
VIERDE ZONDAG VAN PASEN 

 

EERSTE LEZING Hand., 4, 8- 12 
Bij niemand anders is de redding te vinden. 

 
Uit de Handelingen der Apostelen 

 
8   In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest:  
     „Overheden van het volk en oudsten ! 
9   „Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden  
     voor een weldaad aan een gebrekkige bewezen  
     waardoor deze genezen is, 
10 dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend  
     dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër  
     die gij gekruisigd hebt 
     maar die God uit de doden heeft doen opstaan 

     - dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat.  
11 „Hij is de steen 
     die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht  
     en toch tot hoeksteen geworden is. 
12 „Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden  
     en geen andere Naam onder de hemel 
     is aan de mensen gegeven 

     waarin wij gered moeten worden." 
 

TUSSENZANG Ps. 118 (117), 1 en 8-9, 21-23, 26 en 28cd en 29 

   De steen die de bouwers hebben versmaad,  
   die is tot hoeksteen geworden. 
 
Brengt dank aan de Heer; want Hij is genadig,  
eindeloos is zijn erbarmen ! 
 
Want beter is het te gaan tot de Heer,  
dan op een mens te vertrouwen; 
 
En beter is het te gaan tot de Heer, 
dan te vertrouwen op vorsten. 
 
Ik dank U, dat Gij mij hebt gehoord,  
dat Gij mij redding gebracht hebt`. 
 
Het is de Heer, die dit heeft gedaan,  
een wonder voor onze ogen. 
 
Gezegend die komt met de Naam van de Heer;  
wij zegenen u uit het huis des Heren; 
 
Mijn God zijt Gij en ik dank U,  
mijn God, ik verkondig uw roem. 
 
Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,  
eindeloos is zijn erbarmen. 
  



TWEEDE LEZING 1Joh., 3,1-2  
Wij zullen God zien zoals Hij is. 

 
Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes 
 
Vrienden, 
1 hoe groot is de liefde die de Vader ons betoond heeft!  
Wij worden kinderen van God genoemd 
en we zijn het ook. 
De wereld begrijpt ons niet en ze kent ons niet 
omdat zij Hem niet heeft erkend.  
2 Vrienden, 
nu reeds zijn wij kinderen van God 
en wat wij zullen zijn is nog niet geopenbaard;  
maar wij weten 
dat wanneer het geopenbaard wordt  
wij aan Hem gelijk zullen zijn 
omdat wij Hem zullen zien zoals Hij is. 
 
ALLELUIA Joh., 14, 14 

Alleluia. 
Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer, 
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. 
Alleluia. 
 

EVANGELIE Joh., 10, 11-18 

De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. 
 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 

 
     In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: 
11 „Ik ben de goede herder. 
     „De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen.  
12 „Maar de huurling, 
     die geen herder is en geen eigenaar van de schapen,  
     ziet de wolf aankomen, 
     Iaat de schapen in de steek en vlucht weg;  
     de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. 
13 „Hij is dan ook maar een huurling  
     en heeft geen hart voor de schapen.  
14 „Ik ben de goede herder. 
     „Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij,  
15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.  
     „Ik geef mijn leven voor de schapen. 
16 „Ik heb nog andere schapen 
     die niet uit deze schaapstal zijn.  
     „Ook die moet ik leiden 

     en zij zullen naar mijn stem luisteren 

     en het zal worden: één kudde, één herder.  
17 „Hierom heeft de Vader Mij lief, 
     omdat Ik mijn leven geef 
     om het later weer terug te nemen.  
18 „Niemand neemt Mij het af 
     maar Ik geef het uit Mijzelf.  
     „Macht heb Ik om het te geven  
     en macht om het terug te nemen  
     dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen."  



Jaar B – Vierde zondag van Pasen – 25 april 2021 

 

“Wij worden kinderen van God genoemd en we zijn het ook.” (1 Johannes 3,1)  

 

Inleiding 

Identiteit staat vandaag centraal. Allereerst de identiteit van Jezus, de enige Naam die redding 

brengt. En dan ook onze identiteit: kinderen van God, schapen van de goede Herder.  

 

Eerste lezing: Handelingen 4, 8-12 

Deze woorden schuren in een tijd van religieus pluralisme. Veel mensen zijn van mening: alle 

religies zijn even goed (of slecht) want over smaak valt niet te twisten. Wie ben ik om mijn 

geloof aan een ander op te leggen? Dat klinkt heel bescheiden, maar er zit vaak ook 

gemakzucht bij. Vanzelfsprekend, je moet het geloof niet opleggen; geloof is Gods gave. 

Maar we zijn wel geroepen om het geloof uit te dragen. St. Petrus spreekt vrijmoedig over 

Jezus’ unieke, wereldwijde missie. ‘Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor 

wij gered moeten worden’. (vs. 12) Dat schept bij ons een verplichting om het goede nieuws 

te delen. Zijn wij bereid om onze naasten te ‘storen’ met de naam van Jezus? Durven we het 

gesprek te zoeken over zonde en vergeving? Durven we op een respectvolle manier de 

waarheid ter sprake te brengen?  
 

 Gebed: Heer, wek in ons de moed tot vrijmoedig getuigenis.  
 

 Vraag: Zijn mijn naasten mensen die gered moeten worden?  
 

Tweede lezing: 1 Johannes 3, 1-2 

‘De wereld kent ons niet omdat zij Hem niet heeft erkend’. (vs. 1)  Hoezo kent de wereld ons 

niet? Het punt is: de wereld kent ons niet als kinderen van God. Ze kent ons wel op andere 

manieren. Als autonoom individu. Als kiezer, kijker of consument. De wereld kent ons als 

werkgever of werknemer of pensionado of werkloze. Of welke indelingen je ook hanteert. 

Maar ze heeft een blinde vlek, of beter gezegd een taboe. God wordt buiten beschouwing 

gelaten. Daarom kan de wereld de mensen niet als kinderen van God kennen. Terwijl dat juist 

de vreugde van ons bestaan is. Wie ben je? Wat is je identiteit? Niets is zo fundamenteel als 

dit ene: ik ben kind van God. Nee, ik ben nog niet volgroeid. Ik word opgevoed. En wie ik in 

de toekomst zal zijn, ‘is nog niet geopenbaard’. Maar één ding weet ik: we zullen Jezus zien 

en op Hem gelijken.  
 

 Gebed: Vader, wij danken U voor uw grote liefde.  
 

 Vraag: Ervaart u wel eens miskenning als kind van God?  
 

Evangelie: Johannes 10, 11-18 

Op 24 april 2005 zei de kersverse paus Benedictus XVI in een homilie: ‘Bid voor mij, dat ik 

niet vlucht voor de wolven’. Later heeft hij deze woorden toegelicht. Er is een modern anti-

christelijk ‘credo’ in de maak. Wie er niet in meegaat, kan rekenen op sociale uitsluiting. Met 

de wolven bedoelde hij de ideologen, de beïnvloeders van de publieke opinie. Hoe verleidelijk 

is het om ‘mee te huilen met de wolven in het bos’. Maar dat is wat een herder niet moet doen. 

Hij moet zijn schapen belangrijker vinden dan zijn hachje. Onze Heer Jezus heeft het ons 

voorgedaan. ‘Ik geef mijn leven voor de schapen’. Deze liefde tot het einde is het kloppende 

hart van de christelijke gemeenschap. Jezus zelf is het magnetisch centrum. ‘En het zal 

worden: één kudde, één herder’. Voor de eenheid van de christenen geldt: hoe dichter bij Jezus, 

hoe dichter bij één.  

 

 Gebed: Heilige Maria, bid voor de eenheid van al uw kinderen.  
 

 Vraag: Welke ‘wolven’ zijn vandaag de dag actief?  


