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ZESDE ZONDAG VAN PASEN (C) 

 
 
EERSTE LEZING (Hand 15, 1-2.22-29) 

Uit de Handelingen der Apostelen.  

Toen kwamen er enkele mensen uit Judea die de broeders voorhielden: `Als u zich niet 
naar de zede van Mozes laat besnijden, kunt u niet gered worden.' Omdat er 
opschudding ontstond en Paulus en Barnabas in heftig dispuut met hen raakten, gaf 
men Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hun midden de opdracht met deze 
strijdvraag naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem te gaan.  Daarop besloten de 
apostelen en de oudsten in overleg met heel de gemeente enkele afgevaardigden met 
Paulus en Barnabas naar Antiochië te sturen: Judas, ook Barsabbas geheten, en Silas, 
twee leidende figuren uit de gemeente. Men gaf hun deze brief mee: `De apostelen en 
oudsten groeten als broeders de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië.  
Wij hebben vernomen dat enkelen, uit onze kring afkomstig, maar zonder opdracht 
van ons, met hun woorden verwarring en onrust onder u hebben gezaaid.  Daarop 
hebben wij eenstemmig besloten om een paar mannen uit te kiezen en die mee te 
sturen met onze vrienden Barnabas en Paulus,  die zich met hart en ziel inzetten voor 
de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben Judas en Silas dus afgevaardigd; 
zij zullen u dezelfde boodschap ook mondeling overbrengen. De heilige Geest en wij 
hebben besloten u geen enkele last op te leggen dan alleen wat strikt noodzakelijk is:  
u moet zich onthouden van afgodenvlees, bloed, verstikt vlees en ontucht. Als u 
daarvan afblijft, is het in orde. Het ga u goed. 
 
 

 
TUSSENZANG (Ps 67) 
 
Wees ons genadig, schenk ons uw zegen, 
God, laat uw aanschijn over ons lichten, 
zodat men op aarde uw wegen zal kennen: 
uw wegen betekenen welzijn, laat de volken dat zien. 
 

De naties zullen verheugd om U juichen: 
U regeert de volken in rechtvaardigheid, 
U bestuurt alle naties op aarde. 
 

De volken zullen U loven, o God, 
alle volken zullen U loven. 
God zegent ons: de einders van de aarde zullen ontzag hebben voor Hem. 
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TWEEDE LEZING (Apok 21, 10-14.22-23) 

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes.
   

Een engel  bracht mij, Johannes, in de geest op een grote, hoge berg en toonde mij de 
heilige stad, Jeruzalem, terwijl zij vanuit God uit de hemel neerdaalde,  stralend van 
Gods heerlijkheid: zij schitterde als het kostbaarste gesteente, als kristalklare jaspis.  
De stad was omringd door een grote, hoge muur met twaalf poorten en aan de poorten 
stonden twaalf engelen; op de poorten waren namen gegrift, de namen van de twaalf 
stammen van Israël.  Er waren drie poorten op het oosten, drie op het noorden, drie op 
het zuiden en drie op het westen.  De stadsmuur had twaalf grondstenen met daarop de 
twaalf namen van de twaalf apostelen van het lam.   Maar een tempel zag ik er niet, 
want God, de Heer, de Albeheerser, is haar tempel, evenals het lam. De stad heeft het 
licht van zon en maan niet nodig, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en haar 
lamp is het lam.   

 

 
 

EVANGELIE (Joh 14, 23-29) 

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

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:Als iemand Mij liefheeft, zal Hij mijn woord ter 
harte nemen; dan zal mijn Vader hem liefhebben en zullen We bij hem ons verblijf 
gaan houden. Wie Mij niet liefheeft, neemt mijn woorden niet ter harte. Het woord° 
dat jullie horen, is echter niet mijn woord, maar dat van de vader die Mij gezonden 
heeft. Dat is het wat Ik jullie te zeggen had, nu Ik nog bij jullie ben. De helper die de 
Vader jullie in mijn naam zal zenden, zijn heilige Geest, zal jullie verder in alles 
onderrichten: Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb. Vrede laat Ik 
jullie na, mijn eigen vrede geef Ik jullie, een andere dan de wereld te bieden heeft. Je 
moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen. Je hebt gehoord wat 
Ik zei: niet alleen dat Ik heenga, maar ook dat Ik bij jullie terugkom. Als jullie Mij 
liefhadden, zou het jullie met vreugde vervullen dat Ik heenga naar de Vader, want de 
Vader is groter dan Ik.  Ik zeg het jullie dus nu al, voordat het zover is, dan zul je, als 
het zover is, geloven. 


