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VIERDE ZONDAG VAN PASEN (C) 

 
 
EERSTE LEZING (Hand 13, 14.43-52) 

Uit de Handelingen der Apostelen.  

In die dagen  reisden Paulus en Barnabas  naar Antiochië in Pisidië. Op de sabbat 
gingen ze naar de synagoge, en namen daar plaats.  Na afloop van de samenkomst 
liepen vele Joden en godvrezende° proselieten met Paulus en Barnabas mee; dezen 
spraken tot hen en drongen er bij hen op aan trouw te blijven aan Gods genade. De 
volgende sabbat kwam vrijwel de hele stad bij elkaar om te luisteren naar het woord 
van de Heer. Maar bij het zien van zo'n massa volk werden de Joden vervuld met 
jaloezie en maakten ze allerlei godslasterlijke tegenwerpingen tegen de toespraak van 
Paulus. In alle vrijmoedigheid zeiden Paulus en Barnabas: `Tot u moest het woord van 
God het eerst worden gesproken, maar omdat u het afwijst en uzelf het eeuwige leven 
niet waardig keurt, daarom keren wij ons tot de heidenen. Want zo luidt de opdracht 
van de Heer aan ons: Ik heb u opgesteld als een licht voor de heidenen, om tot heil te 
zijn tot het uiteinde van de aarde.' De heidenen waren verheugd toen ze dat hoorden 
en verheerlijkten het woord van de Heer, en allen die bestemd waren voor het 
eeuwige leven namen het geloof aan. Het woord van de Heer verbreidde zich door de 
hele streek. Maar de Joden stookten de godvrezende vrouwen uit de hogere kringen en 
de notabelen uit de stad op, ze ontketenden een vervolging tegen Paulus en Barnabas, 
en ze verjoegen hen uit hun gebied.  Zij schudden het stof van hun voeten af tegen hen 
en gingen naar Ikonium;  maar de leerlingen waren vervuld van vreugde en heilige 
Geest. 
 
 
TUSSENZANG (Ps 100) 
 
Heel de aarde, juich de Heer toe, 
wees de dienaar van de Heer, in blijdschap; 
verschijn voor zijn aanschijn met een feestelijk lied. 
 

Erken toch: de Her is God, 
Hij heeft ons gemaakt, wij behoren Hem toe, 
wij, zijn volk en de kudde, door Hem geweid. 
 
Want de Heer is goed, 
zijn liefde kent geen grenzen, 
zijn trouw gaat van generatie op generatie. 
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TWEEDE LEZING (Apok 7, 9.14-17) 

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes.  

Ik, Johannes, zag  een grote menigte°, die niemand tellen kon, uit alle rassen en 
stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het lam, in witte kleren 
en met palmtakken in de hand. Toen zei een van de oudsten tot mij: `Dat zijn degenen 
die uit de grote° verdrukking komen, die hun kleren hebben wit gewassen in het bloed 
van het lam.  Daarom staan zij voor de troon van God, en dienen ze Hem dag en nacht 
in zijn tempel, en Hij die op de troon zetelt zal zijn tent over hen uitspreiden.  Zij 
zullen nooit meer honger of dorst lijden, geen zonnesteek of woestijngloed zal hen 
treffen,  want het lam midden voor de troon zal hen weiden en voeren naar de 
waterbronnen van het leven, en God zal alle tranen uit hun ogen wissen.' 

 

 

 

EVANGELIE (Joh 10, 27-30) 

Uit het heilig evangelie van onze Jezus Christus volgens Johannes.  

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Mijn schapen luisteren naar mijn stem; Ik ken 
ze en ze volgen Mij. Ik geef hun eeuwig leven: nooit zullen ze verloren gaan, niemand 
zal ze aan mijn hand ontrukken.  Want° wat mijn Vader Mij heeft toevertrouwd, gaat 
alles te boven: niemand kan het ontrukken aan de hand van mijn Vader!  Ik en de 
Vader, Wij zijn één.' In die tijd  

 


