
 

Kruisteken 

Mogen wij de Heer hier bij ons weten,  

als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen. 

 

Inleiding op het thema  

De dood is een realiteit in ieder mensenleven. 

We horen er deze weken dagelijks over. 

En soms komt die dood pijnlijk dichtbij… 

Het evangelieverhaal van vandaag 

vertelt ons dat Lazarus, een vriend van Jezus, gestorven is. 

Er is rouw en groot verdriet om zijn heengaan, 

vooral bij zijn zusters, Martha en Maria. 

Het echte wonder in dit verhaal is evenwel niet  

de tijdelijke terugkeer van Lazarus naar het leven,  

maar het indrukwekkende geloof van Martha: 

Zij vertrouwt er vast op dat Jezus ons zal opwekken uit de dood. 
 

We worden vandaag, vrienden,  

meegevoerd naar het graf van Lazarus. 

Jezus wekt Lazarus, die al vier dagen dood was, ten leven. 

Een fantastisch verhaal! 

 



In werkelijkheid gebeurt zo iets niet, denken we. 

Er is nog nooit een dode teruggekomen.  

Of toch? 

Terugkomen uit het graf van een mislukte relatie, 

van een ongelukkige jeugd, van teleurstelling en wanhoop. 

Jezus haalde Lazarus uit het graf. 

Aan ons om, naar Jezus’ voorbeeld,  

elkaar uit het graf te helpen. 

De opdracht van Jezus aan de omstanders 

om Lazarus uit zijn zwachtels los te maken  

is ook aan ons gericht. 

Het is maar de vraag of we dat wel doen: 

mensen van hun zwachtels bevrijden, 

hen nieuwe levenskansen geven. 

Vragen we daarom Gods steun en mededogen. 

 

 

Gebed om mededogen 

Wees ons nabij, Heer, nu wij bezorgd zijn 

om wie zich inzetten voor de gezondheid van anderen… 

Wees ons nabij, Heer. Heer, ontferm U over ons.                        
 

Wees ons nabij, Heer, nu wij bezorgd zijn 

om wie zich inzetten  

voor het leven en het welzijn van medemensen… 

Wees ons nabij, Heer. Christus, ontferm U over ons. 
 

Wees ons nabij, Heer, nu wij bezorgd zijn 

om onze gezondheid, om onze geliefden, om wie zwak staan… 

Wees ons nabij, Heer. Heer, ontferm U over ons. 
 

Moge de Heer ons inderdaad nabij zijn, 

ons zijn bemoediging en mededogen schenken 

en ons geleiden tot eeuwig leven. Amen! 

 

 

 

 

 



Openingsgebed 

Heer, 

vandaag willen wij met hart en ziel belijden 

zoals Martha: ‘Ja, Heer, ik geloof!’ 

Wij geloven dat Gij Jezus zijt, ‘God-redt’, een God die met 

ons is, in het verleden, het heden en de toekomst. 

Wij geloven dat Gij de Christus zijt, 

de ‘Gezalfde’, die God ons heeft gegeven 

omdat Hij ons zo liefheeft. 

Wij geloven dat Gij de Zoon van God zijt, 

helemaal mens en helemaal God 

omdat Gij niet alleen door het leven, 

maar ook door de dood, met ons wou gaan. 

Wij danken U, omdat Gij een God van leven zijt, 

een God die mensen wakker roept uit het graf 

om hen aan elkaar te geven. 

Uw naam zij geprezen, vandaag en alle dagen! 
 

Inleiding op de eerste lezing uit de H. Schrift 

De profeet Ezechiël leeft in het begin van de zesde eeuw vóór 

Christus in Jeruzalem, kort voor de verwoesting van de stad. 

Hij vlucht mee met een eerste groep ballingen. Hun ellende is 

zo groot dat ze zich afkeren van hun God en vreemde goden 

aanbidden. 

Ezechiël voelt zich geroepen zijn volk op het goede spoor te 

brengen. Met schokkende beelden en visioenen weet hij hen 

te raken en te bemoedigen met een hoopvol perspectief. 

Een volk zonder levenskracht, meer dood dan levend, zal met 

Gods kracht toch opstaan. 
 

Uit de Profeet Ezechiël hfst. 37 

Zo spreekt de Heer God: ‘Ik ga uw graven openen; 

Ik wek u in grote aantallen uit de dood op en breng u naar 

Israëls grond. En als Ik uw graven open en u in grote aantallen 

uit de dood opwek, dan zult u erkennen dat Ik de Heer ben. 

Ik schenk u mijn geest, zodat u weer leeft, en laat u op uw 

eigen grond wonen. Dan zult u erkennen dat Ik, de Heer, doe 

wat Ik zeg” – godsspraak van de Heer.’ 



Antwoordpsalm uit Psalm 130 

De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. 
 

Uit de diepte roep ik, Heer, 

luister naar mijn stem. 

Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. 
 

Als Gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? 

Maar bij U vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. 

 

Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. 

Gretig zie ik naar Hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. 
 

Meer dan wachters naar de ochtend hunkert Israël naar Hem. 

Want de Heer is steeds barmhartig zijn genade onbeperkt; 

Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. 

 

Inleiding op de tweede lezing uit de H. Schrift 

Paulus heeft het over de kracht van Jezus’ Geest die in ons 

woont, die leven is en ons leven zal schenken. 

 

Uit de Brief van Paulus aan de Romeinen, hfst. 8 

Broeders en zusters, 

zij die een zondig leven leiden, kunnen God niet behagen. 

Maar u leidt geen zondig leven meer,  

maar u leeft in de Geest, 

omdat de Geest van God in u woont.  

Iemand die de Geest van Christus niet bezit,  

behoort Hem niet toe. 

Als Christus in u is,  

blijft uw lichaam wel door de zonde aan de dood gewijd,  

maar uw geest leeft, dankzij de gerechtigheid. 

Als de Geest van Hem die Jezus heeft opgewekt uit de doden 

in u woont, zal Hij,  

die Christus uit de doden heeft laten opstaan, 

ook uw sterfelijk lichaam levend maken 

door de kracht van zijn Geest, die in u woont. 

 



Een ogenblik stilte of zachte muziek 

 

 

 

Inleiding op de evangelielezing 

In Lazarus herkent Jezus zijn volk, dodelijk ziek en ten dode 

opgeschreven. Maar opstanding is mogelijk.  

Voor al wie in Hem vertrouwt is Hij de verrijzenis en het leven! 
 

Uit het heilig Evangelie volgens Johannes, hfst. 11 

De zusters van Lazarus stuurden Jezus de boodschap: 

`Heer, hier is iemand ziek, iemand van wie U houdt.’ 

Toen Jezus dit hoorde, zei Hij: `Deze ziekte loopt niet uit op 

de dood, maar op de verheerlijking van God, want de Zoon 

van God moet erdoor verheerlijkt worden.’ 

Jezus hield veel van Martha, van haar zuster en van Lazarus. 

Jezus hoorde dus van zijn ziekte; toch bleef Hij nog twee 

dagen waar Hij was. Daarna pas zei Hij tegen zijn leerlingen: 

`Kom, we gaan weer naar Judea.’ 

Bij de aankomst van Jezus bleek Lazarus al vier dagen in het 

graf te liggen. 

Martha, die gehoord had dat Jezus op komst was, was Hem 

tegemoet gegaan; Maria was thuisgebleven. 

Martha zei tegen Jezus: ‘Heer, als U hier geweest was, zou 

mijn broer nooit gestorven zijn. Maar ik weet zeker dat U ook 

nu nog alles aan God kunt vragen en dat Hij het U zal geven.’ 

`Je broer zal opstaan’, verzekerde Jezus haar. 

`Dat weet ik,’ zei Martha, ‘hij zal opstaan bij de opstanding 

op de laatste dag.’ 

`Ik ben de opstanding en het leven’, zei Jezus, ‘Wie in Mij 

gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven; en iedereen 

die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. 

Geloof je dat?’ 

`Ja Heer,’ antwoordde Martha, `ik geloof vast dat U de 

Messias bent, de Zoon van God, degene die in de wereld 

komen zou.’ 

`Waar hebt u hem neergelegd?’ vroeg Hij. 

`Komt u maar kijken, Heer’, zeiden ze. 



Jezus begon te huilen, zodat de Joden zeiden: 

`Hij moet wel veel van hem gehouden hebben!’  

Maar sommigen merkten op: ‘Had Hij dan niet kunnen zorgen 

dat hij niet doodging? Hij heeft toch ook de ogen van de 

blinde geopend?’ 

Er ging een huivering door Jezus heen toen Hij bij het graf 

kwam. Het was een grot, die met een steen was afgesloten. 

`Neem die steen weg’, beval Hij. 

Marta, de zuster van de gestorvene, zei: `Maar Heer, de 

stank! Hij ligt er al vier dagen!’ Jezus antwoordde: `Heb Ik je 

niet gezegd dat je de heerlijkheid van God zult zien als je 

maar gelooft?’ 

Toen nam men de steen weg. 

Jezus sloeg de ogen op en bad: `Vader, Ik dank U dat U Mij 

aanhoord hebt. Voor Mij stond het vast dat U Mij altijd 

aanhoort, maar Ik spreek zo met het oog op al die mensen 

hier, opdat ze mogen geloven dat U Mij gezonden hebt.’ 

Na dit gebed riep Hij met luide stem: `Lazarus, kom naar 

buiten!’ En de dode kwam naar buiten, zijn voeten en handen 

gebonden met zwachtels en zijn gezicht in een doek 

gewikkeld. 

`Maak hem los,’ beval Jezus, `en laat hem gaan.’ 

Van de Joden die naar Maria toe waren gegaan en gezien 

hadden wat Hij gedaan had, gingen velen in Hem geloven. 

 

Een ogenblik stilte of zachte muziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ter Bezinning   ‘Geraakt’ 

In onze wereld is veel leed. 

Ouders kennen pijn: 

hun kinderen gaan andere wegen 

dan die welke zij zich hadden gewenst. 

Kinderen weten niet waar naartoe. 

Hun ouders zijn gescheiden. 

Ze worden opgevoed zonder geborgenheid. 

Er zijn mensen zonder werk. 

Ze voelen zich minderwaardig. 

Ze hebben het gevoel niet meer bij te dragen 

aan onze samenleving. 
 

In onze wereld is er het leed 

van armoede, van eenzaamheid. 

We mogen en we kunnen 

onze ogen er niet voor sluiten. 

Pijn en lijden om het leven 

dragen we met ons mee 

als een ongewilde erfenis. 
 

Jezus wordt tot op het bot geraakt 

door de dood van zijn vriend. 

Hij neemt het lijden van de omstanders 

tot zich en lijdt mee. 

Hij is solidair, een echte naaste. 

Daardoor komt er verandering 

in de doodse grafstemming. 

Hij is verrijzenis, leven. 
 

Geraakt door het lijden van de wereld 

wordt ook onze solidariteit gevraagd. 

Zoals Jezus leven bracht, 

zo mogen ook wij leven worden. 

Ons naaste-zijn kan anderen opwekken, 

nieuwe toekomst schenken. 

Christenen zijn ‘geraakte’ mensen, 

die laten zien wie God is. 

 



Geloofstekst 

Wij geloven in het evangelie van Jezus, 

in zijn woorden en daden, 

in zijn trouw jegens God en de mensen. 

 

Wij vertrouwen erop dat in Hem 

God-met-ons gesproken heeft, 

ons lief en leed van dichtbij delend, 

met ons meevoelend als Tochtgenoot 

in goede en kwade dagen. 

 

Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap zijn, 

in zijn spreken over Gods Verbond met ons. 

Wij vertrouwen in zijn idealen 

van liefde en gedeeld leven, 

van verbondenheid en eenwording, 

van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde. 

 

Hij bleef zijn idealen trouw, ook toen zelfgenoegzamen zijn 

oproep tot gemeenschap afwezen. 

Zijn trouw was sterker dan de dood 

waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen. 

 

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was, 

dat Hij Zichzelf niet ontzag 

om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken. 

En dat Hij daarom leeft. 

 

Met Hem geloven ook wij 

dat wie zijn leven ter beschikking stelt, leven zal vinden. 

 

Wij vertrouwen erop dat er ook voor ons Toekomst zal zijn 

als wij doen wat Hij heeft gedaan. 

Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde 

waarin Hij die ons tot leven riep, 

voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen. 

 



Voorbeden 

Goede God, bij U is leven, sterker dan de dood. 

Daarom bidden wij tot U: 
 

Voor allen die zich dienstbaar maken in samenleving en Kerk, 

voor leidinggevenden, bestuurders en voorgangers: 

dat zij bekommerd zijn om wie van hen afhankelijk zijn 

en wegen weten te vinden die naar leven leiden… 
 

Reik ons het leven aan Heer God, als wij met U 

verbonden zijn, zal ons geen dood weerstaan. 
 

Voor allen die klaarstaan voor wie hun hulp nodig hebben, 

voor artsen en zorgverleners, voor wie instaan voor allerlei 

noden en diensten voor medemensen: 

dat zij deskundig en met hun hart, hun werk kunnen doen 

en zelf ook in veilige omstandigheden mogen werken… 
 

Reik ons… 
 

Voor allen die vastlopen en gevangen zitten in duisternis, 

voor psychiatrische patiënten, daklozen,  

jongeren met zware zorgen, gezinnen zonder werk: 

dat zij mogelijkheden krijgen om dat bestaan te ontvluchten 

en geroepen worden om tot nieuw leven te komen… 
 

Voor wie ernstig ziek zijn: 

dat zij geholpen kunnen worden en dat het leven het mag halen… 
 

Voor allen die weldoende rondgaan en mensen opbeuren, 

voor ouders en leerkrachten,  

voor mantelzorgers en thuishulpen en nog zoveel anderen:  

dat zij zich met liefde en vreugde wijden aan hun taak en 

blijven vertrouwen op kansen en toekomst voor iedereen… 
 

God, U die graven opent en mensen tot leven wekt, 

hoor ons als wij U bidden. 

Zie om naar uw aarde en  

laat haar worden tot uw nieuwe schepping, 

in het licht van Jezus, uw Zoon, die leven schenkt 

tot in eeuwigheid. Amen! 



Gebed van de Heer 

Jezus leerde ons levenwekkende woorden waarmee wij 

mogen bidden tot zijn Vader die ook onze Vader wil zijn: 

Onze Vader,… 

 

Leer ons leven, Vader, als nieuwe mensen 

die de oude vertrouwde dingen verstaan met een nieuw hart, 

een hart dat in elk goed woord, in elke goede daad, 

het wonder erkent dat leven heet. 

Dan zullen wij vol vertrouwen kunnen uitzien 

naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon. 

Want van U is het Koninkrijk,…. 

 

Gebed om vrede 

Heer Jezus, 

Gij die Lazarus tot leven hebt geroepen, 

die de arme brood hebt gegeven, 

de lamme liet lopen en de blinde liet zien, 

en zo vrede hebt gebracht in het hart van een mens in nood, 

schenk ons de kracht en de moed 

om mensen terug in het leven te roepen 

en zo ook uw vrede uit te dragen 

overal waar wij gaan in naam van U, 

Jezus Christus, onze Heer. 

De vrede des Heren zij altijd met u. 

En geven we in een hartelijk gebaar ook die vrede door. 

 

Stiltemoment of zachte muziek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slotgebed 

God van alle leven, 

van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond. 

In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen. 

Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,  

Door zijn goedheid en verzoening  

heeft Hij nieuwe toekomst geopend  

voor mensen die verloren waren.  
 

Kom ons tegemoet met de Geest die Jezus bezielde,  

in deze dagen van onrust en onzekerheid. 

Geef ons kalmte, wijsheid en moed  

om te onderscheiden wat we kunnen doen  

om anderen tot steun te zijn  

en deze crisis te helpen overwinnen. 
 

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen  

nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren, 

en houd in ons het geloof levend  

dat Gij alles ten goede leidt 

en ons steeds brengt van dood naar leven. 

Zo bidden wij U door Jezus Christus,  

onze Broeder, onze Heer.  

Amen! 

 

Kruisteken 

Vrienden,  

moge de God van Leven ons bij de hand houden, 

ons moed en geduld schenken, 

ons oprichten uit alles wat ten dode is  

en geen toekomst biedt. 

Moge Hij, als een betrouwbare Gids, 

ons voorgaan op de weg van verbondenheid,  

betrokkenheid en vertrouwen. 

Moge die God van Leven ons zegenen: 

in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest.  

Amen. 

 



 

Deze gebeden en teksten zijn overgenomen of bewerkt uit:  

Broederlijk Delen, Gooi en Sticht, Midden onder u, Kerk in Herent,  

Iny Driessen, Wim Holterman osfs, Willibrord 1995 en eigen teksten. 

 

Inspiratie, verbondenheid en vertrouwen gewenst  

aan ieder van u., vrienden.  

Moge uw gezondheid ,  

naar lichaam  en geest, standhouden,  

Parochie in Deinze - deken Rudy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de parochie  

willen we mensen die er alleen voor staan  

een helpende hand toesteken.  
 

 

Bel naar  

parochieassistente Katrien  

 (0473/215.518)   

 

Vriendelijke mensen zijn bereid om voor u boodschappen  

(vooral voeding en medicatie) te doen.  
 

Ook als u gewoon een babbeltje wilt,  

kan u bellen. 

 


