
Niet zien en toch geloven



1e confrontatie – Johannes 11:8-15

“Maar rabbi,’ protesteerden de leerlingen, ‘de Joden 
wilden u stenigen, en nu wilt u daar toch weer 
naartoe?’ Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? 
Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het 
licht van deze wereld, maar wie ’s nachts loopt, 
struikelt doordat hij geen licht heeft.’ … Toen zei hij 
hun ronduit: ‘Lazarus is gestorven, en om jullie ben 
ik blij dat ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof 
komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan.’ 
Tomas (dat betekent ‘tweeling’) zei tegen de 
anderen: ‘Laten ook wij maar gaan, om met hem te 
sterven.’



2e confrontatie – Johannes 14:1-3

• Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op 
mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; 
zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats 
voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een 
plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik 
terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan 
zullen jullie zijn waar ik ben. Jullie kennen de weg 
naar waar ik heen ga.’ Toen zei Tomas: ‘Wij weten 
niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden 
we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus 
zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 
Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 



3e confrontatie – Johannes 20:24-
29

• Een van de twaalf, Tomas was er niet bij toen Jezus kwam. 
Toen de andere leerlingen hem vertelden: ‘Wij hebben de 
Heer gezien!’ zei hij: ‘Alleen als ik de wonden van de 
spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, 
en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.’ 
Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en 
Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, 
kwam Jezus in hun midden staan. ‘Ik wens jullie vrede!’ zei 
hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: ‘Leg je vingers hier 
en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees 
niet langer ongelovig, maar geloof.’ Tomas antwoordde: 
‘Mijn Heer, mijn God!’ Jezus zei tegen hem: ‘Omdat je me 
gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch 
geloven.’



https://www.youtube.com/watch?
v=s8UZQyyuZNQ

https://www.youtube.com/watch?v=s8UZQyyuZNQ


Lessen uit het leven van Tomas

• Door te veel gericht te zijn op de zichtbare realiteit 
van het leven gaan de lessen van Jezus aan je 
voorbij.

• Door te luisteren met je verstand en je hart kun je 
de weg van geloof gaan.

• Door ongeloof kun je de realiteit van de 
opstandingskracht niet ervaren.

• Zalig zij, die niet zien en toch de weg van geloof 
gaan.


