Bezinning 242: Leven in de verrezen Jezus
Johannes 20,19-31 = 2° paaszondag ABC-jaar

Het Woord
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren
afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens
jullie vrede!’ Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij
omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft
uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.’ Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de
heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven, vergeven jullie ze niet, dan
zijn ze niet vergeven’.
Een van de twaalf, Tomas (dat betekent ‘tweeling’), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de
andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de Heer gezien!’ zei hij: ‘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.’ Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu
ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’
zei Hij, en daarna richtte Hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je
hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof’. Tomas antwoordde: ‘Mijn Heer, mijn
God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en
toch geloven’.
Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan,
maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u
door te geloven leeft door zijn naam.
Een woord bij het Woord
De dood van Jezus heeft de leerlingen in vrees opgesloten. En zelfs fysisch hebben ze zich
afgesloten van de buitenwereld. Jezus was dan ook gestorven aan een kruis, dus zeer gewelddadig.
En ze zijn Hem gevolgd. Ze zijn leerlingen van Hem. Zullen ze hetzelfde lot ondergaan als ze
buiten komen? Maar even verder zijn ze vol vreugde en worden ze naar buiten gezonden. Tussen
deze twee – vrees en vreugde – ligt Jezus’ woord ‘vrede zij u!’ Sjaloom: dat is heil, vreugde en
vrede. Een grote rijkdom dus, Gods rijkdom.
Het is opmerkelijk: na zijn verrijzenis is Jezus’ eerste woord aan de leerlingen vrede. Nochtans
hadden ze Hem allen in de steek gelaten, op Johannes na. Petrus had Hem driemaal uitdrukkelijk
verloochend: ‘Ik ken Hem niet.’ Maar Jezus’ vergiffenis is zo volledig, dat Hij er niets over zegt.
Hij wenst hun de vrede, Hij geeft hun Gods vrede.
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Het is duidelijk dat de verrezen Heer, hier in hun midden, de gekruisigde is. Hij toont hun zijn
wonden. En toch is Jezus ook weer heel anders dan zijn lichamelijke verschijning voor zijn dood.
De deuren zijn gesloten, maar Jezus staat in hun midden.
Het verhaal over Tomas gaat terug op het begin van het Johannesevangelie. Daar komt een hoveling
van de koning bij Jezus, wiens zoon stervensziek te bed ligt. Jezus zegt tegen hem: ‘Als jullie geen
tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’ (Johannes 4,48). Zou dit niet tot ieder van ons
gezegd mogen worden? Het is een lange weg, de weg van ongeloof tot geloof, tot het geloof, zoals
de vierde evangelist dat ziet. Gaat Tomas ons voor in het ongeloof, hij gaat ons vol overtuiging ook
voor in het geloof: ‘Mijn Heer en mijn God.’ Het zijn de hoogste titels voor Jezus in heel dit
evangelie. Het is een mooie mantra voor de christelijke gebedsmeditatie. Jezus Christus, verrezen
uit de dood, geeft leven, het echte leven, het goddelijke leven.
Het Woord in mijn leven
Wat sluit mij op in mezelf? Wat sluit ons als koppel, als groep op in onszelf? Wie wenst ons Jezus’
sjaloom toe, die ons vervult van zijn vreugde? Heb ik het meegemaakt dat Jezus ‘in ons midden
komt’? Kan ik geloven zonder te zien, zonder aan te raken?
Bidden met het Woord 1
Jezus,
Gij zijt gestorven aan een kruis.
Maar Gij zijt uit de dood verrezen.
Haal ons weg uit wat ons opsluit,
uit was ons afsluit van anderen,
uit wat ons insluit in vrees en angst.
Ontsluit onze geslotenheid.
Schenk ons uw vrede en vreugde
zodat we getuigen voor anderen.
Ja, Gij zijt onze Heer en onze God.
Gij schenkt ons het ware leven,
het leven zoals de Vader het bedoelt.
Kom ons zwakke geloof te hulp
en geef uw vrede aan alle mensen. Amen.
Bidden met het Woord 2
Ik herhaal vele malen op een rustige, meditatieve manier het gebed van Tomas:
Mijn Heer en mijn God.
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