
EVANGELIE 3E ZONDAG van de PAASTIJD (jaar B)  
(18 april 2021) 
Lukas 24, 35-48 (Willbordbijbel 1995) 

 
35 Toen vertelden zij wat er onderweg was gebeurd  

en hoe ze Hem hadden herkend bij het breken van het brood.  
36 Terwijl zij dit aan het vertellen waren,  

stond Hij opeens in hun midden.  
‘Vrede!’  

zei Hij tegen hen.   
37 In hun opwinding en hun schrik dachten ze dat ze een geest zagen.   
38  ‘Waarom zijn jullie zo in de war?’ vroeg Hij.  

‘Waarom die twijfel in je hart?   
39  Bekijk mijn handen en mijn voeten maar,  

Ik ben het zelf.  
Betast Me en je zult het zien.  
Een geest heeft immers vlees noch been,  
zoals jullie zien dat Ik heb.’   

40 Nadat Hij dat gezegd had,  
liet Hij hun zijn handen en voeten zien.   

41 Omdat ze het van blijdschap nog niet konden geloven,  
en verbaasd waren, vroeg Hij hun:  

‘Hebben jullie hier iets te eten?’   
42 Ze gaven Hem een stukje gebakken vis.   
43 Hij nam het aan en at het op waar ze bij waren.   
44 Hij zei:  

‘Dit is wat Ik jullie heb gezegd toen Ik nog bij jullie was:  
alles wat er in de Wet van Mozes en bij de Profeten  
en in de Psalmen over Mij geschreven staat,  
moet in vervulling gaan.’   

45 Toen opende Hij hun verstand om de Schriften te begrijpen.   
46 Hij zei:  

‘Er staat geschreven dat de Messias zou lijden  
en op de derde dag uit de doden zou opstaan,   

47  en dat in zijn naam  
de bekering zou worden verkondigd aan alle volken,  
tot vergeving van zonden.   

48  Jullie zullen hiervan getuigen,  
te beginnen in Jeruzalem.   

(z.o.z.) 
 



 
 
 
 
 
Acclamatie op het evangelie 
Derde zondag van Pasen – jaar B 

 
 

Lucas 24, 35-48 
De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd 
was en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken 
van het brood.  
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In het breken van het brood 
herkennen wij Jou, 
gebroken en gewond 
open Jij ons de Schrift: 
Jij leeft voor God 
door de dood heen. 
 
 
 
 


