
Preek over Johannes 20,19-23 
 
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, 
 
In het evangelie van Pasen kom je grote vreugde tegen, opgetogenheid!  
Maar ook verwarring, angst, vrees en beven.  
 
In Johannes 20 wordt verteld hoe de leerlingen op de avond van de eerste dag van de week 
- dat is dus de Paasdag! - bij elkaar zijn.  
Maar er heerst geen Hallelujah-stemming. 
Het is dan wel Pasen, maar voorzichtig Pasen.  
 
Ze hadden de deuren gesloten, staat er. En dat is niet zozeer een huishoudelijke 
mededeling. Nee er is angst in het spel. De deuren zijn op slot. Een zelfgekozen lockdown 
uit angst voor de joden. De leerlingen hebben voor zelf-isolatie gekozen, om zo te zeggen. 
 
Maar nu zij daar zo in een angstige stemming bij elkaar zijn komt Jezus in hun midden 
staan. Hij is binnengekomen in dat gesloten huis. 
Hoe dat gebeurt staat er niet. Wel dat het gebeurt.  
Jezus doorbreekt de barrières die er zijn en Hij is bij ons. 
 
Dat is de kern van Pasen. Dat Jezus in onze gesloten huizen inbreekt.  
Net zoals de steen is weggerold van het graf - onwaarschijnlijk maar waar.  
De Heer doorbreekt het isolement! 
 
Net voor Pasen sprak ik een geestelijk verzorger uit een verpleeghuis. Zij leed aan het feit 
dat bewoners bijna niet meer van hun kamers afkomen en bijna niemand meer zien.  
Zij maakte zich bezorgd over een bewoner die in het ziekenhuis ligt en waar niemand bij 
mag.  
‘Maar Jezus kan overal bij’ zei ze. ‘Ik geloof dat Hij ook daar is. Daar vertrouw ik op.’ 
 
Zo doorbreekt Jezus ook het isolement van de leerlingen. Hij brengt de werkelijkheid van 
Pasen mee. Hij deelt er van uit. Hij beschijnt hun leven ermee, ons leven ermee.  
En Johannes vertelt hoe dat gebeurt.[-] 
 
Allereerst door een groet van vrede. ‘Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie 
vrede!’ Tot twee keer toe. ‘Vrede voor jullie!’ 
Nu is zo’n vredesgroet op zichzelf niet zo bijzonder in het midden-oosten.  
‘Vrede zij u’ het is in feite een gewone groet: sjaloom, salaam.  
Maar Jezus zegt het met nadruk.  
 
Vanouds heeft een groet iets van een zegenwoord: Grüss Gott, Adios.  
Je kunt het er nog in horen. Zoiets als: moge God jou zegenen.  
 
 
 



Ik hoop dat u het aanvoelt: Pasen is ook dat de gewone dingen glans krijgen.  
Die gewone groet. Dat over ons gewone leven licht valt. Van hoop. Dat we in ons groeten 
iets doorgeven van Gods goedheid. Van ‘vrede’ spreken. 
 
En vandaag in deze dienst zeggen we dat ook tegen jou Martine. Sjaloom. Adieu.  
Moge God je zegenen op de weg die voor je ligt. Want het is Pasen geworden.  
 
Zo komt de werkelijkheid van Pasen binnen. Door woorden van vrede. 
Ja. En ook - dat is het tweede - door het zicht op Jezus’ wonden. Dat staat er ook. 
Met dat Jezus zegt ‘ik wens jullie vrede’ toont Hij de littekens van zijn verschrikkelijke lijden 
en sterven. In zijn handen en in zijn zijde. 
 
Met andere woorden: de dood van Jezus en de vrede voor de leerlingen hangen met elkaar 
samen.  
Het is daarmee dus geen goedkope vrede. Maar vrede die op Goede Vrijdag is bevochten - 
toen Hij voor ons door het vuur is gegaan - en die door God op Paasmorgen is bevestigd.  
 
Ja maar, is het niet vreemd dat Jezus’ wonden, zijn littekens, nu nog te zien zijn? 
Het lijden is toch achter de rug? Pasen!? 
 
Ja en toch: Christus ken je nooit zonder littekens. Jezus wordt niet herkend aan ongerepte 
gaafheid, maar aan het gebrek aan gaafheid.  
 
Wat dat betekent? Dat het kwaad niet wordt uitgewist, maar omgezet in goed.  
Dat het verleden niet wordt ontkend maar verzoend. In een nieuwe bestaansmogelijkheid. 
Zo geldt dat van Jezus; en op een andere manier geldt dat ook van onze verwondingen, 
onze trauma’s en littekens..  
 
Jezus wordt herkend aan zijn wonden. Daar zit iets ongekend troostvols in. Want het 
onderstreept dat Pasen onze werkelijkheid, mijn levensgeschiedenis met al zijn pijnlijke 
kanten niet overschreeuwt, of aan de kant schuift.  
 
Dat zeggen we ook vanmiddag tegen elkaar. Nu de wegen uiteengaan van jou Martine en 
van het Open Pastoraat. Er worden deuken en butsen, blessures en frustraties opgelopen in 
het leven. En ook in de kerk, laten we er eerlijk over zijn. 
‘Wat ik gedaan heb, wat mij gedaan werd…’ De pijn die dat deed en doet…  
 
Het is goed om ze onder ogen te zien en ze te verwerken.  
We hebben gebeden of ‘al het beschamende’ van ons wordt afgenomen.  
Dat de butsen en deuken zullen worden verzacht en genezen en op de toekomst worden 
gericht. 
 
Willem Barnard schreef: ‘Alle leed en pijn gaan alleen over in deze zin, dat het tot een 
andere orde overgaat, de orde der verzoening. Daarom hoort ons verleden ook bij ons.  
‘Je moet ermee leren leven - zeggen ze’ Nee, ik moet ermee in Hem leren leven. 
Dat klinkt door in het beeld van Jezus die ons zijn wonden toont. [-] 



Naast de groet die hij uitspreekt en de wonden die Jezus toont doet Hij nog iets. Het derde. 
Hij zegt: ‘zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit’. Na deze woorden blies 
Hij over hen heen en zei: ontvang de heilige Geest. 
 
Hoor je dat? Hier in het gesloten huis wordt het niet alleen Pasen, maar ook Pinksteren. 
Jezus blaast op zijn leerlingen. Dat heeft met levensadem te maken. 
 
In de bijbel zijn ‘Geest’ en ‘adem’ en ‘wind’ hetzelfde woord. 
Denk maar aan Genesis 2 waar God de levensadem in de neus van de mens blaast. ‘Zo 
werd de mens een levend wezen.’ 
 
Bij dit gedeelte uit Johannes 20 moest ik vaak denken aan wat Jezus zegt in hoofdstuk 10 
waar Hij zich presenteert als de goede herder. Jezus zegt daar: ‘ik ben gekomen om hun (de 
schapen) het leven te geven en overvloed. In de NBV: ‘het leven te geven in al zijn volheid’.  
 
Jezus maakt dat hier waar. De leerlingen mogen gaan delen in het leven in al zijn volheid. In 
Gods nieuwe wereld. Zijn Rijk van gerechtigheid en vrede. Vrede die alle verstand te boven 
gaat.  
 
Maar daar blijft het niet bij. Ze worden ook bekrachtigd om er op uit te gaan. Uit hun 
zelfgekozen isolement te treden: ‘Ga maar. Het mag. het kan’.  
Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. 
 
Mooi is dat. Pasen - en Pinksteren -, ze brengen ons in beweging. Je wordt uitgezonden. Je 
wordt gebruikt. De wereld in gestuurd. Om de vrede van Christus verder te brengen. Om ook 
anderen te laten delen in dat ‘leven in al zijn volheid’.  
 
En Jezus spitst dat toe op één punt: de opdracht tot vergeving van de zonden. 
‘Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn 
ze niet vergeven.’ 
 
Ja dat is een spannend thema: zonde én vergeving van de zonden. 
Zonde dat is in de bijbel datgene wat het leven kapot maakt.  
En vergeving betekent dat er een nieuw begin mogelijk is. Dat de toekomst open ligt en dat 
je angst voorbij is. 

Maarten Luther zegt ergens kernachtig: waar vergeving is, daar is leven. Daar is vrede. 

Want dan wordt uit de weg geruimd wat ik misdaan heb. En waarin ik tekortgeschoten ben. 
Waarin ik die ander beschadigd heb. Alles wat wij op onze schouders meezeulen – soms al 
jaren – wat door mijn schuld is kapot gegaan en ook niet meer hersteld kan worden… en al 
die dingen waar je zelf helemaal niet bewust van bent, of waar je juist zo heel goed bewust 
van bent…  Waar vergeving is, daar is leven.  

Daar mag je als mens opademen. Opnieuw beginnen. Opstaan. Dan gaan er nieuwe deuren 
open. Naar de toekomst.  Dan wordt het Pasen. (-) 



Nu, God heeft zijn vergeving in de handen van Jezus gelegd. En door zijn Geest legt Jezus 
die vergeving in de handen van zijn leerlingen. Met die boodschap staat de kerk in deze 
wereld. Denk je dat eens in! (-) 

Maar is dat niet vooral iets voor dominees of ouderlingen? Zeker, zij hebben een opdracht 
gekregen: de volmacht van God en de aanstelling van de kerk om iets van die vergeving uit 
te delen. 
 
Maar kunnen wij niet allemaal degene zijn die vergeving schenkt? Als iemand mij heeft 
beschadigd en zijn excuses aanbiedt, dan kan ik hem vergeven. 
En zou het ook niet zo kunnen zijn dat je op een onverwacht moment een verhaal hoort 
waarin schuld wordt beleden en waarin je een woord van vergeving mag spreken? 
 
De heilige Geest is aan de gemeente gegeven. Jezus laat ons delen in zijn vrede. 
Niet om er mee thuis te blijven zitten, maar om op te staan en vredestichter te zijn.  
Om uit te zijn op verzoening. Om bij te dragen aan de hoop. 
 
Ik geef toe, dat zijn grote woorden en wij zijn maar mensen… 
Maar laat tot je doordringen wat hier in het evangelie gebeurt.  
Pasen en Pinksteren ze vallen op één dag.  
Jezus komt als de levende in ons midden.  
En hij zegt het tegen jou Martine en Hij zegt het tegen ons allen:  
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan 
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan 
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 
 
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest  

 
Amen 

 
 
 


