
DERDE ZONDAG VAN PASEN 
 

EERSTE LEZING Hand., 3, 13-15. 17-19 
De Vorst des levens hebt gij gedood;  
God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan. 

 
     Uit de Handelingen der Apostelen 

 
     In die dagen zei Petrus tot het volk: 
13 „De God van Abraham, Isaak en Jakob,  
     de God van onze vaderen 

     heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt,  
     die gij hebt overgeleverd 

     en voor Pilatus verloochend  
     ofschoon deze geoordeeld had Hem in vrijheid te moeten stellen.  
14 „Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend 
     en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd.  
15 „De vorst des levens daarentegen hebt gij gedood.  
     „God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan;  
     daarvan zijn wij getuigen. 
 
17 „Maar ik weet, broeders, 
     dat gij in onwetendheid gehandeld hebt,  
     evenals uw overheden. 
18 „Maar wat God tevoren had aangekondigd  
     bij monde van alle profeten, 
     dat zijn Messias zou sterven 

     heeft Hij zo in vervulling doen gaan.  
19 „Bekeert u dus en hebt berouw, 
     opdat uw zonden worden uitgewist."  
 
 

TUSSENZANG Ps. 4, 2, 7, 9 

     Heer, Iaat uw licht over ons opgaan. 
of: Alleluia. 
 
Als ik U roep geef mij antwoord,  
God, die mij recht verschaft. 
 
Gij, die mij redt uit verdrukking, 
wees mij genadig, verhoor mijn gebed! 
 
Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt:  
altijd verhoort Hij mij als ik Hem roep. 
 
Zegt men: wie brengt ons geluk?  
Heer, Iaat uw licht over ons opgaan. 
 
Als ik mij neerleg slaap ik gerust,  
Gij maakt mij vrij van zorgen.  



TWEEDE LEZING 1 Joh., 2, 1-5a 
Hij is onze voorspreker voor onze zonden, maar ook die van de hele wereld. 

 
   Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 

 
   Vrienden, 
1 ik schrijf u 
   met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen.  
   Maar ook al zou iemand zonde bedrijven:  
   we hebben een voorspreker bij de Vader, Jezus Christus, 
   die geheel zondeloos is, 
2 die al onze zonden goedmaakt 
   en niet die van ons maar die van de hele wereld.  
3 Hoe weten wij dat wij God kennen? 
   Er is maar één bewijs: 
   dat we ons houden aan zijn geboden.  
4 Wie zegt dat hij Hem kent 
   maar zich niet stoort aan zijn geboden is een leugenaar; 
   in zo iemand woont de waarheid niet. 
5a Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord. 
 
 
 
 
ALLELUIA Lc., 24, 32 

Alleluia. 
Heer Jezus, ontsluit ons de Schriften: 
Doe ons hart branden terwijl Gij tot ons spreekt. 
Alleluia.  



EVANGELIE Lc., 24, 35-48 
Zo moest Christus lijden en de derde dag verrijzen uit de doden. 

 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
volgens Lucas 
 
35 In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was 
en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood. 
36 Terwijl ze daarover spraken 
stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: 
„Vrede zij u."" 
37 In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien.  
38 Maar Hij sprak tot hen: 
„Waarom zijt ge ontsteld 

en waarom komt er twijfel op in uw hart?  
39 „Kijkt naar mijn handen en voeten: 
Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt:  
een geest heeft geen vlees en beenderen zoals ge ziet dat Ik heb." 
40 En na zo gesproken te hebben 
toonde Hij hun zijn handen en voeten. 
41 Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven  
zei Hij tot hen: 
„Hebt ge hier iets te eten?" 
42 Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan;  
43 Hij nam het en at het voor hun ogen op. 
44 Hij sprak tot hen: 
„Dit zijn mijn woorden, 
die Ik sprak toen Ik nog bij u was:  
Alles moet vervuld worden 
wat over Mij staat in de Wet van Mozes,  
in de profeten en in de psalmen." 
45 Toen maakte Hij hun geest toegankelijk  
voor het begrijpen van de Schriften. 
 46 Hij zei hun: 
„Zó spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias  
en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, 
47 over de verkondiging onder alle volkeren, 
van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. 
48 „Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen."  



Jaar B – Derde zondag van Pasen – 18 april 2021 
 

“Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften.” (Lucas 24,45)  
 

Inleiding 

Onwetendheid – weten – een toegankelijke geest. Drie trefwoorden uit de lezingen. Pasen 

raakt ook onze binnenwereld. Het licht gaat stralen in ons binnenste, en de mist trekt op.  
 

Eerste lezing: Handelingen 3, 13-15 en 17-19 

‘Ik weet, broeders, dat gij in onwetendheid gehandeld hebt’, zegt St. Petrus. Uit onwetendheid 

koos het volk Barabbas en lieten ze Jezus kruisigen. Bij zijn kruisiging bad Jezus: ‘Vader, 

vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen’. Zo liep Saulus het vuur uit de sloffen voor 

God – maar in werkelijkheid ging hij lijnrecht tegen Hem in. St. Petrus zelf heeft Jezus 

driemaal verloochend terwijl hij het tegenovergestelde van plan was. Broederlijk spreekt hij 

nu zijn volksgenoten aan. Enerzijds verbloemt hij niets van hun zonde. Zonde is een 

moordaanslag tegen de Levensvorst. Anderzijds noemt hij de verzachtende omstandigheid: 

onwetendheid. Die maakt de zonde vergefelijk. Veel verder van huis ben je als je willens-en-

wetens voor het kwade kiest. (vgl. Hebreeën 10,26) Vaak berusten onze verkeerde keuzes op 

onwetendheid: kortzichtigheid, domheid, beperkt inzicht. Als het Paaslicht gaat stralen, trekt 

deze mist op. Je komt terug op de dwaalwegen en probeert de schade te herstellen waar 

mogelijk.  
 

 Gebed: Heer, genees ons van onze onwetendheid.  
 

 Vraag: Welke zonden hebt u in uw leven uit onwetendheid begaan?  
 

Tweede lezing: 1 Johannes 2, 1-5a 

Weten dat wij God kennen. (vs. 3) Weten dat wij in Hem zijn. (vs. 5) Hoe kom je tot zekerheid? 

St. Johannes is heel nuchter en praktisch. Je komt tot zekerheid door je ‘te houden aan zijn 

geboden’ en door ‘te gehoorzamen aan Gods woord’. Een goed geweten geeft zekerheid. De 

apostel schrijft ons dan ook ‘met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen’. Zo weet je dat het 

goed zit tussen God en jou. En die rustige wetenschap straal je ook uit.  
 

 Gebed: God, help ons om niet alleen hoorders, maar ook daders van uw woord te zijn.  
 

 Vraag: Geloof: een kwestie van weten? Van hopen? Van vermoeden?  
 

Evangelie: Lucas 24, 35-48 

‘Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften’. (vs. 45) 

Letterlijk staat er: ‘Toen opende Hij hun geest’. Even daarvoor heeft Hij de Schriften geopend 

voor de twee leerlingen op weg naar Emmaüs. En toen Hij het brood brak, werden hun ogen 

geopend. Ergens anders lezen we dat de Heer het hart van Lydia opende. Pasen gaat over het 

geopende graf, en die opening zet zich op allerlei manieren voort. We zitten vaak vast in onze 

gesloten cirkels en staan niet open voor Gods mogelijkheden. Zelfs al sta je misschien als een 

zeer ‘open’ persoon bekend, toch heb je het nodig dat de Verrezene je opent. Als we de Bijbel 

benaderen, kunnen we dat het beste met een kort gebed doen. Bijvoorbeeld: ‘Heer, open de 

Schrift, open mijn geest.’ Veel gedeelten kennen we al jaren lang. Net zoals de leerlingen de 

Schriften al op hun duimpje kenden. Maar met Pasen ging alles pas werkelijk open. Een Aha-

erlebnis. Alles blijkt te spreken van de lijdende en herrezen Christus. Hij ontsluit een heel 

nieuw perspectief op het leven.  
 

 Gebed: Heer, open onze geest voor uw woord.  

 

 Vraag: Hebt u wel eens zo’n Aha-erlebnis gehad als de leerlingen?  


