
 
 

 

BEGINZIN 

‘Die verhalen geloof ik niet’ roept Thomas. Dat de discipelen dat geloven! Vrouwen die zeggen dat ze 

Jezus hebben gezien! 

 

VERTELSCHETS  

Verdriet/ongeloof 

• Verdrietig zit Thomas in zijn huis.  

• Jezus is gekruisigd. Hij is er niet meer.  

• In zijn verdriet is hij het liefst maar alleen. 

• Dat herken je misschien wel. Als je verdrietig bent, ga je misschien ook het liefst maar naar je kamer. 

Dan kun je alleen nadenken. Misschien wel bidden! 

• Thomas denkt vast terug aan vroeger. 

 

Terugblik 

• Wie is Thomas eigenlijk? Hij wordt ook Didymus genoemd, dat betekent ‘tweeling’. Waarschijnlijk 

was hij er dus één van een tweeling.  

• Hij is al drie jaar een volgeling van de Heere Jezus. 

• Hij is vol liefde voor zijn Meester, maar ook snel somber (Joh. 11:16). 

• Hij heeft veel van Jezus geleerd (Joh. 14:4-6). 

 

Bezoek discipelen/ongeloof 

• De volgende morgen wordt er op de deur geklopt. 

• De discipelen vertellen dat ze de Heere ook hebben gezien. 

• Ze vertellen uitgebreid hoe dat gegaan is. 

• Somber zegt Thomas: Als ik het zelf niet zie, zal ik het zeker niet geloven!   

• Toch mooi om te horen dat de vrienden Thomas niet in de steek laten in zijn verdriet. Terwijl ze zelf 

zo blij zijn!   

• Denk jij ook zo aan mensen die verdrietig zijn? Van wie je weet dat ze het moeilijk hebben? Zoek je 

ze op? Als dat niet kan, bidt dan maar voor ze! 

• Toch kunnen de discipelen Thomas het geloof niet geven. Wij kunnen elkaar het geloof niet geven. 

We zijn ongelovig geboren. Dat komt door de zonde in het paradijs.  

• Ook al heeft Thomas veel van Jezus geleerd, en hield hij al veel van Hem, toch kan hij het op dit 

moment niet geloven. Alleen de Heilige Geest kan het veranderen. Zo is het ook bij jou en mij. 

Alleen door de Heilige Geest kunnen we in de Heere gaan geloven. Maar dat wil de Heere wél 

geven!  

 



 
 

Verschijning Jezus 

• Na 8 dagen zoekt Jezus de discipelen weer op. 

• Hij komt door gesloten deuren. 

• Nu is Thomas er wel bij.  

• Er is dus toch wel wat veranderd bij Thomas.  

• Vrede zij ulieden! zegt Jezus 

• Hij spreekt Thomas direct aan. Breng uw vinger maar hier, voel maar aan Mijn wonden. 

• Jezus weet precies wat er in Thomas’ hart leeft. Zijn vragen, zijn ongeloof. En toch zoekt Hij hem 

op. Zo is de Heere.  

• Wat er ook in je hart leeft, ook al zijn het erge dingen, de Heere wil je opzoeken, Hij wil je helpen. 

Vertel al je zorgen aan Hem. Kom naar de kerk. Lees in je Bijbel. Want daarin wil de Heere tot je 

spreken. 

 

Geloof 

• De Heere bestraft Thomas ook: wees niet ongelovig maar gelovig. Thomas had beter kunnen weten. 

De Heere had vaak genoeg over Zijn lijden en opstanding verteld. 

• En dan is het ongeloof bij Thomas ineens verdwenen. Misschien hoefde hij niet eens meer de 

wonden aan te raken. Jezus komt en neemt alles mee. Hij geeft aan Thomas het geloof. 

• Dan gaat Thomas geloven en hij belijdt: Mijn Heere en Mijn God.  

• Zo’n geloofsbelijdenis kan alleen de Heere je leren. En dat wil Hij doen, ook als je nog niet gelooft. 

Ook als je geloven zo moeilijk vindt, of als je niet weet hoe het moet. Vraag maar aan de Heere of 

Hij het ook jou wil leren!  

• De Heere Jezus is nog niet uitgepraat. Hij wil uitleggen wat geloof is. Zalig zijn degenen die niet 

zien en toch geloven.  

 

Terugblik intro 

Wij willen graag eerst zien en dan geloven. Wij willen alles graag begrijpen. Maar de Heere Jezus zegt: 

Zalig ben je als je gelooft zonder te zien. 

 

SLOTZIN  

Geloven, vertrouwen, gewoon omdat Ik het zeg! 


