
                                 Pasen en Paastijd
                            Pasen is het grootste feest in de Kerk. We vieren
                          dat Jezus is verrezen. Hij werd vermoord maar toch 
leeft Hij; ook nu nog! Jezus heeft ons zo laten zien dat zijn leven en 
het goede van God sterker is dan de dood en sterker dan het kwaad 
in de wereld. Dit betekent dat als wij ooit doodgaan, ook wij zullen 
leven bij God. De vijftig dagen na Pasen noemen we de Paastijd. Het 
is een feestelijke tijd die duurt tot Pinksteren. Op de tweede zondag 
van Pasen horen we wat er gebeurt nadat Jezus de dood had 
overwonnen. Hij verschijnt dan aan zijn leerlingen. Maar … één van 
de leerlingen kan het niet geloven.

Jezus,ik vertrouwop U!

Ongelovige Thomas
Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes, 20, 19-31

Het is avond en de leerlingen van Jezus zijn samen. De deur is op 
slot, want ze zijn bang. Dan komt Jezus binnen. Hij gaat midden 
tussen zijn leerlingen staan en zegt: “Vrede zij met jullie” Hij laat 
zijn handen zien en z’n zij. De leerlingen zijn enorm blij als ze de 
Heer zien. Dan zegt Jezus nog een keer: “Vrede zij met jullie”. 
Maar Thomas, een van de twaalf apostelen, is er niet bij. Daarom 
vertellen de andere leerlingen hem: “Wij hebben de Heer gezien.” 
Dan zegt Thomas: “Zolang ik niet zelf de gaten van de spijkers in 
zijn handen heb gezien, en ze ook met mijn vinger heb kunnen 
aanraken en als ik mijn hand niet in de wond in zijn zij heb gelegd, 
zal ik het zeker niet geloven.” Acht dagen later, de volgende 
zondag, zijn ze weer samen in het huis. Nu is Thomas er wel bij. 
De deuren zijn op slot en toch komt Jezus binnen. Hij gaat tussen 
ze in staan en zegt: “Vrede zij met jullie.” Dan zegt Hij tegen 
Thomas: “Kom hier met je vinger en kijk naar mijn handen. Steek 
je hand uit en leg die in mijn zij. Wees niet langer ongelovig maar 
gelovig.” Nu roept Thomas uit: “Mijn Heer en mijn God!” Dan zegt 
Jezus tot hem: “Geloof je nu omdat je Mij hebt gezien? Gelukkig 
de mensen die Mij niet hebben gezien en die toch geloven.”
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Zondag van de Goddelijke
Barmhartigheid
De tweede zondag van Pasen heette 
vroeger ‘Beloken Pasen’. Sinds het jaar 
2000 heet hij ook: Zondag van de 
Goddelijke Barmhartigheid. Op die 
zondag wil God ons nog meer zijn 
liefde geven en ons laten merken dat Hij eindeloos barmhartig is. 

Wat betekent Goddelijke Barmhartigheid?
God houdt heel veel van de mensen. Als mensen het moeilijk hebben, 
dan voelt God dat in zijn binnenste. 
Dàt is barmhartig zijn, van binnen meevoelen met de moeilijkheden 
van anderen en hen dan proberen te helpen. 

Zuster Faustina 
Ongeveer 100 jaar geleden leefde in Polen zuster Faustina. Zij had 
dromen en visioenen over Jezus. Ze praatte met Jezus. Hij vertelde 
haar over de grote barmhartigheid van God. Ze zag ook een 
afbeelding van Jezus. Uit zijn hart, kwamen twee stromen als stralen 
naar beneden, een rode en een blauwe. Meteen dacht ze aan Jezus 
aan het kruis. Zijn hart werd toen doorstoken. Meteen kwam er water 
(blauw) en bloed (rood) uit. Dat water wijst ons op het doopsel en 
het bloed wijst op de Mis, de Eucharistie.
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