
Overweging 2e zondag van de paastijd, 23 april 2017 
 
Op de achtste dag na Pasen, de tweede zondag die de eerste christenen vierden, waren de 
leerlingen van Jezus bijeen. Het geloof in de verrijzenis van de Heer moest nog meer 
concreet worden in hun leven. Vooral één van hen, de apostel Thomas, kon die boodschap 
van Pasen niet geloven. Hij was er ook niet bij geweest op Paasmorgen. Maar nu is hij erbij 
en mag hij de levende Heer zien en aanraken, waardoor ook hij kan geloven. Bidden om dat 
geloof, dat ook wij onder de moeilijke omstandigheden van het leven, toch vertrouwen op 
de kracht van de verrezen Heer. Broeders en zusters, erkennen we in stilte onze zonden… 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
De afgelopen week, met Pasen en in de dagen daarna, bereikten ons heel wat TV-beelden 
van de gebieden waar mensen lijden. De slachtoffers van hongernood en oorlog in 
Zuid-Soedan. Het verdriet om de talloze oorlogsslachtoffers in Syrië. De weer toenemende 
stroom van vluchtelingen in rubber bootjes over de Middellandse Zee. En deze week nog de 
tragedie van het busongeluk met de kinderen in Zuid-Afrika. Even dringt het tot ons door, de 
pijn, de doodsangst, het verdriet van zovele mensen ook in deze Paasweek. Wij vierden 
Pasen, we zongen alleluia, maar de schaduw van de wereld waarin het miserere niet ophield, 
die schaduw week toch geen moment. Pasen vieren, feest van opstanding en leven, in een 
wereld van vernietiging en dood. Hoe kun je geloven in Gods kracht, als je alleen maar 
menselijke zwakheid ziet. Hoe kun je geloven in de overwinning van de liefde, als je zoveel 
haat en boosheid en onverschilligheid ziet? Of is geloven een kwestie van je ogen sluiten 
voor de werkelijkheid? Geloven in dromen, in een illusie, een roze bril op? 
 
De leerlingen waren op paasmorgen bij elkaar, angstig, achter gesloten deuren. De manier 
waarop Jezus gestorven was, de pijnlijke marteling van zijn kruis, had diepe indruk gemaakt. 
Ze waren bang dat zij nu aan de beurt waren en van hun vertrouwen, hun enthousiasme, 
hun vurigheid, was niet veel over. En dan, zo vertelt het evangelie, was Jezus plotseling zelf 
in hun midden en hij groet hen met zijn vrede: Sjaloom, vrede zij met jullie. Ze waren 
natuurlijk verbijsterd, maar ook vervuld van vrede, want voor hun ogen veranderd het 
perspectief opeens totaal. Niet meer de lijdende, niet meer die verschrikkelijk beschadigde 
mens, maar een stralende, nieuwe gestalte. Ze zien nu dat hij niet verloren, maar gewonnen 
heeft. We kunnen, denk ik, deze vertelling over Jezus’ verschijning op twee manieren 
opvatten: enerzijds letterlijk, namelijk dat de verrezen Jezus op een nieuwe manier bij zijn 
leerlingen aanwezig is, niet meer het oude gestorven lichaam, maar een nieuw bestaan dat 
niet tegengehouden wordt door dichte deuren. Hij is er werkelijk, met zijn liefde, zijn vrede 
en zijn vergeving. Anderzijds is er een meer symbolische, geestelijke uitleg. Die dichte 
deuren slaan dan op onze geest, waarmee we ons afsluiten voor zijn aanwezigheid. We 
hebben zoveel moeilijkheden, er is zoveel in ons dat zich verzet tegen geloven in de 
verrijzenis: niet alleen het lijden en het kwaad in onze wereld, maar ook onze eigen kleinheid 
en ons egoïsme. 
 
Daarom is het ook zo belangrijk dat in deze lezing Jezus naar zijn wonden verwijst, de 
verwondingen in zijn handen en voeten en in zijn zijde. Als later Thomas komt, die er eerst 
niet bij was, spreekt hij daar ook over als het belangrijkste herkenningsteken. Als ik niet in 
zijn handen de tekenen van zijn nagelen zie, en in zin voeten en de wond in zijn zijde, als ik 
dat niet zie en voel, dan kan ik niet geloven. Het gaat hierbij niet om willekeurige 
herkenningstekenen. Het gaat erom dat Pasen niet zonder Goede Vrijdag kan, dat Christus’ 



verrijzenis, bij zijn lijden hoort, als Gods opwekking van deze mens die gehoorzaam was tot 
op de dood aan het kruis. Pasen wordt een oppervlakkig triomfalisme als wij de lange weg 
van pijn en eenzaamheid, van bloed en tranen vergeten, die Jezus gegaan is. Thomas was dat 
alles nog niet vergeten. Ik wil geloven in zijn verrijzenis, zegt hij, maar niet zonder de 
tekenen die vertellen van zijn inzet en zijn overgave en zijn liefde. Wij worden uitgenodigd te 
geloven, juist ook in het gezicht van het lijden. Het lijden van de getroffenen in de gebieden 
van oorlog en honger. Maar ook ons eigen lijden. Wie mijn leerling wil zijn, moet zijn kruis 
opnemen en mij achterna gaan, heeft Jezus ooit gezegd. Is er in ons eigen leven een 
handicap die een zware last vormt? Is er verdriet omdat de dingen in huwelijk en gezin soms 
zo anders gaan dan je had gehoopt? Is er een nieuwe taak, een nieuwe opdracht die op je 
wacht waarvan je niet weet of je daarvoor de moed en de kracht zult hebben? Heb je van de 
dokter onrustbarende berichten gehoord? Moet je opnieuw een behandeling ondergaan? 
Hoe moeilijk het ook kan zijn, sommige vormen van lijden kunnen je helpen om dichter bij 
God te komen, om iets te leren van wat Christus ons voor heeft geleefd op zijn lijdensweg. 
Zijn we niet allemaal leerlingen in zijn school van liefde en toewijding en moed en vrede en 
vreugde? En wat is het dan goed en ontroerend dat we merken er niet alleen voor te staan: 
dat er gelukkig mensen om ons heen zijn die een stukje meegaan en die steun en warmte 
geven. Zo wordt Pasen immers concreet: in de liefde van zorgzame medemensen, mogen we 
de levende Heer dicht bij ons weten. Ook in de vluchtelingenkampen, in de hongergebieden 
en bij de oorlogsslachtoffers is Hij aanwezig. Juist waar mensen onder moeilijke 
omstandigheden elkaar tot steun zijn, voelen velen de  hand van God; Hij heeft ons in de 
verrezen Heer immers beloofd altijd bij ons te zijn, alle dagen, tot aan het einde der tijden. 
Waar mensen in hoop en vertrouwen bidden, waar mensen zich in liefde voor elkaar 
inzetten, daar komt de kracht van zijn verrijzenis ons te hulp. 
 
De Paaskaars die vorige week in de paasnacht aan het nieuwe vuur ontstoken werd, vertelt 
het verhaal van Pasen, zijn lichtende aanwezigheid, dat hoopvolle teken. Maar vader abt 
stak er in de Paasnacht ook de vijf nagels in, de tekenen van de heilige en glorievolle wonden 
van Christus. Zijn overwinning ging niet buiten zijn lijden om, in liefde aanvaarde hij de weg, 
die de Vader hem wees. Zo zal het ook bij ons zijn: de moeilijkheden en de pijn en de zorg op 
ons nemen in liefde en hoop en vertrouwen, dan zal ook voor ons het Paaslicht blijven 
stralen. Amen. 


