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De eerste preek die ik 35 jaar geleden als predikant hield ging over Thomas. 
Het was vlak na Pasen. Het verhaal over Thomas stond op het rooster. 
Ik preekte over hem. 
Thomas is bekend geworden om de twee kanten van zijn innerlijk. 
Als medeleerlingen enthousiast vertellen dat ze Jezus hebben gezien, antwoordt Thomas tamelijk 
nuchter: eerst zien en dan geloven. 
Je kunt wel mooie verhalen vertellen, maar als ik het niet met eigen ogen zie, zal ik niet geloven. Zal ik 
zeker niet geloven, zegt Thomas. 
Hij slikt niet alles voor zoete koek. Hij lijkt nuchter en kritisch. 
De ongelovige is hij later genoemd. Dat doet geen recht aan hem. 
Thomas heeft twee kanten. Zijn naam zegt het al: Thomas betekent tweeling. 
Hij heeft een kritische, ongelovige kant, maar ook een andere. 
Als hij Jezus ziet komt hij ook zo ver dat hij zegt: mijn Heer en mijn God. 
 
Thomas past wel een beetje bij me. 
Voordat ik predikant werd stond geloven een tijdlang op afstand van me. 
Ik voelde me vooral agnost, niet weter.  
Tegelijkertijd liet geloven me niet los. Ik dacht: als het je niet loslaat, doe er dan wat mee. Zo ben ik 
begonnen aan de opleiding tot predikant.  
Geloven werd voor mij nooit zoete koek. Het bleef altijd iets onvanzelfsprekends houden. Een 
jaargenoot, Evert Jan Hefting zei tegen me: waag de sprong maar. 
Neem een voorschot op je geloof. 
Dat heb ik gedaan. Ik heb de sprong gewaagd om predikant te worden. 
Het voorschot heb ik nooit afbetaald. Ik ben me wel thuis gaan voelen, thuis, bij de verhalen, thuis in de 
kerk. 
Thomas past nog steeds bij me. Ik herken zijn kritische, ongelovige kant. 
Vooral als ik mijn verstand gebruik.  
Er is ook iets anders. De momenten dat ik aangeraakt word. Momenten van vertrouwen boven me zelf 
uit. Momenten van geloof.  
Vasthouden kan ik ze niet.  
Ik heb geen geloof in bezit. Ik sta er voor open. En kan ontvangen. 
Op de website van deze kerk heb ik indertijd woorden van de geleerde dorpsdominee Oepke 
Noordmans, geschreven. Ik heb ze laten staan. 
Door het hart van elk mens loopt een barst. Die verdeelt je hart in een deel geloven en een deel niet 
geloven.  
De barst beweegt. 
Soms is geloven groter. Soms is het kleiner. 
Ik heb er vrede mee. Ik vind het mooi als er kerken zijn waar Thomas welkom is. Waar je kunt komen 
met je gaafheid en met de barst die door je hart loopt.  
Zo’n kerk heb ik ook hier gevonden. Ik ben daar blij en dankbaar voor. 
 
Eerst zien en dan geloven.  
Thomas wil Jezus zien. 
De verhalen rond de opstanding vertellen dat Jezus zich laat zien. 
Eerst aan Maria van Magdala in de tuin bij het graf. Daarna aan andere leerlingen in een huis waar ze 
deuren hebben gesloten. Tenslotte ook aan Thomas. 
Ze zien Jezus.  
Ze zien dat hij leeft, ook na zijn dood.  
Dat een dode aan je kan verschijnen, daarvan weten velen mee te praten. 
Ik zag mijn ouders weer, zei een zieke tegen me.  



Ik schrok er eerst van. Ze zijn al heel lang geleden overleden.  
Ze wenkten me. Ze straalden uit: het is goed, kom maar.  
Eerst vond ik het gek dat ik ze zag. Maar later en nu vind ik het mooi. 
Dat een overledene aan je verschijnt kun je verklaren en weg-verklaren. 
Je wilt het graag. Het is verbeelding, projectie, hallucinatie, het is…. 
Opstandingsverhalen vertellen: Jezus laat zich zien. Maria, leerlingen en zelfs Thomas met al zijn 
kritische vermogen ervaren: hij is het echt. 
 
Heb jij Jezus wel eens gezien?  
Heb ik dat wel eens meegemaakt?  
Ik dacht eerst van niet. Maar daar denk ik nu anders over.  
 
In opstandingsverhalen lees je twee dingen. 
Het is Jezus die zich laat zien. Zo ervaren Maria, leerlingen en Thomas het. 
Ze zien, ze horen, ze herkennen hem. Hij is het, dezelfde als voorheen.  
En tegelijkertijd is Jezus niet hetzelfde als voorheen. 
De deur is gesloten en opeens staat hij in hun midden. 
Hij verschijnt en hij verdwijnt. 
Je kunt wat er verteld wordt afdoen als onwerkelijk en onzin. 
Je kunt het ook laten staan.  
Je kunt kijken: wat gebeurde er met Maria, de leerlingen, met Thomas. 
Wat kan er met mij gebeuren als ik laat staan, als ik me openstel voor  
wat ik hoor zeggen.  
 
Het verschijnen van Jezus heeft een bedoeling.  
Hij zelf is daarbij niet het doel.  
Het gaat er om dat anderen opstaan en verder gaan. 
Het gaat hem er om dat Maria opstaat. Dat leerlingen opstaan. Dat Thomas opstaat. 
De opstanding van Jezus heeft als bedoeling dat jij en ik, dat wij opstaan. 
 
Jullie kennen het beeld uit de kapotgeschoten kerk in Normandië in de oorlog. 
Het Jezusbeeld was beschadigd en stond zonder handen. 
De volgende dag had iemand er iets onder geschreven:  
 
Jullie zijn mijn handen. 
 

 
 
Jullie zijn mijn handen. Dat is Pasen. 
 
 
Jezus verschijnt en stuurt zijn mensen de wereld in. 
Zoals God mij gezonden heb zend ik jullie. 
Geef handen en voeten aan wat ik je voorgeleefd heb. 
Doe wat ik gedaan heb. Zeg wat ik gezegd heb. 



Voortaan zijn jullie mijn lichaam.  
Sta op en ga de wereld in.  
 
Sta op en ga, zegt Jezus tegen Maria.  
Hou me niet vast.  Je hoeft me niet vast te houden. Ga zelf. 
Teen leerlingen zegt hij: ik stuur jullie uit.  
Tegen Thomas zegt hij: Jij met je kritische verstand, waag de sprong naar vertrouwen. Word gelovig. 
Word steeds weer gelovig. 
 
Jezus stuurt de mensen op weg. En hij geeft ze wat mee.   
Hij blaast zijn adem op zijn leerlingen.   
Dat lees je ook in een scheppingsverhaal: God blaast levensadem in een mens. 
Dat zit in elk mens: levensadem, vertrouwen, vermoeden, iets van God krijg je mee. 
Jezus blaast.  
Mijn geest, mijn inspiratie, mijn vrede zal je vergezellen. 
Zo kun je me zien. Zo zal ik voor jullie blijven leven.   
In het Paasverhaal vallen Pasen en Pinksteren op een en dezelfde dag. 
De opstanding van Jezus heeft als bedoeling dat wij zullen opstaan. 
Tot leven. 
 
Of ik Jezus zie? Hoor? Tegenkom? 
Vroeger dacht ik: dat heb ik nooit meegemaakt. 
Ik ben nog steeds Thomas, mens met twee kanten. 
Dat nuchtere: eerst zien en dan geloven raak ik niet kwijt. Dat hoeft ook niet. 
Ik weet ook van een andere kant.  
Ik weet ook: al die woorden van Pasen zijn ook voor mij en voor jou: 
Hou me niet vast. Ga op weg. Jullie zijn mijn handen.  
Zoals God mij zond, zend ik jullie 
Mijn vrede geef ik je. Mijn geest zal met je zijn.  
Ik zal er zijn, anders dan vroeger, maar toch. 
 
In die woorden herken ik, ontmoet ik Jezus. In die woorden verschijnt hij aan ons allemaal. In zijn oproep 
de vrede de wereld in te dragen. 
Zolang we leven. 
En daarna? 
Eerst zien en dan geloven? 
Ik kan niet over de grens kijken. Dat zegt mijn nuchtere kant. 
Maar als ik het lied hoor kan ik meegenomen worden 
Het lied dat zingt van hopen, verlangen, vertrouwen. 
Zing het lied maar mee, Thomas. 
Dan zal ik leven.  
Het wordt, het is Pasen.  
 
Amen  


