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VERRIJZENIS VAN DE HEER (A) 
(Paaszondag) 

 
 
 
 
EERSTE LEZING (Hand 10, 34a.37-43) 
  
Lezing uit de Handelingen der Apostelen.   
 
In die tijd nam het woord en sprak: Gij weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, 
het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:  dat God Jezus uit Nazaret 
zalfde met heilige Geest en kracht; Hij trok weldoende rond en genas allen die in de 
macht waren van de duivel, want God was met Hem.  En wij zijn de getuigen van alles 
wat Hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jeruzalem. Zij hebben Hem gedood 
door Hem aan een kruis te slaan. Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag en 
Hem laten verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die tevoren door 
God waren aangewezen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben na zijn 
opstanding uit de doden.  Hij gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij 
het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden. Van Hem getuigen 
alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonden 
verkrijgt.' 
 
 
TUSSENZANG (Ps 118) 
 
Dank de HEER, want Hij is goed, 
zijn liefde kent geen grenzen. 
Israël, kom en zeg:  
`Zijn liefde kent geen grenzen.' 
 
De rechterhand van de HEER is hoog geheven, 
de rechterhand van de HEER overwint.' 
Ik ben niet gedood, nee, ik leef: 
van de daden van de HEER kan ik vertellen; 
 
De steen door de bouwers afgekeurd, 
die steen is hoeksteen geworden. 
Dat is het werk van de HEER, 
een wonder is het in onze ogen. 
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TWEEDE LEZING (Rom 5, 12-19) 
 
Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolose.  
 
Broeders en zusters: Als u nu met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan ook wat 
boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God. Zet uw zinnen op wat 
boven is, niet op het aardse. U bent immers gestorven en uw leven is met Christus 
verborgen in God. Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt, zult ook u met Hem 
verschijnen in heerlijkheid. 
 
 
EVANGELIE (Mt 4, 1-11) 
 
Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes.   
 
Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het 
nog° donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was 
weggehaald. IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus 
hield. `Ze hebben de Heer uit het graf gehaald', zei ze. `Wisten we maar waar ze Hem 
hebben neergelegd!'  Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.  
IJlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus 
en kwam het eerst bij het graf aan.  Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen 
doeken er nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen. Toen kwam ook Simon Petrus, na 
hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen, 
maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere doeken lag: hij was 
opgerold en lag helemaal apart. Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij 
het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof.  Ze wisten toen 
nog niet wat de Schrift zei: dat Hij uit de doden móést opstaan. 


