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Wat is geloven eigenlijk?  

Het is in ieder geval niet zonder gevoel een grote tempel bouwen voor God. 

En het is ook niet alle boeken van de wereld over God lezen. 

 

Nee, geloven is dat allemaal niet. Geloven is eigenlijk heel simpel: het is liefhebben. Jullie 

spreken allemaal al wel een beetje Engels, hè. Dan kennen jullie vast wel het Engelse woord 

voor liefde: LOVE! En toeval of niet maar de letters L O V E zitten ook in het Nederlandse 

woord GE L O V E N. Geloven heeft dus alles liefhebben te maken. 

 

En wie dan liefhebben? Je papa en mama? Natuurlijk! Je broertjes en zusjes? Natuurlijk! Je 

vriendjes en vriendinnetjes? Natuurlijk! En die jongetjes of meisjes liefhebben die niet altijd 

zo leuk tegen je doen? Ja, hun ook! Dat is ook liefhebben! 

 

Denken jullie dat onze vriend Thomas ook van Jezus hield? Ja, heel erg veel! Thomas was 

echt een mannetje vol liefde en temperament. Hij had het hart op de tong! 

 

Thomas was ook erg verdrietig toen Jezus gekruisigd was en begraven. Net zoals wij 

verdrietig zijn als iemand die wij erg liefhebben dood gaat. Dan zijn we ook heel verdrietig en 

verslagen. Dan geloven wij er niet meer zo in. Het is dus niet gek dat Thomas ook niet kon 

geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan. Onmogelijk!  

 

Hij kon het pas geloven als hij echt bewijs had gezien. En dus de wonden in de handen van 

Jezus kon zien en de grote wond in zijn zij. En toen Jezus een week later weer in hun midden 

was en Thomas er toen wel bij was, toen geloofde hij het echt. Ja, dit was werkelijk Jezus! Hij 

was werkelijk uit de dood opgestaan. 

 

En hoe het verder afliep met Thomas? Thomas ging doen wat Jezus hem al eerder had 

opgedragen: hij ging de wijde wereld in om over Jezus en het evangelie te vertellen. Hij ging 

zelfs wonderen doen en zieken genezen en mensen bevrijden van alles wat hun dwars zat. 

 

En weten jullie waar Thomas uiteindelijk terecht is gekomen? In India! Hij heeft dus 

duizenden kilometers afgelegd om uiteindelijk helemaal in India terecht te komen. Wat een 

moed en een vertrouwen had Thomas, hè. En wat een liefde moet hij onderweg allemaal 

hebben gevoeld.  

 

Maar misschien heeft hij ook wel veel tegenslagen onderweg gehad? Honger? Of dorst? Of is 

misschien onderweg ook her en der wel eens weggejaagd en onvriendelijk ontvangen? Wie 

zal het zeggen? Het gebeurde toen en het gebeurt nu.  

 

Maar toch worden ook wij erop uitgestuurd om over Jezus te gaan vertellen. Op school, op je 

clubjes, bij je vriendjes en vriendinnetjes. Overal! En soms is dat best moeilijk, maar onthoud 

dat je dit nooit alleen doet. Jezus trekt met je mee en Hij geeft jou kracht om het vol te 

houden, net als Hij bij St. Thomas heeft gedaan.  

Amen.  


