
8 april 2018, Beloken Pasen, 2e zondag van Pasen, jaar B 

Een week na Pasen waren de apostelen bij elkaar. Ze hadden de verrezen Heer gezien en spraken 

erover, ook met Thomas, de enige van hen die de Heer niet gezien had en die ook moeite had met 

het verhaal. Een week na Pasen komen ook wij bij elkaar, rond zijn woord, rond de brandende 

Paaskaars, rond het altaar met de gaven van de Heer. Hij wil in ons midden zijn, Hij wil ons zijn kracht 

geven. Laten wij ons hart openstellen voor hem. Laten we daarvoor eerst in stilte onze zonden 

erkennen om dit grote geheim goed te kunnen vieren. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geloof is in onze tijd geen vanzelfsprekend begrip. Als mensen getuigen van hun geloof wordt dat 

niet zomaar aangenomen en ook het geloof waarvan de Bijbel spreekt en dat de kerk uitdraagt wordt 

door velen van vraagtekens voorzien. Liever koersen mensen op hun eigen ervaring of hun gevoel als 

het gaat om de grote levensvragen. Daarnaast is er natuurlijk de enorme invloed van de wetenschap. 

Velen willen alleen aannemen wat je kunt waarnemen of bewijzen. Tegenover alles wat daar buiten 

ligt staan ze sceptisch. Je moet niet alle verhalen geloven die mensen je op je mouw spelden, hoor je 

dan zeggen, of: veel mensen zijn te lichtgelovig. Daar zit natuurlijk ook wel iets in: het Katholiek 

Nieuwsblad had een tijdje als motto: ‘Omdat je niet alles gelooft’.  Geloven in God betekent 

inderdaad dat je ook een hele boel dingen niet gelooft. 

En zo komen we bij de apostel Thomas, die op deze zondag van Beloken Pasen altijd een hoofdrol 

speelt. Hij was niet aanwezig bij de verschijning van Jezus op Paasmorgen en kon niet zomaar 

aannemen wat de andere apostelen hem daarover vertelden. Hij was geen lichtgelovige man en vond 

het verhaal van de verschijning  van de Heer nogal onwaarschijnlijk. Vergeet niet dat Jezus twee 

dagen daarvoor een vreselijk dood aan een kruis was gestorven. De wondentekens waren voor 

Thomas dan ook een herkenningspunt. Als ik die zie en voel, dan wil ik het wel geloven, zei hij. De 

echte Jezus is niet een vage geest-gestalte, maar is een tastbare persoon die de tekens van zijn 

aardse leven en lijden draagt. Als Thomas dan een week later met de apostelen samen is, en Jezus 

opnieuw in hun midden komt, ziet en voelt hij de wonden van de Heer. En dan geeft hij zich helemaal 

gewonnen. Geloof betekent overgave aan het geheim. Hij kan niet anders dan erkennen: Jezus leeft. 

En hij komt tot een indrukwekkende uitspraak, een van de meest verregaande getuigenissen over 

Jezus in het Nieuwe Testament. Hij roept uit: Mijn Heer en mijn God. Hij was eerlijk in zijn twijfel, 

maar hij is ook eerlijk in zijn geloof. Jezus reageert echter met een opmerking die de zaak in een 

breder perspectief plaatst. Het is niet moeilijk om te geloven als je de Heer zo concreet mag zien. 

Maar zalig zij die niet zien en toch geloven.  

Die opmerking is natuurlijk voor alle komende generaties bedoeld. Want behalve in de uitzonderlijke 

gevallen van mystiek begaafde mensen, laat Jezus zich na zijn hemelvaart zelden zien. De christenen 

van alle eeuwen  wisten dat geloof betrekking heeft op een onzichtbare, geestelijke werkelijkheid. 

Wat wij van Jezus zien dat zijn de sacramentele en liturgische tekens waarin hij zijn aanwezigheid aan 

ons laat merken: het doopwater, het brood en de wijn van de eucharistie, de brandende paaskaars. 

Ook zien we hem in de verzamelde biddende geloofsgemeenschap en in de mens naast ons. Wij 

hebben geen bewijzen dat Hij werkelijk leeft en bij ons is. Wij kunnen alleen maar geloven, ons 

toevertrouwen aan die onzichtbare realiteit. En het zijn de verhalen van mensen, de getuigenissen 

van gelovigen die ons aanmoedigen tot en sterken in het geloof. Elk jaar zijn er weer honderden vaak 

jonge mensen die zich met Pasen laten dopen. Zij hebben Gods aanwezigheid ervaren, zij zijn geraakt 

door Jezus’ woorden en de verhalen over hem. Het getuigenis van de kerk heeft hun geloof als een 



zaadje tot ontwikkeling gebracht. Geloofsgetuigenissen zijn onmisbaar. Mensen die vertellen van wat 

zij gehoord en gezien en ervaren hebben zijn kostbaar. Ik zag kortgeleden op Youtube een jonge 

katholieke leraar op de basisschool, die vertelde wat geloven voor hem betekende en hoe hij er met 

de kinderen over sprak, de Bijbelverhalen vertelde en met ze bad. Geloofsgetuigenissen zijn 

onmisbaar juist in onze tijd. 

Want het is niet zo dat je alles wat je aanneemt eerst moet bewijzen of zelf eerst gezien of ervaren 

moet hebben. Er zijn heel vaak dingen die je gelooft op gezag van een ander, denk maar aan de 

nieuwsberichten, of de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Natuurlijk bestaat er nepnieuws 

en fraude in de wetenschap. Maar gelukkig is het grootste deel van wat tot ons komt betrouwbaar. 

We hoeven daarover niet cynisch te doen. Wij kunnen meestal wel geloven wat onpartijdige 

buitenstaanders ons zeggen. Het kan ook niet anders, wij zijn afhankelijk van de informatie die 

anderen ons geven. We kunnen niet zonder vormen van geloof en moeten normaal gesproken op 

elkaar vertrouwen. Daarbij hoeven we natuurlijk niet naïef of onkritisch te zijn. Het is goed altijd ons 

nuchtere verstand te gebruiken, zoals ook Thomas deed. 

Geloven wat een ander zegt is dus een gewoon menselijk gebeuren en geloven in God is niet 

onredelijk maar gaat verder daar waar ons redelijk denken moet stoppen. Geloven brengt ons 

blijvend in contact met de goddelijke werkelijkheid die ons verstand te boven gaat. Geloven maakt 

ons daarom sterk. De apostel Johannes zegt zelfs dat ons geloof een wapen is, geen wapen om 

anderen te bestrijden of te doden, maar een wapen om het kwaad te overwinnen. Je kunt de wereld, 

met al zijn onechtheid, zijn egoïsme en onzuiverheid overwinnen als je gelooft dat Jezus de Zoon van 

God is, zegt Johannes. Geloven is niet zomaar een aardige mogelijkheid, maar het maakt je sterk en 

weerbaar in je strijd voor het goede. In Jezus vind je houvast. Hij is de uiteindelijke waarheid in wie 

wij Gods gelaat zien. In vertrouwen op Hem kun je niet verkeerd uitkomen. Naarmate je sterker met 

hem verbonden bent, zul je ook een zuiverder en waarachtiger en liefdevoller leven leiden.  

Geloven leidt tot liefde. Dat is wat de eerste lezing ons vanmorgen tenslotte leert. Want die eerste 

christenen die op de prediking van de apostelen waren gaan geloven, kwamen bijeen en merkten dat 

er iets met hen gebeurd was. Het geloof had hen veranderd. Ze waren één van hart en één van ziel, 

zegt het boek Handelingen. Ze deelden hun bezit en ieder kreeg naar behoefte. Ze waren een 

werkelijke gemeenschap waarin men elkaars lasten droeg en waarin ieder iets kon bijdragen. De 

apostelen zorgden er ondertussen voor dat het verhaal van Jezus niet vergeten werd. Die legden met 

veel nadruk, met klem, getuigenis af van de verrijzenis van Jezus en zo namen de mensen toe in 

geloof en in onderlinge liefde. Geloven is geen theoretisch gebeuren, niet alleen maar iets voor waar 

aannemen. Het is een vertrouwvolle relatie met God, waardoor je leven verandert en zich steeds 

vernieuwt. Jezus’ verrijzeniskracht gaat een steeds grotere rol spelen in je leven van alledag. 

Broeders en zusters, zalig die niet zien en toch geloven, zei Jezus voor alle generaties die na de 

apostelen kwamen. Zalig die in hun leven nauw verbonden zijn met de verrezen Heer en zich steeds 

opnieuw aan hem toevertrouwen. Die zaligheid wens ik u allen van harte toe. 


