
Johannes 20:24,25
En Thomas, een der twaalven, genaamd Didymus, was niet met hen, toen Jezus daar kwam. De andere

discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben de Here gezien! Maar hij zeide tot hen: Indien ik in zijn handen
niet zie het teken der nagels en mijn vinger niet steek in de plaats der nagels en mijn hand niet steek in zijn

zijde, zal ik geenszins geloven.

Met name de reactie van Thomas laat zien dat de discipelen aanvankelijk helemaal geen rekening hebben
gehouden met het feit dat Jezus tussen de doden uit zou opstaan. Als Maria van Magdala als eerste bericht dat Hij
leeft, geloven zij het niet (Marc. 16:11). De verslagenheid won het van de feiten. Het verdriet verblindde het
zicht op de werkelijkheid. Te beweren dat het gegeven van de opstanding gemeente-theologie is, uiteindelijk
‘verzonnen’ door de discipelen, is dan ook volslagen dwaasheid!

De teleurstelling en verslagenheid die ook bij Thomas heerste, was omge-slagen in volslagen scepsis. Dood is
dood. Hij had het met eigen ogen gezien. Is niet juist dit, én het gegeven dat hij ook niet bij de discipelen was,
een aan-wijzing bij uitstek van hoe hij van Jezus had gehouden en hoe diep hij geraakt was door zijn lijden en
sterven - hij kon er niet mee uit de voeten! En dan komen de overige discipelen naar hem toe en beweren dat Hij
is opgestaan én dat ze Hem hebben gezien en dan breekt hij. Het barst er uit, de pijn, het gemis, het verdriet:
indien ik …niet zie…zal ik geenszins geloven. De grens tussen geloof en ongeloof is ongelofelijk gering. Je kunt
zo alles kwijt zijn…

En dan gebeurt het, na acht dagen, dat Jezus ‘weer in het huis’ verschijnt aan de discipelen en… ‘Thomas met
hen’(vers 26). Schijnbaar had Thomas de eerste voorzichtige stap gezet, en was hij in dat huis gekomen. Het is
voor hem waarschijnlijk een heel gevecht geweest, maar hij was er! En Jezus? Hij heeft schijnbaar op én tot dat
ogenblik gewacht. Het initiatief moest van Thomas komen… Hoewel het verschijnen van Jezus door gesloten
deuren hem al zal hebben overtuigd, nodigde Hij, na het uitspreken van de vredegroet - shalom, vrede zij u in elk
opzicht, specifiek Thomas uit: Breng uw vinger hier en zie... en wees niet ongelovig, maar gelovig.

Geen enkel verwijt, niet van de kant van de medediscipelen, maar bovenal niet van de kant van Jezus. Enkel een
oproep om te geloven. Als Jezus zegt ‘wees niet ongelovig, maar gelovig’ legt Hij de keuzeverantwoordelijkheid
bij Thomas. Hij moest zijn scepsis inleveren. De eerste stap had hij gezet, hij was bij de discipelen, toen stak
Jezus zijn doorboorde hand uit en nodigde. Dan klinkt het uit zijn mond: Mijn Here en mijn God! Kan het
persoonlijker? Voert scepsis, door teleurstelling van welke aard ook, maar in elk geval zo diep dat je afwerend tot
ongelovig bent, de boventoon?  Laat deze gebeurtenis dan aanspreken, hoor Jezus nodigen en zeg het Thomas
vanuit jouw keuzeverantwoordelijkheid na: Mijn Here en mijn God! Hij is er ook voor u: Zalig zij die niet gezien
hebben en toch geloven. Vrede zij u – shalom!

Gebed
Dat het kruis in heel ons leven, dag aan dag, het laatste woord mag en zal hebben Vader. Hoe onvoorwaardelijk
hebt U Uw liefde getoond in en door het lijden en sterven van Uw Zoon. Hoe in Zijn opstanding dat Hij de weg
de waarheid en het leven is en wil zijn. Al onze scepsis doorbrekend - De Heer is waarlijk opgestaan! Dat wij
geloven zonder gezien te hebben, en U daarop over ons leven het zalig uitspreekt in Jezus naam en om Jezus wil.
Amen.
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