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Vele situaties rondom mij zag ik veranderen 
en vele mensen begonnen meer open te staan, 
tegenover mij en tegenover anderen. Van mijn 
vader kreeg ik een persoonlijke brief die ik pas 
na zijn overlijden mocht openen. Daarin stond 
maar één zin: «Mijn nacht kent geen duisternis».

Dat is precies mijn ervaring. 
Als het me lukt de ander lief 
te hebben, is er voor mij geen 
duisternis en ervaar ik 
de liefde die God voor mij 
heeft».
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«Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn 
handen zie... zal ik het geloven». 

Dit zijn woorden van Thomas, die niet aanwezig was 
toen de Verrezen Jezus verscheen aan de andere 
leerlingen.
Thomas vertegenwoordigt alle mensen die niet in 
de tijd van Jezus geleefd hebben en geloven 
zonder te hebben gezien.

«Gelukkig zijn zij die niet zien en 
toch geloven"  Johannes 20,29

Jezus wil ons ervan overtuigen dat jij 
en alle mensen die niet met Hem geleefd hebben, 
dezelfde ervaring kunnen hebben als de apostelen.

Deze woorden uit het Evangelie zijn een oproep om 
echt te geloven, en geen steun te verwachten van 
zichtbare tekenen. Hij is aanwezig in jouw leven en
in de geschiedenis, ook al lijkt Hij soms ver weg.

Wat is het geloof voor jou?

Heb je wel eens getwijfeld aan Zijn liefde?

Net als Thomas kunnen we wel eens twijfel ervaren. 
Als we ons bijvoorbeeld in een moeilijke situatie bevinden 
en veel pijn moeten verdragen. Dan kunnen deze woorden 
ons bemoedigen om, door de moeilijkheden heen,  
te blijven geloven in Zijn plan van liefde voor ieder van ons.

Met het geloof kun je Hem in je hart ontmoeten. 
Je kunt Hem alles toevertrouwen en in gesprek 
met Hem zijn. 
Je kunt Hem ontmoeten in je naasten, bijvoorbeeld 
wanneer je een speciale liefde of steun ervaart.
Hij is aanwezig «waar twee of meer mensen 
verenigd zijn in Zijn naam.» 
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