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Aanbidding en twijfel – hoe kan dat naast elkaar bestaan? Mattheus 28:17 
 

 
De elf leerlingen aanbidden Jezus, maar sommigen twijfelen. 
Dat is spannend! In de loop van de tijd heeft men geprobeerd de spanning eruit te halen. De NBV 
vertaalt: ‘ze twijfelden nóg.’ Want, dachten de vertalers, dat twijfelen moet straks wel klaar zijn…  
Er is vertaald: ‘Sommigen aanbaden hem, maar anderen twijfelden.’ Want, dacht men, twijfelaars 
aanbidden niet… Er is een handschrift overgeleverd dat vertaalt: ‘en ze twijfelden niét.’ Want, dacht 
die overschrijver, twijfelen en aanbidden kan niet samengaan… 
 
Het is beter om de spanning te laten staan. Het evangelie van Jezus is nou eenmaal spannend en het 
Paasevangelie zeker. Ze geloofden het niet, lees je in Markus 16. Ze waren bang en blij, Mat.28. 
 
Zulke dingen lees je nooit in een sprookje. Als Sneeuwwitje opstaat uit het glazen kistje, is er geen 
dwerg die daaraan twijfelt. C.S. Lewis ontdekte in de Bijbel sprookjesachtige verhalen, maar ook dat 
ze nooit verteld worden als sprookjes! Een atheïstische vriend waarschuwde hem daarom voor die 
gevaarlijke Bijbel. 
 
Het opvallende is dat de twijfel soms terugkeert, of blijft. De ongelovige Thomas wordt overtuigd en 
dan geloven ze alle elf. Maar even later twijfelen sommigen toch weer! Er blijft ruimte voor verwar-
ring en verrassing en voorzichtigheid. De twijfel wordt niet gevoed. Maar ook niet ontkend. 
Het lijkt er ook op dat Jezus er niet zenuwachtig van wordt. Sterker, deze twijfelende mensen worden 
door Hem op pad gestuurd: Maak maar leerlingen! Oók als je jezelf nog een leerling voelt. 
 
Want náást de twijfel ziet Jezus ook de aanbidding. Het is bij Hem niet of aanbidding of twijfel.  
Wel zou je kunnen zeggen: het beste tegenwicht voor twijfel is aanbidding. 
In het evangelie volgens Mattheus is aanbidding een kernwoord. Het begint al met de wijzen uit het 
oosten die het Kind willen aanbidden. En daarna vallen er, al die hoofdstukken door, mensen op hun 
knieën – want dát is aanbidding: op je knieën vallen. Meer dan je handen opheffen. 
 
Aanbidding zit in ons systeem. Wij moéten iets of iemand aanbidden en als iemand zegt dat hij dat 
niet nodig heeft, aanbidt hij… zichzelf. En als zo iemand echt Jezus tegenkomt, dan valt hij op zijn 
knieën voor Hém. Want twijfel of niet, er is geen ontkomen aan. 
Mede hierom was de corona-periode een arme tijd: we konden niet samenkomen om te aanbidden! 
 
Het geloof in God wil gevierd worden. Hoe meer je daaraan toe komt, hoe minder je twijfel de 
overhand heeft. 
 
 

Gesprekspunten. Bekijk eerst even welk punt je sowieso wilt bespreken! 
1. “Het is of zingen of twijfelen.” Reageer daar eens op. 
2. Bedenk een paar voorbeelden van mensen in de Bijbel die twijfelden. Weet je hoe ze daar 
doorheen kwamen? 
3. a. Hoe vind je het dat Jezus zijn leerlingen de wereld in stuurt met zijn verhaal, terwijl ze twijfelen? 
     b. Iemand zegt: “Ik ben zelf nog teveel discipel om discipelen te kunnen máken.” Reageer. 
4. Iemand vraagt aan jou: “Geloof jij in dat sprookje?” Wat kun je dan zeggen? 
5. Voor wie meer wil. Wim Rietkerk maakt onderscheid tussen twijfel van je verstand, twijfel van je 
wil en twijfel van je gevoel. Praat daar eens over door.   
(https://cip.nl/48721-drie-vormen-van-twijfel) 


