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Achter gesloten deuren
Deze zondag a.s. is het beloken Pasen: Beloken is het voltooid deelwoord van beluiken, het
tegengestelde van ontluiken, het betekent dus afgesloten. We sluiten de paasweek af en de luiken
gaan dicht aan de hand van de lezing uit Johannes 20. Ook daar zijn de deuren en ramen gesloten en
de tekst roept veel op:
Lezingen: Psalm 16 en Johannes 20: 19-31
De tekst van Johannes 20, 18vv. biedt veel stof en roept bij mij veel tegelijk op:
•
Het wonderlijke van Jezus’ intrede door de muren
•
Het raadselachtige van dat ‘blazen’ van de Geest
•
De stevige woorden over vergeving
•
Thomas’ vragen, die allerlei beelden van de “ongelovige Thomas” losmaken met de daarin
meekomende moraliteit tegen “ongelovigen” en “twijfelaars”.
(1)
Jezus stapt binnen:
verraden
Bij de mannen die hem hebben laten zitten, laten zakken, verraden hebben…
Hoe zou jij het doen? Binnenstappen bij iemand die je verraden heeft? De vriend die er even niet was
toen jij iemand nodig had om je te steunen? Die vriend die niet kwam getuigen in je voordeel, die er
niet was toen je hem nodig had?
afgehaakt
Jezus stapt binnen. Bij die vrienden die geen vrienden waren en die bang zijn. Ze zijn het niet voor
Jezus! Ze hebben er niet eens aan kunnen denken dat hij niet weg was maar opgestaan, dood en
begraven, weten zij veel. Dat geloofden ze toch al niet. Ze zijn bang voor degenen die Jezus gedood
hebben want wie weet, komen die ook voor hen, nu. Wie weet hebben ze er zelfs spijt van dat ze zich
ooit met die man van Nazareth hebben ingelaten, naar hem geluisterd, hem gevolgd zijn, voor hem
gejuicht hebben, aan zijn lippen gehangen….
Alles is angst en leegte geworden, ze hebben verloren en ze weten het en daarbij; ze waren niet
heldhaftig, ze waren in slaap gevallen toen het voor Hem het heetst werd en hij huilde van angst om
wat hem te wachten stond, ze waren een voor een afgedropen, hadden zich verstopt, waren
afgehaakt, toen hij was opgepakt.
“vrede zij met jullie”

Jezus stapt binnen, door de muur heen, want muren bestaan voor hem niet. Sinds hij er was zijn
muren van glas en was.
Jezus stapt binnen. En zegt:….
Niet: “Waar waren jullie nou?” Of: “Wat zijn jullie voor …..?”
Jezus stapt binnen en zegt: “Sjaloom alechem, salaam aleikom, vrede met jullie”. Hij zegt het zelfs
twee keer want hij ziet wel dat ze het de eerste keer niet gehoord hebben.
***
Je hoeft de krant maar open te slaan of het nieuws te volgen of er is ergens wel iets te melden over
inbraak. Een bericht over autodieven, inbraak in een woning, een plofkraak maar ook inbraak op je
computer en het ‘gijzelen’ van bestanden tegen losgeld…
Daarnaast is er soms ook sprake van inbraak van staatswege: ambtenaren die in opdracht van het
Openbaar Ministerie meeluisteren en inbreken in de privégesprekken van burgers – omwille van de
veiligheid, zoals dat heet. Voortaan hoeven deze overheidsdienaren minder te melden aan de
betreffende personen dat ze afgeluisterd zijn, vanwege een hogere dreigingsniveau?!?.
En ondertussen zijn er ook (helaas) nog steeds berichten door omtrent kerkelijk werkers en andere
hulpverleners die ingebroken hebben in de intimiteit en integriteit van mensen. Zo’n inbraak, zo’n
inbreuk brengt vreselijke ellende teweeg bij de slachtoffers. Het zijn zomaar een aantal voorbeelden
van inbraak of inbreuk doen en de schade die daarmee berokkend wordt…
Maar de beste inbreker is toch wel Jezus Zelf: Hoewel de deuren en de luiken van het huis waarin de
leerlingen waren samengekomen, dicht waren, kwam Jezus binnen. Jezus is de beste inbreker, beter
dan alle andere, omdat Hij zonder enige schade binnenkomt. Om binnen te komen bedient Hij Zich
niet van grof geweld of technische trucjes. Hij komt gewoon binnen; dichte deuren en ramen
hinderen Hem op geen enkele manier.
Jezus is echter niet alleen de beste inbreker; Hij is eveneens de goede inbreker [vgl. de goede herder,
in Joh 10,11]. Want doorgaans zijn inbrekers erop uit om kostbaarheden weg te nemen, materieel en
immaterieel – zoals ook in de genoemde voorbeelden. Maar deze doorbrekende Jezus brengt
kostbaarheden: materieel ‘Zijn lichamelijke aanwezigheid’ – zoals we die met het avondmaal in de
gedaante van brood ook vandaag de dag nog mogen ervaren – en immaterieel ‘de Heilige Geest’,
met alle gaven van geloof, hoop en liefde daar dus nog bij. De goede inbreker dus, die niet met
geweld maar met vrede binnenkomt en het waardevolle dat nodig is om ten volle te leven [vgl. Joh
10,10] bij ons achterlaat.
In tegenstelling tot andere inbrekers laat Jezus bewust sporen na: En als Hij niet meer als verrezen
persoon aanwezig is, zijn er wel zeker aanwijzingen dat Hij er was. Geen braaksporen, maar juist
heel-wording waar iets gebroken en kapot was, nieuwe kracht en moed - waar iemand uitgeput en
moedeloos was, nieuwe focus en aandacht op datgene wat er echt toe doet, verzoening en vergeving
tussen mensen. Dat zijn sporen ervan dat Hijzelf “binnen” is geweest, midden onder ons.
***
Ik denk dat veel mensen zich herkennen in dit verhaal van vandaag en die discipelen (en ook in
Thomas). Want zij lijken met moderne problemen te worstelen: angst en twijfel. Om bij die discipelen
te beginnen: zij werden beheerst door angst en ze waren bang. Jezus was op een vrijdag gekruisigd
en nu zaten ze op zondagavond bij elkaar met de deuren op slot omdat ze ‘bang waren voor de
Joden’, de Joodse leiders, de buitenwereld. Herkenbaar?
Zeker in landen als Egypte, Mali, Iran, Nigeria, Eritrea zal dat herkenbaar zijn, want daar ben je al
volgeling van Jezus je leven niet zeker... Of in andere gebieden waar nu oorlog en strijd is waar IS de
macht in handen heeft. Maar hier ook in Nederland?... Ja ook dan!.. Want grote mensen die

christenen zijn, zijn soms bang zijn voor de buitenwereld, bang voor al die mensen die aan de kerk
geen boodschap hebben, uitgelachen worden door een wereld vol problemen?
Angst, het is een grondgevoel van de mens, zei de filosoof Heidegger. En er zijn vele soorten angst tot
en met angst- en paniekstoornissen. Angst, er zijn vier grondvormen van angst:
- Angst om jezelf te worden (profileren).
- Angst om je aan anderen te geven (je toevertrouwen)
- Angst om te veranderen. (starheid)
- Angst om het onvermijdelijke te aanvaarden (zoals ziekte en sterfelijkheid)
Hoe leeft een mens beheerst door angst? Angst leidt in een mensenleven vaak tot een defensieve,
verdedigende houding. Je durft niet, je kruipt in je schulp. De discipelen hadden uit angst de deuren
dan ook afgesloten. Deuren -het staat in het meervoud- en dat is vreemd, omdat elk huis in het oude
Israël maar één deur had.
Alsof er staat: alles wat ze konden sluiten hadden ze op slot gedaan. Gesloten deuren: herkenbaar?
Uit angst kan een mens niemand willen toelaten in zijn leven. Uit angst kan een kerk haar deuren op
slot doen: ze houdt de gelederen gesloten door star conservatisme.
Een land of werelddeel kan uit angst de grenzen sluiten... Vluchtelingen die te hoop lopen op
prikkeldraad en hekken… Uit angst kan een mens ook de deuren sluiten door elk appèl op zijn leven
buiten te houden, niet gestoord willen worden. Zo leven veel mensen met een gesloten wereldbeeld
waarin ook geen plaats meer is voor de invloed van God.
Opeens is Hij daar en laat Hij zich kennen aan zijn handen en zijn zijde, spreekt zijn vredewoord tot
tweemaal toe uit en zendt uit. De angst verdwijnt: je wordt a.h.w. beademt met nieuw vertrouwen.
Jezus blies over hen heen en zegt: ‘ontvang de Heilige Geest’
Achter die woorden zit een hele geschiedenis. In het boek Genesis wordt ons verteld hoe God als een
pottenbakker de mens formeerde uit stof van de aardbodem. Maar van een mens is pas sprake als
God met eigen mond de levensadem in zijn neus blaast. Dan staat de mens op om te bebouwen en
bewaren. Vorige week op de paasmorgen de lezing uit Ezechiel: “Ik zal jullie nieuwe adem geven”. –
Adem van God
Maar daarna is er wel veel gebeurd: de adem is gaan stokken, de dood kwam in de pot.
Maar gelukkig: God ging door en blaast je nu via Jezus opnieuw de levensadem in: Ontvang de Heilige
Geest en zo wordt de angst verdreven. Zijn levensadem doet je meer en meer jezelf worden. Zijn
levensadem geeft vertrouwen om jezelf te geven. Zijn levensadem geeft je durf om te veranderen.
Zijn levensadem geeft moed om ook het onvermijdelijke te aanvaarden. Je wordt uitgezonden de
wereld in, het onbekende tegemoet...
De angst is verdwenen.
Hij stuurt zijn leerlingen de wereld in met de woorden: “Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik
ook jullie” en “Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan
zijn ze niet vergeven.”***
Jezus brengt als goede inbreker in ons bestaan echter óók een soort onrust. Het is geen angstige
onrust, zoals je bij misdadige inbrekers kunt hebben. Maar wel een onrust die ons in beweging
brengt en maakt dat we het goede dat we ontvangen niet alleen maar voor onszelf houden, maar
delen met elkaar. Wie bezoek heeft gehad van deze Jezus, zal een onrust ervaren om z’n talenten te
gebruiken, om het beste in en voor de naaste naar boven te halen en samen mee te bouwen aan
Gods huis, waarvan de deuren niet dicht hoeven, omdat iedereen er welkom is.

De meeste inbrekers slaan toe als je slaapt. Maar deze Inbreker schudt ons wakker: wat ben je nu
eigenlijk mee bezig? Wat doe je met je leven? Waaraan besteed je je tijd, je krachten, je geld? Wat
zijn de waarden en de gevoelens waardoor je je laat leiden? Kortom, kun je je terecht christen
noemen, leerling en navolger van Christus?
De verblijfplaats van Jezus’ leerlingen zat potdicht. Er ging niets van hen uit. Ze waren bang: bang
voor de grote en vooral ook boze wereld. Daarmee is er een ook een parallel met de Kerk in de
huidige tijd. Als Kerk zijn we soms geneigd om ons af te sluiten voor de buitenwereld en meer naar
binnen gericht te zijn.
Jezus, als de perfecte inbreker, breekt door de door ons gesloten deuren heen. Dóór onze
geslotenheid heen komt Hij binnen. Eerst brengt Hij dan vrede tot stand in ons: angst wijkt voor
vreugde [Joh 20,20; Gods spreken is een scheppend spreken, d.w.z. zodra Hij het zegt, is het er cf. Ps
33,9], want Hij is hier, met ons [ Mt 28,20]. Vervolgens zendt Hij ons erop uit: “Zoals de Vader Mij
gezonden heeft, zo zend Ik jullie [Joh 20,21]: om de deuren van waarheid, gerechtigheid en
verzoening te openen.
Zo is het ook in de kerk en bij ons: we zien slechts een brandende kaars, vieren avondmaal met een
stukje brood en wijn, luisteren naar verhalen en zingen liederen... Maar langs die weg komt wel Jezus
Zelf bij ons binnen, zonder schade aan te richten. Hij breekt door onze dichte deuren heen van angst
en onzekerheid, scepsis en boosheid, en brengt – als de goede, de beste Inbreker – vrede, waarheid,
gerechtigheid en moed, genezing en vergeving, nieuwe vreugde en nieuw vertrouwen. Dat deze door
Hem gebrachte kostbaarheden in ons mogen blijven groeien: dan hoeven we de deuren nooit meer
uit angst voor elkaar te sluiten. Moge dat voor ons allen zo zijn.

Amen.

