
Lezingen van dit weekeinde (5de zondag van Pasen) 
 
In de eerste lezing, genomen uit de Handelingen der Apostelen, horen we dat het aantal 
christenen sterk is toegenomen. Er ontstaat een meningsverschil tussen de Grieks-sprekende 
en Hebreeuws-sprekende christenen over de ondersteuning van de weduwen. De eerste 
groep vindt dat hun weduwen achtergesteld worden. Hierop roepen de apostelen de 
volgelingen van Jezus bij elkaar en benoemen uit hun midden zeven diakens: zeven mannen 
'van goede faam, vol van geest en wijsheid.' Deze krijgen de taak om op eerlijke wijze voor 
alle weduwen te zorgen, zodat de apostelen zich geheel kunnen wijden aan de verkondiging 
van het geloof. Een van deze diakens is Stefanus, die later de marteldood zou sterven.  
In de tweede lezing uit de eerste brief van Petrus meldt de apostel dat Jezus Christus de 
kostbare steen is die God heeft uitgekozen. 'De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd 
die is de hoeksteen geworden.' Hij is de levende steen, kostbaar en sterk en veilig om op te 
bouwen. 
In de evangelielezing volgens Johannes spreekt Jezus zijn leerlingen moed in: "Laat uw hart 
niet verontrust worden. Gij gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van mijn Vader is 
ruimte voor velen. Ware dit niet zo, dan zou Ik het u hebben gezegd, want Ik ga heen om een 
plaats voor u te bereiden. En als Ik ben heengegaan en een plaats voor u bereid heb, kom Ik 
terug om u op te nemen bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben. Gij weet waar Ik heenga 
en ook de weg daarheen is u bekend". Tomas zei tot Jezus: 'Heer, wij weten niet waar Gij 
heengaat: hoe moeten wij dan de weg kennen?' Jezus antwoordde hem: "Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij." 
Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 33: 'Uw genade, Heer, zij over ons, gelijk wij U 
hoopvol verbeiden.' Vóór het evangelie klinkt het Alleluia met als vers: 'Ik ben de weg, de 
waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, tenzij door Mij.' 


