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Zondag, 24 april 2022 

 

Zusters en broeders, de ontdekkingstocht van Pasen gaat verder. Zeven zondagen krijgen we hier-

voor, maar een heel mensenleven is nog niet toereikend! We zouden zekerheid willen hebben, maar 

die wordt ons niet geboden. We zullen het moeten doen met geloof, vertrouwen en overgave. Dat is 

lastig. Op deze Zondag van de Barmhartigheid krijgen we een bijzonder voorbeeld. De ‘ongelovige’ 

Thomas herkent Jezus aan zijn wondentekens. Dat is een aanwijzing: Hem herkennen aan de won-

den, de bron van barmhartigheid. 
De livestream komt op zondag 24 april om 10.30 uur vanuit de Laurentiuskerk in Dongen. 

Deze Eucharistieviering wordt ook uitgezonden via HalloGilzeRijen. 

 

Gebed om ontferming 

Heer, kunnen we niet altijd barmhartig zijn, 

want ieder van ons heeft wonden opgelopen.  

Daarom bidden om uw ontferming 

en leggen we onze tekortkomingen bij U neer..  
 
Lezing uit de Handelingen der Apostelen 

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

eensgezind en kwamen tezamen in de Zuilengang van Salomo.  

Van de overigen durfde niemand zich bij hen te voegen, hoezeer het volk hen ook prees. Steeds 

meer geloofden er in de Heer; mannen zowel als vrouwen sloten zich in grote groepen bij hen aan. 

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. 

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. 

 

 

In een wegwerpmaatschappij 
 

  De steen die de bouwers afkeurden  

  is een hoeksteen geworden. 

  Psalm 118, 22 

 

Leer me uw genade, God, 

onderwijs me uw trouw. 

 

Kan het dat de stenen die we niet gebruiken, 

bestemd zijn voor het fundament; 

dat de kleren die we laten slingeren 

ons kunnen warmen in de kou. 

dat we met het gebruikte badwater 

de kinderen van deze wereld weggooien? 

 

Wees mij genadig, God, 

eeuwig duurt uw trouw. 

Was mij met geduld, 

kleed me in vrede,  

wees mijn fundament. 

 

Rob van Uden, gebed bij psalm 118 

https://www.youtube.com/channel/UCl6VPIPzDq_HusajPAvAaLg
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Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes 

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: 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. Nogmaals zei Jezus tot hen: Vrede zij u. Zoals de Vader Mij 

gezonden heeft zo zend Ik u. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: Ontvangt de heilige Geest. 

Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet verge-

ven. Thomas, een van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet 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.  

Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen en nu was Thomas er bij. Hoewel de 

deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u. Vervolgens 

zei Hij tot Thomas: 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.  

 

Toen riep Thomas uit: Mijn Heer en mijn God! Toen zei Jezus tot hem: Omdat ge Mij gezien hebt, 

gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.  

In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan welke niet in dit boek 

zijn opgetekend, 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. 

 

Overweging 

‘Ik ben het’, luidt het thema bij deze lezingen. In de evangelielezing is het Jezus die zijn wonden aan 

Thomas laat zien en kan zeggen ‘Ik ben het’. Hij is opgestaan omwille van nieuw leven. En met zijn 

Geest blijft Hij ons werkzaam nabij! Zijn leerlingen hebben zojuist de zending ontvangen die Jezus 

van de Vader had gekregen en gaan zijn taak in de wereld voortzetten.  

Die voortzetting van het werk van Jezus horen we terug in het boek Handelingen. De leerlingen 

genezen zieken en bevrijden mensen van onreine geesten. Zij doen precies wat Jezus steeds heeft 

gedaan om Gods genadige liefde te tonen. Hij is werkzaam in zijn leerlingen. En misschien nog 

belangrijker. Jezus wil met zijn genade en erbarmen zijn menselijke kerk nabij zijn. 

 

 

Zegengebed 

Laten wij de maandag tegemoet gaan 

als barmhartige mensen 

die het welzijn van anderen 

hoog in het vaandel hebben staan. 

Moge God ons tot zegen zijn, 

opdat wij hen tot zegen kunnen zijn. 

Barmhartige God, 

uw Licht overwon de duisternis van lijden en dood. 

Laat uw Licht in onze harten schijnen 

opdat wij genezen van onze wonden 

en er geen ruimte meer is 

voor de duisternis van egoïsme en haat. 

Maak ons tot mensen van het Licht 

die uw liefde en barmhartigheid doorgeven. 

Door Christus, de Verrezene, onze Heer. Amen. 


