II DOMINGO DE PASCUA

ZONDAG VAN PASEN (C)

EERSTE LEZING (Hand 5, 12-16)
Uit de Handelingen der Apostelen.
Door de handen van de apostelen gebeurden er vele tekenen en wonderen onder het
volk. Eensgezind bevonden zij zich allen in de Zuilengang van Salomo. Geen
buitenstaander durfde zich met hen in te laten, maar het volk sprak met grote
waardering over hen. Steeds weer sloten zich mensen aan die in de Heer geloofden,
grote groepen mannen en vrouwen; zelfs droeg men de zieken de straat op en legde
hen daar neer op een bed of een matras, in de hoop dat wanneer Petrus voorbijkwam in
ieder geval zijn schaduw op een van hen zou vallen. Ook de bevolking uit de steden
rondom Jeruzalem stroomde in groten getale toe; ze brachten zieken mee en mensen
die te lijden hadden van onreine geesten, en allen werden genezen.

TUSSENZANG (Ps118 )
Israël, kom en zeg:
`Zijn liefde kent geen grenzen.'
Huis van Aäron, kom en zeg:
`Zijn liefde kent geen grenzen.'
Jullie die de HEER vrezen, kom en zeg:
`Zijn liefde kent geen grenzen.'
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.
Dit is de dag dat de HEER zich laat gelden,
een dag van jubel en vreugde.
Ach, breng ons redding, HEER,
HEER, breng ons toch voorspoed.
Gezegend die komt, met de naam van de HEER,
wij zegenen u vanuit het huis van de HEER':
de HEER is God, zijn licht zal over ons stralen.
Vorm een feestelijke rondedans,
groene twijgen in de hand,
rond de hoeken van het altaar.
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LEZING (Apok 1, 9-11a. 12-13. 17-19 )
Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes.
Ik, Johannes, uw broeder en uw deelgenoot in de verdrukking, en in het koninkrijk en
de verwachting van Jezus, ik bevond mij op het eiland Patmos omwille van Gods
woord en het getuigenis van Jezus. Ik raakte in geestvervoering op de dag van de
Heer, en ik hoorde achter mij een stem, luid als een trompet, die riep: `Schrijf wat u
ziet op in een boek, en stuur het aan de zeven gemeenten: Ik keerde mij om, om te
zien wie mij had aangesproken. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden
kandelaars, en tussen de kandelaars iemand als een Mensenzoon, gekleed in een
gewaad dat tot de voeten reikte, en met een gouden gordel om zijn borst. Toen ik Hem
zag, viel ik als dood voor zijn voeten. Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en zei:
`Wees niet bang. Ik ben het, de eerste en de laatste, de levende. Ik was dood, en zie, Ik
leef tot in alle eeuwigheid, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf
op wat u gezien hebt, zowel wat nu is als wat hierna zal gebeuren.

EVANGELIE (Joh 20,19-31)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes.
Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Hoewel de
deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden
en zei: `Vrede!' Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. Vreugde
vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen. `Vrede', zei Jezus nogmaals. `Zoals de
Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.' Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest', zei Hij. `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn
ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.' Tomas, een van
de twaalf, ook Didymus genaamd, was er niet bij toen Jezus kwam. De andere
leerlingen vertelden hem: `We hebben de Heer gezien.' Maar hij zei: `Ik wil zijn
handen zien, met de gaten van de spijkers erin; ik wil ze met mijn vingers voelen. Ik
wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen. Anders geloof ik niet.' Acht dagen
later waren de leerlingen weer bijeen, en nu was Tomas erbij. Hoewel de deur op slot
was, kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!' Vervolgens richtte
Hij zich tot Tomas: `Kijk maar, hier zijn mijn handen; kom nu maar met je vinger. En
kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen. Wees niet langer ongelovig,
maar gelovig.' Hierop zei Tomas: `Mijn Heer! Mijn God!' Jezus zei: `Omdat je Me
gezien hebt geloof je? Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof
komen.' Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen
verricht, die niet in dit boek zijn neergeschreven. Die welke u hier vindt, zijn
neergeschreven opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en
opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.
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