
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ZONDAGSBRIEF 11 april 2021, Beloken Pasen 
 
Beste parochiaan, 
 

Het verhaal van Thomas, de ongelovige, de scepticus, staat als laatste in het 
Johannesevangelie. Thomas is de enige leerling van Jezus die zo luid en duidelijk zegt: 
Mijn Heer en mijn God! Dat klinkt als een climax, de slottoon van heel dit Evangelie: 
iemand die de tekens heeft verstaan en tot geloof is gekomen. 
Het Johannesevangelie wordt ook wel het ‘boek van de tekens’ genoemd. Wat zijn 
tekens? Ze wijzen naar iets, ze maken je opmerkzaam om beter te luisteren en kijken. Zo 
duiden verkeerstekens een bepaalde situatie. Ze zijn niet bedoeld om bewonderd te 
worden, om verbluft naar te kijken, maar om attent te worden te worden en je af te 
vragen: Wat betekent dit voor mij? Wat moet ik nu doen? In het Johannesevangelie 
lezen we een hele serie tekens: het eerste was de verandering van water in wijn bij de 
bruiloft van Kana, daarna de spijziging met de vijf broden en de twee vissen, de genezing 
van de blindgeborene, de opwekking van Lazarus. Het waren even zovele uitnodigingen 
om door de buitenkant heen naar de binnenkant te kijken en ons af te vragen: wie is die 
Jezus toch? De gaten van de spijkers, de doorstoken zijde  in Jezus’ lichaam zijn voor 
Thomas de tekens. Hij zag en geloofde.  
Maar wat doet geloof met ons? Zet het ons aan om overtuiging in daden te vertalen? 
Van Thomas zegt de overlevering dat hij is gaan missioneren in het huidige Irak tot in 
India toe. Wat geloof met mensen kan doen, lezen we deze zondag in de Handelingen 
van de Apostelen. De eerste christenen gaven hun geloof gestalte in gebed en 
gemeenschap, in zorg voor armen en noodlijdenden, in een geest van eenvoud en 
blijdschap. Ze braken het brood als de kern van hun leerling-zijn en hun verbondenheid 
met Christus. Misschien is de beschrijving van de Handelingen wel een beetje 
geïdealiseerd, maar we voelen in die woorden iets van het elan dat leefde in die kleine 
en kwetsbare gemeenschap. Ik denk dat wij er inspiratie in kunnen vinden. Als kerk en 
parochie zijn we een kleine speler in het maatschappelijke veld. Aan ons is het om, nu 
opnieuw, te zeggen wat onze verbintenis met Jezus betekent en om daaraan gestalte te 
geven. Als slot van het Evangelie lezen we: Opdat gij moogt geloven dat Jezus de 
Christus is, de Zoon van God en opdat gij door te geloven, leven moogt in zijn Naam.  
 
Een prachtige Paaswens! 
 
Pastoor Han Akkermans 
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IN STILTE GEHOORD 

 
Woord, ongesproken, 

in stilte gehoord. 
 

Zon, in het hart 
van de nacht doorgebroken. 

 
Bron, in woestijnen 

van eenzaamheid aangeboord. 
 

Liefde, die uit dood en leegte 
onsterfelijk leven wekt. 

 
Magneet, die alle krachten 

–  alwat zich voor U openstelt  – 
binnen uw krachtveld samentrekt. 

 
Die alle onmacht op laat bloeien 
tot bloemfonteinen, lichtmuziek. 

 
Adem, eind en begin, 

vaar onze adem uit en in; 
 

Geef ons, buiten taal of teken, 
uw woord, -  o Woord, nooit uit te spreken, 

 
uit stilte geboren, 
in stilte gehoord. 

 
(Oda M. Swagemakers osb, 1916-2006) 


