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Gedachten vanuit de preek 

� ‘Ik geloof het wel’. Dat was het thema van de kerkenraadsconferentie. 

Het doet denken aan deze geschiedenis. 

Paasdag en de leerlingen zijn bijeen. Maar de deuren zitten dicht, uit 

angst voor de Joden (20:19). Ze 

� Maar Jezus zoekt hen op en verschijnt aan hen! 

met een groet van vrede. ‘Shalom’, dat zal het woord zijn dat Hij 

gebruikte. Dat is veel meer dan ‘vrede’ in onze taal. Het betekent in het 

dat het je goed gaat als mens, in alle opzichten. 

� Dat wenst Jezus hen toe, sterker nog: dat geeft Hij hen. 

heeft Hij door Zijn kruis en opstanding verworven.

discipelen van Jezus delen. Maar

“Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik jullie uit” (20:21). 

� Zoals Christus door de Vader naar de wereld 

‘shalom’ te brengen, zo worden ook 

vredesmissie. Moeten we allemaal zendeling worden? Het voelt al

als een ‘moeten’, een verplichting. Gezonden, maar hoe?

1. Als eerste blaast Jezus Zijn 

heel zeldzaam woord in de Bijbel. Je komt het tegen in Gen

waar God de pas geschapen mens het leven inblaast. Hier he

Hij de mens en blaast hen de Geest in. 

(20:22). Dat doelt op Pinksteren: de uitstorting van de Geest. 

Alleen door de Heilige Geest kunnen wij uitdelen van 

2. Direct daarna zegt Jezus: “Als jullie 

dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, zij

(20:23). Gods ‘shalom’ wordt uitgedeeld in de weg van vergeving. 

Deze woorden roepen veel vragen op. Bedenk dat ze  

opdracht om vrede te brengen 

en ook hoever de reikwijdte van Jezus’ vergeving 

� Thomas, een van de twaalf, ontbreekt die avond. De andere

ook hem laten delen in de ‘shalom’ van Pasen. Maar Thomas 

niet mee. Een week later verschijnt Jezus en begroet 

vrede en zegt: “Wees niet langer ongelovig, maar geloof” (20:27).

� Zo wil Christus Zijn vrede uitdelen. Dat geldt ook vandaag nog. Juist 

waar Zijn gemeente, Zijn kerk 

wil Christus zelf aanwezig zijn en Zijn 

kunnen het leven leven alleen delen als we er zelf in delen!

� Dat zien we ook hier. Johannes benadrukt dat 

toont. Zijn vrede is niet verkrijgbaar los van Zijn d

Dat is de kern!  Zo komen we tot de prachtige belijdenis van Thomas: 

“Mijn Heer en mijn God”!  Zo mogen we zeggen: “Ik geloof het wel!”

‘Gezonden om vrede te brengen’ 

  Deel het leven!.  

Vragen van 

‘Ik geloof het wel’. Dat was het thema van de kerkenraadsconferentie. 

Het doet denken aan deze geschiedenis. Het is de avond van de Eerste 

en de leerlingen zijn bijeen. Maar de deuren zitten dicht, uit 

Ze kunnen het nog niet geloven… 

Maar Jezus zoekt hen op en verschijnt aan hen! Hij komt naar hen toe 

‘Shalom’, dat zal het woord zijn dat Hij 

t is veel meer dan ‘vrede’ in onze taal. Het betekent in het 

at als mens, in alle opzichten.  

Dat wenst Jezus hen toe, sterker nog: dat geeft Hij hen. Juist die vrede 

heeft Hij door Zijn kruis en opstanding verworven. Daarin mogen 

Maar daar hoort het delen in Zijn missie bij. 

“Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik jullie uit” (20:21).  

door de Vader naar de wereld gezonden werd om 

‘shalom’ te brengen, zo worden ook Zijn leerlingen uitgezonden op 

Moeten we allemaal zendeling worden? Het voelt al snel 

als een ‘moeten’, een verplichting. Gezonden, maar hoe? 

Zijn Geest uit over de discipelen. Het is een 

heel zeldzaam woord in de Bijbel. Je komt het tegen in Genesis 2, 

geschapen mens het leven inblaast. Hier herschept 

Hij de mens en blaast hen de Geest in. “Ontvang de Heilige Geest” 

Dat doelt op Pinksteren: de uitstorting van de Geest.  

de Heilige Geest kunnen wij uitdelen van Gods vrede.  

Direct daarna zegt Jezus: “Als jullie mensen hun zonden vergeven, 

dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, zijn ze niet vergeven” 

Gods ‘shalom’ wordt uitgedeeld in de weg van vergeving. 

Deze woorden roepen veel vragen op. Bedenk dat ze  – net als de 

opdracht om vrede te brengen – aan de kerk als geheel gericht zijn 

n ook hoever de reikwijdte van Jezus’ vergeving was (Luk.23:34). 

, ontbreekt die avond. De anderen willen 

laten delen in de ‘shalom’ van Pasen. Maar Thomas maakt het 

Een week later verschijnt Jezus en begroet ook Thomas met 

“Wees niet langer ongelovig, maar geloof” (20:27). 

Christus Zijn vrede uitdelen. Dat geldt ook vandaag nog. Juist 

 bijeen is, rondom Woord en sacrament, 

wil Christus zelf aanwezig zijn en Zijn ‘shalom’ aan ons uitdelen. We 

kunnen het leven leven alleen delen als we er zelf in delen! 

Dat zien we ook hier. Johannes benadrukt dat Jezus Zijn littekens 

verkrijgbaar los van Zijn dood en opstanding. 

Zo komen we tot de prachtige belijdenis van Thomas: 

Zo mogen we zeggen: “Ik geloof het wel!” 

 

Johannes 20:19-29 

Vragen van hart tot hart

  

‘Ik geloof het wel’ kun 

je op verschillende 

manieren zeggen. 

Onverschillig of juist 

met overtuiging. Hoe 

sta je daar zelf in? 

 

‘Shalom’ is veel meer 

dan vrede in onze taal 

en betekent dat het 

leven weer echt 

helemaal goed wordt. 

Als je dat hoort, waar 

denk je dan concreet 

aan voor jezelf? 

De Here Jezus zegt 

tegen Thomas en 

tegen ons dat je 

gelukkig bent als je 

gelooft zonder te 

zien. Is het voor ons 

moeilijker te geloven 

dan voor Thomas en 

de andere discipelen 

of niet?  

Herken je dat gevoel 

van ‘verplichting’? 

Hoe ga je daar mee 

om?  
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Gespreksvragen 

1. In Johannes 20:19-29 gaat het over Christus

opstanding. Wat vind je mooi aan deze geschiedenis? E

vragen op? 

2. Welke voorbeelden kun je geven van de manier waarop we als 

christenen en als gemeente ‘shalom’ proberen uit te delen in deze 

wereld? Zie je ‘blinde vlekken’ in de manier waarop we dat doen? 

3. Christus zegt: “Ontvang de Heilige Geest”.

ongetwijfeld aan Pinksteren. 

bewust ‘ontvangen’? En zo ja, 

4. De discipelen worden op weg gezonden om vrede te brengen

eigenlijk ‘mislukt’ hun eerste missie

overtuigen. Herken je dat? Wat 

en wat kunnen wij daarvan leren

5. De woorden van Jezus uit vers 23 

de kerk als geheel, net als de opdracht om vrede te brengen

de gemeente van Christus, ook hier, 

elkaar vergeving schenken? Probeer het concreet te m

6. Bedenk met elkaar welke zegeningen je als kring hebt ontvangen in 

het afgelopen seizoen. Neem die punten mee in het gebed. En 

bespreek met elkaar op welke wijze jullie als kring in een nieuw 

seizoen verder willen. Is er bijvoorbeeld 

 

 

 

Gebedspunten  

• Prijs God voor het kruis en de opstanding 

met God hebben gebracht!  

• Dank Hem voor Zijn missie en dat wij daarin mogen delen: om vrede te 

brengen, als voorschot van de nieuwe schepping.

• Dank Hem voor de Heilige Geest en bid dat we 

laten doen in ons leven.  

• Bid ook voor elkaar, dat we mogen leven van vergeving en we 

• Dank God voor het afgelopen kringseizoen, voo

geven. En bid dat we die zegen zullen vasthouden en koesteren.

 

 

 

 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n

‘Gezonden om vrede te brengen’ 

  Deel het leven!.  

29 gaat het over Christus’ verschijning na Zijn 

opstanding. Wat vind je mooi aan deze geschiedenis? En wat roept 

Welke voorbeelden kun je geven van de manier waarop we als 

en als gemeente ‘shalom’ proberen uit te delen in deze 

wereld? Zie je ‘blinde vlekken’ in de manier waarop we dat doen?  

Christus zegt: “Ontvang de Heilige Geest”. Daarbij dacht Hij 

teren.  Geldt het ook voor ons dat wij de Geest 

zo ja, hoe zou je dat kunnen doen?  

De discipelen worden op weg gezonden om vrede te brengen, maar 

hun eerste missie. Thomas laat zich immers niet 

Wat brengt Thomas wel tot ander inzicht 

en wat kunnen wij daarvan leren?  

ers 23 gaan allereerst over de gemeente, 

de kerk als geheel, net als de opdracht om vrede te brengen. Hoe kan 

gemeente van Christus, ook hier, een (veilige) plaats zijn waar we 

Probeer het concreet te maken! 

Bedenk met elkaar welke zegeningen je als kring hebt ontvangen in 

en seizoen. Neem die punten mee in het gebed. En 

op welke wijze jullie als kring in een nieuw 

bijvoorbeeld ruimte voor nieuwe mensen?  

de opstanding Christus, die voor ons de vrede 

Dank Hem voor Zijn missie en dat wij daarin mogen delen: om vrede te 

brengen, als voorschot van de nieuwe schepping. 

Geest en bid dat we Hem echt Zijn werk zullen 

we mogen leven van vergeving en we  

Dank God voor het afgelopen kringseizoen, voor de zegen die Hij wilde 

geven. En bid dat we die zegen zullen vasthouden en koesteren. 

htt p: / /w w w. he r vo rm d. nl / l e ve n- m et- g od /  

Alternatieve vraag

Je zou kunnen zeggen: in de 

verhalen over Jezus’ 

verschijningen na Pasen 

krijgen we een beeld van het 

nieuwe

waarin ook wij

in Christus 

delen. 

Wat heeft het ons te zeggen 

dat Jezus’ littekens nog

zien zijn?

Hem gelden? Of zullen ook 

onze littekens misschien nog 

zichtbaar zijn, maar tegelijk 

helemaal geheeld en genezen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda

Dit was de laatste

het

september 2014

weer 

nieuw 

Heb je ideeën voor een thema

of Bijbelboek

even 

predikant@hervormd.nl

 

Johannes 20:19-29 

Alternatieve vraag 

Je zou kunnen zeggen: in de 

verhalen over Jezus’ 

verschijningen na Pasen 

krijgen we een beeld van het 

nieuwe, toekomstige leven 

waarin ook wij als gelovigen 

in Christus zullen mogen 

delen.  

Wat heeft het ons te zeggen 

dat Jezus’ littekens nog te 

zien zijn? Zou dat alleen voor 

Hem gelden? Of zullen ook 

onze littekens misschien nog 

zichtbaar zijn, maar tegelijk 

helemaal geheeld en genezen?  

 

Agenda   

Dit was de laatste dienst over 

het thema ‘Deel het leven!’ In 

september 2014 hopen we 

weer te starten met een 

nieuw jaarthema. 

Heb je ideeën voor een thema 

of Bijbelboek, laat het me dan 

even weten via: 

predikant@hervormd.nl 

 


