
 
 

Dienst voor zondag 14 juni 2020 
 

 

Toewijding 

 

Op verschillende tijden, 

Op verschillende plaatsen 

Zijn we bijéén, 

Hoewel we verder van elkaar lijken, 

Zijn we even dichtbij, 

En in de nabijheid, zijn we stil. 

 

Ik steek een kaars aan, omdat we meer dan ooit vertrouwen op het licht. 

Dat sterker is dan het duister. 

 

Gelukkig dat 

Het licht bestaat 

en dat het met 

me doet en praat 

en dat ik weet 

dat ik er vandaan 

kom, van het licht 

of hoe dat heet.  

In dat licht leven we,  

 

In de naam van de Eeuwige 

mogen we een ieder mens zijn, 

En zoals we zelf dragen, 

Mogen we ons gedragen weten, 

Door de ander, 

Door het leven zelf, 

Door God. 

 

We beluisteren een improvisatie van Jeroen Koopman op Lied 600: ‘Licht ontloken aan 

het donker’. 

 

Ik lees vandaag uit Johannesevangelie hoofdstuk 20, over Jezus die verschijnt aan de 

leerlingen en Tomas die dat net miste. Arme Tomas. Omdat hij het niet zag, maar ook de 

zegen miste, de boodschap over vergeven, en de heilige Geest die over ze werd 

uitgeblazen. 

Hij miste van alles, maar haakte niet af. Hup voor Tomas. 

 

Bijbeltekst Johannes 20:19-29 

 

Lied 428: ‘Life so full I give to you’ 

 

Life so full I give to you 

As the Father sends me so I send you 

Spread my light throughout all life 

Peace be with you 

 

Overvloedig geef ik u, 

zoals de vader Mij zond, zo zend ik u. 

Ga en deel mijn liefde uit 

vrede zij u. 



Overdenking 

Die Tomas, die net even weg is als Jezus er is. De anderen hadden hem gezien en zijn 

wonden gevoeld, het moest Jezus zijn, dat kon niet anders.  

En Tomas komt binnen, Jezus is weg, Tomas heeft er niets van meegekregen en kan zich 

niet meteen verheugen in de blijdschap van zijn vrienden.  

 

Ik zat als kind, als we in de zomervakantie naar Frankrijk of Zwitserland reden, om daar 

te kamperen en te bergwandelen, tussen mijn twee veel grotere broers, op de 

achterbank. 

 

Eén of twee lange dagen in een warme auto, lezen ging in het laatste gedeelte niet door 

de bergbochten en de rest van de tocht niet omdat mijn ogen wat vertroebeld waren 

door de constante aanvoer van sigarenrook van mijn vader voorin.  

 

Maar vreselijk was het helemaal niet, want we kregen elk heel uur een dropje uit de 

trommel. En soms mocht er een raampje open.  

 

Mijn moeder wees ons onderweg op bezienswaardigheden als een buizerd, een berg of 

bergketen, een grote auto met andere auto’s erop of een oldtimer. Ik weet niet wat we 

tóen een oldtimer noemde, eigenlijk alles zou ik zeggen. 

 

Niets, maar dan ook niets van alle bijzonderheden die mijn moeder noemde heb ik 

gezien. Allereerst wist ik tot mijn tiende niet zonder nadenken wat links en rechts was. 

Daarbij moest ik om die veel oudere broers heen kijken, die gek genoeg ook nooit de 

moeite namen mij het bijzondere te wijzen, of, op zijn minst, opzij te gaan.  

Daarbij was ik dromerig en duurde het altijd even tot mijn moeders oproep tot mij 

doordrong. En ik ben er intussen achter dat je kleine kinderen iets kan aanwijzen wat 

voor hun neus ligt, en dan nog zien ze het niet.  

 

Natuurlijk zei ik na zoiets nooit dat ik mijn moeder niet geloofde. Ik twijfelde niet aan 

wat mijn moeder zei, en mijn broers zagen het ook. Ik geloofde het. Gelukkig zijn zij die 

niet zien en toch geloven. Dat had ik moeten zeggen. Maar erg gelukkig werd ik er niet 

van. Ik was vast veel gelukkiger geweest als ik die bijzondere dingen ook had gezien, net 

als de mensen om mij heen. 

 

Tomas was wel vaker degene die vragen stelde, die zijn twijfels durfde uit te spreken. 

Tomas, dat tweeling betekent in het Aramees, is ambivalent. 

 

Hij wil wel geloven, maar als de anderen het hebben gezien, dan hij ook. En zo gebeurt 

het. 

 

Johannes mag Tomas wel dankbaar zijn. Het zou zo maar kunnen dat de mensen na het 

lezen van zijn evangelie zelf nèt wilden zeggen: Oh ja, prachtig. 

Maar alleen als ik zelf zo’n wonderteken zie zal ik het geloven. En dat wordt lastig. 

Johannes ziet aankomen dat zijn boekrol in de kast wordt gelegd op de sprookjesplank. 

Tomas, de ongelovige Tomas noemden ze hem vanaf toen, heeft, tot Johannes’ 

grote opluchting, net op tijd gezegd wat wij dus vanaf toen, niet meer geacht werden te 

zeggen: 

Namelijk: Ik zou het soms wel graag willen zien, en dan ook nog, net als Tomas, willen 

voelen. Dat Jezus is opgestaan, dat leven sterker is dan de dood, dat licht sterker is dan 

het donker, dat God er is en zal zijn. 

 

 

 

 

 



Als iemand, vele iemanden, mishandeld en gedood wordt door degenen die hen had 

moeten beschermen, dan is het moeilijk geloven. Geloof dan nog maar in mensen, in de 

wereld, in het licht. 

Ze kunnen zeggen wat ze willen, over wonderen en genezingen, ik had het liever willen 

zien, toen George Floyd op de grond lag. Miljoenen mensen hadden het willen zien.  

 

Dat die miljoenen mensen over de hele wereld daarna opstaan omdat ze het hadden 

willen zien en vanaf nú willen zíen, omdat ze het anders niet geloven, geeft mij meer 

geloof dan wat dan ook. 

 

Zalig zijn zij die roepen om vrede en gerechtigheid. Die niet geloven voordat ze dàt 

gezien hebben. 

Zalig Tomas die zegt: ‘alleen als ik het zie en kan voelen, kan ik het geloven’. 

 

In de afgelopen tijd heb ik om me heen veel gezien. Ik ben een geluksvogel met deze 

baan. Ik zag een gemeentelid die met bovenmenselijke trouw en liefde omkijkt naar een 

zuster, Ik zag kringen waarin over de Zoom angst en vreugd gedeeld wordt, waarin de 

verhalen opnieuw en opnieuw betekenis mogen krijgen, Een kind dat vanuit het diepst 

van zijn hart laat blijken dat de kerk een plek is voor zaken waar hij verder geen thuis 

voor vindt. 

En zo veel meer, elke dag zonder samenzijn was er wel een klein of groot wonder, Ik kan 

niet alles vertellen, we hebben allemaal een wonder gezien, misschien. 

 

Soms werd huiver gerustgesteld, 

Eenzaamheid vergezeld, 

Ongelijkheid opgeheven, 

 

Ik zie graag om te geloven, 

Zalig ben ik die mag zien, 

Zalig zij die even niet zien, die lang niet zien, En niet opgeven, maar opstaan, Voor het 

geloof in de wereld, in de mensen, in God. 

 

Zalig zijn zij die niet zien, en toch willen geloven 

 

Amen 

 

Muziek: Johann Sebastian Bach: Ich ruf zu dir, BWV 639 

 

Voorbeden  

eindigend met het onze vader 

 

God laat me stil worden, 

Laat mij mijn ziel tot rust brengen 

Als een kind op de arm van zijn moeder, 

Als een kind, mijn ziel in mij. 

 

God, 

We denken aan hen die bang zijn, 

Die geen kansen krijgen, 

Onderdrukt worden, 

Die niet zien wat ze willen geloveen, 

Geef hen vrede God, 

Door u, door ons. 

 

God, wees bij hen die uitsluiten, 

Die oordelen, 

die slecht behandelen 

Wees bij hen God, omdat ze vergaten dat zien ook láten zien is. 



God, laten we herinneren te vergeven, behalve zien, laten zien, en opstaan, is het ook 

aan ons om te vergeven. 

 

We denken aan hen die eenzaam zijn, die rouwen, die ziek zijn, zorgen hebben, We 

denken aan kinderen, die missen, pijn hebben, zich zorgen maken, We willen geloven in 

èn handelen voor een toekomst voor hen. 

 

En in stilte noemen we namen van hen die in onze gedachten zijn. 

 

En we bidden het onze Vader. Oude woorden die steeds opnieuw betekenis krijgen. Als 

we ze horen met open oren, en ze spreken met open hart. 

 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 

uw naam worde geheiligd; 

uw Koninkrijk kome; 

uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden, 

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in verzoeking, maar 

verlos ons van de boze. 

Want van U is het Koninkrijk 

en de kracht 

en de heerlijkheid 

tot in eeuwigheid. 

Amen. 

 

Zoals we straks zullen horen, in ons hoofd bij de improvisatie van Lied 418: ‘God, 

schenk ons de kracht’. 

 

God, schenk ons de kracht 

dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht 

uit elkander drijven. 

Zijn wij in U een, samen op uw wegen 

dan wordt ons tot zegen 

lachen en geween 

 

En daarbij zeg ik die oude zegen, 

die keer op keer uitgesproken wordt: 

 

God zegene en behoede je 

God doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig God verheffe zijn aangezicht 

over je en geve je vrede, 

 

Amen 

 

Lied 418: ‘God schenk ons de kracht’ 


