
Overdenking zondag 11 april 2021 
Ds. Helène van Noord, wijkgemeente Vredenoord, Opstandingskerk 
 
Bij de lezing uit Johannes 20, 19.24-31 en bij het Peace Project uit Tbilisi – Georgië  (zie filmpjes 
in: https://innerchange.life/peace-cathedral/ 
 
 

De weg gaat door, hoorden we op Paasmorgen.  

Hoe mooi en feestelijk ook, het eindigt niet in de bloeiende tuin, in paradijselijke sferen. 
Want de weg gaat de wereld in en de wereld door. De levensvragen die in de 
veertigdagentijd voorbij kwamen, - als moed, vriendschap, delen, toejuichen en afkeuren, 
verzamelen en loslaten-, zullen opnieuw aan de orde komen onderweg.  Naast al die 
andere vragen die we hebben:  over ten onder gaan en opstaan, over dood en leven, over 
wanhoop en hoop, over oorlog en vrede, over los zand en saamhorigheid, eenkennigheid 
en veelkleurigheid, over niet zien en toch geloven….en ga maar door. De weg gaat 
verder. Pasen leert ons dat het opnieuw verder gaat… en dat wij steeds worden 
uitgenodigd op te staan en opnieuw te gaan. 
 
Dat klinkt eenvoudig. Maar we weten zelf hoe verleidelijk het kan zijn om te blijven zitten. 
Met duizend excuses om maar niet te beginnen: ik ben te oud, na mij de zondvloed: er is 
nu Corona ik kan niks:  we moeten een gebouw loslaten – dat doet zeer, want ik wil mijn 
kerkgebouw niet kwijt en ik wil niet naar dat 
andere gebouw; ik ben moe, ik ben ziek, ik heb 
geen tijd, geen zin; ik geloof het allemaal 
wel….of beter gezegd, ik geloof het niet 
meer….. 
Het is verleidelijk om in je eigen bubbel te blijven 
hangen. Net als de leerlingen in het evangelie 
van Johannes. Ze hebben zich van de 
buitenwereld afgesloten, lezen we. Deuren en 
ramen dicht. Beloken Pasen…wordt deze 
zondag ook wel genoemd.  
 
Puur menselijk bekeken is het een begrijpelijke 
reactie van de leerlingen. Wie trekt zich niet 
terug als hij of zij iets zeer ingrijpends 
meemaakt. Ze hebben van dichtbij de 
gewelddadige dood van Jezus meegemaakt, ze 
hebben hun eigen lafheid en angst en verraad 
onder ogen te zien. En dan dat wonderlijke 
gerucht dat Jezus zou zijn opgestaan. Wie trekt 
zich dan terug, om tot jezelf te komen? 
 
De aanwezigheid van Jezus breekt door hun eigen gecreëerde cocon heen. “Zoals 
de Vader mij heeft gezonden, zo zend ik jullie” krijgen de leerlingen te horen. Een 
opdracht om in beweging te komen. En als ze een week later zichzelf nog steeds 
hebben afgesloten van de buitenwereld, verschijnt Jezus opnieuw. Nu is ook Thomas 
van de partij.  

Als ongelovige Thomas is hij de boeken ingegaan. Ik vind dat maar een rare 
benadering. Want het is toch mens-eigen om bewijzen te willen hebben en vragen te 
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stellen? Ben je dan meteen een ongelovige? In sommige kringen misschien. Maar 
zou het niet zo zijn dat geloven juist alles te maken heeft met vragen stellen? Vragen 
waar je heel soms, heel even iets van een antwoord op krijgt, maar heel vaak ook 
helemaal niet ?  

Thomas wordt ook wel Didymus genoemd. Letterlijk betekent dat ‘tweeling’. En dat 
heeft dan tevens de betekenis van dubbel, tweeslachtig, dubieus…twijfelachtig. 
Thomas de twijfelaar wordt dan al gauw de ongelovige Thomas.   

We zouden het natuurlijk ook anders kunnen zien. Misschien zegt die bijnaam 
Didymus niet zozeer hoe Thomas is, maar veel meer over hoe Thomas het leven en 
het geloven ervaart. Misschien wordt hij wel Didymus genoemd omdat hij worstelt 
met de dubbelheid van het menselijk leven, waarin vreugde en verdriet, wanhoop en 
hoop, leven en dood, zo vlak naast elkaar bestaan. Misschien heet hij wel Didymus, 
omdat hij niet eenkennig kan en wil zijn.  Voor hem hoeft geloof geen 
onverwoestbaar, rotsvast vertrouwen te zijn dat regelrecht van boven komt en waar 
geen beweging in te krijgen is. Geloven is voor hem geen standpunt dat je kunt 
verdedigen met stelligheden en zeker weten. Nee, geloven is voor hem vragen, 
tasten. Gelovig ben je niet, gelovig wordt je….je bent er een leven mee onderweg. 
En onderweg gebeurt er van alles met dat geloof en ongeloof van je. Hoe meer je je 
durft open te stellen voor je eigen vragen, voor de ander die vragen bij wakker roept, 
hoe meer jouw overtuigingen zullen worden bijgesteld. Om aan te haken bij wat 
vanuit de Peace Cathedral in Georgië klinkt: God spreekt tot ieder mens en dus 
kunnen wij in ieder mens iets van God gewaar worden. 

De reden waarom Thomas de wonden van Jezus wil zien en aan wil raken is 
misschien niet eens om zichzelf ervan te overtuigen dat het echt om Jezus gaat. Het 
zou heel goed kunnen dat hij, met het aanraken van de wonden, naar de diepe 
betekenis van Jezus’ weg wil tasten. Met het aanraken van de wonden tast hij naar 
het menselijk lijden,  naar de duistere chaos van dood en verderf.  Omdat hij daar wil 
en moet beginnen.  Bij het lijden, bij de pijn, bij de gebrokenheid, bij de angst. Juist 
daar waar er geen beginnen aan lijkt, wil Thomas beginnen te begrijpen. Dat is, in 
feite, een volwassen manier van geloven. 

Vanuit de diepte opklimmen naar het licht, naar het geloof dat de duisternis niet heeft 
overwonnen. Geloven dat je, hoe onbeholpen misschien ook, in de duisternis, in een 
door angst en haat gekleurde wereld, een lichtje kunt zijn; een begin kunt maken; het 
verschil kunt maken. 

“Mijn Heer, mijn God”, belijdt Thomas, uit de grond van zijn hart en diepgelovig. Deze 
mens onderweg, tastend en vragend, vallend en opstaand…mens als wij. Die soms, 
even zien. Maar het veel vaker moeten doen met niet zien en toch gaan.  

Spannende vragen liggen op onze weg als kerk-gemeenschap. Hoe zullen we kerk-
zijn, straks als de pandemie het leven niet meer totaal in de greep heeft? Het was 
super fijn om elkaar rond brood en wijn te treffen op het kerkplein. Houden we die 
vreugde, dat enthousiasme vast? Ook als we straks de lastige vragen hebben we te 
beantwoorden in welk gebouw we zullen vieren in de toekomst. En hoe zal dat zijn 
en hoe we dat zullen doen. Hoe zullen we kunnen voorkomen dat onze, overigens 
begrijpelijke, emoties over stenen ons niet verharden en verstarren in bewegingsloze, 
in zichzelf gekeerde mensen? Hoe kunnen wij, hier op onze eigen plek in de wereld, 
een Kathedraal van Vrede zijn en worden?  



“Ik wens jullie vrede”, zegt de Opgestane. “Zoals God mij heeft gezonden, zend ik 
jullie”. Dat de roeping van de Kerk van alle tijden en plaatsen. Ze is de  hoedster van 
geheim van het nieuwe begin, steeds weer. Het geheim dat wij samen mogen 
koesteren, bewaren en behoeden en doen….in Tbilisi, in Assen, en overal. 

Moge dat zo zijn, kome wat komt. 

 


