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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.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord
In dit verrijzenisverhaal, dat tegelijkertijd ook een verschijningsverhaal is, komt Jezus aanwezig bij
de leerlingen. Op twee verschillende dagen. Het is zeer opmerkelijk dat Jezus zich heel dienstbaar
opstelt. Hij die de voeten van zijn leerlingen waste, blijft hun dienaar. Op geen enkele manier trekt
Hij de aandacht naar zich toe, op zijn persoon. Ook al is Hij de eerste die uit de dood is opgestaan.

1

Tweemaal Bonheiden, 20 april 2017.
Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be
Bartimeus2009

Zijn eerste dienst bestaat uit het geven van vrede. Tot driemaal toe zelfs. Hij vervangt hun vrees
door de goddelijke sjalom. Dan toont Hij hun zijn handen. Hij is gestorven, maar de dood is
overwonnen. Dat is ongehoord goed nieuws – evangelie – voor alle mensen. Eerst voor de
leerlingen en via hen aan alle mensen verkondigd.
Dan maakt Hij de leerlingen tot apostelen. Ze zullen in zijn naam de wereld intrekken en dat doen
zoals de Heer het gedaan heeft en doet. Reden om het Johannesevangelie opnieuw te lezen. Die
zending is uiteraard ook gericht op het brengen van vrede bij de mensen en in de wereld. Een
prachtige dienst.
Hij blaast de Geest uit om de leerlingen te vervullen. Ze zullen niet op eigen kracht naar de wereld
gaan, maar op de weldoende adem van de Geest en met zijn goddelijk kracht en wijsheid. En met
alle goede gaven die de Geest schenkt.
Hij dient de mensen door aan de leerlingen de vergevende liefdeskracht van God zelf te geven.
Mensen niet vastpinnen op hun negatief verleden. Neen: hun toekomst geven, altijd opnieuw, vol
barmhartigheid.
De Heer komt Tomas tegemoet en wel precies zoals deze het gevraagd of zelfs geëist heeft. Tomas
mag zeer dicht bij de Heer komen door zijn hand op zijn zij te leggen.
De Heer dient alle christenen die Hem niet lijfelijk zagen of zien en toch geloven. Hij noemt hen
zalig. Wat een bemoediging!

Het Woord in mijn leven
Welke diensten bewijst de verrezen Heer aan mij? Hoe geef ik de vrede van de Heer door aan
anderen? Hoe vergevend sta ik in het leven? Realiseer ik mij voldoende wat het betekent dat de
Heer de dood overwonnen heeft?
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Bidden met het Woord 1
Messias, Zoon van God,
U hebt Uzelf totaal gegeven,
overgegeven aan de Vader
en de heilige Geest.
De Vader en de Geest
gaven zich geheel aan U.
In Uw Woord, Heer,
in brood en in wijn
geeft U Uzelf totaal aan ons.
U verlangt naar ons geloof,
onze overgave aan U.
Schenk ons Uw Geest
om te geloven,
om ons aan U te geven
in volle vertrouwen.
Dan werkt de Geest in ons
en door ons in de wereld.
Dan zullen we leven,
en leven geven
tot vreugde van velen. Amen.
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Bidden met het Woord 2
Heer Jezus,
U bent verrezen
uit lijden en dood.
Als verrezen Heer
wijst U niet naar Uzelf.
Maar U komt in ons midden.
U brengt ons de vrede,
de goddelijke sjalom.
U wijst ons op het lijden.
U zendt ons op weg,
om net als U te doen.
Daarvoor geeft U ons de Geest.
U geeft zelfs, o wonder,
Gods vergevende liefdesmacht
in onze broze menselijke handen.
Zoals U Tomas tegemoet komt
net zoals hij het wenst,
zo kent U ook onze wensen en gebeden
en helpt ons op onze geloofsweg.
Wij hebben U niet gezien.
maar U noemt ons zalig
omdat we in U geloven.
Kom ons ongeloof te hulp, Heer.
En geef dat we echt leven,
leven zoals U, in Uw naam.
Want U bent de weg,
de waarheid en het leven. Amen.
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