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Soms is het goed om een lezing een paar keer te lezen, om er de diepere 

betekenis van te vinden. Zo viel me het niet bij de eerste keer op dat Jezus in 

het evangelie drie maal (een getal dat vaak voorkomt in de Bijbel) zegt: ‘Vrede 

zij met u’. Toen ik de lezing wat liet doordringen, viel het wel op. 3 x Vrede zij 

met U, wat betekent dat? 

Is vrede voelen geen angst hebben? Zeker. Wie vrede heeft met hoe het is, 

heeft geen schrik van wat komen gaat. De leerlingen hebben wel schrik: er 

staat in het evangelie: hun deur was gesloten (of in de oude taal: beloken, met 

gesloten luiken, vandaar dat het vandaag “Beloken Pasen” is), uit vrees voor de 

Joden (lees: de Joden die Jezus aan het kruis hadden gebracht). En dan komt 

Jezus binnen en zegt: ‘Vrede’. Hij wuift de schrik weg, hij brengt zijn boodschap 

van vrede en vreugde, de dood heeft niet het laatste woord gehad. Dat is de 

essentie van ons Paasgeloof. De vredeswens van Jezus zegt ons dat dood, 

verraad en geweld niet overwinnen.  

Is vrede ook de verbondenheid? Jazeker. De leerlingen zijn één van hart en ziel. 

Het Paasgeloof maakt ook ons tot broeders en zusters die de vrede van het 

delen mogen ervaren en ook in handeling omzetten: geen gedoe met geld en 

bezit. Niemand van de eerste leerlingen had eigen bezit, ze bezaten alles 

gemeenschappelijk. Er waren onder hen geen noodlijdenden. En vanuit die 

verbondenheid en gemeenschappelijkheid konden ze krachtig getuigenis 

afleggen: hoe meer je zelf beantwoordt aan de boodschap van Jezus, hoe 

geloofwaardiger je verhaal over het Rijk Gods.  

En tenslotte opent vrede ook de weg naar kunnen, naar het handelen, naar de 

zending. Wie de echte vrede ervaart wil en kan er ook van getuigen. En dus 

schudt Jezus de leerlingen wakker met hun zending: zet die deuren en luiken 

open, richt je blik op de wereld want daar is het te doen. God wil geen kerk die 

enkel naar binnen is gericht, die enkel op zichzelf is gericht. Dat is een heilloze 

weg, dat hebben we zelf ook genoeg ervaren: enkel met je eigen structuur, 

regels en grote gelijk bezig zijn, is een dood spoor. Dus naar buiten, naar de 

mensen, verkondigen, dat staat hen en ons te doen.  

Het lijkt erg simpel, of toch niet. Want daar heb je nog Thomas in het evangelie. 

Wacht eens, zegt hij: ben jij het wel? Thomas is altijd een beetje ten onrechte 

als een ongelovige voorgesteld. Want denk je in hoe het voor hem was: daar 

staat hij, Thomas, gebroken, ontredderd, eenzaam, zonder antwoord, 



uitzichtloos en verslagen. Ze moeten hem niets meer wijsmaken. Met eigen 

ogen heeft hij zijn Vriend zien hangen aan het kruis, dood. Dat beeld kan hij 

niet meer van zich afzetten. Het achtervolgt hem, hij droomt ervan, schrikt 

ervan wakker. Het zal je maar overkomen, je vriend, je hoop, je alles zien 

wegbloeden. Is dat ook niet wat iedereen voelt (ook mensen hier vandaag) die 

een dierbare verloor? Uit de dood is nog nooit iemand teruggekomen. Verlaten 

loopt Thomas rond in Getsemane. Hij zoekt bij het meer. Hij gaat de plaatsen 

na waar ze samen zijn geweest. Hij wil Hem terug, maar hij weet het: zijn 

Vriend is dood. En dan komt hij thuis bij de anderen. Ze zeggen: ‘Thomas, Hij is 

hier geweest, Hij leeft.’  

‘Je moet me niets wijsmaken’ roept hij ontredderd, ‘IK WIL HEM ZIEN!!!’ 

Net als Thomas vragen ook wij vaak onomstotelijke bewijzen. Thomas is niet 

ongelovig. Wel zoekt en verlangt hij tastbare, zichtbare funderingen voor zijn 

geloof, net zoals zovelen onder ons. Terecht twijfelt Thomas, want verrijzenis is 

niet zomaar een hocus pocus ding. Hij doet ons beseffen dat verrijzenis geen 

makkelijk iets is om te aanvaarden en geloven, het mag best bevraagd worden. 

Geen enkel mens kan op pure logica de verrijzenis aanvaarden, het is niets 

wetenschappelijks. Het is een kwestie van geloof. “Vrede”, zegt Jezus opnieuw. 

Thomas ziet en voelt de tekenen en beseft: Ja, het is de gekruisigde die 

verrezen is. Dit is God ten volle. “mijn Heer én mijn God” antwoordt hij: zijn 

ogen en zijn hemel zijn open gegaan: dit is de ware Messias. Het geloof van 

Thomas is voortaan ongeremd, het behoeft geen bewijzen meer. En zo wordt 

hij en worden ook wij, met dit Paasgeloof opnieuw geboren. Ondanks zijn 

twijfel en zijn ontmoediging haakte Thomas niet af, maar bleef hij trouw 

samenkomen met zijn medeleerlingen. Zo kon Hij Jezus ontmoeten. Hij wilde 

niet, volgzaam als een lam, zich bij de kudde trouwe schapen voegen die van de 

herder alles maar verdroegen. Hij wilde zelf bepalen of hij kwam. Hij wilde zien 

en voelen of hij zich niet met dromen in slaap zou laten wiegen. Toen zag hij 

Hem - en hij had geen verweer - maar kon slechts stamelen: "Mijn God, mijn 

Heer!" 

Geloven in de verrijzenis is: je niet neerleggen bij de gedachte dat het nooit zal 

gaan. Het is: geen angst hebben voor morgen, voor de anderen, voor alles. 

Geloven in de verrijzenis is telkens opnieuw beginnen, opstaan en voortgaan, 

vertrouwen in de toekomst. Moge dat geloof de komende tijd ons deel zijn. 

Amen. 


