EVANGELIE 2E ZONDAG van de PAASTIJD (jaar ABC)
(11 april 2021)
Johannes 20, 19-31 (Willbordbijbel 1995)
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Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei:
‘Vrede!’
Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
‘Vrede’, zei Jezus nogmaals.
‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’
Na deze woorden ademde Hij over hen.
‘Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
‘Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’
Tomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was er niet bij
toen Jezus kwam.
De andere leerlingen vertelden hem:
‘We hebben de Heer gezien.’
Maar hij zei:
‘Ik wil zijn handen zien, met de gaten van de spijkers erin;
ik wil ze met mijn vingers voelen.
Ik wil met mijn hand de opening in zijn zijde voelen.
Anders geloof ik niet.’
Acht dagen later waren de leerlingen weer bijeen,
en nu was Tomas erbij.
Hoewel de deur op slot was, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei:
‘Vrede!’
Vervolgens richtte Hij zich tot Tomas:
‘Kijk maar, hier zijn mijn handen; kom nu maar met je vinger.
En kom met je hand om de opening in mijn zijde te voelen.
Wees niet langer ongelovig, maar gelovig.’
Hierop zei Tomas:
‘Mijn Heer! Mijn God!’
Jezus zei:
‘Omdat je Me gezien hebt geloof je?
Gelukkig zij die zonder gezien te hebben toch tot geloof komen.’
Nog veel andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen
verricht, die niet in dit boek zijn neergeschreven.
Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven
opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God,
en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam.
(z.o.z.)

Acclamatie op het evangelie
Tweede zondag van Pasen – jaar ABC
Johannes 20, 19-31
Op de avond van de eerste dag van de week, toen de
deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten
waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus binnen, ging
in hun midden staan en zei: Vrede zij jullie.
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Door gesloten deuren
kom Jij in ons midden:
‘Vrede!’ Jij laat ons
jouw wonden voelen
die ons teder zeggen:
‘Vrede en vergeving!’

