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Predikatie over Johannes 20 vers 21 t/m 23  
door eerwaarde heer D.J. van Keulen 

 
 Votum. 
 Zingen Psalm 42 : 2. 
 Geloofsbelijdenis van Nicéa. 
 Schriftlezing Johannes 20 vers 19 t/m 31 
 
19 Als het dan avond was op denzelven eersten dag der week, en 
als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren, 
om de vreze der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei-
de tot hen: Vrede zij ulieden. 
20 En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn 
zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij den Heere zagen. 
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden; gelijkerwijs 
Mij de Vader gezonden heeft, zend Ik ook ulieden. 
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen , en zeide tot hen: 
Ontvangt den Heiligen Geest. 
23 Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden ze vergeven; zo gij 
iemands zonden houdt, dien zijn ze gehouden. 
24 En Thomas, een van de twaalve, gezegd Dídymus, was met hen 
niet toen Jezus daar kwam. 
25 De andere discipelen dan zeiden tot hem: Wij hebben den Heere 
gezien. Doch hij zeide tot hen: Indien ik in Zijn handen niet zie het 
teken der nagelen, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en 
steek mijn hand in Zijn zijde, ik zal geenszins geloven. 
26 En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen, en 
Thomas met hen; en Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en 
stond in het midden, en zeide: Vrede zij ulieden. 
27 Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn 
handen, en breng uw hand en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet on-
gelovig, maar gelovig. 
28 En Thomas antwoordde en zeide tot Hem: Mijn Heere en mijn 
God. 
29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo hebt 
gij geloofd; zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans 
zullen geloofd hebben. 
30 Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoor-
digheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit 
boek; 
31 Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de 
Christus, de Zone Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in 
Zijn Naam. 
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Gebed. 
Zingen Psalm 20 : 1 en 3. 

 
Johannes 20 vers 21 t/m 23, daar lezen wij het Woord van God en 
onze tekst: 
 
21 Jezus dan zeide wederom tot hen: Vrede zij ulieden; gelijker-
wijs Mij de Vader gezonden heeft, zend Ik ook ulieden. 
22 En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zeide tot hen: 
Ontvangt den Heiligen Geest. 
23 Zo gij iemands zonden vergeeft, dien worden ze vergeven; 
zo gij iemands zonden houdt, dien zijn ze gehouden. 
 
Om met Gods hulp en onder de inwachting van Zijn Heilige Geest 
naar aanleiding van deze woorden stil te staan bij drie gedachten. 
 

1e. Het woord van Jezus. 
2e. Het woord van de discipelen. 
3e. Het woord van de gelovige. 

 
Gemeente, het is maar een droevig gezelschap geweest dat daar bij 
elkaar was. Ze waren hun Heere kwijt. En ze hadden zich opge-
sloten. Opgesloten daar in die kamer. Was er reden om bedroefd te 
zijn eigenlijk? Welnee, daar was geen enkele reden toe. Want hun 
Heere was opgestaan van de doden. Hij kon van de doden niet ge-
houden worden. En Hij had Zich betoond God te zijn. Opgestaan uit 
het graf. Dus de toorn van God was nu voorgoed gestild. En Hij, met 
dat onvergankelijke leven, als de oudste Broeder, was de afbeelding 
van wat zij ook zouden gaan beërven. Jezus opgestaan uit de dood. 
Dus los gekomen uit de kerker van de dood. Los gekomen uit de 
gevangenis van de toorn van God en uit de kwelling van de aanval-
len van de vorst der duisternis. 
En terwijl de Heere Jezus in de vrijheid van het eeuwige leven is, 
zijn de Zijnen in de gevangenis, in de gevangenis van de vrees. 
Want er staat dat ze de deuren gesloten hadden om de vreze der 
Joden. Uit vrees voor de mensen hebben ze de deuren gesloten. 
Wat een gevangenis is dat geweest voor de discipelen. Wat een 
vreselijk toestand, waar zij zichzelf niet uit konden bevrijden. Ze 
konden die vrees uit hun hart niet wegnemen. Ze konden de deuren 
van die gevangenis niet openen. Ze konden geen keuze doen, om 
dat achter zich te laten ofzo. Wat was het noodzakelijk in het leven 
van deze discipelen dat de Heere Jezus Zijn intrede deed. Dat de 
Heere Jezus naar ze toe kwam en ze bezocht met Zijn heil. Pas dan 
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zouden ze echt gelukkig zijn en weer in de vrijheid gezet worden. 
Pas dan zou de vreze voor de Joden uit hun hart weggejaagd zijn, 
als de Heere Jezus Zich aan hen vertonen zou. 
Hebt u ook weleens in de gevangenis gezeten? Kunt u die disci-
pelen wel begrijpen? Kunt u zich ook niet losmaken uit uw vrees en 
uit uw gedachten? Kunt u zich ook niet losmaken uit uw omstandig-
heden? Zit het in uw bestaan weleens een keertje klem? Dat je het 
wel voelt: het zou eigenlijk anders moeten zijn in mijn leven, maar 
het gaat niet, het stokt, het houdt op, het gebeurt niet. 
Als het dan avond was. Ja, het was in de natuur, in de schepping 
avond geworden, maar het was in de harten van de discipelen ook 
donker. En dat donker in de harten van de discipelen was daarom 
zo hevig, omdat ze het licht van de nabijheid van de Heere Jezus 
Christus hadden gekend, hadden beleefd. 
Weet u van die lichtstralen? Die lichtstralen van de aanwezigheid 
van de Heere Jezus Christus in uw leven. Weet u er van dat Hij Zich 
aan u vertoond heeft, en dat toen plotsklaps in één ogenblik alles 
opgelost was. Al uw vragen, al uw twijfels, al uw noden en al uw zor-
gen, het verdween als sneeuw voor de zon, toen daar die sterke 
stralen van de Zon der gerechtigheid doorbraken in uw bestaan. 
Weet u van die eerste keer, van dat beslissende, van dat heerlijke, 
dat u wordt weggehaald uit de nacht van zonden en misdaden. Dat 
de Heere u in Christus opzocht en de duisternis deed wijken en het 
Evangelielicht deed aanbreken. Weet u er van, zonder een ant-
woord op al uw vragen te krijgen, toch een antwoord vond in de 
Persoon van de Heere der heirscharen Zelf? Weet u van die zoete, 
die heerlijke gemeenschap die daar is tussen God en een ziel in de 
Heere Jezus Christus? 
Die discipelen hadden met de Heere Jezus omgewandeld. Die wis-
ten van Zijn aanwezigheid. Die wisten ook hoe aangenaam het was 
als ze bij Hem waren. Wat is het dan erg om Hem te moeten mis-
sen. Kijk, als u nog nooit iets van de Zaligmaker hebt opgemerkt, 
dan kan het zijn dat u zo gemakkelijk voort leeft, en dat er in uw ziel 
helemaal geen noodroep is: “Och, wierd ik derwaarts weer geleid, 
dan zou mijn mond U de ere geven”. Het kan zijn. Maar als u één 
keer iets van die zoetheid van Christus hebt beleefd, dan kan het u 
wel meer dan ook gevraagd worden: “Wat was uw beste ogenblik in 
uw leven?” Dan zult u dat aanwijzen. Dat was het zoetste. Dat was 
het heerlijkste. Om gemeenschap met God te mogen oefenen. 
Als het dan avond was op de eerste dag der week. De opgestane 
Heere Jezus Christus heeft de nieuwe week laten aanbreken, de 
nieuwe week van het Evangeliewoord. De nieuwe week van het 
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Nieuwe Verbond. En aan de avond van de eerste dag der week zijn 
de deuren gesloten. 
Let wel, ze hadden die deuren gesloten om alles, maar dan ook 
alles buiten te houden. Niets mocht er door komen.  
De deuren gesloten waar de discipelen vergaderd waren, om de 
vreze der Joden. En dan het wonderlijke. Dat moet je ook maar 
eens nakijken, of je dat in je leven weleens hebt meegemaakt. 
Kwam Jezus, en stond in het midden, en zeide tot hen: “Vrede zij 
ulieden”. Kwam Jezus! 
Wanneer is de laatste keer geweest dat Hij u bezocht? Wanneer is 
de laatste keer geweest dat Hij door de gesloten deuren in kwam? 
Zie hier de majesteit, de almacht van de Heere Jezus Christus. 
Welke deuren zij ook gesloten hadden, wat er ook op het nachtslot 
gegaan was, kwam Jezus. Want Hij is soeverein, heerlijk vrijmach-
tig. En naar Zijn welbehagen wordt ook dit uitgewerkt. 
Dat moet ik tegen u ook nog zeggen. U die nog voor eigen rekening 
staat. U die nog nooit die ontmoeting met God in Christus hebt 
meegemaakt. U die een gesloten hart hebt. U die een hart hebt als 
een steen, zo koud en zo hard. U die uw oren hebt toegestopt om 
het Woord van God te horen. U die de vermanende woorden, de 
bevelen van de Heere in Zijn Woord zo lang naast u neer hebt 
gelegd. Kwam Jezus. Dat is dit: Hij bepaalt die zaak en Hij bepaalt 
wanneer het ogenblik is aangebroken dat Hij Zijn intrede doet in het 
bestaan. En omdat dat er staat “kwam Jezus”, daarom mag er ook 
vanmiddag gezegd worden dat er voor de grootste der zondaren 
doen aan is bij de Heere. Want zelfs hier bij de discipelen geldt dat 
er bij hen niets was, ook op dit ogenblik niet, dat het ze waardig 
maakte dat Hij zou in komen. En het lijkt er zelfs wel op dat ze niet 
eens op Zijn komst gerekend hadden. Anders hadden ze al de 
deuren wel open gezet. Zou u ook niet denken? Dan hadden ze al 
de deuren wel open gezet. Maar de vrees voor de Joden was in hun 
hart sterker dan de vreze des Heeren op dat moment. Er was geen 
enkele aanleiding in hen. Maar de Heere Jezus Christus, de eeuwi-
ge God, neemt redenen uit Zichzelf. Kwam Jezus, en stond in het 
midden. Want als Hij komt, neemt Hij de centrale plaats in in het le-
ven. Dat is niet iets voor in de bijkeuken of voor op de zolder. Stond 
in het midden. Hij wilde de hoogste plaats hebben. 
En wat komt er nu van Zijn gezegende lippen? Welk woord is dat? Is 
dat een woord van vermaning? Is dat een woord waarin Hij hun 
schuld openlegt? Dat ze zo vreesachtig geweest zijn. Ach, zie hier 
de milde vriendelijkheid van de Heere Jezus Christus. “Vrede zij 
ulieden”. Tegenover de oorlog en de onrust die de duivel teweeg 
brengt. Tegenover al de onrustige gedachten die er in hen waren, 
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die er in ons kunnen zijn. Tegenover dat onrustige hart dat nooit rust 
vindt, totdat het tot rust komt in God. “Vrede zij ulieden”. En als de 
Heere Jezus dat zegt, dan doet Hij dat ook. Hij is het Die die vrede 
meebrengt, Die die vrede vertoont. 
En dit gezegd hebbende, toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. 
Dat is wel opmerkelijk. Dat is een zaak waar duidelijk de nadruk op 
moet liggen. Toonde Hij hun Zijn handen en Zijn zijde. Wat toont Hij 
nu aan de discipelen? Hij toont Zijn borgtocht. Hij toont Zijn lijden en 
sterven. Hij toont de littekenen die aangeven dat Hij in die weg van 
lijden en smart is gegaan, in hun plaats. Zie hier dat die discipelen 
niet een of ander gearriveerd christendom aan de dag legt, maar dat 
ook zij het weer nodig hadden dat Hij Zijn wonden zou vertonen. 
Wat was het nu dat in hun leven vrede maakte? Dat was alleen de 
betoning van Zijn wonden. Dat was alleen dat heerlijke, dat Hij in 
hun plaats had geleden en was gestorven. Wat is het dat een ziel tot 
rust kan brengen? Eens voor het eerst, maar ook telkens bij de 
voortduur weer. Wat is het? Wat is het anders dan alleen het lijden 
en het sterven van de Heere Jezus Christus! Waar springt uw hart 
nu eigenlijk van op? Waar hoort u van op? Wat verheugt u nu? Als 
daar wordt uitgetekend wat Hij voor de Zijnen gedaan heeft? Als Hij 
wordt uitgeschilderd als die Middelaar Gods en der mensen? Is dat 
het wat u vrolijk maakt? Is dat het wat u rust geeft? “Dit deed Ik voor 
u”. Want Hij Die zegt “Vrede zij ulieden”, en Hij Die Zijn lijden en 
sterven vertoont in de littekenen, Hij is het Die naar hen toe geko-
men is. En dat wonder, dat voorrecht ze wegschenkt, dat Hij vrede 
gemaakt heeft voor hen. Ja, dat is het woord van de Heere Jezus 
Christus. 
De discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen. Kent u die 
blijdschap van de Heere te zien? Kent u die diepe zielsvergenoeging 
als Hij voor uw geloofsoog verschijnt? Kent u die lofzang in uw ziel 
als u Jezus mag zien? Kent u die dankbaarheid aan God de Vader 
als u weer eens ingeleid wordt in dat wonder van Zijn lijden en ster-
ven? Hebt u Zijn littekenen weleens gezien? Ik las het bij Spurgeon 
helder en scherp. Spurgeon zegt: “Met minder kan het niet toe. Hier 
zult u van moeten weten”, zegt Spurgeon. Dat dat aan u is toege-
past geworden. Dat is geen zaak die in de mist mag blijven hangen, 
waarvan u zeggen kunt: “Nou ja, ik hoop het dan maar, of ik hoop er 
maar op”, ofzo. Nee, dit is helder en klaar geweest bij die discipelen. 
En let wel wat het grote resultaat is. Zij, ze waren bevreesd. Zij za-
ten in de gevangenis van de vreesachtigheid. En nu, nu staat er van 
hen: “De discipelen werden verblijd als zij de Heere zagen”. Dus de 
poorten van de gevangenis van de vrees, die zwaaien open, en ze 
gaan er uit en ze zijn in de nieuwe vrijheid. Die vrijheid die daar is in 
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de gebondenheid aan Hem, aan de Heere Jezus Christus. Als zij de 
Heere zagen is alles voor ze opgelost. 
Zalig uur in je leven dat je Jezus ziet. Zalig uur als in dat ogenblik 
alles voor je opgelost is. Als het in je leven waar wordt wat de Heere 
zegt: “Ik zie geen zonde meer in Mijn Jakob en geen ongerechtig-
heid meer in Mijn Israël”. Als de Heere tot je ziel spreekt: “Uw 
zonden heb Ik achter Mij geworpen in een zee van eeuwige verge-
telheid”. Zalig uur als Hij Zich aan u vertoont in Zijn liefde, in Zijn 
trouw en in Zijn goedheid. 
Jezus dan zeide wederom tot hen: “Vrede zij ulieden”. Waarom nu 
eigenlijk nog een keer? Wel, hierom, Hij Die binnenkwam en Zich 
aan hen vertoonde, Hij zei tot hen: “Vrede zij ulieden”. Hij toonde 
hen Zijn wonden. En nu Hij Zijn wonden heeft vertoond, zegt Hij 
opnieuw: “Vrede zij ulieden”. Ofwel: “De vrede die Ik u straks heb 
toegezegd en die Ik nu herhaal, die vindt alleen zijn grond in mijn 
lijden en in Mijn sterven”. Opdat u en ik nooit zullen vergeten dat er 
buiten dat verzoenend werk van Christus geen vrede is. Nooit! In 
eeuwigheid niet. 
Vrede zij ulieden, is het woord van de Heere Jezus Christus. En dat 
is het woord dat over de wereld moet gaan. Dat is de prediking die 
tot aan de einden der aarde moet klinken. Dat is de prediking die er 
velen zal trekken uit de duister tot Gods wonderbaar licht. Vrede zij 
ulieden, zegt de Heere Jezus Christus. En de discipelen hebben ook 
niets anders te preken dan alleen dat. Want het is de Heere Jezus 
Zelf Die tegen ze zegt: “Gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, 
zend Ik ook ulieden”. “Dus Mijn zending komt van Mijn Vader. Mijn 
Vader heeft Mij in dat ambtelijk werk gesteld. Hij is het Die Mij in de 
volheid van de tijd heeft uitgestoten. Hij is het Die ook Mij heeft over-
dekt met Zijn Heilige Geest”. Want na Zijn doop kwam Hij uit het wa-
ter op en de hemelen werden geopend, en de Geest van God daal-
de op Hem neer in de gedaante van een duif. Hij werd door Zijn 
Zender bekwaam gemaakt tot dat werk dat op Zijn schouders was 
gelegd. Dus Hij heeft een plicht ontvangen en een belofte ontvan-
gen. De plicht om dat werk te doen, en de belofte dat Hij dat werk 
ook zou mogen doen, ten volle ten uitvoer zou mogen brengen. 
“Gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zend Ik ook ulieden”. 
Tegen die discipelen! Moet je nagaan, die even tevoren daar nog 
met vrees voor de Joden bij elkaar zaten achter gesloten deuren. 
Die mensen konden helemaal niets. Die mensen wisten helemaal 
niets. Die mensen waren onbekwaam tot dat grote werk, dat op hun 
schouders rusten ging. Maar de Heere Jezus zegt: “Ik zend ulieden 
op dezelfde wijze als Mijn Vader Mij gezonden heeft”. Wat betekent 
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dat? Dat betekent dat die discipelen een plicht en een belofte mee 
gekregen hebben. De plicht dat ze moesten gaan. 
Als ze niet zouden gaan? Zie maar aan Jona, hoe de Heere daar-
over opgestaan is. Dat Jona niet gehoorzaam was aan het bevel 
van Zijn Zender. 
Ze moesten gaan. Maar tegelijkertijd mochten zij ook gaan. Niet in 
eigen kracht, maar in Gods kracht. En die kracht van God werd in 
hun leven werkelijkheid door de werking en de leiding van de Heilige 
Geest. En die werking en die leiding van de Heilige Geest zijn zo 
sterk, zijn zo krachtig, dat ze voor geen mens meer gevreesd heb-
ben. Maar dat ze in het midden van grote getalen van mensen 
hebben uitgezegd de ware prediking van het Woord. Want ze krijgen 
een uitdrukkelijk bevel mee wat ze hebben te spreken. 
En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen. Als een symbool, als een 
teken dat de Heilige Geest ze geschonken werd. En zoals de wind 
waait waarheen hij wil, zo is het ook die Heilige Geest. Die doet wat 
Hem behaagt. Zo is het de drie-enige God Die doet wat Hem be-
haagt. 
Blies Hij op hen. Dat is een teken van onderworpenheid van die 
discipelen aan de majesteit, aan het soevereine besluit van de 
Heere Jezus Christus, en aan de gave van de Heilige Geest. 
Blies Hij op hen en zeide tot hen: “Ontvangt de Heilige Geest”. En 
ze zouden geleid worden door die Geest. Die Geest Waarvan de 
Heere Jezus gezegd had: “Die zal de wereld overtuigen van zonde, 
gerechtigheid en oordeel”. Dat is precies hetzelfde wat de Heere 
Jezus hier in onze tekstwoorden zegt. Want deze prediking, of deze 
inhoud van prediking geeft Hij hen mee: “Zo gij iemands zonden 
vergeeft, die worden ze vergeven; zo gij iemands zonden houdt, die 
zijn ze gehouden”. Ja, dat is de prediking van het Woord. Is het dan 
een discipel van de Heere Jezus Christus, die hoofd voor hoofd aan-
wijst: “U hoort er bij en u hoort er niet bij”? O nee, dat is de bedoe-
ling van dit woord niet. Wat is wel de bedoeling? Wel dit, de Heere 
Jezus heeft ze een bevel mee gegeven, om in de prediking van het 
Woord de volle nadruk te leggen op Zijn lijden en sterven. En onder 
de prediking van dat Woord gaat de scheiding vallen. Die scheiding 
valt ook hier. Ook vandaag. Als u in de prediking van het Woord 
wordt voorgesteld die gezegende Heere Jezus Christus; als Hij u 
wordt aangewezen en aangeprezen “Zie het Lam Dat de zonde der 
wereld weg neemt”; als Hij wordt verkondigd in Zijn gangen van 
lijden en sterven; als Hij wordt uitgetekend als de bloedende Borg, 
dan valt de scheiding onder de prediking van het Woord. Want de 
ene zegt in zijn hart: “Hij heeft geen gedaante, Hij heeft geen 
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heerlijkheid, dat ik Hem zou begeren”. En de ander zegt in zijn hart: 
“Alles aan Hem is gans begeerlijk”. 
Waar komt dat onderscheid nu vandaan? Zie wat de Heere Jezus 
deed bij de discipelen. Toen Hij de Heilige Geest over hen uitstortte 
blies Hij op hen. En zoals die wind van de Heilige Geest vrijmachtig 
gewaaid heeft in die dagen, zo waait die wind ook heden ten dage 
nog vrijmachtig. En de Heere zal met die wind van de Heilige Geest 
al diegenen, die naar Zijn voornemen geroepen zijn, op Zijn tijd 
trekken, weghalen uit dat duister, om ze te brengen tot dat won-
derbare licht. En die anderen zal Hij laten in hun val. Dat is die 
Goddelijke verkiezing in de praktijk van het leven van ons allemaal. 
En waar worden ze nu aan gekend, die het mogen zeggen in hun 
leven: “Alles aan Hem is gans begeerlijk”? Wel, wat doet die wind 
eigenlijk? Wat doet die Heilige Geest eigenlijk als Hij een mens 
aanblaast, als Hij komt in uw en mijn bestaan? Hij is die Heilige 
Geest Die overtuigt van zonde. Dat betekent dat u onder die wind 
van de Heilige Geest een boetvaardige zult worden. Dat u een mens 
zult worden die zichzelf gaat verfoeien in stof en in as. U zult het 
schaamrood op uw kaken krijgen. U zult het gaan bekennen en be-
lijden: “Wat heb ik zwaar gezondigd. Wat heb ik overtreden tegen de 
Heere. Ik heb al Zijn geboden geschonden. Ik heb geen daarvan 
gehouden. Ik sta schuldig voor die heilige wet van God. Maar nog 
wat. Dag aan dag, week aan week is mij bekend gemaakt de zalig-
heid die daar is in de Heere Jezus Christus en ik heb het altijd nog 
naast mij neer kunnen leggen. Ik ben een vijand gebleken van 
Golgotha’s kruis. Een vijand gebleken van vrije genade. Een vijand 
van het Evangeliewoord. Schuldig aan wet en Evangelie beide”. De 
boetvaardige zal in het stof van de verootmoediging neervallen en 
die zal het uitroepen: “Hoe zal het ooit nog met mij terecht kunnen 
komen? Hoe zal ooit de Heere in mijn leven nog aan Zijn eer kun-
nen komen?” 
Kent u die boetvaardigheid? Kent u die verslagenheid van hart voor 
het aangezicht van God? Weet u wat van uw zonden af? Kent u iets 
van uw vijandschap tegen God en Zijn genade? Kent u een plekje in 
uw leven waar u gekropen hebt voor het aangezicht van God? Ziet u 
in deze tekstwoorden uw hart verklaard? De deuren gesloten. U 
zegt: “Ik heb in mijn val in Adam de deur in het nachtslot gedaan. Ik 
heb gezegd: “Heere, aan de kennis Uwer wegen heb ik geen lust. Ik 
wil niet hebben dat U Koning over mijn leven zou zijn”. Voelt u uw 
onbekwaamheid om die deuren nog te openen? Voelt u uw tekort? 
Bent u een mens die uit uzelf niet meer kunt terug keren tot God? Is 
het onmogelijk geworden in uw leven? 
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Zo gij iemands zonden vergeeft, die worden ze vergeven. Wat be-
tekent dat? De Heere Jezus zegt: “Predikt maar Mijn lijden en 
sterven. Zegt het maar uit van elke preekstoel af, dat Ik het ben Die 
de gang van lijden en sterven gegaan ben voor de grootste der 
zondaren. Maar meet u als prediker alstublieft niet die kunst aan om 
een hart daarin in te leiden. Predikt het slechts. En die Heilige 
Geest, Die u de woorden geeft die u te preken hebt, Diezelfde 
Heilige Geest zal de boetvaardige het hart openen. Die zal de boet-
vaardige de ogen openen. Die zal de boetvaardige invoeren in dat 
wonderlijke geheim. Die zal het in het leven zo maken, zoals Ik, de 
Heere Jezus Christus Zelf, het bij u gemaakt heb. Dat Ik door de 
gesloten deuren ben in gekomen en het u heb toegezegd: “Vrede zij 
ulieden”. 
Is dat onder de prediking van het Woord, of zomaar ergens in de 
binnenkamer, of in een schuilhoek waar je jezelf had opgesloten al 
weleens gebeurd? Dat het Woord van de levende God, dat de 
prediking van het Evangelie van vrije genade werd toegepast aan je 
hart. 
De Heere Jezus zegt: “Zo gij iemands zonden vergeeft”. Dat doen 
die predikers niet. Dat doen die discipelen niet. Maar dat doet het 
Woord. Het Woord spreekt ze vrij die in hun zonden en ellende tot 
Hem zich ter genezing wenden. Dat doet het Woord. Die worden ze 
vergeven. Wat een uur! Wat een ogenblik in je bestaan! Als ze weg 
zijn, waar je zo onder gebukt ging. Waar je zo’n last van had. En die 
diepe onvrede tussen God en je ziel. Die knaagde zo. Wat een 
wonder als het is opgelost! Als de Heere Jezus in komt en Zijn won-
den vertoont. Vrede zij ulieden. 
Zo gij iemands zonden houdt, die zijn ze gehouden. U die zich 
hardnekkig tegen vrije genade en tegen het bloed der verzoening 
blijft verzetten. De last van uw zonden… Dat betekent ook de uit-
eindelijke bezoldiging der zonden. Dat is de dood. Zal op u blijven. 
De prediking van het Woord is als een rechtsgeding. En onder dat 
rechtsgeding worden die vrijgesproken die aan Golgotha’s kruis op 
hun knieën mogen vallen. En die worden schuldig verklaard die met 
een ijzeren nekzenuw stijfkoppig overeind blijven staan, en die het 
stof van de vernedering nooit leren kennen in hun leven. Die zijn ze 
gehouden. Dat betekent: hun zonden blijven de hunnen. Voor die 
anderen geldt: hun zonden worden de zonden van een Ander. En 
die vreemde gerechtigheid, die zij zichzelf niet konden geven, wordt 
de hunnen. Dat is die vreemde ruil, dat heerlijk Evangeliewonder. 
Maar die zijn ze gehouden. Dat betekent: de Heere zal u in de eeu-
wigheid verantwoordelijk houden voor al uw zonden. En de Heere 
zal het van u afeisen: “Betaal Mij wat gij schuldig zijt”. De Heere zal 
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u openbaar laten komen in dat grote gericht van Hem, en dat u geen 
penning hebt om te kunnen betalen. Wat zal dat vreselijk zijn, om te 
vallen in de handen van de levende God. Het is een Woord van wel 
en van wee. Een Woord van genade en een Woord van oordeel. Dat 
hebben die discipelen te prediken. Die beide kanten. Die twee we-
gen. Datgene wat er in God is in Zijn heilige gerechtigheid, maar ook 
in Zijn heilige barmhartigheid. Dat hebben ze te prediken. En onder 
dat Woord komen we vanzelf openbaar. 
U weet het wel voor uzelf. Nee, nee, nee, geen verzachtende oms-
tandigheden hoor. Dat helpt toch niet. Maar u weet het wel. U weet 
het wel. Als de Heere u heden oproept om voor Hem te verschijnen, 
is het dan wel met u? Ik kan het u ook met dit Schriftwoord vragen: 
“Wat dunkt u van de Christus?” 
Maar kom, laten we eerst samen zingen van Psalm 119 het 25e 
vers, waar het leven van de Kerk wordt uitgezongen. 
 

Gedenk aan 't woord, gesproken tot Uw knecht, 
Waarop Gij mij verwachting hebt gegeven; 
Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd; 
Dit leert mijn ziel U achteraan te kleven; 
Al 't geen Uw mond aan mij had toegezegd, 
Gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. 

 
En Thomas, ja inderdaad, Thomas was er ook nog. Waar had Tho-
mas toch gezeten? En Thomas, één van de twaalve, gezegd 
Dídymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Spurgeon zegt: 
“Hij heeft de samenkomst verzuimd en hij miste de zegen”. Spur-
geon zegt: “Dat lijkt wel een gemiddeld kerkmens van vandaag”. 
Weblijven en de zegen missen. Vergeet het nooit dat het de Heere 
is die in de weg van de middelen een mens wil opzoeken. De apos-
tel zegt niet voor niets: “Laat ons de onderlinge bijeenkomst niet 
nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben”. Nalaten om onder 
het Woord te verkeren. Maar als daar nu toch je hart naar uit gaat! 
Als je daar nu toch mee bezet bent! Als je toch hunkerend bent naar 
een glimp van Hem! Zou je dan weg kunnen blijven? 
Ja, natuurlijk, die discipelen waren natuurlijk feitelijk ook van d’r 
plaats. Die zaten daar met gesloten deuren. Maar Thomas liet zelfs 
de gemeenschapsoefening na. En de Heere heeft die gemeenschap 
bezocht, en Thomas was met hen niet. En de andere discipelen zei-
den tot hem: “Wij hebben de Heere gezien”. Ja, die reactie van Tho-
mas kun je vandaag nog krijgen hoor. Precies zo. Als je nu wat mee 
gemaakt hebt met de Heere in je ziel, dat je nu de zoete gemeen-
schap met God hebt mogen beleven, je hart loopt er van over en je 
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mond loopt er van over, en je denkt: “Bij die kan ik het wel kwijt”. En 
het valt helemaal verkeerd. En er worden vraagtekens gezet. En er 
wordt gezegd: “Kijk maar uit dat je je niet bedriegt”, enzo. Want dat 
is het feitelijk wat Thomas ook zegt. Hij zeide tot hen: “Indien ik in 
Zijn handen niet zie het teken der nagelen en steek mijn vinger in 
het teken der nagelen, en steek mijn hand in Zijn zijde, ik zal geens-
zins geloven. Dat kunnen jullie wel vertellen, maar ik zal het niet 
voor waarheid houden. Tenzij ik het zelf zal gezien en gevoeld heb-
ben”. En zo wordt het voor Thomas alleen maar donkerder. Of is het 
in uw leven weleens zo geweest dat je er een hoorde vertellen wat 
God aan zijn ziel gedaan had, en dat je met een heilige jaloersheid 
vervuld werd? Dat je begerig werd om datzelfde te mogen kennen. 
Dat het je deed roepen tot God. Dat het je uitdreef naar de troon van 
de Goddelijke genade. Wat is dat heerlijk, als dat het resultaat mag 
zijn als iemand eens wat vertellen mag van wat God doet. 
En na acht dagen. Dus Thomas is acht dagen in het donker gelaten. 
Ja, zult u zeggen, wat zijn nu acht dagen? Maar het zal maar in de 
beleving, in de bevinding acht dagen donker moeten zijn! Een nacht 
van acht dagen is lang hoor. Dat is benauwd hoor. Dat is erg! 
En na acht dagen waren Zijn discipelen wederom binnen en Tho-
mas met hen. Thomas was er ook. Deze keer wel. Weet u wat zo 
opmerkelijk is? De Heere Jezus had tegen Zijn discipelen gezegd: 
“Ik zend ook ulieden, gelijkerwijs de Vader Mij gezonden heeft. U 
hebt dat Woord te verkondigen”. En ze komen Thomas tegen en ze 
zeiden niet tegen Thomas: “Ach, met jou is het toch wel goed, dus 
laat dat Woord maar achterwege”. Nee, diezelfde prediking die ze 
bevolen was, die brengen ze ook aan Thomas: “Wij hebben de Hee-
re gezien”. Zij spreken van de Heere Jezus Christus, van Zijn lijden 
en sterven. Dat merk je wel aan de reactie van Thomas, dat hij 
meteen begint over Zijn wonden, over de tekenen, om die te zien en 
te voelen. Ze hebben die opdracht meteen ten uitvoer gebracht, ook 
bij deze geredde ziel, bij deze Thomas. Weer een teken dat dat 
gearriveerde christendom aan deze kant van het graf, wat de mens 
aangaat, niet bestaat. Maar dat de Kerk pas gearriveerd zal zijn als 
ze Thuis gekomen zal zijn in die gewesten van eeuwige vreugde, als 
ze God mag zien van aangezicht tot aangezicht. 
Thomas met hen. Die is er ook. En Jezus kwam als de deuren ge-
sloten waren, en stond in het midden en zeide: “Vrede zij ulieden”. 
Dat is ook opmerkelijk. Weer zijn die deuren gesloten. Maar er staat 
nu niet bij dat het is om de vreze der Joden. De deuren zijn geslo-
ten. Mag ik het vanmiddag eens zo zeggen? Dat ook die discipelen, 
die de Heere hadden gezien, het met die oude bevinding niet kon-
den stellen. Dat het opnieuw is die inkomst, die vrijmachtige inkomst 
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van de Heere Jezus Christus die hun hart zal verkwikken en op zal 
beuren. En stond in het midden. Weer neemt Hij de centrale plaats 
in. En zeide: “Vrede zij ulieden”. Weer die prediking van vrede. 
Vrede gemaakt met hen, door Zijn lijden en sterven. Satans kop is 
vermorzeld. De mensen zijn overwonnen en de toorn van de Vader 
is gestild. Dat is het allervoornaamste. Vrede zij ulieden. 
Daarna zeide Hij tot Thomas: “Breng uw vinger hier en zie Mijn han-
den, en breng uw hand en steek ze in Mijn zijde, en zijt niet onge-
lovig, maar gelovig”. 
En Thomas antwoordde en zeide tot Hem… Ziet u wat er gebeurt 
als de Heere Jezus Zich aan een mens vertoont? Als de Heere 
overkomt in het gewaad van Zijn Woord, door de werking van Zijn 
Heilige Geest. Ziet u wat er gebeurt? Al de twijfels en al het ongeloof 
moeten wijken. Het is helemaal niet meer nodig dat hij zijn handen 
in die wonden steekt. In verwondering en aanbidding roept hij uit: 
“Mijn Heere en mijn God”. Dat is: “U Die recht op mij hebt en U Die 
mij verlost hebt”. Hij ziet de Heere Jezus, en alles aan de Heere 
Jezus is gans begeerlijk. “Mijn Heere en mijn God”. 
Heb je dat ook weleens gezegd in je leven? In diezelfde gang van 
Thomas. Thomas blijkt niet de ongelovige Thomas te zijn, ofzo, zo-
als dat weleens genoemd wordt. Maar Thomas is de gelovige 
Thomas. Mijn Heere en mijn God. En hij schenkt de Heere Jezus 
Christus die hoge plaats, die Hij zo waardig is, die Hem zo toe komt. 
En Jezus zeide tot hem: “Omdat gij Mij gezien hebt, Thomas, zo 
hebt ge geloofd”. En nu komt er een wonderlijke wending. “Zalig zijn 
zij die niet zullen gezien hebben, en nochtans zullen geloofd heb-
ben”. Is het dan toch niet nodig dat je in het leven een zielsont-
moeting met God in Christus hebt? Kan het dan met minder toe? O 
nee, o nee, in genen dele. Maar hier gaat het over dit, dat het kin-
derlijke geloof hierin openbaar komt. Ofwel, het resultaat van de 
openbaring van Christus aan het hart, hieraan gekend wordt, dat ze 
niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Dat 
betekent, met kinderlijk eenvoudig vertrouwen hangen aan het 
eeuwig blijvende Woord van God. Ik las bij een verklaarder zo 
schoon, die zegt: “In het leven der genade is het meestal zo dat al 
de omstandigheden het tegendeel zeggen, en je dan temidden van 
al de omstandigheden, die in je aangezicht beuken: “Gij hebt geen 
heil bij God”, je hangen, je vasthouden aan dat Woord van de le-
vende God. Hij heeft het gesproken, dus Hij zal het ook doen”. Zoals 
we het gezongen hebben: “Gedenk des woords, gesproken tot Uw 
knecht, waarop Gij mij verwachting hebt gegeven”. Mag je in je 
leven weleens over de omstandigheden heenzien? Mag je in je 
leven weleens over de moeiten en de zorgen heenblikken? Mag je 
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in je leven er weleens bovenuit getild wordend, terwijl je er midden 
in zit? Mag je in je leven weleens zien op God? Mag je de Heere 
Zijn eigen woorden weleens voor houden? Is het in je leven weleens 
gebeurd dat je met Jozua bij Ai mocht mee zeggen: “Maar, Heere, 
als Gij Uw woord niet waarmaakt, wat zult Gij dan Uw grote Naam 
doen?” Is het je daar om begonnen, dat de Heere verheerlijkt wordt 
in je bestaan? En dat Hij daarom zo getrouw als sterk zal blijken te 
zijn, en dat Hij Zijn werk ook voor u zal voleindigen. Zalig zijn ze, 
zegt de Heere Jezus. Dus die delen in de gemeenschap en in de 
vrede van en met God. Dat is het wat de Heere Jezus hier zegt. 
Heerlijk is dat leven, wat zomaar achteraan mag komen, wat volgen 
mag. Dat leven waar het Woord richting mag geven, waar een mens 
geoefend mag worden door de werking en de leiding van de Heilige 
Geest, waar de apostel van getuigt in de Romeinenbrief: “Niets…” 
Moet je eens zien wat hij allemaal opnoemt aan rampen en ellende. 
“Maar niets zal mij ooit nog kunnen scheiden van de liefde Gods in 
Christus”. O mensen, wat heb je het dan goed. Dan hoeven de deu-
ren niet meer op slot voor de vreze der Joden. Wat zal je voor een 
mens vrezen! Vreest veel meer Hem Die beide, ziel en lichaam, kan 
verderven in de hel. Dan hoeven de deuren niet meer op slot uit 
vrees voor het allerlei. Maar dan lig je gebonden aan de troon van 
de Goddelijke genade. 
Want er staat zo: “Jezus heeft nog wel vele andere tekenen in de 
tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven 
in dit boek. Maar deze zijn geschreven…” Deze geschiedenis is op-
getekend, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zone Gods, 
en opdat gij, gelovende, het leven hebt in Zijn Naam. Want ja, als je 
toch het leven hebt in Zijn Naam, wat kom je dan nog tekort? Wat 
kan je dan nog gebeuren? Wat kan je dan nog tegen zitten? Waar 
alles tegen lijkt. Een goed toevoorzicht op de overste Leidsman en 
de Voleinder des geloofs, Jezus Christus. 
Dat is een gang waarin je leert de Heere te danken. Te danken voor 
alles wat je in het leven wedervaart. Dat is een leven waarin je leert 
te bidden dat de Heere doet wat Hem behaagt. Dat is een leven dat 
ziet op Hem, en dat uitziet naar Hem, telkens weer opnieuw. Want 
ja, het zal maar tegen zitten. Het zal maar benauwd zijn aan alle 
zijden. Geestelijk, maar ook in het tijdelijke, het lichamelijke leven. 
Wat is dan nog het enige wat u troosten kan? Als Jezus maar in 
komt en tot mijn ziel spreekt: “Vrede zij ulieden”. En weet u, Hij Die 
Zijn discipelen wist te vinden, en Hij Die Thomas miste, en daarom 
acht dagen later nog eens weer kwam, Hij weet precies waar ze 
zitten die op Zijn komst wachtende zijn. Hij weer precies die ziel te 
vinden die Hem nodig heeft, die naar Hem uitziet. De Psalmist zong: 
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“Ik blijf de Heere verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in 
al mijn klachten op Zijn onfeilbaar woord”. Jazeker, want wat de 
Heere gesproken heeft, dat zal Hij doen. Zal Hij het zeggen en niet 
bestendig maken? Zal Hij het niet voleindigen? Jazeker, Hij zal Zijn 
werk voor mij voleinden. Dan is het gedurige gebed, dag aan dag: 
“Verlaat dan toch niet wat Uw hand begon, o Levensbron, wil bij-
stand zenden”. 
 

AMEN. 
Dankgebed. 
 
Slotzang Psalm 103 : 3 
 

Loof Hem, Die u vergunt uw zielsverlangen, 
En 't goede tot verzading doet ontvangen; 
Uw jeugd vernieuwt, gelijk eens arends jeugd. 
De HEER' doet recht, is heilig in Zijn richten; 
Treft iemand druk, Hij wil den druk verlichten, 
En hart en mond vervullen met Zijn vreugd. 

  
Zegenbede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


