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de verschijning aan de discipelen & Tomas
Johannes 20:19-31



terugblik...

❑ het voorgaande in Johannes 20 beschrijft Jezus' 
eerste verschijning, vlak na zijn opstanding

❑ Maria Magdalena vervult de rol van Eva in de hof, 
nadat "de laatste Adam" was ontwaakt uit zijn 
doodsslaap.



Johannes 20

19 Toen het dan avond was op die dag, 
op dag één van de sabbatten
en de deuren gesloten waren... 

verwijzend naar de eerste dag van de 
periode van sabbatten-telling:

de dag van de eersteling-schoof!



Johannes 20

19 Toen het dan avond was op die dag, 
op dag één van de sabbatten 
en de deuren gesloten waren... 

de avond die ook beschreven wordt 
Lucas 24, als ook de Emmaüsgangers 
zich bij hen vervoegen



Johannes 20

19  op dag één van de sabbatten 
en de deuren gesloten waren 
[ter plaatse] waar de discipelen waren 
vanwege de vrees der Joden...

> de deur tot de binnenplaats én van het huis



Johannes 20

19  [ter plaatse] waar de discipelen waren
vanwege de vrees der Joden...

niet de vrees vóór de Joden
• = de Joodse autoriteiten waren bang!
• Mat.27:64

Geef daarom bevel het graf te verzekeren tot 
de derde dag; anders konden zijn discipelen 
hem komen stelen, en tot het volk zeggen: 
Hij is opgewekt uit de doden, en de laatste 
dwaling zou erger zijn dan de eerste.



Johannes 20

19 ... vanwege de vrees der Joden,
kwam Jezus en stond in hun midden
en zei tot hen: vrede zij jullie.

gesloten deuren zijn geen verhindering voor 
het lichaam van de levendmaking
• niet 'ziels' maar 'geestig'; 1Kor.15:44,45



Johannes 20

19 ... vanwege de vrees der Joden,
kwam Jezus en stond in hun midden
en zei tot hen: vrede zij jullie. 

de gewone Hebreeuwse groet (> shalom) maar 
hier met een diepe betekenis
▪ Johannes 14:27

Vrede laat ik jullie na, mijn vrede geef ik 
jullie. Niet zoals de wereld die geeft, geef 
ik die jullie. Laat jullie hart niet worden 
verontrust en ook niet timide zijn.



Johannes 20

20 En terwijl hij dat zei 
toonde hij de handen en de zijde aan hen. 
De discipelen verheugde zich 
toen zij de Heer waarnamen.

zoals ook beschreven in Luc.24:39



Johannes 20

20 En terwijl hij dat zei 
toonde hij de handen en de zijde aan hen. 
De discipelen verheugde zich 
toen zij de Heer waarnamen.

1Johannes 1:
... hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij 
gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen 
wij aanschouwd hebben en onze handen 
getast hebben van het Woord des levens (...) 
4 En deze dingen schrijven wij, opdat onze 
blijdschap volkomen zij.



Johannes 20

21 Jezus dan zei tot hen nogmaals: 
vrede zij jullie. 
Zoals de Vader mij heeft afgevaardigd, 
zo zend ik ook jullie.

▪ eerst naar het huis van Israël; Mat.15:24
▪ vergl. Joh.17:18

Zoals U mij afvaardigde in de wereld, 
zó vaardig ook ik hen af in de wereld.



Johannes 20

22 En terwijl hij dit zei, ademende hij 
en zei tot hen: ontvangt heilige geest.

in de SV en de NBG: "blies hij op hen"
▪ in het NT alleen hier dit werkwoord;
▪ in de LXX in Gen.2:7 - inblazen



Johannes 20

22 En terwijl hij dit zei, ademende hij 
en zei tot hen: ontvangt heilige geest.

het geven van heilige geest gaat samen met 
spreken
▪ door Wóórd ontvangen we (heilige) geest

Joh.6:63



Johannes 20

22 En terwijl hij dit zei, ademende hij 
en zei tot hen: ontvangt heilige geest.

bij Johannes vallen Pasen en Pinksteren 
op één dag! 
▪ evenals de hemelvaart; 20:17



Johannes 20

23 Van wie jullie de zonden vergeven, 
zij zijn vergeven. 
Van wie jullie ze houden, 
ze zijn gehouden.

zoals Petrus Israël voorhoudt dat ze de Messias 
in onwetendheid hadden gedood en hen alsnog 
vergeving aanbiedt - Hand.3:17 e.v.
▪ aan Petrus waren (als vertegenwoordiger 

van de twaalf) "de sleutels van het 
Koninkrijk" toevertrouwd; Mat.16



Johannes 20

23 Van wie jullie de zonden vergeven, 
zij zijn vergeven.
Van wie jullie ze houden, 
ze zijn gehouden.

zoals we zien in de geschiedenis van 
Ananias en Safira (Hand.5) die ter 
plekke dood neervallen



Johannes 20

24 Tomas nu, één uit de twaalf, 
Didymus genaamd, 
was niet met hen toen Jezus kwam.

▪ Tomas > Aramees, Didymus > Grieks
▪ beiden betekenen: dubbel, tweeling

• het tekent Tomas > twijfel (zweifel)



Johannes 20

25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: 
wij hebben de Heer gezien! 
Maar hij zei tegen hen:



Johannes 20

25 wij hebben de Heer gezien! 
Maar hij zei tegen hen: 
als ik niet waarneem 
het litteken van de spijkers in zijn handen 
en niet mijn vinger steek...

niet: de wond!



Johannes 20

25 wij hebben de Heer gezien! 
Maar hij zei tegen hen: 
als ik niet waarneem 
het litteken van de spijkers in zijn handen 
en niet mijn vinger steek...

dus niet één spijker in beide handen



Johannes 20

25 ...het litteken van de spijkers in zijn handen
en niet mijn vinger steek 
in het liteken van de spijkers 
en niet mijn hand steek in zijn zijde...



Johannes 20

25 ... in het liteken van de spijkers 
en niet mijn hand steek in zijn zijde, 
zal ik absoluut niet geloven.

de kolossale speerstoot waardoor 
Jezus doodbloedde; 19:34; Mat.27:49



Johannes 20

26 En na acht dagen
waren zijn discipelen weer binnen 
en Tomas met hen. 
Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren

inclusief geteld = één week later

1 2 3 4 5 6 7

8



Johannes 20

26 En na acht dagen 
waren zijn discipelen weer binnen
en Tomas met hen. 
Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren

ook typologisch 'dubbel': 
▪ zowel voorgaande geschiedenis als deze 

geschiedenis, illustreren beiden Christus' 
toekomstige verschijning aan Israël 



Johannes 20

26 en Tomas met hen. 
Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren 
en hij stond in hun midden 
en en zei: vrede zij jullie. 

ook hier dubbel: 
de entourage is identiek aan 
die van de week ervoor



Johannes 20

27 Daarna zei hij tot Tomas: 
breng je vinger hier
en neem waar mijn handen

Jezus wijst met zijn vinger naar zijn hand 



Johannes 20

27  breng je vinger hier
en neem waar mijn handen 
en breng jouw hand 
en steek die in mijn zijde 
en wordt niet ongelovig maar gelovig. 



Johannes 20

27 en steek die in mijn zijde
en wordt niet ongelovig maar gelovig. 

Tomas kritische houding wordt strikt genomen 
niet als ongeloof aangemerkt:

Tomas wilde wel geloven maar eiste 
hetzelfde zintuigelijk bewijs als dat wat zijn 
mede-leerlingen claimden te hebben gezien



Johannes 20

28 Tomas antwoordde en zei tot hem: 
mijn Heer en mijn God! 

= beeldspraak:
• "wie mij gezien heeft, heeft de Vader 

gezien"; 14:9
• "Niemand heeft ooit God gezien. De 

eniggeboren Zoon, die in de boezem van 
de Vader is, die ontvouwt Hem"; 1:18



Johannes 20

29 Jezus zei tot hem: 
omdat je mij gezien hebt, heb je geloofd? 
Gelukkig zij die niet waarnemen 
en [toch] geloven.

voorrecht voorbehouden aan enkele honderden 
ooggetuigen (1Kor.15)
▪ Tomas een type van het volk Israël dat gelovig 

zal worden doordat ze de doorstoken Messias 
zullen zien; Zach.12;10; Openb.1:7 



Johannes 20

29 Jezus zei tot hem: 
omdat je mij gezien hebt, heb je geloofd?
Gelukkig zij die niet waarnemen
en [toch] geloven.

allen ná de apostolische tijd
▪ de tijd van niet zien maar enkel 

geloof in de Schriften



Johannes 20

30 Inderdaad, Jezus deed dan ook 
nog veel andere tekenen, 
voor het oog van zijn discipelen, 
die zijn niet beschreven in deze boekrol.

ook na zijn opstanding 



Johannes 20

30 Inderdaad, Jezus deed dan ook 
nog veel andere tekenen, 
voor het oog van zijn discipelen, 
die zijn niet beschreven in deze boekrol.

wat op schrift gesteld is, is 
een selectie en een compositie



Johannes 20

31 Deze echter zijn beschreven 
opdat jullie zouden geloven
dat Jezus de Christus is, 
de Zoon van God 
en opdat jullie, gelovende 

de Schrift vervult vandaag de 
leemte (het hiaat) van het niet zien 



Johannes 20

31 Deze echter zijn beschreven 
opdat jullie zouden geloven
dat Jezus de Christus is, 
de Zoon van God
en opdat jullie, gelovende 

beiden, ten volle bewezen in zijn opstanding 



Johannes 20

31 de Zoon van God 
en opdat jullie, gelovende 
het leven zouden hebben in zijn naam.

= het leven van de opstanding!


