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Het ThomasEvangelie 

 

Naast de vier erkende evangeliën zijn door archeologische vondsten religieuze teksten 

gevonden die ook werden gedateerd als rond dezelfde tijd – of zelfs eerder - geschreven. Deze 

teksten werden tijdens een concilie van bisschoppen in 325 na Christus als niet passend voor 

het Roomse geloof bestempeld en werden toen verboden literatuur, indien niet verborgen 

zouden ze toen alle vernietigd zijn geworden, Oordeel zelf of aan dit Thomasevangelie niet 

even veel waarde zou mogen worden gehecht als aan de vier ‘goedgekeurde’ evangeliën. Als 

naar gewoonte vermelden we hier slechts enkele Logos, de volledige tekst kan worden 

gevonden op diverse site’s, deze fragmenten komen van http://www.thomasevangelie.nl/ 

 

 

2 Jezus sprak: "Laat hem die zoekt, zonder ophouden zoeken, totdat hij vindt. En als hij vindt, 

zal hij in verwarring raken, en als hij in verwarring geraakt is, zal hij zich verwonderen, en hij 

zal heersen over het Al."  

 

3 Jezus sprak: "Als uw leiders zeggen: ziet, het Koninkrijk is in de hemel, dan zullen de 

vogelen des velds u voorgaan. Als zij zeggen: het is in de zee, dan zullen de vissen u 

voorgaan. Maar het Koninkrijk is binnen in u en buiten u."  

Als gij uzelf zult kennen, dan zult gij gekend worden, en gij zult beseffen dat gij zonen van de 

levende Vader zijt. Als gij uzelf echter niet zult kennen, dan zijt gij in armoede, en gij zijt zelf 

die armoede." 

 

39 Jezus sprak: "De Farizeeën en de schriftgeleerden hebben de sleutelen van de Kennis 

genomen en ze verborgen. Zelf zijn zij niet binnengegaan, noch hebben zij hen die binnen 

willen gaan, toegelaten. Gij echter, weest slim als de slangen en argeloos als de duiven." 

 

45 Jezus sprak: "Men plukt geen druiven van doornen en verzamelt geen vijgen van distels. 

Zij brengen geen vrucht voort. Een goede man brengt goede waren voort uit zijn 

voorraadschuur, Een slechte man haalt slechte zaken tevoorschijn uit zijn voorraadschuur, zijn 

hart, en hij spreekt kwaad. Want uit de overvloed van zijn hart haalt hij slechtheid 

tevoorschijn". 

 

48 Jezus sprak: "Als er twee in hetzelfde huis in vrede met elkander leven, dan zullen zij tot 

de berg zeggen: verplaats u, en hij zal zich verplaatsen". 

 

51 Zijn leerlingen zeiden tot hem: "Op welke dag zal de rust der doden intreden? En op welke 

dag komt de nieuwe wereld? Hij sprak tot hen:" Waar gij naar uitkijkt is reeds gekomen, maar 

gij herkent het niet". 

 

70 Jezus sprak: "Dat wat gij in u hebt zal u redden als gij het uit uzelf voortbrengt. Wanneer 

gij dat wat gij in u hebt niet zult voortbrengen dan zal het u doden." 

 

77 Jezus sprak: "Ik ben het die het licht boven allen is. Ik ben het die het Al is. Uit mij is het 

Al voortgekomen, en tot Mij spreidt het Al zich uit. Splijt een stuk hout, en ik ben daar. Hef 

de steen op, en je zult mij daar vinden." 

 

94 Jezus sprak: "Wie zoekt zal vinden en wie klopt hij zal binnengelaten worden." 
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101 "Wie zijn vader niet zal haten en zijn moeder, zoals Ik doe, kan geen leerling van mij 

worden. En wie niet zijn vader en moeder liefheeft, zoals ik doe, kan geen leerling van Mij 

worden. Want mijn moeder gaf mij leugens, maar mijn echte moeder gaf mij het leven." 

 

106 Jezus zei: Wanneer jullie de twee één maken, zullen jullie mensenzonen worden, en als 

jullie zeggen: ‘Berg, verplaats je', zal hij zich verplaatsen.  

 

110 Jezus zei: Wie de wereld heeft gevonden en rijk is geworden, laat hem afzien van de 

wereld.  


