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Vorige week, voor het paasweekend, 

hebben we u veel teksten toegestuurd. 

Omdat we bang waren dat onderstaande 

tekst van Toon Hermans daardoor niet 

gelezen zou worden, sturen we u die nu toe. 

Heel mooi van toepassing op Pasen, maar 

ook op de lente en de coronacrisis. 

Houdt moed ! 

 

De bomen komen uit de grond 

en uit hun stam de twijgen. 

En iedereen vindt het heel gewoon 

dat zij weer bladeren krijgen. 

We zien ze vallen op de grond 

en dan opnieuw weer groeien. 

Zo heeft de aarde ons geleerd 

         dat al wat sterft zal bloeien. 

 

 

Het is de bedoeling dat we u iedere week op vrijdag het evangelie van de zondag   

daarna gaan sturen, met daarbij een korte bezinning. 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes hfdst. 29, vers 19-31 

Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen 

gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 

"Vrede zij u." Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. 

De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. 

Nogmaals zei Jezus tot hen: "Vrede zij u, zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u." 

Na deze woorden blies Hij over hen en zei: "Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden 

vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." 

Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. 

De andere leerlingen vertelden hem: "Wij hebben de Heer gezien." 

Maar hij antwoordde: "Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie, 

en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, 

zal ik zeker niet geloven." 

Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas er bij. 

Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: 

"Vrede zij u." Vervolgens zei Hij tot Tomas: "Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. 

Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig." 

Toen riep Tomas uit: "Mijn Heer en mijn God !" 

Toen zei Jezus tot hem: "Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? 

Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben." 

In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan die niet in dit boek zijn 

opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven 

dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven 

leven moogt in zijn Naam.        Amen. 



 

Bezinning 

Ieder jaar lezen we op de zondag na Pasen het verhaal van de (aanvankelijk) ongelovige Tomas. Hoe 

herkenbaar is dit verhaal voor ons. Ook wij vinden het vaak moeilijk te geloven in de verrijzenis van 

Jezus zolang we Hem niet kunnen zien. Tomas wil zelfs zijn vingers in Jezus’ kruiswonden kunnen 
leggen voordat Hij bereid is te geloven. Wanneer Jezus dan een week later verschijnt en aan Tomas de 

kans geeft Hem aan te raken, valt Tomas in aanbidding voor Jezus neer en zegt: Mijn Heer en mijn 

God. 

Jezus zegt daarop: Omdat je Mij gezien hebt, geloof je? Zalig de mensen die niet gezien en toch 
geloofd hebben. Tot die mensen behoren wij: wij hebben Jezus niet gezien zoals Tomas Hem gezien 

heeft. Maar wij geloven en vertrouwen de verhalen die in de evangelies staan. Soms zoeken we naar 

bewijzen voor zijn Verrijzenis. Jezus vraagt ons te geloven in Hem, de Levende, ondanks alle twijfels 
die velen van ons wel eens hebben. De stralende zon en de narcissen verwijzen naar het Nieuwe Leven 

dat Jezus ons wil geven. Hij zelf is de weg, de waarheid en het Leven. De verrijzenis is de kern van 

ons christelijk geloof. 
 

 

 

 


