat is een groet die meer is dan het verlangen naar veiligheid, al is dat niet onbelangrijk. 
Dat weten we weer al te goed sinds de aanvallen op de Oekraïne. 
Die groet verwijst  vooral naar de aanvaarding van wat is, Jezus’ lijden en dood, als weg ten leven. 
Die vrede, dat is zijn diepste wezen! Wie zou hem dan niet herkennen? 
In tranen, maar ook in het besef dat zijn liefde ook over de dood heen met hen meegaat. 
Zo worden de leerlingen in het gemis gevoeddoor de aanwezigheid van hun Heer. 
   
Maar dit verhaal is niet alleen opgeschreven om over ‘toen’ te vertellen. Het is vooral verteld  om door de 
eeuwen heen voor mensen die er niet bij waren, een bron van hoop te zijn voor allen die het horen. 
                        
 
Namen zijn in de bijbel bijna altijd boodschappers van de essentie van het verhaal. 
Zo ook vandaag, nu de naam van Thomas klinktDie naam betekent ‘tweeling’. 
Dat is toch een wonderlijke naam, hier in het verhaal. Wat zegt die naam hier? 
Mensen verwachten bij het zien van een tweeling  gelijkenis aan te treffen, sterker nog,  
ze verwachten dat de twee elkaars evenbeeld zijn.  
Daarnaast vertelt het verhaal dat Thomas er niet bij was toen Jezus aan de zijnen rond de tafel verscheen. 
Thomas is iemand die het – net als wij -  van horen zeggen moeten hebben. 
Dat idee: ’iemands evenbeeld zijn’ mogen we hier dus op onszelf betrekken:  
Thomas is ons evenbeeld: de mens die er niet bij was en toch gelovig zoekt naar nieuw leven! 
Thomas  -  u en ik - wil dat niet doen op basis van overlevering alleen, op wat ànderen zeggen. 
Nee, op grond van wat hij ziét en meemaaktop grond van tastbare ervaring, wil hij - willen wij ons -   
aan de Heer toevertrouwen. 
Thomas wil daarbij niet voorbij gaan aan wat er is gebeurd: 
Het is niet zoiets als:   drie dagen geleden was het Goede Vrijdag,  nu is het Pasen, Hij leeft Alleluia! 
U hoort het, mijn alleluia klinkt niet overtuigend.  
Thomas beseft dat Jezus aan zijn engagement met de wereldgewond is geraakt en er tenslotte aan is 
gestorven. 
Goede Vrijdag en Pasen zijn delen van een en dezelfde geloofservaring: de Opgestane is een Gewonde! 
Juist daaraan is hij te herkennen. 
Wie zich met Pasen niet verbindt aan het lijden van de wereld heeft Christus niet begrepen. 
Anders gezegd: het Paasfeest sluit het engagement in met hen die lijden onder ziekte, onbegrip, afwijzing, 
kwaadaardigheid en oorlog. De weg naar een leven met de levende Christus  is de weg  van de ontmoeting 
met de lijdende mens, als iemand waarin wij God en Christus mogen ontmoeten als de Nabije. 



2 

 

Daarom ook roept Thomas  dat hij Jezus niet als de Verrezene zal erkennen als hij zijn pijn, zijn wonden niet 
aan kan raken. Een krachtiger getuigenis van zijn geloof lijkt mij niet te geven. 
 
Een week later, op de achtste dag gebeurt dat. 
Jezus zegt tegen Thomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, leg je hand in mijn zij. En geloof!! 
Ofwel: raak mijn pijn aan, verbind je met mijn lijden en dat van anderen. 
Daarin zul je mij herkennen, daarin zal je God zien! Vertrouw je toe, met alle vragen die het leven brengt. 
Dan zul je leven!! 
Thomas herkent dat en drukt dat uit met de woorden: ‘mijn Heer en mijn God, 
Hij spreekt er mee uit dat  voor hem de weg van Jezus Messias leidend is voor zijn leven. 
En wat herken ik dat! 
Ik ben zelf het meest gelukkig geweest op de momenten dat ik de moed had me te verbinden aan de pijn 
van anderen, daarvoor risico’s durfde te nemen daarmee iets bereikte. Dat is voldoening en vreugde 
proeven, door lijden heen. 
 
De eerste Christengemeente trok uit die ervaring krachtige conclusies, zo vertelt het boek Handelingen: 
Ze deelden brood en wijn, maar ook hun hele hebben en houden, hun ziel en zaligheid, opdat àllen goed 
zouden kunnen leven. 
Misschien is het een niet al te realistisch beeld, aar het is een visioen dat ik koester omdat het de ervaring 
van Pasen concreet en radicaal maakt. Mensen die zich verbinden aan het lijden van hun naasten, als de 
scheppingsdaad van de eerste dag. Licht in het donker. 
 
Vandaag wordt het Paasfeest voltooid. Vandaag vieren we dat wij, mensen als Thomas, die er toen niet bij 
waren, in de paasvreugde worden opgenomen. Jezus wenst ook ons vrede  en wil ons tot voedsel en 
inspiratie zijn: tastbaar nabij in gebroken brood en geurige wijn, elke zondag weer. 
Dat ook wij ons in de ervaring van Pasen durven te verbinden aan de wonden die in deze wereld geslagen 
worden, nu in Oekraïne, maar ook op zoveel andere plaatsen op onze lieve aarde. 
Dat wij, die soms niet zien hoe  verder, ons durven vastklampen aan de weg van  de Levende zelf 
en daarin de weg van de opstanding mogen herkennen, de herschepping van de mens naar Gods 
evenbeeld. Dan zullen ook wij opstaan. Dan zullen we leven! 
 

 

 

 

 

 

 


