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Brief 7,
bij 19 april 2020, de eerste zondag van Pasen
In deze tijd herontdekken we dat structuur enige houvast biedt in een structuurloze periode. De
zondagen na Pasen hebben traditioneel een nummer; in dit jaar is 19 april de eerste zondag na
Pasen. Daarna nummeren we door tot Pinksteren.
De zondag na Pasen heet ook wel: beloken Pasen. Dit centrale christelijke feest kun je niet in één
dag vieren; het is een diamant met vele facetten. Je raakt er niet op uitgekeken. Op deze zondag
mijmeren we wat na, voordat we de luiken van Pasen sluiten. Daar komt het woord "beloken"
vandaan. En dan - het kan niet op - heet deze zondag ook wel: de zondag van de witte badjassen.
De volwassen dopelingen uit de Paaswake mogen nog een week in hun witte badjas rondlopen,
zodat iedereen kan zien dat zij net zijn gedoopt: baby's in het geloof zijn: be careful! Behandel hen
met zachtheid.
Maar nu, op de zondag van de witte badjassen, hangen zij die aan de kapstok. Zij zijn binnen een
week volwassen leerlingen geworden. Zij hoeven niet meer de kerk te verlaten na de eerste helft,
de dienst van de Schriften; zij blijven tot en met de tweede helft: de dienst van de Tafel. Zij delen in
de beker die Jezus met zijn vrienden deelt. Zij zijn nu ook zijn volwassen vrienden geworden. En
uitgerekend op deze zondag klinkt uit een brief van Petrus (2:2): Laat alles wat slecht is achter je en
verlang als pasgeboren baby's naar de zuivere melk van de blijde boodschap (evangelie) want daar
word je groot van.
Wij worden er aan herinnerd dat wij in het geloof beginnelingen blijven en dat je van verlangen
ondertussen toch groter groeit.
OngelovigeThomas als wetenschapper
Op deze zondag wordt
ook mijn lievelingsverhaal
gelezen: van een leerling
van Jezus die vaak te laat
komt, net zoals ik. Hij is er
niet bij als Jezus na zijn
dood aan zijn leerlingen
verschijnt. Opgewonden
vertellen zij hem later: wij
hebben hem gezien! En
Thomas zegt: eerst zien en
dan geloven. Sterker nog:
ik wil hem met handen
tasten en dan wil ik ook
nog zeker weten dat die
man die jullie gezien
hebben, dezelfde is als
onze Jezus die aan het
kruis is gestorven. Ik wil met mijn eigen handen zijn littekens kunnen voelen.
Om zijn verlangen goed voor ogen te krijgen, zocht ik het in mijn ogen wat onsmakelijk schilderij
van Caravaggio bij dit verhaal. Thomas wil proefondervindelijk bewijs. Dat Jezus speciaal voor
hem terugkomt, bewijst dat hij de wetenschappelijke instelling van Thomas niet afwijst;
integendeel. En - zeg nou zelf - dat doen wij toch ook niet? Stel je nou voor, dat Thomas tegen zijn
opgewonden vrienden gezegd zou hebben: maar natuurlijk; dat wisten we toch? Is er nog koffie?
Wij nemen het verhaal van de opstanding van Jezus toch ook niet voor zoete koek? Ongeloof is de
enige passende reactie op het Paasevangelie, zoals uitzinnige extase de enige adequate reactie is op
de geboorte van een kind.

Jezus komt speciaal voor Thomas terug. Het verhaal is te vinden in Johannes 20. Daar blijkt dat het
schilderij van Caravaggio niet overeen komt met het verslag van Johannes. Op het moment dat
Jezus Thomas uitnodigt om het zo nodige proefondervindelijke bewijs te verzamelen, hoeft het al
niet meer. Voor hem is de proef op de som overbodig geworden, nu hij Jezus heeft herkend zoals
hij was en is: Hij geeft jou wat jij vraagt als je het nodig hebt. Thomas herkent en erkent hem.
Het verhaal eindigt met de woorden van Jezus: "Gelukkig zij die niet zien en toch geloven". Het is,
of hij ons om Thomas heen aankijkt en tegen ons zegt: Thomas heeft het gemakkelijk, hij krijgt
tastbaar bewijs in handen. Voor jullie is het moeilijker, jullie geloof moet het zonder stellen.
Nu hij mij zo aankijkt, geloof ik hem ook, net zoals Thomas.
Voor de kinderen van 4-90 jaar
Dit is deel 1 van deze GVO-les. Volgende week volgt deel 2.

Geloof jij alles wat je hoort of ziet; of ga jij net zoals Thomas liever eerst zelf op
onderzoek uit?
Ik heb een vriend. Hij heet Caspar. Hij woont heel ver weg: in Woolloomooloo. Ik hou van hem;
zoveel, dat ik graag over hem vertel: als hij lacht, krijgt hij lichtjes in zijn ogen. Als ik bij hem ben,
word ik vrolijk. Hij woont in een leuk huisje, zonder slaapkamers, want bij hem is het altijd mooi
weer. Hij slaapt 's nachts in een hangmat, opgehangen aan de bomen in zijn tuin, onder de
sterrenhemel. Ik heb hem al een hele tijd niet gezien, maar elke dag als ik wakker word, denk ik
aan hem. Ik heb hem veel over jullie verteld, waar wij wonen, over de Corona-crisis, dat jullie niet
naar school kunnen....... en toen zei hij: Wat leuk dat je mij over hen vertelt. Je hebt me
nieuwsgierig gemaakt. Ik zou wel wat meer verhalen over hen willen horen. Wil je aan hen vragen
of zij zelf mij een brief willen schrijven of een kaartje willen sturen?
Opdracht
* Ga ergens op een stille plek zitten, of wacht tot je vanavond in bed ligt. Zie je mijn vriend voor
je? Hoe groot hij is, de kleur van zijn ogen, zijn kleren, zijn schoenen, hoe hij aan tafel zit? Zou hij
alleen zijn, of wonen er nog meer mensen in zijn huis? Heeft hij vrienden? Welk eten vindt hij
lekker en wat vindt hij vies? Zie je voor je, dat hij naar de brievenbus loopt om te kijken of er al
een brief of een kaartje van jullie is?
* Schrijf hem een briefje of kaartje en vertel iets over jezelf. Als je niet kunt schrijven, toen dan iets.
Stuur je kaartje of brief aan mij (de Finne 12) of via een foto naar mijn e-mailadres. Ik verzamel
alles en stuur het aan hem op in één pakje.
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