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Tekst van de prediking voor zondag 11 april 2021 in de Pelgrimskerk, 

Buitenveldert.  

 

Lezen:  Jesaja 26: 1 t/m 13 

   Johannes 20: 19 t/m 31 

 

 

Joh.20: 28  

Thomas antwoordde: “Mijn Heer, mijn God “… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gemeente van onze Heer, Jezus Christus, 

1. Je moet er bij zijn geweest, om er over te kunnen oordelen. 

Als je er niet bij bent geweest, weet je eigenlijk niet, waar je het over hebt. 

Dat argument wordt vaak gebruikt over zaken, die zich ver weg afspelen of in 

het verleden zijn gebeurd. 

Het mag dan zijn, dat je het op tv hebt gezien…er mensen over hebt horen 

praten…maar je was er niet zelf bij.  

Hoe kan je er dan over oordelen? 

Hoe kunnen we zeggen of wat we horen, ook waar is. 

Zelfs…als we het denken te zien? 

In iedere de kerkdienst lezen we over gebeurtenissen uit een land, dat de onze 

niet is. 

Bovendien ook nog eens uit een tijd, die ver achter ons ligt. 

Hoe kunnen we daar dan het fijne van afweten? 

Je moet er toch bij zijn geweest, om er over te kunnen oordelen? 

En wij waren er niet bij. 

Ik denk, dat het niet hoeft. 

Niet nodig, om te weten waar het over gaat. 

Een tijdje geleden was ik op bezoek bij diepbedroefde grootouders, waarvan hun 

oudste kleinkind binnen een week was overleden. 

De grootmoeder zei mij wel een paar keer, dat ze nu goed kon begrijpen, wat 

haar zuster het jaar daarvoor had meegemaakt, toen zij een kleinkind door een 

auto-ongeluk was verloren. 

Natuurlijk, ze had het zich proberen in te denken, maar nu begreep ze het. 

2. Het is min of meer ook het geval met Thomas.  

De leerling van Jezus, die de geschiedenis is ingegaan als ‘ongelovige Thomas’. 

Te kort door de bocht geoordeeld, natuurlijk. 

In Thomas ontmoeten we een geschonden mens, een gemeentelid, dat zwaar 

teleurgesteld werd in zijn verwachting, in zijn geloof op een goede afloop.  

Hij is in feite van alle tijden en plaatsen. 

In Mattheüs 10 vers 3 lezen we hoe hij vol verwachting de weg voor zich ziet en 

gevolg geeft aan de oproep van Jezus om het Koninkrijk van God te 

verkondigen. 

Maar hoe langer hij meeloopt, des te moeilijker het wordt. 

Hij merkt, dat de tegenstand toeneemt, vooral bij het tempelbestuur. (Sanhedrin) 

Er broeit haat. 

De man, waar hij alles van verwacht, heeft het over zijn sterven, over afscheid 

nemen. 

Niettemin klampt Thomas zich aan hem vast, ook als het hem duidelijk wordt, 

dat het niet goed zal aflopen. 

Tegen het einde is hij het die in Johannes 11 tegen zijn medeleerlingen zegt: 

“Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven”. 



Maar zoals u weet, zit er een wereld van verschil tussen zeggen en doen. 

En als ze dan voor de laatste keer in Jeruzalem zijn, slaat de machteloosheid en 

ontsteltenis toe. 

Als vlak voor Pesach Jezus tot zijn leerlingen zegt, dat hij tot zijn Vader zal 

gaan en dat zij, de leerlingen, de weg nu wel weten…dan is het diezelfde 

Thomas, die tegen Jezus zegt:  

”Wij weten niet eens waar U naar toe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg 

daarheen kunnen weten?”.  

Quo Vadis, Domini?...Waarheen dan Heer? 

Dat is Thomas… 

Als Jezus pal daarna wordt gemarteld en terechtgesteld, dan gaat bij hem het 

licht uit. 

Zijn vertrouwen, zijn geloof, in wat hem het dierbaarst was, is kapot. 

Hij wil alleen zijn. 

Nadenken, verwerken. 

Zijn hart bloedt. 

Eerst moet hij nu voor zichzelf de zaken op een rijtje zien te krijgen. 

Afscheid nemen van wat was…en dat valt niet mee. 

Mensen, die in hun leven van een geliefde afscheid hebben moeten nemen, 

begrijpen wat Thomas doormaakt. 

Begrijpen ook, dat hij nu alleen wil zijn met zijn verdriet, zijn geschokt 

vertrouwen. 

Wie en wat kan je nog geloven, als zelfs Jezus er onderdoor gaat? 

Wat is er dan nog over van dat Koninkrijk van God? 

Hij was er dan ook niet bij die Paasmorgen, als Jezus door alle deuren heen bij 

zijn leerlingen op bezoek kwam. 

Hij vertrouwde hun blijdschap niet…hun opgewonden verhalen. 

Er was teveel gebeurd. 

Hij laat zich niet meer meeslepen. 

Wijs geworden, zegt hij, dat hij het allemaal eerst maar eens met eigen ogen 

moet zien. 

Niet nog een teleurstelling hier bovenop, dat kan hij er niet bij hebben. 

Hij gelooft er niet meer in. 

Wie geeft hem ongelijk? 

Als wij om ons heenkijken, wie kan hem dan niet begrijpen? 

Hoe vaak gebeurt het niet, dat onze verwachtingen in deze tijd de grond in 

worden geboord? 

Als we afscheid hebben moeten nemen van wat ons lief was? 

Waar hebben we het helemaal over: Jezus was maar zo’n 34 jaar! 

Waar blijf je dan met je geloof in het Rijk van Vrede en Recht? 

Scheidingen tussen mensen zijn maar al te vaak definitief.  

Diep tragische ongelukken of levensbedreigende ziekten treffen ook jonge 

mensen.  



Graven worden dichtgegooid, as verspreid. 

Wie van ons heeft Thomas eigenlijk iets te verwijten? 

Wie gelooft er dan nog in een goede afloop? 

Is het niet allemaal lariekoek…of zoals humanisten het zo fijntjes kunnen 

zeggen: We maken het ons zelf maar wijs…en zegt Kuitert ook niet, dat alles 

van boven, beneden wordt bedacht? 

De enige zekerheid, die we hebben, is toch dat we allemaal eens dood gaan? 

Vroeg of laat…  

Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn 

vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het 

geloven… 

Wie zegt hem dat niet na? 

Het verhaal over Thomas weerspiegelt de praktijk van de eerste gemeente. 

Het geeft ook onze werkelijkheid weer. 

Ook wij moeten iedere keer weer afscheid nemen.  

Ook ons vertrouwen wordt iedere keer weer geschonden en ons geloof op de 

proef gesteld.   

Hopen we dan tegen beter weten in? 

Ook bij ons kan de twijfel en het ongeloof de kop opsteken. 

Maar laten wij ons niet vergissen. 

Het verhaal over Thomas, ons verhaal ook, is een hartverwarmende 

geschiedenis, ondanks alles. 

Wat gebeurt er namelijk? 

Er klinken geen verwijten…(2x) 

Thomas mag zich helemaal laten overtuigen. 

Dan klinkt ook zijn geloofsbelijdenis: Mijn Heer Mijn God. 

De relatie, die helemaal weg was, wordt weer hersteld. 

Het vertrouwen is weer terug. 

Mijn Heer, mijn God. 

Ze hebben weer wat met elkaar…. Jezus en Thomas. 

De gekruisigde blijkt te zijn opgestaan. 

Dood en opstanding blijken twee kanten van dezelfde medaille te zijn. 

In Jezus belijdt Thomas zijn God. 

Maar hoe zit dat dan met ons? 

3. Ook wij zijn er niet bij geweest op die bewuste Paasmorgen. 

Wij dienen onze vingers thuis te houden. 

Daardoor zijn we geneigd nare zaken in de doofpot te stoppen. 

Laten we er maar niet over praten, het is al erg genoeg. 

Maar als we daar aan toegeven, blijft ons vertrouwen wel geschokt. 

Want als het niet wordt uitgepraat, krijg je het gevoel, dat je niemand meer kunt 

vertrouwen. 

Plotseling kan het echter gebeuren, dat het vertrouwen terugkeert; dat het 

toch nog goed zal komen. 



Iets, dat ons weghaalt van de doodlopende weg, waar we op zaten. 

Lijden en opstanding blijken bij elkaar te horen. 

Is het ook niet zo, dat juist door alle diepten heen, een nieuw begin mogelijk 

wordt? 

Dat juist als we op de bodem van de put zijn aangeland en geen kant meer op 

kunnen, wij gedragen worden. 

Een hand aangereikt krijgen …worden opgetild …we licht zien aan het einde 

van de tunnel. 

Voorwaarde is natuurlijk wel, dat we niet bij de pakken blijven neerzitten. 

Niet ons gemis en verdriet gaan koesteren, maar ons weer openstellen voor de 

ander en daardoor ook voor de Ander met een hoofdletter. 

Jezus kan dan heel verrassend aanwezig zijn. 

Deuren kunnen hem nu eenmaal niet tegenhouden. 

Dan kunnen we ons niet verstoppen: geen uitvluchten meer of cynisme. 

In die ontmoeting komt alles boven tafel. 

Al onze teleurstellingen, ons verdriet, de pijn over het afscheid moeten nemen. 

Het wordt allemaal gerespecteerd. 

Er volgen geen verwijten. 

Voorwaarde is wel een openheid voor wat erop ons afkomt, ook al willen we er 

aanvankelijk niets van weten. 

Ik wens jullie vrede…betekent dan heel veel. 

Vrede, Shalom in alle opzichten. 

Rechte relaties, die het vertrouwen weer kunnen herstellen. 

Als dat niet gebeurt, weten we maar al te goed, waar vertrouwen en geloof dan 

blijven. 

We zullen eerst dienen te erkennen dat hij is opgestaan, voordat we het 

kunnen begrijpen.  

En dat gaat ook voor ons niet buiten het lijden om. 

Niet zonder de wonden, die het leven achter laat, en waar je soms bijna letterlijk 

je vingers in kan steken… 

4. Het is nog niet zo lang geleden, dat allerlei theologen met elkaar in discussie 

gingen over wat er nou precies met Pasen was gebeurd. 

Hoe moeten wij die gebeurtenis zien en duiden?  

Uit recente gegevens blijkt, dat het christendom niet alleen de grootste en maar 

ook de hardst groeiende godsdienst op aarde is. Er zijn 2.3 miljard mensen op de 

wereld, die zichzelf christen noemen. (2 duizend 300 miljoen mensen) en daar 

komen iedere dag 85.000 mensen bij…iedere dag. 

Waar hebben we het dan nog over, als we het over Pasen hebben?  

Gelukkig zijn zij, die niet zien – er niet bij zijn geweest - en toch geloven! 

 

Lof zij U Christus, in eeuwigheid….Amen 


