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VIJFDE ZONDAG VAN PASEN (B) 

 
 
 
EERSTE LEZING (Hand. 9, 26-31) 

Uit de Handelingen der Apostelen.   

In die tij deed Paulus, in Jeruzalem aangekomen zocht hij aansluiting bij de 
leerlingen, maar ze waren allemaal bang voor hem, omdat ze niet geloofden dat hij 
een leerling was. Maar Barnabas nam hem mee naar de apostelen en vertelde hun hoe 
hij onderweg de Heer had gezien en dat die tot hem gesproken had, en hoe hij in 
Damascus vrijmoedig was opgetreden in de naam van Jezus.  Daarna ging hij in 
Jeruzalem dagelijks met hen om. Hij trad vrijmoedig op in de naam van de Heer, en 
sprak en disputeerde° met de hellenisten; maar die probeerden hem ter dood te 
brengen. Toen de broeders dit te weten kwamen, brachten ze hem naar Caesarea en 
stuurden hem vandaar naar Tarsus. In heel Judea, Galilea en Samaria kon de 
gemeente zich nu in vrede ontplooien. Ze leefde in ontzag voor de Heer en de troost 
van de heilige Geest, en nam in aantal toe. 
 
TUSSENZANG (Ps 22) 

 
U vormt in de gemeenschap de bron van mijn lied, 
te midden van de godvrezenden  
volbreng ik mijn geloften. 
Zo kunnen armen eten en hun honger stillen. 
Dat zij die Hem zoeken, de HEER loven, 
houd moed, voor altijd! 
 
Laat alle einden van de aarde het bedenken  
en zich keren naar de HEER, 
en buigen voor uw aanschijn,  
alle stammen van de volken. 
Zelfs degenen die  
in de aarde slapen buigen voor Hem, 
en degenen die  
in het stof neerliggen knielen voor Hem.  
 
En als iemand zelf niet meer leeft, 
dan zullen zijn nazaten Hem dienen; 
zij melden het weer aan de generatie na hen 
en berichten over zijn heilbrengend werk 
aan het volk dat straks wordt geboren: 
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TWEEDE LEZING (1 Joh. 3, 18-24) 

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes.  

Dierbaren, Wij moeten niet liefhebben met woorden en leuzen, maar met daden die 
waarachtig zijn. Daardoor komen we aan de weet dat wij uit de waarheid zijn en dat 
wij voor Hem kunnen staan met een gerust hart, ook als het ons veroordeelt, want 
God is groter dan ons hart en Hij weet alles. Geliefden, wanneer ons hart ons niet 
veroordeelt, mogen wij vrijmoedig met God omgaan; 

 
wij krijgen van Hem alles wat 

wij vragen, omdat we ons houden aan zijn geboden en doen wat Hem welgevallig is. 
En dit is zijn gebod: van harte geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en 
elkaar liefhebben zoals Hij ons heeft bevolen.  Wie zich houdt aan zijn geboden, blijft 
met God verbonden en God met Hem. En dat Hij met ons verbonden blijft, weten we 
door de Geest die Hij ons heeft gegeven.  

 

 

EVANGELIE (Joh. 15, 1-8) 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.  

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de 
wijngaardenier.  Als een van mijn ranken geen vrucht draagt, snoeit Hij die weg. En 
als een rank wel vrucht draagt, snoeit Hij die bij, zodat ze gezuiverd wordt en nog 
rijkelijker vrucht draagt. Jullie zijn al gezuiverd door het woord dat Ik jullie 
verkondigd heb.  Laten we met elkaar verbonden blijven, jullie en Ik, want zoals een 
rank geen vrucht kan dragen uit eigen kracht, maar alleen als ze verbonden blijft met 
de wijnstok, zo kunnen ook jullie geen vrucht dragen als je niet met Mij verbonden 
blijft.  Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft 
- zoals Ik met hem - draagt rijkelijk vrucht, want los van Mij kunnen jullie niets. Wie 
niet met Mij verbonden blijft, wordt weggegooid als een wijnrank: ze verdorren, men 
haalt ze bijeen en gooit ze in het vuur, waar ze verbranden.  Als jullie met Mij 
verbonden blijven en mijn woorden in jullie blijven, vraag dan wat je wilt, en het valt 
je ten deel.  Mijn Vader wordt verheerlijkt wanneer jullie rijkelijk vrucht dragen en 
jullie je mijn leerlingen betonen. 


