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Angst en vertrouwen hebben we deze viering genoemd. Want Pasen gaat over vertrouwen. 

Het betekent dat je in navolging van Jezus, het leven weer aan durft te gaan met alles wat je 

in huis hebt. Het betekent dat je het leven kan zien als een mooi geschenk en er naar beste 

vermogen zal zijn voor je medemens. Het betekent niet dat je nooit iets zal overkomen of je 

nooit verdriet zal hebben maar wel dat je er op vertrouwt dat dat je niet kapot kan krijgen. 

Bent not broken...   

 

Maar toch…er kan van alles gebeuren in ons leven waardoor dat even of helemaal niet lukt. 

Net als de leerlingen in het verhaal weten we soms niet zo goed of we nog wel kunnen 

vertrouwen. Misschien kun je je wel voorstellen dat jij het bent die daar angstig in die 

donkere kamer zit met de deur dicht. Niet als één van de leerlingen uit het verhaal, maar als 

jezelf. Waar ben jij ten diepste bang voor? 

 

Ikzelf ben ten diepste bang dat de lelijkste gedachten die ik heb over mezelf, over de 

mensen om me heen en over de wereld, toch waar zijn. Vaak kan ik ze relativeren, mild zijn, 

en denken in mogelijkheden. Maar vaker dan me lief is, denk ik dat ik me vergis en ben ik er 

bijvoorbeeld van overtuigd dat ik eigenlijk toch niet voldoe als mens. Kennen jullie dat? Dat 

je je afvraagt: wat nu als alle donkere gedachten in mijn hoofd toch waar zijn? Wat nu als het 

oordeel van anderen klopt of misschien wel, als het oordeel dat wij denken dat de anderen 

hebben, klopt? Wat als het waar is dat onze wereld ten onder gaat aan hebzucht en 

onderdrukking? Wat als corona blijft, wat als we de klimaatcrisis niet meer kunnen keren?  

 

Het zijn lastige en indringende vragen. Ik vermoed dat iedereen zulke vragen wel eens heeft. 

Hoe ga je daar nou mee om als mens? Je zou kunnen denken, ik durf mijn angst pas los te 

laten, als bewezen is, dat het niet klopt. Eerst maar eens bewijs dat die zorgen niet nodig 

zijn, voor ik er anders over ga denken. Eerst zien en dan geloven, net als Thomas. 

 

Maar misschien is er wel een andere manier. Misschien kunnen we eens kijken of de 

ervaring van Thomas ons daarbij kan helpen. 

Daarbij wil ik jullie eerst iets vertellen. In het evangelie van Johannes, waar we vandaag uit 

hoorden, is Jezus een mens met wie ik mij niet zo gemakkelijk kan verbinden. Er worden 

allerlei moeilijke theologische gedachten over zijn identiteit geuit waar ik echt over moet 

nadenken voor ik ze een beetje begrijp, Het gaat er in een notendop om, dat mensen leven 

ontvangen als ze durven te geloven in Jezus als zoon van God. Het lijden van Jezus wordt 

in het hele evangelie aangekondigd als iets dat daarbij hoort en zelfs moet gebeuren als 

onderdeel van dit heilsplan. Dat lijkt Jezus onbewogen te laten, hij is niet bang. Door dat 

heilsplan, dat noodzakelijke lijden, en die onbewogen Jezus, voel ik afstand.  

 

Het verhaal van vandaag is het tweede deel van het paasverhaal in het Johannes evangelie. 

Het eerste deel speelt op de ochtend van deze dag Het is het verhaal van het lege graf en 

van de ervaringen van Maria van Magdala. Dit deel speelt op de avond van diezelfde dag. 

De leerlingen van Jezus weten wat er gebeurd is maar toch zijn ze bang. Ze zitten binnen.  

Maar dan verschijnt Jezus zelf in hun midden dwars door de dichte deuren heen. Hij toont 

hen zijn wonden en zijn zijde. Hij breekt door hun angst heen en geeft hen zelfs iets heel 

kostbaars: zijn geest om dit Leven dat in zijn naam mogelijk wordt, verder te verkondigen. 

Ondanks deze hoopvolle boodschap, wil het mij niet raken. Ik zie hier weer die alwetende 

Jezus die laat zien dat hij het zelf is en dat alles volgens plan verloopt.  

 

Maar er is er één met wie ik mij wel kan vereenzelvigen en dat is Thomas. Hij was er niet bij 

toen Jezus binnenkwam net zo als wij lezers er niet bij zijn geweest. Hij vraagt niet naar 



geloofsuitspraken maar naar naar datgene wat Jezus mens maakt, om hem te overtuigen. 

Hij wil Jezus gekwetste lichaam zien, en  zijn zijde en zijn wonden aanraken.  

 

Daarop verschijnt Jezus weer in hun midden.Het raakt me dat die schijnbaar onbewogen 

Jezus nog eens binnenkomt, als Thomas er wel is Hij komt Thomas tegemoet komt in zijn 

vragen. Kijk maar, raak mijn wonden maar aan. Daar gebeurt iets. Dit is geen hemels plan 

dat aan menselijke kwetsbaarheid voorbij gaat maar hier staat een echt mens die verwond 

is.  

 

Ik hoor hierin dat Jezus zich echt met het leven van mensen heeft willen verbinden. 

Niemands leven is vrij van wonden, ieder mens is op zekere wijze gekwetst in zijn leven. 

Juist daarin heeft Jezus willen staan voor wat werkelijk leven geeft, te midden van al wat pijn 

doet en je afhoudt van wat het leven zin geeft. Hij gaat er niet aan voorbij, hij wil er bij zijn.  

 

Mijn beeld van Jezus verschuift: het is geen onbewogen man met een hemels plan. Het is 

iemand die gelooft dat er iets is dat sterker is dan die de kwade machten en het leed dat 

mensen overkomt. Hij ondergaat het niet als willoos slachtoffer of als pion in het heilsplan, 

maar hij vertrouwt er ten diepste op dat dit niet is wat mensen bepaalt. Er is iets anders dat 

werkelijk levend kan maken. Zo is er leven in zijn Naam. 

 

Nog even terug naar het verhaal: Thomas antwoordt: mijn Heer en mijn God! Hij zegt niet: 

nee Heer nou zie ik het inderdaad, u bent het. Dit is een geloofsantwoord. In het aanraken 

van de wonden gebeurt er iets met hem, hij herkent de levende Heer. Kun je je voorstellen 

dat jij Thomas bent? Wat zou het betekenen als jij dit zegt? 

 

Voor mij is het zoiets: het gaat er niet alleen maar om of Jezus echt is, of niet echt. Er is iets 

anders belangrijk in het omgaan met angst. Het gaat om het besef dat iets anders, werkelijk 

levend kan maken. Met andere woorden: Is het wel zo belangrijk om je al die angstige 

vragen te stellen? Het is moeilijk en taai, maar zou je het een beetje los kunnen laten? Jezus 

kent onze mensenpijn, weet van angst en van dood. Het mag er zijn. Maar misschien is een 

andere vraag belangrijker: waar ervaar jij leven? Waar ga je van stralen? Waar vind je rust? 

Wie is belangrijk in jouw leven? Waar verbind jij je mee en waar sta jij voor?  

 

Het vraagt van mij, van ons om die moeilijke vragen er wel te laten zijn, maar te vertrouwen 

op wie we als mens nog meer zijn.  Ik kan me herinneren dat ik iemand eens vertelde over 

de dingen waar ik tegen aan loop in mijn werk en die me onzeker maken en zorgen dat ik er 

soms tegen op zie. Zij zei tegen me: en...zou je dan terug willen naar je werk als 

Klantenservice medewerker? En herhaalde dat, telkens als ik mijn verhaal deed. Niet als 

een oordeel over mij of over mijn oude werk, maar om mij te helpen te zien welke keuzes ik 

gemaakt heb in mijn leven en of ik daar achter sta. Wonderlijk genoeg hielp dat de zorgen 

naar de achtergrond. Herkennen jullie zulke ervaringen in je leven?  

 

Ik hoop dat we de geloofservaring van Thomas  met ons mee kunnen dragen, en zo 

vertrouwen kunnen voelen. Ik hoop dat we merken dat onze wonden gekend zijn en het zo 

opnieuw Pasen mag worden. 

 

 


