
Lezingen: 1 Petrus 1 : 3t/m 9 en Johannes 20: 19-29

Thema: Verifiëren of Verificeren

Gemeente van Jezus Christus,

De volgelingen van Jezus, die de verwarring en de verwondering over het lege graf en de 
verschijning van de Heer nog maar net te boven waren gekomen moeten  meteen al 
oppassen  dat zij met hun blijde boodschap daarover niet te koop lopen.
Het behoren bij de kring rond Jezus, die door mensen terechtgesteld en door God 
terechtgebracht was, kon wel eens nare gevolgen hebben, vanwege de actie van 
Schriftgeleerden en Farizeeen .
Tijdens Jezus’ leven was er natuurlijk soms al een sfeer van polarisatie ontstaan, waarbij zij 
zich ontpopten als tegenstanders van de nieuwe leer. Het enthousiasme dat een brede 
menigte voor Jezus opbracht, door hem overal na te lopen, werd daarom door hen dan ook 
afgedaan als ‘onderbuikgevoelens van de massa’ die de wet niet kent.
Maar nu het verhaal ging dat die man uit Nazareth leeft, deinsden zij er niet voor terug om 
korte metten te maken met de ontmanteling van die Jezusbeweging. 
De aanhangers van Jezus werden daarom verdacht gemaakt door het gerucht te 
verspreiden dat ze met het dode lichaam aan de haal waren gegaan en dat het graf daarom 
leeg was.
En gaf de Joodse Raad -het hoogste religieuze college- maar eens ongelijk, want het 
weghalen van Jezus uit het graf was immers de enige plausibele verklaring voor het open 
graf…
Daarom gaan uit vrees voor de joodse elite de luiken dicht.
In het spraakgebruik heet deze eerste zondag na Pasen dan ook beloken Pasen.
En die term, mag ik wel zeggen, is ons in deze tijd ook op het lijf geschreven! Want bij ons 
heet het niet alleen zo; het is ook zo!. Ook wij hebben de luiken dicht uit; nu uit vrees voor de 
mensen die ons wetenschappelijk/ intellectueel niet meer voor vol aanzien. Het is toch een 
moeilijk verhaal dat diezelfde Jezus die aan het kruis stierf, wordt opgewekt uit de dood…
En net als bij het gerucht dat de Joodse Raad de wereld in wereld instuurde om zo het ware 
Jodendom te redden; zijn het in onze tijd vele theologen die een oplossing gevonden hebben 
om de aanstootgevende boodschap van de opstanding, af te vlakken om het christendom te 
redden. 
Een sprekend voorbeeld daarvan gaf de bekende ds. Nico ter Linden eens toen hij in een 
interview bij de presentatie van zijn nieuwe kinderbijbel triomfantelijk  zei, dat zijn kleinkind 
van 5 jaar al begreep dat het opwekken van Jezus uit de dood niet kon…..Hoe geniaal kan je 
op zo jonge leeftijd al zijn….
Daarom vertelt hij in zijn kinderbijbel een vernuftig verzonnen verhaal  dat door sommige 
Nieuwtestamentici is geconstrueerd. Zij hebben de “oplossing” van het probleem van Jezus 
opwekking uit de dood gevonden door de theorie, dat die verhalen over de opwekking van 
Jezus niet zijn persoon zelf  betreffen maar alleen maar de betekenis van zijn persoon. De 
discipelen moeten toen Jezus gestorven was bij elkaar gekomen zijn en met elkaar besloten 
hebben dat het natuurlijk zonde zou zijn als al die mooie dingen die Jezus gezegd en gedaan 
had met zijn dood zouden eindigen. Daarom hebben zij met het verzinnen van de 
paasverhalen duidelijk willen maken dat het verhaal van Jezus verder moet gaan. Hij was 



zo’n voortreffelijk mens met zo’n bijzondere uitstraling, dat het niet voor één generatie 
mensen bedoeld kan zijn. 
Je hoeft de bijbel dus niet om rationele overwegingen af te schrijven. Immers de Bijbelse 
verhalen kunnen nog fungeren als een bron van zingeving waarmee wij onze spiritualiteit 
kunnen verrijken.  
Maar….als je er zo over denkt dan steekt het verhaal over Thomas een spaak in het wiel. 
Want het is toch overduidelijk dat dat verhaal weer terug wil naar de gedachte dat Jezus 
door Gods kracht –niet alleen qua betekenis maar ook lichamelijk is opgewekt uit de 
dood….…..
Het wil ons oproepen te geloven dat Jezus niet alleen waar-lijk- in waarheid is opgestaan, 
zoals de hiervoor genoemde theologen er een draai aan geven, maar ook in werkelijkheid is 
opgewekt…
Het evangelie van Johannes richt zich daarmee tot de mensen die ook hun vragen en 
aarzelingen hadden bij de boodschap dat Jezus werkelijk leeft.  Want we moeten niet 
denken dat de mensen in Johannes dagen niet ook konden denken wat de kleinzoon van ter 
Linden bedacht.
Johannes trekt het in zijn evangelie bovendien breder…..
Want laten we wel wezen. Het eigenlijke probleem bij ons geloven in Jezus opwekking uit de 
dood is niet alleen een verstandelijk probleem.  Het is ook een gevoelsmatig probleem. 
We kennen allemaal mensen in onze omgeving of heel dichtbij die we aan de dood verloren 
hebben. Mensen om wie we verdriet hebben en die we dagelijks of telkens weer 
missen…Niet alleen verstandelijk, maar ook gevoelsmatig hebben wij moeite met de 
boodschap van Pasen.
Thomas kent die moeite ook! De andere discipelen zijn overtuigd geraakt door de 
verschijning in hun midden van de levende Heer. Zij kunnen niet anders dan de werkelijkheid 
van Pasen aanvaarden. Maar voor Thomas is die aanvaarding nog ver weg. Hij moet op weg 
naar het Leven als het ware dezelfde fasen door die we door moeten op weg naar de dood. 
Een omgekeerd rouwproces; een levensproces dus. Thomas is nog in de fase van de 
ontkenning en de opstandigheid. Hij was nog niet bekomen van de gewelddadige dood van 
Jezus en kon daarom nog niet meekomen in de vreugde over zijn opwekking uit de dood. 
Natuurlijk deed het hem wat, dat zijn vrienden zeggen dat Jezus leeft. 
Het geeft hem bijna een zetje naar de volgende fase: die van het onderhandelen…Als het nu 
toch eens waar -in de zin van- werkelijk zou zijn, wat mijn vrienden mij zo enthousiast 
vertellen….
Maar nee, hij roept zichzelf tot de orde. Het bericht dat Jezus leeft is te belangrijk om dat 
alleen maar van horen zeggen te hebben, al staan je vrienden je nog zo na….
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 zijde kan leggen, zal ik het geloven….
En ja dan ontstaat een impasse. Je kunt daar uitkomen door de theorie die ik zo-even 
schetste aan te nemen. Dan hoeft er niets meer bewezen te worden! Je eigen zingeving 
wordt dan het bewijs. 
Zoals ik dat eens in een gedicht las. Dat gaat zo: “Want als er iets is opgestaan, dan is het 
onze moed te doen als Hij, als er iets is opgestaan op de Paasmorgen, is het onze wil  hem 
te volgen; als er iets is opgestaan is het ons geloof dat het donker niet het laatste woord 
spreekt; als er iets nieuw is deze dag is het onze liefde, geboren uit hem en bestemd voor de 
wereld. Want als er iets is opgestaan is het ons antwoord op: heb je me lief?”………..
Jezus werkelijke opwekking uit de dood is dan niet belangrijk; ja is ook niet nodig meer. Het 
gaat erom dat wij door zijn waarheid opstaan. Het is niet meer Z ijn opstanding maar de onze 



om na zijn dood door te gaan in zijn geest. De gemeente is, als je dan toch over lichamelijke 
opstanding wil spreken, het opgestane lichaam van Christus.
Het evangelieverhaal kent die vernuftige oplossing niet. Voor Thomas zal er iets van de 
andere kant moeten gebeuren om  hem te overtuigen. 
Eigenlijk zegt Thomas en zeggen wij telkens, dat God zich maar even moet bewijzen! We 
zijn als het volk Israël in de woestijn. Zodra het tegenzat klonk meteen de vraag: waar is 
God, waarom haalt hij ons uit Egypte en laat ons hier in de woestijn in de steek…
En toch; ook al kan die vraag te maken hebben met de overmoed van de mens die God 
uitdaagt zich te bewijzen, er zit ook een heel begrijpelijk en legitiem en menselijk verlangen 
in naar ervaring. Geloof dat die ervaring niet nodig heeft omdat het die zelf wel even schept 
zoals in het gedicht, is wel heldhaftig maar ook heel kwetsbaar. Net zo als het geloven op 
gezag van vroeger.
Wat ons als waarheid verkondigd wordt moet als werkelijkheid geverifieerd kunnen worden. 
Daarom komt de levende Heer tegemoet aan het verlangen van Thomas. Wat mooi is dat! 
Het geloof in de opwekking van Jezus uit de dood zou anders gemakkelijk kunnen vervagen  
bijvoorbeeld tot het zingevingsverhaal, dat er nu nogal eens van gemaakt wordt.
Jezus staat – als de discipelen weer een keer bij elkaar gekomen zijn- ineens in levende lijve 
in hun midden. Zijn nieuwe verheerlijkte lichaam maakt het mogelijk dat hij binnenkomt terwijl 
de deuren –en ramen!- gesloten zijn. Jezus komt niet terug in dit driedimensionale bestaan 
van ons maar komt van de andere kant van de dood. De kant waar God woont…de kant van 
het Vaderhuis met de vele woningen, waar Hij het over had…
Waar Jezus wordt uitgedaagd zich te tonen, wordt Thomas nu uitgenodigd om de 
werkelijkheid vast te stellen van Jezus opwekking uit de dood.
Maar die werkelijkheid is zo overweldigend dat het verifiëren daarvan als werkelijkheid als 
mosterd na de maaltijd komt. 
Niet zijn vrienden maar God zelf staat garant voor de werkelijkheid van Pasen.
Die overweldigende ervaring maakt bij Thomas een belijdenis los die in het hele Johannes 
evangelie nog niet geklonken heeft; mijn Heer, mijn God!
Wie zou nog genoegen nemen met een geloof als levensbeschouwing, als een relatie tot 
jezelf en anderen; als een vorm van zelfverstaan; als een vorm van zelf opgeroepen 
spiritualiteit? 
Daarom zegt Jezus niet alleen tot Thomas maar over zijn hoofd naar ons: zalig zij die niet 
zien en toch geloven! …..
Het lijkt erop dat de vragen die wij vanuit ons verstand en gevoel hebben met deze 
zaligprijzing toch weer terzijde geschoven worden…”Met zien en begrijpen zal het niet gaan; 
op geloven komt het aan….”
Je zou het gaan denken, maar toch is dat niet het geval. Jezus verschijning aan Thomas is 
immers juist het bewijs dat de vraag naar de werkelijkheid van Pasen terecht is en ook 
serieus wordt genomen. Wel wordt die vraag van zijn absoluutheid ontdaan.
De werkelijkheid van Pasen hangt er immers niet van af, of Thomas met zijn vingers de 
littekens betast heeft. Zijn belijdenis is immers de erkenning dat de werkelijkheid van Pasen 
niet bij zijn ervaring begint maar begint bij God, die zijn Liefde en Trouw waarmaakt aan 
Jezus de rechtvaardige. Niet Thomas verifieert in wezen de boodschap van Pasen maar 
God.
En vervolgens wordt de ervaring bevestigd door het getuigenis van de discipelen. Wat zij 
tegen Thomas gezegd hadden is niet een vernuftig verzonnen verhaal maar een boodschap 
waar je van op aan kunt.



Wij zijn met andere woorden bij nader inzien goed af als wij het getuigenis van de apostelen 
aanvaarden. Waarom zou dat trouwens vreemd zijn? Wij zijn opgegroeid met beweringen, 
theorieën geschiedenissen die wij aannemen omdat ze uit betrouwbare bron komen.
We worden op die manier bevrijd van het krampachtig zoeken naar mogelijkheden om 
proefondervindelijk de boodschap van Pasen te verifiëren. 
Niet het met eigen ogen gezien moeten hebben van het heil is alleenzaligmakend maar het 
vertrouwen op God, die garant staat voor bevrijding en verlossing van deze wereld door 
Jezus op te wekken uit de dood. Want wie alleen op het zien uit is blijft uiteindelijk een 
toeschouwer die uiteindelijk teleurgesteld een eigen theorie verzint om toch een stukje 
spiritualiteit en zingeving voor het eigen leven te kunnen creëren 
Maar wie gelooft raakt met zijn hele bestaan bij het heil van God betrokken. Mijn Heer en 
Mijn God. Geloven is een relatie met Hem die dood was en Leeft. Wie vanuit die relatie leeft 
zal allereerst ervaren dat in de verbondenheid met Hem alle heil te vinden is dat wij nodig 
hebben om mens te zijn en te worden. Genade en vergeving, barmhartigheid en trouw, hoop 
tegen de harde feiten van ons bestaan en onze wereld in, liefde die ons nooit van Hem zal 
kunnen scheiden; al helemaal niet door de dood omdat hij de eerste is van allen die Hem 
volgen…
Wij hoeven onze wil en onze goede bedoelingen en ons geloof niet zelf op te laten staan.. 
Die worden immers door Hem gewekt! Tenminste als wij het aandurven om voor Hem die 
onze broeder geworden is open te staan, als wij het aandurven om Hem en de kracht van 
zijn opstanding ruimte te geven in ons leven en samenleven, als wij het aandurven om ons 
eigen geploeter juist op te geven om door zijn Geest te doen wat wij vanuit de 
verbondenheid met de levende Heer niet laten kunnen. Wat in Jezus die leeft waar  en 
werkelijkheid is komt dan in ons tot zijn bestemming. Wij mogen verificeren (waarmaken) wat 
in Hem al waar en werkelijk is!
Zalig zij die mij niet zien en toch op Mij vertrouwen….Waar wij ons uitsluitend richten op het 
verifiëren van de werkelijkheid van Pasen dreigen wij vast te lopen: wij worden dan atheisten 
of tragische idealisten. Maar daar waar wij vertrouwend op het getuigenis van de apostelen 
geloven en daaruit leven verificeren wij wat van God uit werkelijk  is, daar wordt het 
omgekeerde waar: wie in Hem gelooft zal het gaan zien, zal eveneens Leven!


