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Prediking: 

1. 

Gemeente van ons Here!  

Johannes beskryf net soos die ander drie Evangeliste die gebeure van die leë graf  -   

 dat Maria Magdalena by die graf aan kom en vind dat die klip weggerol is en 

dat die graf leeg is.   

 Sy vertel dit aan Simon Petrus en die ander onbekende dissipel, wat sommige 

die geliefde dissipel noem, waarna hulle na die graf toe hardloop en waar hulle 

dan met hul eie oë sien dat die graf werklik leeg is.  Al wat die dissipels vind is 

die doeke waarin Jesus toegedraai was. 

Direk hierna beskryf Johannes vier geleenthede waar Jesus aan mense verskyn 

het.  

 Jesus verskyn vir die eerste keer na sy dood en opstanding aan Maria 

Magdalena.  Dit is die baie bekende vertelling waar Maria Jesus verwar met 

die tuinopsigter. 

 Die tweede keer, wat ons vanoggend gelees het, verskyn Hy aan die dissipels 

waar Thomas afwesig was.  

 En die derde keer, agt dae later, verskyn Jesus weer aan Sy dissipels. 

Thomas is egter by die geleentheid teenwoordig. 

 En in die vierde vertelling in die reeks, in hoofstuk 21, word genoem dat Jesus 

aan die dissipels verskyn het by die see van Tiberias.  

In die prediking vanoggend gaan ons egter slegs fokus op die gebeure rondom die 

Jesus se verskyning aan Tomas 

2. 



Anders as by die ander Evangelies heg Johannes baie belang aan Thomas, en 

hoe hy reageer teenoor die nuus dat Jesus opgestaan het. 

Ons kan uit die feit aflei dat Johannes iets spesifieks aan ons aan die hand van 

Tomas wil oordra.   

Dit is opmerklik dan, broers en susters, dat wanneer ons die Johannes Evangelie 

bestudeer, Tomas elke keer genoem word in verband met die opstanding uit die 

dood en die ewige lewe! 

Die eerste keer wanneer daar na Thomas in die verband verwys word, is in 

Johannes 11.  

 In Johannes 11: 1-16 word vir ons van Lasarus se dood en opstanding vertel. In 

daardie gedeelte lees ons dat nadat Jesus gesê het dat Hy na Lasarus sou gaan, 

wat naby Jerusalem gewoon het, het Thomas vir die ander dissipels gesê:  Laat 

ons maar saamgaan - dat ons saam met Jesus kan sterwe.   

Dit is duidelik uit die vertelling dat Thomas min geloof gehad het dat Lasarus sou 

opstaan, maar eerder verwag het dat die Jode hulle almal saam met Jesus sou 

doodmaak. 

 Die tweede gedeelte waar ons Thomas in die Johannes Evangelie ontmoet, is in 

Johannes 14: 1-7, waar Jesus vir sy dissipels vertel dat Hy na die Vader 

teruggaan om vir hulle plek te gaan voorberei.  Jesus het hulle op die manier 

voorberei vir die feit dat Hy sou sterf, sou opstaan en sou opvaar na die hemel.   

In hierdie gesprek is dit weer Thomas wat toon dat hy nie verstaan waarvan Jesus 

praat nie, want hy sê vir Jesus:  Here ons weet nie waarheen U gaan nie, hoe kan 

ons dan die weg daarheen ken?  Jesus antwoord hom dan met die bekende 

woorde:  Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die 

Vader-toe behalwe deur My nie.   

 Die derde gedeelte waar ons Thomas raakloop, is die gedeelte wat ons 

vanoggend gelees het in Johannes. 20.  Ons het gelees dat toe Jesus die eerste 

keer aan die dissipels verskyn het, Thomas nie teenwoordig was nie.  Die dissipels 

vertel dan vir Thomas dat Jesus aan hulle verskyn het, en sy antwoord is nou al te 



wagte:  As ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vingers in 

die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit 

glo nie.  

 

3. 

Ons sien dus, broer en suster, dat ons Thomas op ŉ besondere wyse in die 

Johannes Evangelie leer ken:   

 Hy is die een wat sy bedenkinge oor Jesus se mag gehad het.   

 Hy was die een wat getwyfel het aan die opstanding uit die dood.   

 Hy is die een wat nie verstaan het dat Jesus die weg na die Vader is nie.   

 Dat ŉ mens alleen deur Jesus deel kry aan die ewige lewe! 

Dit is snaaks.  Thomas het gesukkel om in die opstanding van Jesus te glo,  

 ten spyte daarvan dat hy die opstanding van Lasarus self beleef het;  

 ten spyte van die feit dat hy na die prediking van die Here Jesus geluister 

het!  

Sodoende broers en susters word daar vandag nog verwys na Thomas as die 

ongelowige Thomas. 

4. 

Met dit in gedagte broers en susters kan ons maklik die uitspraak maak dat  

Thomas die mensdom, wat sukkel om te glo, in 'n groot mate verteenwoordig.  

Hy verteenwoordig baie van ons wat dit moeilik vind om te verstaan dat Jesus kon 

sterf, maar ook uit die dood kom opstaan.   

Thomas is in sy uitspraak, dat hy net sal glo as hy die wonde van die Here Jesus 

sien,  eintlik baie modern.  Want dit is hoe die moderne mens glo:  Hy glo net aan 

 wat hy kan sien,  

 aan kan vat,  

 waarvoor hy wetenskaplike bewyse het. 

Selfs ons wat vanoggend hier sit glo op die manier.  Ons skroom nie om aan ander 

te sê:  Ek sal eers glo sodra ek dit met eie oë sien. 



5. 

Gemeente:  Thomas se verhaal eindig egter nie met sy ongeloof en twyfel nie.  

Johannes vertel vir ons dat Thomas die volgende Sondag, agt dae later, saam met 

die ander dissipels was.  Weer het Jesus aan die dissipels verskyn, en Hy groet 

hulle op die tipies Joodse manier:  Vrede vir julle!   Hy rig Hom dan spesifiek op 

Thomas, en Hy sê vir hom:   

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! 

 Skielik moes Thomas ook nuut dink oor Jesus.   

 Van te vore het hy Jesus net as gewone, sterflike mens beskou.   

 Hy het nie geglo aan die opstanding nie.   

 Maar wanneer hy met die lewende Here Jesus gekonfronteer word, kan hy 

maar net in geloof neerval, en stamelend die belydenis uitspreek:  My Here en 

my God!   

 Skielik is Jesus nie meer net die sterflike mens nie, maar die lewende God!  

6. 

Broers en susters.  Kan ons dan nog steeds praat van die ongelowige Tomas?  

Definitief nie 

Thomas het toe op die ou einde tot geloof gekom.  Hy het nie meer getwyfel nie.  Hy 

het tot geloof gekom omdat hy gekonfronteer is met die Here wat leef!  Thomas het 

die voorreg gehad om deur Jesus aangespreek te kan word.  Om deur Jesus tot 

geloof opgeroep te word.  Daarom sê die Here Jesus vir hom:  

Glo jy nou omdat jy my sien?  Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog 

glo. 

Gemeente.  Ons is ongelukkig nie so bevoorreg soos Tomas nie.  Ons kan 

Jesus nie sien nie.  Tog is hy geensins gelukkiger as wat ons is nie.  Ons het reeds 

alles wat ons kort om te kan glo, om salig te wees.   



U kan op die punt dan tereg vra.  Hoe kom 'n mens dan tot geloof  -  kyk hoe het 

Tomas gesukkel, en hy het Jesus geken.  Die antwoord op die vraag is driedelig 

en eintlik redelik eenvoudig .   

 Ons het in die eerste plek God se woord.  Deur God se openbaring, dit wil sê 

die Bybel, bring Hy daagliks mense tot geloof.  Dit is die wyse waarop God 

ons aanspreek.  Dit is die manier waarop mense God leer ken. 

 Tweedens broers en susters.  Ons kan maklik die fout maak deur te dink dat 

Tomas begin glo het omdat hy Jesus uiteindelik gesien het, asof dit in Tomas 

se mag was om somer net te begin glo.  Nee.  Hy het begin glo omdat 

Jesus, die lewende Here, hom tot geloof geroep het.  Daar was baie 

mense in die Bybel wat Jesus gesien het maar nie in hom geglo het nie.  

Tog het Thomas begin glo en nie meer getwyfel nie.  Dit was net moontlik 

omdat God dit deur sy liefde en genade volledig aan hom geskenk het.  

Netso konfronteer God ons daagliks.  Netso roep God elkeen van ons tot 

geloof. 

 Derdens gemeente het ons die Heilige Gees.  Deurdat ons die Gees het, is 

Christus altyd met ons.  Die Gees versterk ons daagliks in die geloof.  En 

wanneer ons twyfel en wankel is dit die Gees van God wat ons weer optel en 

versterk.   

7. 

So verstaan broers en suster is ons die mense waarvan Jesus praat  -  die mense 

wat nie sien nie, en tog glo!  En die wonderlike is  -  die Here Jesus noem ons 

gelukkig, of geseënd.   

Jesus se woorde stel dit onomwonde:  Wie in die opgestane Here Jesus glo, het 

deur die geloof deel aan die opstanding tot ŉ nuwe lewe, en leef in ŉ nuwe en 

ŉ regte verhouding met God.  So ŉ mens is gelukkig en geseënd. 

 Wat bly dan oor gemeente.   

 Noudat ons weet dat Christus leef.   

 Noudat Hy ons deur sy woord en deur sy Gees tot ware geloof oproep het. 



Gemeente, ons moet nie aanhou om te twyfel nie.  Soos Thomas word ons 

daagliks deur die lewende Christus gekonfronteer, en soos Thomas moet ons 

ook bely. 

Ons kan nie anders as om dit te bely nie.  Dit is wesenlik aan Christenwees  -   

 ons bely in hierdie wêreld Jesus Christus as die lewende en opgestane 

Here,  

 die Een wat vir ons sondes betaal het en die dood oorwin het,  

 wat ons met Homself verenig het  

 en ons deel gee aan sy dood en opstanding, sodat ons ook kan opstaan tot 

'n nuwe lewe!   

Dit is ook die roeping van die Kerk broers en susters.  Dit is die roeping van die 

ouderlinge en diakens, dit is die roeping van elke lidmaat.  Ons woorde en dade 

moet vertel dat Jesus opgestaan het uit die dood, en dat ons saam met Hom 

opgestaan het tot ŉ nuwe lewe!   

Ons woorde en dade moet vertel dat ons nie langer twyfel nie.  Nee.  Selfs al kan 

ons nie sien nie, glo ons met ons hele hart in die opgestane Heer.  Ons kan nie 

anders nie.  Dit is wat dit beteken om werklik ŉ kind van God te wees. 

Amen 

 


