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1 Verteller: Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes.

's Avonds op de eerste dag van de week 
waren de leerlingen bij elkaar.
De deuren waren op slot,
omdat ze bang waren voor de Joden. 
Opeens kwam Jezus binnen.
Hij ging midden tussen hen staan en zei:

Jezus: "Vrede zij met jullie".
1 Verteller: Na deze groet liet Hij hun zijn handen en zijn zijde zien. 

Toen de leerlingen de Heer zagen,
waren ze vol van vreugde. 
Nog eens zei Jezus tegen hen:

2 Jezus: "Vrede zij met jullie.
Zoals de Vader Mij gezonden heeft, 
zo zend Ik jullie." 

1 Verteller: Na deze woorden blies Hij over hen en zei:
2 Jezus: "Ontvangt de heilige Geest.

Als je iemand zijn zonden vergeeft, 
dan zijn ze vergeven. 
En als je iemand zijn zonden niet vergeeft,
zijn ze niet vergeven."

1 Verteller: Tomas, een van de twaalf,
die ook wel Didymus genoemd werd, 
was niet bij hen toen Jezus kwam. 
De andere leerlingen vertelden hem:

3 Leerlingen: "Wij hebben de Heer gezien." 
1 Verteller: Maar hij antwoordde:
3 Tomas : "Als ik niet in zijn handen het teken van de spijkers zie, 

en mijn vingers in de plaats van de spijkers kan steken, 
en mijn hand in de wond van zijn zijde leggen,
- als ik dat alles niet kan – 
zal ik het niet geloven."

1 Verteller: Acht dagen later
waren zijn leerlingen weer in het huis bij elkaar. 
Nu was Tomas er wel bij.
Ook al waren de deuren op slot, 
toch kwam Jezus binnen.
Hij ging midden tussen hen staan en zei:

2 Jezus: "Vrede zij met jullie."
1 Verteller: Toen zei Hij tegen Tomas:
2 Jezus: "Kom hier met je vinger 



en kijk naar mijn handen. 
Steek je hand uit en leg die in mijn zijde.
En ben niet langer ongelovig, maar gelovig." 

1 Verteller: Toen riep Tomas uit:
3 Tomas: 'Mijn Heer en mijn God!"
1 Verteller: Toen zei Jezus tegen hem
2 Jezus : "Omdat je Mij gezien hebt, geloof je ?

Zalig de mensen die niet gezien en toch geloofd hebben." 
1 Verteller: Jezus heeft nog veel andere tekenen gedaan,

waar zijn leerlingen bij waren.
Die tekenen zijn niet opgeschreven in dit boek. 
Maar de tekenen die er wel in staan,
Zijn opgeschreven, opdat jullie geloven 
dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. 
Mogen jullie door te geloven, leven in zijn Naam.

Dit is het Woord van de Heer.


