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5. Aan Thomas met de andere apostelen

Verschijningen van Christus

Bij alle verschijningen van Christus na zijn opstanding staat één feit als een
paal boven water: onder al Christus’ volgelingen was er niemand die zijn op-
standing op de derde dag verwachtte. Zij werden hier zozeer door verrast, dat
zelfs de eerste aanduidingen dat Hij opgewekt was hen niet op het goede
spoor brachten. De vrouwen zien het open graf, en menen zonder meer dat dit
het werk van mensenhanden is geweest. Als Jezus bij het graf verschijnt aan
Maria, denkt zij – omdat het niet in haar opkomt dat het Jezus zou kunnen zijn
– dat Hij de tuinman is. Het bericht van de vrouwen dat het graf leeg is, en dat
zij engelen hebben gezien, wijzen de discipelen zomaar van de hand: “deze
woorden schenen hun zotteklap en zij geloofden haar niet” (Luc 24:11). De
Emmaüsgangers spreken als mensen die een illusie armer zijn: “Wij echter
leefden in de hoop, dat Hij het was, die Israël verlossen zou” (Luc 24:21). Hoe-
wel zij verhinderd worden Jezus te herkennen, hebben zij om zijn bijzondere
kennis en begrip van profetie toch bijzonder goede reden om zich af te vragen
wie deze Medereiziger wel kan zijn. Als Christus aan tien van de apostelen ver-
schijnt, menen zij een ‘spook’ te zien.

Het ongeloof van Thomas staat op één lijn met deze houding van de andere
discipelen. Omdat wij zo weinig van hem weten, evenmin als van de andere
apostelen trouwens, hebben psychologische analyses en reconstructies van
zijn gemoedsstemming weinig waarde. Zijn reactie op Jezus’ besluit de gevaar-
lijke reis naar Bethanië te maken, om de zieke Lazarus te genezen – “laten wij
ook gaan om met Hem te sterven” (Joh 11:16) – getuigt van zowel moed als
realisme. Thomas is het ook die in de bovenzaal bereid is zijn onbegrip en dat
van de andere discipelen te verwoorden: “Here, wij weten niet, waar U heen-
gaat; hoe weten wij dan de weg?” (Joh 14:5). Ook deze reactie getuigt van een
eerlijke, realistische houding.

Thomas, die de Here nog niet heeft gezien, heeft echter geen excuus om te
twijfelen. Waarom hij niet bij de anderen was, vertelt Johannes niet; en wij kun-
nen hier dus geen conclusies uit trekken. Wat wij wel weten, is dat zij nadien
geprobeerd hebben hem te overtuigen dat Christus leefde. Allen, Maria van
Magdala, Petrus, de Emmaüsgangers, en de bijeengekomen discipelen, had-
den hun eigen verhaal met alle bijzonderheden te vertellen. Bovendien hebben
de Emmaüsgangers hun nieuwe inzicht in wat de profeten over Christus’ lijden
en dood hebben voorzegd, met hem kunnen delen. Dat hij dit alles van de
hand kon wijzen en op zo'n ruwe en botte wijze zeggen: “Indien ik in zijn han-
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den niet zie het teken van de nagels en mijn vinger niet steek in de plaats van
de nagels en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geenszins geloven” (Joh
20:25) getuigt niet van redelijkheid en nuchterheid, maar van een abnormaal
cynisme en scepticisme, die des te merkwaardiger zijn omdat hij een gekozen
discipel van Christus was. Bovendien had Thomas gedurende de dagen na
Christus’ opstanding de gelegenheid goed na te denken over wat Jezus hier
zelf over had gezegd. De voorafgaande jaren was hij zo veel in Jezus’ gezel-
schap geweest; en we mogen aannemen dat Hij erbij stond, toen Jezus sprak
over een boos en overspelig geslacht dat alleen het teken van Jona zou zien:
“Want gelijk Jona drie dagen en drie nachten in de buik van het zeemonster
was, zo zal de Mensenzoon in het hart van de aarde zijn, drie dagen en drie
nachten” (Mat 12:40). Na de belijdenis van Petrus in de omgeving van Caesa-
rea, dat Christus de Zoon van de levende God is, had Jezus de twaalf, dus ook
Thomas, verteld dat Hij in Jeruzalem zou sterven “en op de derde dag opge-
wekt worden” (Mat 16:21). Enige tijd later herhaalde Jezus deze mededeling:

“De Mensenzoon zal overgeleverd worden
in de handen van de mensen, en zij zullen
Hem ter dood brengen en op de derde dag
zal Hij opgewekt worden” (Mat 17:22,23).
En alsof deze duidelijke woorden niet vol-
doende waren, herhaalde Jezus ze later
nog een keer, zeggende: “en op de derde
dag zal Hij opgewekt worden” (Mat 20:19).
Dezelfde boodschap zat in het slot van zijn
onvergetelijke gelijkenis van de rijke man
en Lazarus: “Indien zij naar Mozes en de
profeten niet luisteren, zullen zij ook, in-
dien iemand uit de doden opstaat, zich
niet laten gezeggen” (Luc 16:31). Op de
vooravond van zijn kruisiging, toen de dis-
cipelen bedroefd werden omdat Jezus af-
scheid van hen nam, had Hij gezegd: “nog

een korte tijd en u zult Mij zien” (Joh 16:16 e.v.).

Toen Christus een week later weer aan de discipelen te Jeruzalem verscheen,
had Thomas geen behoefte meer zijn voorgenomen proef op de som te ne-
men. Jezus had al bij verschillende gelegenheden getoond dat Hij in staat was

“Omdat u Mij gezien hebt, hebt u geloofd?
Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven”.
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door te dringen tot de gedachten van anderen, dat “het voor Hem niet nodig
was, dat iemand van de mens getuigde; want Hij wist zelf, wat in de mens
was” (Joh 2:25). Dit is wat Nathanaël tot geloof in Christus had gebracht, zo-
dat hij zei: “Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de Koning van Israël!” (Joh
1:50). Simon de Farizeeër, die Jezus eens als gast in zijn huis nodigde, dacht
bij zichzelf dat, als Jezus een profeet was, Hij wel zou hebben geweten wat
een slechte vrouw het was die binnenkwam en Hem zalfde; totdat Jezus Zich
naar hem toekeerde en hem liet weten dat Hij wist wat zijn gedachten waren.
Zo is het ook met Thomas als Jezus hem vóór is, zeggende: “Breng uw vinger
hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees
niet ongelovig, maar gelovig” (Joh 20:27).

Welke betekenis heeft Thomas’ reac-
tie hierop: “Mijn Here en mijn God!”?
Hij geloofde zonder twijfel in de op-
standing uit de doden van al Gods
kinderen in de eindtijd. Enkele dagen
eerder had hij Jezus hierover horen
spreken in antwoord op een strik-
vraag van de Sadduceeën. Vermoe-
delijk dacht hij dat ook Jezus op de
grote opstandingsdag in de eindtijd
opgewekt zou worden. Wat zou zijn

opstanding op de derde dag in plaats van in de eindtijd openbaren aangaande
Jezus’ persoon? Hij wist ook dat Jezus in staat was de ongesproken gedachten
van anderen te lezen. Waarom dan die woorden: “Mijn Here en mijn God”? En
waarom, na Christus als zijn Here te hebben beleden, de toevoeging: “en mijn
God”, gezien het vrij subtiel verschil tussen Here en God?

Thomas zou hebben geweten dat Jezus geen gewoon mens was. Hij zou zeker
hebben ingestemd met de belijdenis van Petrus: “U bent de Christus, de Zoon
van de levende God” (Mat 16:16). Hij zou hebben begrepen dat Jezus als
Zoon van God een goddelijke persoon was. Desondanks sprak niemand Jezus
aan als God; en het is absoluut uitgesloten dat de discipelen Hem ooit zouden
hebben geïdentificeerd als God, de Schepper van hemel en aarde. Hadden zij
niet gehoord hoe Jezus reageerde toen iemand Hem aansprak als “Goede
Meester”? “Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed dan God alleen” (Luc
18:19). Tien dagen voordat hij Christus na zijn opstanding weer zag, had hij
Hem in gebed horen zeggen: “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de
enige waarachtige God, en Jezus Christus, die U gezonden hebt” (Joh 17:3),
waaruit blijkt dat Jezus niet God is, maar de door God gezondene. Er is inder-
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daad een Oudtestamentisch principe, dat diegenen die God op bepaalde wij-
zen vertegenwoordigen Gods naam mogen dragen. Om die reden worden en-
gelen soms ‘goden’ genoemd (verg. bijv. Hebreeën 2:7 met Psalm 8:6). Vol-
gens dit principe noemt de wet van Mozes de rechters in Israël ‘goden’ (Ex
22:8,9,28). Vandaar Jezus’ antwoord op de beschuldiging van de Joden, waar-
in Hij verwijst naar een psalm die de rechters in Israël aan de kaak stelt van-
wege hun oneerlijke praktijken: “Als Hij hén goden genoemd heeft, tot wie het
woord van God gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken worden, zegt u
dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: U lastert,
omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon?” (Joh 10:35,36). Volgens ditzelfde
principe wordt Christus in een psalm aangesproken als God: “daarom heeft U,
o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten” (Ps 45:7,8;
Heb 1:9). Gezien het feit dat Hij deelgenoten heeft (‘mijn broeders’, Heb
2:12), is de bedoeling zeker niet dat Christus beschouwd wordt als God uit
alle eeuwigheid, de Schepper van het heelal! Desondanks was het niet de ge-
woonte onder de Joden in de tijd van Christus mensen aan te spreken als
‘god’, ook de rechters onder hun volk en ook de Messias niet. Waarom zou
Thomas dan zeggen: “Mijn Here en mijn God!”? Na onderzoek van alle desbe-
treffende passages heeft een bekende schrijver geconcludeerd dat er geen
enkele plaats is in het Nieuwe Testament waar men er zeker van kan zijn dat
Jezus ‘God’ wordt genoemd, behalve in deze uitroep van Thomas, maar dat dit
enkel als de taal van adoratie moet worden opgevat. Maar er zijn aanduidin-
gen genoeg dat Thomas’ woorden geen lofprijzing zijn, maar eerder een uiting
van schuldgevoel. Daarvoor was er zeer goede reden. Als Jezus de twee Em-
maüsgangers berispte dat zij “onverstandigen en tragen van hart” waren, hoe
veel te meer dan Thomas, wiens vastberaden weigering het feit van Christus’
opstanding te aanvaarden meer een bijna niet te geloven blijk van ongeloof
lijkt te zijn!

Hij weet dat Christus hem niet alleen heeft gekozen als discipel maar ook als
apostel. Hij moet het evangelie verkondigen. Hij heeft Jezus in de bovenzaal
horen zeggen: “u moet ook getuigen, want u bent van het begin aan met
Mij” (Joh 15:27). Hij moet vooral van Jezus’ opstanding getuigen, en anderen
ervan overtuigen dat Hij is opgewekt als Messias en Heiland. Zijn luisteraars
zouden niet, zoals hij, in de gelegenheid zijn daar zo veel bewijs van te ontvan-
gen als hij. Meer dan de andere discipelen verdiende hij het verwijt dat zij al-
len meermalen van de Here hadden gehoord, kleingelovig te zijn. Dit krijgt hij
inderdaad te horen: “wees niet ongelovig, maar gelovig” en verder: “Omdat u
Mij gezien hebt, hebt u geloofd? Zalig zij, die niet gezien hebben en toch gelo-
ven.” Thomas heeft goede reden te denken dat hij niet meer geschikt is een
apostel te zijn, en te vrezen dat Christus hem zal veroordelen wegens zo’n



grote mate van ongeloof. Zijn vastberaden ongeloof is ineens verdwenen bij
het zien van Christus, en geeft in eerste instantie geen plaats voor verwonde-
ring en lofprijzing, maar voor een gevoel van schuld. Gezien het sterke geloof
van allen in Israël, dat elke dag werd beleden: “De HERE is onze God; de HERE

is één”, lijkt het uiterst onwaarschijnlijk dat een Jood een ander dan de
Schepper en Koning van Israël ‘God’ zou noemen. Toen de verloren zoon in de
gelijkenis naar huis teruggekeerd was, beleed hij zijn vader: “Vader, Ik heb
gezondigd tegen de hemel en voor u.” Alle zonden, ook tegen anderen, zijn in
de kern van de zaak tegen God. In zijn blinde, koppige ongeloof heeft Thomas
zwaar gezondigd tegen zijn Here, maar evenzeer tegen God in de hemel. Dit
erkent hij dan als Hij tegen Christus die bij hem staat roept: “Mijn Here!” en
vervolgens, in het bewustzijn dat Hij tegen God in de hemel gezondigd heeft,
zijn besef hiervan tot uiting brengt met de woorden: “Mijn God!”.

Opvallend aan deze verschijningen van Christus, is dat Hij niet met bovenna-
tuurlijke luister aan zijn volgelingen verschijnt. Drie apostelen hadden eens op
een hoge berg een verandering van ge-
daante gezien, zodat zijn gezicht straalde
als de zon en zijn klederen wit werden als
het licht — een voorproef van zijn toekom-
stige heerlijkheid. Bij een latere verschij-
ning vanuit de hemel zal “de discipel die
Jezus liefhad” als dood voor zijn voeten val-
len, vanwege de straling van zijn heerlijk-
heid. Maar in zijn verschijningen gedurende
veertig dagen na zijn opstanding, ziet Hij er
uit als mens. Maria meent dat Hij een tuin-
man is, en de Emmaüsgangers één van hun
volksgenoten. Als bewijs dat Hij inderdaad
opgewekt is, eet Hij een stuk van een ge-
bakken vis. En nu nodigt Hij Thomas uit de
littekens van zijn kruisiging te inspecteren,
in plaats van hem door de straling van zijn
heerlijkheid net zo te laten schrikken als bijvoorbeeld Jesaja, die eens riep:
“Wee mij ... want mijn ogen hebben de Koning gezien.” Zo zal ook Christus bij
de volgende keer verschijnen in lichamelijkheid, om een einde te brengen aan
het eeuwigdurende ongeloof van zijn volk: “zij zullen Hem aanschouwen, die
zij doorstoken hebben” (Zach 12:10).

A.H.
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