Het geloof van Thomas – Eljakim 27 november 2021
Welkom op een nieuwe avond Eljakim, wat leuk dat je er bent! Vanavond gaan we het hebben over
geloof. Misschien denk je, nogal logisch dat we op Eljakim nadenken over geloof. Vanavond kijken
we specifiek naar het geloof van Thomas, een van de volgelingen van Jezus. In het christelijke
wereldje staat hij ook bekend als ‘ongelovige’ Thomas. Hij wordt in de bijbel niet zo vaak genoemd,
Johannes is de enige die een aantal van zijn uitspraken heeft opgeschreven. Thomas volgde Jezus
vanaf het begin van Zijn bediening en er is een verhaal in Johannes 11 waar iets uit het karakter
van Thomas naar voren komt. Hij wil Jezus navolgen tot in de dood en kiest daar bewust voor. Uit
Johannes 11:16 blijkt hij bereid om met Jezus te sterven, omdat Jezus naar Bethanië gaat waar Hij
eerder bijna gestenigd is1 en zijn discipelen bang zijn dat Hij nu echt vermoord wordt. Dat geeft
misschien een iets genuanceerder beeld van Thomas. We gaan nu het verhaal lezen waardoor
Thomas bekend werd, dat staat in Johannes 20:24-31.
De discipelen hebben een ontmoeting met Jezus en Thomas ontbreekt, Thomas gelooft de
getuigenissen van zijn broers en zussen niet en uiteindelijk kiest Jezus ervoor om aan hem te
verschijnen en al zijn vragen te beantwoorden. Overigens wel opmerkelijk dat Thomas ‘ongelovig’
genoemd wordt, eerder waren de vrouwen namelijk al naar de discipelen gegaan om te vertellen
dat ze Jezus hadden gezien. Lukas2 beschrijft dat de discipelen de verhalen afdoen als kletspraat,
elke discipel bleek ongelovig. Uiteindelijk hebben alle 11 de discipelen een ontmoeting met Jezus
en verandert dit alles voor hen.
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Wat valt je op aan dit verhaal en zijn er dingen die je niet begrijpt?
Herken je iets van de vragen van Thomas?
Wat vind je ervan dat Thomas de getuigenissen niet gelooft?
Thomas spreekt Jezus aan als zijn Heer en zijn God, wat betekenen deze woorden volgens
jou en zou jij deze uitspraak ook kunnen doen?
Thomas gelooft op basis van een ontmoeting met Jezus, wat is voor jou doorslaggevend
om te geloven?
Thomas twijfelt, wat zijn voor jou redenen om te twijfelen?
Sluit met elkaar af met gebed.

Johannes 11:8.
Lukas 24:11.

