
TWEEDE ZONDAG VAN PASEN 
BELOKEN PASEN 
 

EERSTE LEZING Hand. 5, 12-16 
Steeds meer mensen geloofden in de Heer. 

 
     Uit de Handelingen der Apostelen 

 
12 Door de handen van de apostelen 
     geschiedden er vele wondertekenen onder het volk.  
     Allen waren eensgezind 

     en kwamen te zamen in de Zuilengang van Salomo.  
13 Van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen,  
     hoezeer het volk hen ook prees. 
14 Steeds meer geloofden er in de Heer;  
     mannen zowel als vrouwen 

     sloten zich in grote groepen bij hen aan.  
15 Men bracht zelfs de zieken op straat; 
     ze werden neergelegd, de een op een bed,  
     de ander op een draagbaar, 
     in de hoop dat als Petrus voorbijging 

     tenminste zijn schaduw op een van hen zou vallen. 
16 Zelfs uit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe.  
     Zij brachten zieken mee 

     en mensen die van onreine geesten te lijden hadden,  
     en allen werden genezen.  
 

TUSSENZANG Ps. 118 (117), 2-4, 22-24, 25-27a 

     Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,  
     eindeloos is zijn erbarmen. 
of: Alleluia. 
 
Stammen van Israël dankt de Heer,  
eindeloos is zijn erbarmen 
 
Herhaalt het dienaren van de Heer,  
eindeloos is zijn erbarmen ! 
 
De steen die de bouwers hebben versmaad  
die is tot hoeksteen geworden. 
 
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, 
wij zullen hem vieren in blijdschap. 
 
Ach Heer, geef ons uw heil,  
ach Heer, geef ons voorspoed. 
 
Begeeft u in optocht met tovertakken,  
tot bij de horens van het altaar. 
 
 
 



TWEEDE LEZING Apok. 1, 9-11a. 12-13. 17-19 

 
     Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes 

 
9   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 het woord Gods en het getuigenis over Jezus.  
10 Ik raakte in geestvervoering op de dag des Heren 
11 a en hoorde achter mij een stem, luid als een trompet, die riep:  
     „Schrijf op in een boek wat gij ziet. 
     en stuur het aan de zeven kerken". 
12 Ik keerde mij om om te zien wie mij had aangesproken.  
     En toen ik mij omkeerde zag ik zeven gouden luchters,  
13 en tussen de luchters iemand als een Mensenzoon,  
     gekleed in een gewaad dat tot de voeten reikte, 
     het middel omgord met een gouden gordel. 
17 Toen ik Hem zag viel ik als dood voor zijn voeten.  
     Maar Hij legde zijn rechterhand op mij en sprak: „Vrees niet. 
     „Ik ben het, 
     de Eerste en de Laatste,  
18 de Levende. 
     „Ik was dood, en zie 

     Ik leef in de eeuwen der eeuwen. 
     „En Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.  
19 „Schrijf dan op wat gij gezien hebt, 
     èn wat nu is èn wat hierna geschieden zal.  
 
 
 

ALLELUIA Joh., 20, 29 

Alleluia. 
Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge,  
zegt de Heer. 
Zalig die niet zien en toch geloofd hebben.  
Alleluia.  



EVANGELIE Joh., 20, 19-31 
Na acht dagen kwam Jezus. 

 
     Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus  
     volgens Johannes 

 
19 Op de avond van de eerste dag van de week,  
     toen de deuren van de verblijfplaats der leerlingen gesloten waren  
     uit vrees voor de Joden, 
     kwam Jezus binnen, 
     ging in hun midden staan en zei:  
20 „Vrede zij u." 
     Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.  
     De leerlingen 

     waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.  
21 Nogmaals zei Jezus tot hen: 
     „Vrede zij u. 
     „Zoals de Vader Mij gezonden heeft zo zend Ik u." 
22 Na deze woorden blies Hij over hen en zei:  
      „Ontvangt de heilige Geest. 
23 „Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, 
     en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven." 
 
24 Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd,  
     was echter niet bij hen toen Jezus kwam. 
25 De andere leerlingen vertelden hem:  
     „Wij hebben de Heer gezien."  
     Maar hij antwoordde: 
     „Zolang ik in zijn handen niet het teken van de nagelen zie,  
     en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, 
     en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven." 
26 Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen,  
     en nu was Tomas er bij. 
     Hoewel de deuren gesloten waren kwam Jezus binnen,  
     ging in hun midden staan en zei: 
     „Vrede zij u." 
27 Vervolgens zei Hij tot Tomas: 
     „Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen.  
     „Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde 

     en wees niet langer ongelovig maar gelovig."  
28 Toen riep Tomas uit: 
     „Mijn Heer en mijn God !"  
29Toen zei Jezus tot hem:  
     „Omdat ge Mij gezien hebt gelooft ge? 

     „Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben."  
30 In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele  
     andere tekenen gedaan welke niet in dit boek zijn opgetekend, 
31 maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven  
     dat Jezus de Christus is,de Zoon van God, 
     en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam.  



Jaar B – Beloken Pasen – 24 april 2022 

 

“Vrees niet. Ik ben het, de Eerste en de Laatste, de Levende.” (Openbaring 1,17)  

 

Inleiding 

‘Beloken Pasen’ heet deze zondag: de luiken gaan dicht, het feest sluit zich. Als in een gesloten 

tabernakel dragen we het blije mysterie met ons mee. Hij leeft, Hij leeft!  

 

Eerste lezing: Handelingen 5, 12-16 

Handelingen lezen tijdens de Paastijd: het is een oeroude traditie. Sint Augustinus (354-430) deed dat 

al. Maar waarom eigenlijk? In de tijd vóór Pasen is er rijkelijk uit het Oude Testament geput. We 

zagen oude profetie in vervulling gaan. Nu, vanaf de verrijzenis, gaat de blik vooruit. De verrijzenis 

heeft niet alleen een voorgeschiedenis, maar ook een uitwerking. En die zie je in de kerk. Jezus leeft 

en werkt via zijn mensen. De schaduw van Petrus geneest mensen. Magie? Je kunt ook dichter bij 

huis zoeken. ‘De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen’, zei de engel tegen Maria. Psalm 

91 zingt over de ‘schaduw van de Almachtige’. Schaduw betekent in de Bijbel verkwikking, 

verkoeling, genezing. Jezus gebruikt Petrus’ schaduw om zijn heilzame werk te verrichten.  

  

 Gebed: Heer, geef ook ons een teken van uw aanwezigheid.  

 

 Vraag: Bidt u wel eens om een wonder?  

 

Tweede lezing: Openbaring 1, 9-11a en 12-13 en 17-19 

Waarom viel Johannes ‘als dood’ neer aan de voeten van de Levende? We hebben vers 14-16 niet 

gelezen, maar daarin staat zijn uiterlijk verder beschreven. Bepaald niet geen lievige Heer! ‘Zijn ogen 

vlamden als vuur’. (vs.14) ‘Uit zijn mond kwam een scherp, tweesnijdend zwaard’. (16) Volstrekt 

majesteitelijk. We moeten ons Jezus niet voorstellen als een halfzachte, machteloze figuur. Hij is 

almachtig. En het goede nieuws: deze Jezus is ons goed gezind! ‘Vrees niet, Ik ben het’. (17) ‘Ik heb 

de sleutels van de dood en het dodenrijk’. (18) Onze redding ligt de doorboorde, almachtige handen 

van Jezus Christus. Hij kan de dood opendoen naar het eeuwig leven!  

  

 Gebed: Heer, U bent begin en einde van ons leven, Eerste en Laatste.  

 

 Vraag: ‘Deelgenoot in de verdrukking’ (vs. 9) – Wat is ons deel daarin?  

 

Evangelie: Johannes 20, 19-31 

Is het u wel eens opgevallen, dat nergens in het Oude Testament een mens zonden vergeeft? Vergeving 

is voorbehouden aan God alleen. Als de broers Jozef om vergeving vragen, zegt hij: Ben ik soms in 

Gods plaats? (Genesis 50,19) Zonden vergeven is uitsluitend Gods werk. Het is daarom iets 

ongehoords wat we vandaag lezen. Het Godswonder van de vergeving wordt in de handen van mensen 

gelegd! Zij mogen een ander mens losmaken van zijn kwaad. Gods licht doen schijnen in de kelders 

van ons bestaan waar het spookt. Deze opdracht is niet zomaar aan iedereen gegeven. Jezus spreekt 

tot zijn leerlingen. Hij zendt ze. In het Grieks staat daar het woord apostello. Jezus geeft ze een 

apostolische volmacht. De apostelen hebben die opdracht overgedragen op hun opvolgers. Door 

priesters heen is het de Verrezene zelf die zijn levendmakende werk verricht. Je hoeft je niet dood te 

schamen voor wat je gedaan hebt. Je mag leven. God zij gedankt, er zijn adressen op aarde waar je 

met je chemisch afval naar toe mag. Je hoeft niet naar een zondeloze engel, maar naar iemand die 

zich geen cent beter voelt dan jij.  

 

 Gebed: Heer, geef ons uw vrede.  

 

 Vraag: Zijn er mensen die ik blijf aankijken op hun zonden?  


