Bezinning 243: Niet zien en toch geloven
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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
Pasen speelt zich af op de dag na de zevende dag, de sabbat, dus op de achtste dag. En de
verschijning aan Tomas en de tien andere leerlingen vindt acht dagen later plaats. De achtste dag
bestaat eigenlijk niet: er zijn maar zeven dagen in een week. Dus bevinden we ons in de goddelijke
dimensie, want voorbij aan de menselijke tijd. In die dimensie laat God Jezus uit de dood verrijzen.
Vanuit die dimensie verschijnt Jezus aan de leerlingen en zendt Hij hen de tijd en de wereld in. Hij
laat ons delen in de eeuwige vreugde en vrede van God, zijn en onze Vader, maar geeft ons ook de
opdracht ze in de wereld gestalte te geven.
Als Jezus over hen geblazen heeft, vraagt Hij hun de heilige Geest te ontvangen. De Naardense
Bijbel zegt: ‘Neem de aanblazing van de Heilige in u op.’ Jezus gaat niet voorbij aan de menselijke
vrijheid. Het initiatief gaat van Jezus uit, de Verrezene, maar Hij vraagt ook een actieve inspanning
van de mens. We kunnen de lucht niet maken, maar we moeten hem wel in onze longen opnemen.
De Geest is puur geschenk, zomaar, om niets, maar de mens moet Hem willen inademen. Dit is
bidden: alles wat de Vader, de Zoon en de heilige Geest ons geven, opnemen in onszelf. En zoals de
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lucht nodig is om te leven, zo is God nodig om te leven zoals Hij het wil en zijn diepe
levensvreugde te vinden, het ware leven.
De leerlingen doen al direct wat Jezus opgedragen heeft: ze zeggen aan een ander dat ze de verrezen
Jezus gezien hebben. Is dat niet de kern van de evangelisatie?
Johannes zoemt verder in op het spanningsveld geloof – ongeloof. Ze zitten allebei in de mens. Je
kunt niet spreken over de mensen als ongelovigen en gelovigen, want de grens loopt doorheen
iedere persoon. De tien leerlingen getuigen dat ze de Heer gezien hebben en Tomas mag de Heer
aanraken. Maar wij kunnen dat niet. Ons zien zal op zijn minst anders zijn. Maar Johannes
bemoedigt ons: geloven is mogelijk zonder te zien. Geloven dat Jezus de Messias is en Zoon van
God: het is mogelijk zonder onze vingers in zijn wonden te leggen.
Het Woord in mijn leven
Heb ik een vermoeden van wat de dimensie in de achtste dag is? Waarop steunt dat vermoeden?
Met wie deel ik uitdrukkelijk mijn geloof in de verrijzenis? Hoe doe ik dat? Is mijn gebed een
bewust opnemen wat God mij geeft? Ben ik mij bewust van het spanningsveld in mezelf tussen
ongeloof en geloof? Respecteer ik dat bij anderen? Wat heb ik nodig om te geloven zonder te zien?
Bidden met het Woord
Mijn Heer en mijn God,
de Vader heeft U gezonden
om de wereld te redden.
Uw naam is Jezus, ‘God redt’.
U redt ons door Uzelf te geven,
helemaal, tot op het kruis.
De Vader liet U verrijzen
in zijn eeuwige vrede.
Nu leeft U in ons midden,
vreemd afwezig, wonderlijk dichtbij.
U schenkt Uw heilige Geest
in het doopsel, in het vormsel,
in ons gebed vol geloof en ongeloof,
in de lucht die we ademen.
Zend ons altijd weer naar anderen,
naar de mensen die U ons wijst.
Mogen we zo vrede brengen,
Uw hemelse vreugde. Amen.
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