
 

 
 

  

De Eshof, 12-04-2015. Joh.20:19-29; Hooglied 5:2-8. D.Soeteman 

 

Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, 

 

Jezus laat zich zien, als de levende, ook al is hij gestorven. Hij verschijnt aan hen, op verschil-

lende manieren. Maar al die 'verschijningsverhalen', het zijn evenzoveel 'verdwijningverhalen'. 

Het heeft iets van kiekeboe spelen. Net zoals dat verhaal uit het Hooglied: de geliefde klopt 

aan de deur, steekt zijn hand naar binnen... maar zodra het meisje opendoet is hij verdwenen: 

kiekeboe! Het effect is dat zij nog meer naar hem gaat verlangen. Ik vind het een prachtig 

beeld om te vertellen hoe het is tussen God en ons; tussen Jezus en ons. Het verdwijnen van 

de geliefde kan de liefde doen doven... maar het kan de liefde ook tot in het oneindige doen 

groeien. Kom, we horen één van die verhalen vanmorgen, over Thomas.  

 

Hij is iemand die niet van plan is zich onmiddellijk door het enthousiasme van mensen te laten 

meeslepen. Lijkt me een gezonde houding. Mensen worden immers enthousiast voor de meest 

dwaze dingen. En dat schijnt dan nog een deugd te zijn ook: 'Ze zijn in elk geval enthousiast!' 

Dank je de koekoek. Daar loop ik nog niet warm voor. Thomas. Zo iemand die niet van plan is 

zich zo maar aan te sluiten bij wat er geloofd wordt. Mensen geloven immers de meest dwaze 

dingen. En ze hebben daar soms heel veel voor over. En dat schijnt nog een deugd te zijn ook: 

'Die hebben tenminste wat over voor hun geloof!' Dank je de koekoek. Dat zegt mij helemaal 

niks. Sterker nog, ik krijg daar de griezels van, mensen die alles over hebben voor hun geloof. 

Er is al genoeg dodelijk fanatisme in de wereld, toch! Thomas. Zo iemand die eerlijk naar zijn 

eigen gevoelens probeert te luisteren, hoe tegenstrijdig die ook zijn. Die het eerlijk durft te 

zeggen als hij ergens niet in mee kan. Die zichzelf durft te blijven. Ik mag hem wel, die Thomas. 

Daar komt nog bij: hij had gewoon pech gehad. Hij was er niet bij, op die avond van de eerste 

paasdag, toen Jezus verschenen was - en verdwenen. Dat kan gebeuren. Je bent er wel eens 

niet. Je kunt niet altijd, immers. Je kunt niet overal bij zijn. Je kunt niet alles mee maken. En dat 

is maar goed ook. Er wordt al zo vaak gezegd: daar moet je geweest zijn; die film moet je 

gezien hebben; dat boek moet je gelezen hebben. Blijf maar jezelf, Thomas! Je hoeft niet 

overal achter aan te hollen alsof je leven er van af hangt. Maar je mist dan wel eens wat, 

natuurlijk. En soms mis je ook iets waar je leven min of meer van af hangt, ja. Maar hoe weet je 

dat nou van te voren. Als je het overal wilt zoeken, overal bij wilt zijn, mis je het zeker. Maar als 

je niet overal bij bent, maak je het misschien ook wel niet mee. Wat moet je nou. Waar moet je 

het nou zoeken?  

 

Het evangelieverhaal van vandaag doet wel een suggestie, maar ik aarzel om dat zomaar al te 

vanzelfsprekend hier neer te leggen. Het evangelieverhaal suggereert dat je het zou kunnen 

zoeken in de samenkomst van de leerlingen op de achtste dag. Waarom ik aarzel, is omdat die 



 

 
 

  

gedachte in de loop van de tijd een eigen leven is gaan leiden, waardoor velen zijn opgevoed 

met: je moet op zondag naar de kerk omdat dat nu eenmaal moet. Dominees behoren natuurlijk 

te zeggen dat je naar de kerk hoort te gaan, maar ik zou liever de vraag stellen wat daar dan 

mee te maken is. Met de woorden van dit verhaal: toen Thomas er niet bij was geweest, zeiden 

zijn vrienden achteraf niet: 'Thomas, jij had daar ook moeten wezen!' Maar ze zeiden: 'Thomas, 

wij hebben de Heer gezien.'  

De samenkomst van de leerlingen op de achtste dag. In dit verhaal komen we het begin tegen 

van onze zondagsviering. Ook dat is weer een eigen leven gaan leiden, maar ik zou graag 

naar dit begin terug gaan. De zondag is niet de sabbat. De sabbat begint vrijdagavond bij 

zonsondergang, tot zaterdagavond zonsondergang. De sabbat begint dus niet op zaterdag-

nacht om twaalf uur. Bovendien, de sabbat is ons vreemd. En we moeten niet doen alsof wij de 

sabbat ook zouden kunnen vieren. Dan zou je helemaal opgegroeid moeten zijn in de joodse 

traditie. Dat zijn wij niet en dat hoeft ook niet. En de zondag is de sabbat niet. De zondag is een 

heel andere dag! De zondag is de achtste dag, die eigenlijk weer de eerste dag is, waarop 

vanouds het gewone leven weer zijn loop nam, na de sabbat. Zo was immers het ritme in het 

oude testament: iedere week leefde men weer toe naar de laatste dag, het hoogtepunt, het 

einddoel, de apotheose van heel de schepping: En God rustte op de zevende dag. De sabbat, 

de dag waarop je even niks hoeft omdat je genieten mag van wat je gedaan hebt. Maar ja, na 

elke zevende dag begint het lieve leven weer opnieuw. Elke achtste dag is weer gewoon een 

eerste dag, eerste werkdag van een hele reeks, zes dagen lang, wat een eind. Zo is het ritme 

dat ons van Israël uit gegeven is: elke week als een beeld van heel de geschiedenis van God 

met zijn schepping: werken naar een einddoel toe: genieten van wat er tot stand is gekomen. 

Maar het is wel vermoeiend, altijd weer. Dat na elke zevende dag gewoon die eerste dag weer 

begint, altijd maar weer. Komt daar nu ooit een eind aan? Komt er ooit een eerste dag, die 

anders is? Een achtste dag, die niet gewoon weer een eerste dag is, maar volstrekt nieuw? 

Je zou het niet zeggen, als je ze bij elkaar ziet zitten, dat stelletje discipelen, op die eerste dag 

van de week. 's Avonds. Overdag zullen ze wel gewerkt hebben. Het was geen sabbat, 

immers. Zo zal het in de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis gegaan zijn: de christenen 

kwamen bij elkaar op de achtste dag, oftewel de eerste dag van de nieuwe week, voor of na 

hun werk. Pas toen het christendom eeuwen later staatsgodsdienst werd, werd de zondag een 

officiële vrije dag. En toen ook ging men langzamerhand een verbinding leggen tussen de 

sabbat en de zondag, en werd de zondag steeds meer beleefd als een verschoven sabbat. 

Gewoon een sabbat - alsof niet-joden daar echt iets van snappen - maar dan een dagje 

opgeschoven. Dat is een middeleeuwse zondagstheologie die, ondanks het verzet daartegen 

van Luther en Calvijn, toch zeer overheersend is gebleven. 

Maar waarom zitten ze dan bij elkaar, die discipelen? Omdat ze bang zijn. Ze zitten bij elkaar 

en doen de deur op slot. Ze zitten bij elkaar om bij elkaar te schuilen voor de boze wereld. De 



 

 
 

  

boze wereld die zo juist nog Jezus had ter dood gebracht. En ze hadden daar zelf ook een rol 

in gespeeld. Ze zaten bij elkaar nogal verslagen, stel ik me voor. Verslagen, schuldig, angstig... 

En alles wat ze hebben meegemaakt nemen ze mee in hun samenkomst. Wat zullen ze 

allemaal wel niet gezegd hebben tegen elkaar! En wat zullen ze gezwegen hebben omdat ze 

geen woorden meer wisten! Maar ze waren er, het had iets vanzelfsprekends, denk ik, dat ze 

er waren, zoals mensen elkaar opzoeken die net een groot verlies hebben geleden. Ze waren 

er omdat ze elkaar zo nodig hadden.  

Wat is er toen toch gebeurd? Er kwam een moment waarop ze merkten dat ze niet meer alleen 

onder elkaar waren. Een moment waarop hun gesprekken stokten, omdat er iets met ze 

gebeurde... ze wisten nauwelijks wat. Net of Hij er weer was! En midden in hun getob horen ze 

zo iets als: 'vrede voor jullie!' Wie zegt dat tegen hen? Dat moet Hij zijn... kijk maar, zijn 

handen, zijn zijde... Maar Hij is toch dood! Ja, maar ze ervaren dat God daarop terug komt, op 

die dood van Jezus. En dat God dus ook terugkomt op hun eigen leven, hun eigen ge-

schiedenis met Jezus, hun eigen falen, hun eigen verdriet... Dat is er allemaal, net zoals de 

dood van Jezus er is. Maar God komt daar op terug. En hun eigen leven wordt op het spoor 

gezet van degene die zij zo juist verloren hadden: 'Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zendt Ik 

ook u....' Het is onbeschrijflijk, eigenlijk, wat hier verteld wordt. Ongelooflijk ook. En toch op de 

een of andere wijze in die samenkomst onontkoombaar. Vraag niet hoe, maar het is er. Hij is 

er. God is teruggekomen op zijn dood. 

 

Zo iets maak je niet zomaar mee, toch? Thomas niet in elk geval. Die Thomas! Niet dat hij 

ongelovig zou zijn is het probleem, maar dat hij het niet mee kon maken. Ik kan me daar alles 

bij voorstellen, bij die Thomas. Op de volgende achtste dag zitten ze weer bij elkaar. Dat zal 

een traditie worden. Om die achtste te dag vieren als een eerste dag die niet gewoon maar 

weer een eerste dag is, maar een doorbreking van die eeuwige kringloop van de tijd. De dag 

waarop we gedenken dat God is teruggekomen op de dood van Jezus. En dus is teruggeko-

men op ons leven tot nu toe. Natuurlijk, ons leven lijkt gevangen te zitten in die mallemolen van 

alles wat we meemaken en doen. En hoe kunnen we ooit terugkomen op wat er is gebeurd? 

We weten het niet. We komen bij elkaar, en we hebben het daarover. Dat gewone leven, met 

alle hardheid die het met zich meebrengt, moet je horen hoe we daarover praten met elkaar. 

En hoe we daarover zwijgen omdat we geen woorden meer weten. De dominee doet zijn best, 

niet alleen om die bijbel uit te leggen, maar eerst om ter sprake te krijgen wat ons hoog zit. We 

hebben geprobeerd om dat een vaste plek te geven in die samenkomsten. Niet dat het nu altijd 

zo moet, maar het is een poging om ter sprake te krijgen wat ons bezig houdt: in het 'Gebed 

om ontferming' aan het begin van de dienst. Er schijnt een tijd geweest te zijn waarop dat er 

minder geordend aan toe ging dan bij ons, een moment van heilige chaos, waar ieder door 

elkaar heen sprak en bad en riep en steeds hoorde je één refrein boven alles uit: Kyrie eleison, 



 

 
 

  

Heer ontferm U toch.... 

 

Daar zitten we bij elkaar. Thomas is er ook bij deze keer. En de anderen zeggen tegen hem: 'je 

kunt ons vertellen wat je wil, Thomas, maar voor ons was Hij er weer! Heel anders dan vroeger, 

maar toch.' 'Dat maak ik niet mee', zegt Thomas. Die Thomas, hij wou wel, maar hij kon niet zo 

goed. Moet dat dan? Moet je kunnen geloven? Ook Thomas hoeft zich toch niet aan zijn eigen 

geloofsharen uit het moeras te trekken? 

 

Wat is er toen toch gebeurd? Er kwam een moment waarop ze merkten dat ze niet meer alleen 

onder elkaar waren. Een moment waarop hun gesprekken stokten, omdat er iets met ze 

gebeurde... ze wisten nauwelijks wat. Net of Hij er weer was! En zelfs Thomas komt spontaan 

tot belijdenis van zijn geloof. Hoe dat zo? Hoe is hij dan toch overgehaald? Hij is niet gezwicht 

voor het tastbare bewijs. Zo kan ik dit verhaal niet lezen. Hij werd wel uitgenodigd om te tasten, 

maar zover is hij niet eens gekomen. Hij zwichtte veeleer voor de liefde die hem overkwam. Dat 

hij aangesproken werd, zelf. Zie je wel, Thomas, jij kunt het ook. Jij kunt toch ook aangespro-

ken worden, en een dode spreekt je niet aan, dat doet alleen een Levende.  

Die Thomas! Hij is voor mij een soort toegang geworden tot het Paasevangelie. Ook ik ben niet 

van plan zomaar mee te hollen met enthousiaste mensen die het een of ander geloven. Maar ik 

moet toegeven, het overkomt mij ook, soms, in de samenkomsten op de achtste dag bijvoor-

beeld, dat ik me aangesproken weet. En een dode spreekt niet. Dat doet alleen een Levende. 

Het overkomt me soms, als een liefde die me aanraakt. En een dode heeft niet lief. Liefhebben, 

dat doet alleen een Levende.  

 

Zeker, het is een soort kiekeboe spelen, eigenlijk. De momenten dat de Heer zich niet laat zien 

- en dat is meestal, moet ik toegeven - kunnen er toe leiden dat je denkt dat Hij er niet meer is. 

Het kan ook het verlangen doen groeien... totdat  Hij er weer is..., al is het soms, even. Anders 

dan vroeger, maar toch. 

 

Amen. 


