
Huisgeloof 2017#12 - 23 - 29 April - Johannes 20:19-31 
Die teks vir die week word gewoonlik op die sondag gepreek. Dan lees ons die teks weer deur die week en oordink dit. SO word 
die teks deel van ons lewens. 

Johannes 20:19 > Daardie Sondagaand was die dissipels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die 
Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê: “Vrede vir julle!”  20Nadat Hy dit gesê het, wys Hy sy hande 
en sy sy vir hulle. Die dissipels was baie bly toe hulle die Here sien. 21“Vrede vir julle!” sê Hy weer vir hulle. “Soos die Vader My 
gestuur het, stuur Ek julle ook.” 22Nadat Hy dit gesê het, blaas Hy oor hulle en sê: “Ontvang die Heilige Gees! 23As julle vir 
mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe; as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie.” 
24Tomas, wat ook Didimus genoem is, een van die twaalf, was nie by die dissipels toe Jesus gekom het nie. 25Die ander dissipels 
sê toe vir hom: “Ons het die Here gesien!” Maar hy sê vir hulle: “As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my 
vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie.” 26Ag dae later was Jesus se 
dissipels weer bymekaar, en Tomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en 
gesê: “Vrede vir julle!” 27Daarna sê Hy vir Tomas: “Bring jou vinger hier en kyk na my hande; en bring jou hand en steek hom in 
my sy; en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig.” 28En Tomas sê vir Hom: “My Here en my God!” 29Toe sê 
Jesus vir hom: “Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.” 30Jesus het nog baie ander 
wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy dissipels gedoen. 31Maar hierdie wondertekens is beskrywe 
sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê. 

 
# Thomas wou nie twyfel nie. Hy wou glo: Maar hoekom twyfel hy?  Op die vraag kan ons heel eenvoudig antwoord: 
omdat hy nie by was toe Jesus aan sy dissipels verskyn het nie.   “Seeing is believing – sien is glo!”  Hoekom is hy nie 
by nie? Vir Thomas was die kruis al wat hy verwag het. Hy was stukkend, hartseer en het getreur oor Sy Meester wat 
dood is. Hy het Jesus geweldig gemis. Hy stap deur die strate van Jerusalem, hy dink aan ŉ dooie Jesus, nie ŉ 
opgestane Jesus nie, ook as hy weer by die ander dissipels aansluit en hulle vir hom sê: “Ons het vir Jesus gesien!” 
Wat sou jy doen? 
 
#Wat is die fatale fout wat Thomas gemaak het? Wat is die fatale fout wat Thomas gemaak het? Hy onttrek hom 
van die gemeenskap van die gelowiges - van die dissipelkring. Hy het eensaamheid opgesoek i.p.v. saamwees met 
ander. Hier is ŉ groot ding wat ons kan leer - as jy wil groei in die geloof, as jy wil loskom uit twyfel  – raak betrokke 
by ŉ gemeente, by die familie van Jesus. Geloof is nie ’n alleen-saak nie – gelowiges is nie sogenaamde Lone Rangers 
nie. Onthou die oorbekende beeld van ’n kooltjie in die vuur. As jy hom uithaal en eenkant sit is dit gou-gou 
afgekoel! 
Hoe word Thomas genees van sy twyfel?  Deur die feit dat Jesus toe nie alleen vir Thomas gaan opsoek nie. Jesus 
was nie suinig met sy verskynings nie, want hy het op ŉ keer aan 500 mense tegelyk verskyn - volgens Paulus in 1 
Kor. 15. Hoekom doen hy dit ook nie aan Thomas ook nie?  Hy het dan alleen aan Petrus verskyn? Die antwoord is 
sekerlik dat Hy Thomas nie wou versterk in sy alleenlopery nie, want Thomas se twyfel begin as hy hom losmaak van 
sy mededissipels en hy kom weer tot geloof as hy terugkeer na die gemeentekring. Ons het mekaar nodig. Op ons eie 
gaan ons dit nie maak nie. Net soos ons mekaar in ŉ familie nodig het.  “Die behoefte aan huis bly in almal van ons, 
die veilige plek waarheen ons kan gaan en nie bevraagteken word nie!” (Maya Angelou)  
 
# Thomas het nie gesien nie,  NEE, hy is self raakgesien! In een oomblik besef Thomas dat hy gesien is en dat hy 
gehoor is, deur die Here Jesus self - want die Here vertel Thomas presies wat hy aan sy mededissipels gesê het.  
Onthou die dissipels het nie intussen die Here gesien en dit vir hom gesê nie!  Ja, Thomas besef Hy is gesien en dat 
hy gehoor is – deur die Here Jesus! Daar is in Duitsland iewers ŉ beeld van Thomas waar hy sit en twyfel, maar 
onsigbaar vir hom staan Christus met Sy seënende hande oor hom uitgestrek. Thomas twyfel aan Jesus, maar Jesus 
twyfel nie aan Thomas nie.  Ook nie aan my en jou nie, nee, Hy glo in ons!  
 
#Wat ŉ belydenis Thomas besef dis die opgestane Here wat met hom praat daarom is dit nie nodig om vingers in 
Jesus se merke te sit nie, nee, hy val net voor Jesus neer en sê: “My Here, my God!”  Niemand het nog ooit vir Jesus 
so aangespreek nie - My Here – jy is in beheer van my lewe! My God - jy is verseker God self! Nadat Thomas dit bely 
het, sê Jesus die woorde van vs 29. “Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.” 
Onthou... Johannes skryf hierdie evangelie soos ŉ drama wat voor sy gehoor afspeel - hulle sit by wyse van spreke in 
ŉ donker teater – stil-stil besig om te kyk hoe die drama van Jesus voor hulle oë afspeel.  Maar nou aan die einde van 
die drama, gaan die ligte skielik aan en Jesus verskuif sy aandag van sy dissipels op die verhoog na sy dissipels in die 
gehoor – en sê vir ons: “Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo.” Ons hoef nie onsself jammer te kry omdat 
ons nie daar was nie want ons het alles (en meer) wat nodig is om ŉ mens tot geloof te bring en daarin te groei (en 
van twyfel te bevry te word) 
DOEN: 
Balanseer ’n liniaal op ’n buisie pritt wat plat lê. Dit laat ons besef dat twyfel en geloof die twee pole van die liniaal is 
en ons iewers in die middel is. Nooit volledig op een kant nie. Kyk of dit vanmiddag nog balanseer as julle terugkom .   



Storie: 
William Barclay vertel in sy boek: THE MASTER’S MEN, die volgende verhaal van Thomas Didimus:  
Toe Vasco da Gama in die 1500 by Indië kom en soos wat hulle moes doen, die mense met die Evangelie 
bedien, toe vind hy daar die Kerk van Sint Thomas. Tot vandag toe bestaan die Kerk van Sint Thomas.   
Jerome, die kerk geskiedskrywer, vertel dan die legende dat Thomas Didimus na Indië was en God se kerk 
daar gestig het.  
Of dit waar is of nie, is seker nie ter sake nie, wat wel is, is dat God in Sy WOORD ons in ons krisis en twyfel 
ontmoet en waar daardie Woord geglo en geleef word, ontdek ons Sy onvoorwaardelike liefde. 
 
# Opstanding > Let op dat Johannes niks vertel van die opstandingsgebeure self nie, net van die leë graf en 
van Jesus se verskynings daarna aan hulle.  Nie een van die ander evangelies sê vir ons meer oor die 
opstandingsgebeure as sodanig nie.  Daar is 'n bietjie meer getuienis oor die aardbewing wat die klip weg 
laat rol het, van die engele wat betrokke was, maar niks oor die opwekking as sodanig nie.  Dit is 'n daad 
van God wat wel duidelik is uit die feit dat hulle Jesus se verskynings hierna kan waarneem, maar deel van 
die misterie van die opstanding sal bly tot aan die einde van die tyd. 
Die leë graf met die opgerolde grafdoeke is natuurlik belangrik omdat dit die werklikheid en historisiteit 
van die feit van die opstanding aandui.  Maar dit is veral Jesus se verskynings na sy dood wat belangrik is, 
omdat dit die belofte en betekenis van die opstanding vir ons beklemtoon.  Uit Johannes se beskrywing van 
die opgestane Jesus kan 'n mens agterkom dat Jesus herkenbaar is, steeds kommunikeer soos ons dit doen, 
en 'n fisiese/werklike (by gebrek aan 'n beter woord) liggaam het, want  'n mens kan aan hom vat, en hy 
gee vir hulle kos om te eet.  Maar hy is ook anders, omdat hy kan verskyn en verdwyn soos Hy wil.  Hy is 
dus nie aan ruimte gebonde soos die dissipels nie. En telkens verander Hy die lewe van dié aan wie Hy 
verskyn het. 
 
# Gestuurdheid > Met sy tweede "Vrede vir julle!" gee Jesus die groot opdrag vir die dissipels: "Soos die 
Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook." Om gestuur te wees, is 'n sentrale tema in Johannes. 
Gestuurdheid behoort tot die wese, identiteit en karakter van God. Die stuur van die dissipels het sy 
oorsprong in die sturende [missionale] aard van God. Die Vader stuur die Seun, en Vader en Seun stuur die 
Gees. Die dissipels ontvang die Heilige Gees as deel van hulle gestuurdheid na die wêreld. Die rol van die 
Heilige Gees in ons lewe is om ons te stuur en te lei na waar God werk. 
Let op dat die dissipels gestuur word "soos" die Vader die Seun gestuur het. Hulle word in dieselfde lyn as 
die Seun gestuur. Dit beteken ons gestuurdheid vind in dieselfde toonaard as Jesus se sending plaas. Om 
gestuur te wees, is die hart van Christelike dissipelskap. 
 
# 'n Saligspreking > Thomas twyfel, en kom tot geloof wanneer hy Jesus sien. Waar laat dit ons, ons wat 
Jesus nie fisies sien nie? 
Jesus reageer op Thomas se belydenis deur 'n saligspreking: 
Toe sê Jesus vir hom: "Glo jy nou omdat jy My sien? Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo." (29) 
Ons is diegene wat nie gesien het nie, en tog glo. Dit illustreer dat geloof nie deur fisiese sien kom nie, 
maar deur die aanraking van die Here se Woord in ons harte. Hierdie aanraking word deur die Heilige Gees 
bemiddel. Ons wat Jesus nie fisies sien nie, is nie agter by Thomas en die ander dissipels nie. Aangesien 
Jesus self teenwoordig is in die getuienis oor Hom, is dit sy aanraking, deur die Gees, wat geloof in ons 
wek. 
Dis wat Johannes bedoel as hy in verse 30-31 skryf:  
Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy dissipels gedoen. 
Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en 
sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê (20:30, 31). 
Ons soek te veel na bewyse vir God se bestaan, na buitengewone dinge sodat ons makliker kan glo. Ons 
moet eerder sê: "My Here en My God. U is die opstanding en die lewe . . . wie in U glo, sal lewe, al het hy 
ook gesterwe." 
Deur geloof ontvang ons die lewe – die ewige lewe! Thomas bereken nie meer nie, tel nie meer die wonde 
nie, maar glo die Paasevangelie. 



 


