
VIJFDE ZONDAG VAN PASEN - JAAR A
Joh. 14,1-12.

1 Verteller:  Lezing uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus 
volgens Johannes.
Op een dag zei Jezus tegen zijn leerlingen:

2 Jezus: "Laat je hart niet ongerust worden.
Jullie geloven in God, geloof zo ook in Mij.
In het huis van mijn Vader is plaats voor velen. 
Als dat niet zo was, dan had Ik het jullie gezegd.
Ik ga weg om een plaats voor jullie voor te bereiden. 
En als Ik ben weggegaan
en voor jullie een plaats heb voorbereid, 
kom Ik terug om jullie bij Mij op te nemen. 
Dan kunnen jullie ook bij Mij zijn.
Jullie weten waar Ik heenga,
en je kent ook de weg daarheen." 

1 Verteller: Tomas zei tegen Hem:
3 Tomas : "Heer, wij weten niet waar U naartoe gaat. 

Hoe moeten we dan de weg kennen 7'
1 Verteller: Jezus antwoordde hem:
2 Jezus: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. 

Alleen door Mij kan men bij de Vader komen. 
Als jullie Mij kennen, zul je ook mijn Vader kennen. 
Ja, nu al ken je Hem en zie je Hem."

1 Verteller:  Hierop zei Filippus:
3 Filippus : "Heer, laat ons toch de Vader zien; 

meer vragen we niet." 
1 Verteller: Toen zei Jezus weer:
2 Jezus: "Filippus, Ik ben nu al zo lang bij jullie 

en jullie kennen Mij nog altijd niet? 
Wie Mij ziet, die ziet de Vader.
Hoe kun je dan zeggen: 'Laat ons de Vader zien'? 
Geloven jullie niet dat Ik helemaal in de Vader ben 
en dat de Vader helemaal in Mij is?
Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik niet uit Mijzelf:
Dat doet de Vader die helemaal in Mij is. 
Jullie moeten Mij geloven
Ik ben helemaal in de Vader en de Vader is helemaal in Mij.
Of geloof het anders omwille van wat Ik doe. 
Luister heel goed wat Ik jullie zeg:
Wie in Mij gelooft, zal ook zelf de werken doen die Ik doe. 
Ja, hij zal nog grotere werken doen,
omdat Ik naar de Vader ga."

1 Verteller: Zo spreekt de Heer.


