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5e ZONDAG 

 

WE DELEN 
BERUSTING     

VERONTWAARDIGING 

OPWEKKING 

 

 

Welkom en duiding 

 

De vastentijd gaat gestaag vooruit. Sommigen onder ons kiezen om 

de stilte op te zoeken. Anderen kiezen voor actie, om de oproep van 

Broederlijk Delen in daden om te zetten. 

Beiden zijn nodig. Zo zullen we het horen in het evangelie. 

 

Martha en Maria, twee manieren om met de werkelijkheid  en alles wat 

ons verontrust, om te gaan. De één berust, de ander is verontwaardigd. 

 

Deze gevoelens willen we delen met elkaar. Ook de hoop èn het 

vertrouwen dat het Paasfeest nadert, willen we delen. 

Daarom zijn wij hier samen, in de naam van de Vader, de Zoon en de 

heilige Geest. 

 

Gebed om ontferming 

 

Niet altijd bestaat ons leven uit geloof, hoop en liefde. Soms gaan we 

zwaar onderuit en lijkt het alsof we binnenin meer dood dan levend 

zijn. Bidden wij om ontferming. 

 

Ik wil Hem noemen bij zijn Naam, de heilige God, zo waar als ik 

leef. Hij is de vergeving van mijn zonden, Hij zal mij genezen, keer 

op keer. 
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Hij roept mijn leven weg uit het graf, omgeeft mij met goedheid en 

tedere liefde. Hij zal geen kwaad met kwaad vergelden, groter dan 

onze zonden is Hij. Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten dat wij 

gemaakt zijn uit het stof van de aarde. 

 

Ik wil Hem noemen bij zijn Naam, de heilige God, zo waar als ik leef. 

 

(psalm 103) 

 

Antwoordzang 

 

Heer ontferm u over ons. 

Christus ontferm u over ons. 

Heer ontferm u over ons. 

 

Openingsgebed 

 

Hoezeer verlangen wij er naar, God, om onze onmacht tegenover 

alles wat gebeurt, te doorbreken. 

Vaak missen we de moed en de veerkracht om de omslag te 

maken. U draagt onze gemeenschappen, wekt nieuwe 

levenskracht in ons midden. We durven het geloven in deze tijd, 

die ons leidt naar het Pasen van Jezus. Hij heeft de weg vrij 

gemaakt waarop wij mogen gaan, van vandaag naar morgen, 

steeds opnieuw tot er vervulling komt. Amen.  

Eerste lezing (Ez. 37, 12-14) 

Uit het boek Ezechiël. 

 
12

  `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.  
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13
  En als Ik uw graven open  

en u in grote aantallen uit de dood opwek  

dan zult u erkennen dat Ik de Heer ben.  
14

  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.' 

 

Evangelie (Joh. 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45) 

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 

Johannes. 
 

3
  De zusters van Lazarus stuurden Jezus de boodschap:  

`Heer, hier is iemand ziek, iemand van wie U houdt.'  
4
  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.' 
5
  Jezus hield veel van Martha, van haar zuster en van Lazarus. 

6
  Jezus hoorde dus van zijn ziekte;  

toch bleef Hij nog twee dagen waar Hij was.  
7
  Daarna pas zei Hij tegen zijn leerlingen:  

`Kom, we gaan weer naar Judea.' 
17  Bij de aankomst van Jezus  

bleek Lazarus al vier dagen in het graf te liggen.  
20

  Martha, die gehoord had dat Jezus op komst was,  

was Hem tegemoet gegaan;  

Maria was thuisgebleven.  
21

  Martha zei tegen Jezus:  

`Heer, als U hier geweest was, zou mijn broer nooit gestorven zijn.  
22

  Maar ik weet zeker dat U ook nu nog alles aan God kunt vragen  

en dat Hij het U zal geven.'  
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23
  `Je broer zal opstaan', verzekerde Jezus haar.  

24
  `Dat weet ik,' zei Martha,  

`hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag.'  
25

  `Ik ben de opstanding en het leven', zei Jezus.  

`Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven;  
26

  en iedereen die leeft en in Mij gelooft,  

zal in eeuwigheid niet sterven.  

Geloof je dat?'  
27

  `Ja Heer,' antwoordde Martha,  

`ik geloof vast dat U de Messias bent, de Zoon van God,  

degene die in de wereld komen zou.' 
34

 `Waar hebt u hem neergelegd?' vroeg Hij.  

`Komt u maar kijken, Heer', zeiden ze.  
35

  Jezus begon te huilen,  
36

  zodat de Joden zeiden:  

`Hij moet wel veel van hem gehouden hebben!' 
 

37
  Maar sommigen merkten op:  

`Had Hij dan niet kunnen zorgen dat hij niet doodging?  

Hij heeft toch ook de ogen van de blinde geopend?' 
38  Er ging een huivering door Jezus heen toen Hij bij het graf kwam.  

Het was een grot, die met een steen was afgesloten.  
39

  `Neem die steen weg', beval Hij.  

Marta, de zuster van de gestorvene, zei:  

`Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!'  
40

  Jezus antwoordde:  

`Heb Ik je niet gezegd dat je de heerlijkheid van God zult zien  

als je maar gelooft?'  
41

  Toen nam men de steen weg.  

Jezus sloeg de ogen op en bad:  

`Vader, Ik dank U dat U Mij aanhoord hebt.  
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42
  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.'  
43

  Na dit gebed riep Hij met luide stem:  

`Lazarus, kom naar buiten!'  
44

  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.' 
45  Van de Joden die naar Maria toe waren gegaan  

en gezien hadden wat Hij gedaan had,  

gingen velen in Hem geloven.  

 

 

Homilie 

 

De H. Irenëus was één van de eerste kerkvaders. Van hem is de 

gekende uitspraak: Gloria Dei, vivens homo: de glorie van God, is een 

mens die leeft!. We zeggen dat tot op vandaag nog altijd met 

overtuiging na, bij elke kerkelijke uitvaart: We spreken uit in tastend 

geloof, dat dit het einde niet is, omdat Gij een God van levenden zijt! 

Gloria Dei, vivens homo. Het is een kerngedachte van ons christelijk 

geloof. God laat ons niet vallen, ook niet in de dood! Een kerngedachte 

van ons geloof, maar waar de moderne mens het zo moeilijk mee heeft.  

 

Het evangelieverhaal van Lazarus en zijn twee zussen is vandaag ook 

ons verhaal. Ja, de dood komt heel dicht bij als iemand waarvan je 

houdt sterft! De dood treft je tot in je diepste vezels en doet je twijfelen. 

Het lijkt dan vaak maar ijdel gepraat bij een uitvaart om de dode te 

plaatsen aan de Overkant, aan de andere kant van de grens van dood en 

leven. En toch wil ik me als christen niet neerleggen bij de dood als 

einde van alles! Ergens in mij is er een weerstand, een veerkracht die 

me op een andere wijze doet reageren. Gloria Dei, vivens homo: de 

glorie van God, is een mens die leeft!  
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Hoe gaat dat in de praktijk als je gelooft in een God van levenden, in 

een God die niet bij de dood stil blijft staan, maar over de dood uitgaat. 

In het evangelieverhaal zie ik een Jezus die helemaal ondersteboven is 

van het overlijden van zijn vriend Laraus. Ik zie een Jezus: deze mens 

van God, die helemaal tot aan het graf meegaat met de twee zussen. 

Jezus gaat mee men hen. Hij gaat in hun verdriet staan. En daarmee 

wekt hij tot leven: door zijn menselijke nabijheid. Neen, we komen hier 

geen wonderdoener tegen, maar een volbloed mens die nabij is aan de 

ander. Als je iemand hebt, die zo met jou begaan is, als er een 

gemeenschap is die zo altijd mensen nabij is, dan wek je tot leven. Ook 

al ben je nog zo suf, zo te neer geslagen: wanneer iemand jou niet laat 

vallen, jou opbeurt, dan blijf je leven. Die Jezus deed dat bij zijn 

vrienden.  

 

Wij mogen het doen bij onze tochtgenoten: tot leven wekken. Wij 

kunnen dat doen, allemaal, door verder te kijken, over de rand heen, 

over de grens heen van de dood. Met Pasen ontsteken we een nieuwe 

paaskaars. Wat geweldig, wanneer bij dat ontsteken van dat nieuwe 

licht ieder van ons het gevoel kan hebben dat dit nieuwe licht, nieuw 

leven, nieuwe liefde door onze botten mag tintelen, telkens nieuw, 

nieuw leven: nieuw met zin en perspectief in het leven staan en met de 

H. Ireneus mogen uitroepen: Gloria Dei, vivens homo: de glorie van 

God, dat is een mens die leeft! 

 

En leven dat is: je tot over de grens van de dood heen bemind weten 

door God, om daardoor ook zelf liefde te kunnen zijn! 

 

 

Geloofsbelijdenis  

 

Spreken we samen ons geloof uit in onze God van leven die trouw is tot 

in eeuwigheid. 
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Ik geloof in God,  Schepper van hemel en aarde. 

 

Ik geloof ook dat God zijn schepping aan ons, mensen, heeft 

toevertrouwd opdat wij zijn werk zouden voortzetten en deze 

aarde voor alle mensen bewoonbaar zouden maken. 

 

Ik geloof in Jezus Christus, de Verlosser van de wereld. 

 

Ik geloof dat wij uitgenodigd worden om mee te werken aan de 

bevrijding van de mens, aan de opbouw van een betere wereld, 

door ons in te zetten voor meer levenskansen voor iedereen en om 

Christus' werk verder te zetten. 

 

Ik geloof in de Heilige Geest die de mensen tot eenheid wil brengen 

in één grote gemeenschap. 

 

Ik geloof ook dat ik persoonlijk word aangesproken om aan deze 

gemeenschap mee te werken, samen met alle mensen van goede 

wil. Amen. 

 

Voorbeden 

 

Onze God is een God van leven. In alle situaties die onomkeerbaar 

dood lijken, roept Hij ons toe: kom naar buiten en laat je windsels 

losmaken. Daarom willen we bidden:  

 

Voor allen die zich verlamd voelen bij het zien van wat mensen 

elkaar en de planeet aandoen. Dat ze nieuwe adem vinden, hun 

dromen delen en met de moed in beide handen herbeginnen met het 

herstel van relaties en het genezen van onze gewonde wereld.  

Laten wij bidden. 
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Voor allen die moeten leven met dodende blikken of opmerkingen 

omwille van hun geloof, huidskleur of geaardheid. Dat ze nieuw 

leven en nieuwe toekomst zien door ontmoetingen en een gedeeld 

geloof in een wereld waar iedereen meetelt. Laten wij bidden.  

 

Voor onszelf die soms levend begraven zijn onder de vele nutteloze 

spullen die onze aandacht opeisen. Dat de consumptiecultuur ons 

leven niet stuurt en overneemt. Dat we ons bevrijden van alle dood 

gewicht. Dat we vreugde vinden in gedeelde tijd, gedeelde inzet en 

gedeeld leven. Laten wij bidden. 

 

Onze Vader  

 

Laten wij nu samen het gebed bidden tot God, onze Vader, het gebed 

dat ons als christenen over de hele wereld met elkaar verbindt. 

 

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw 

rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze 

schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en 

breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 

 

Vredeswens  

 

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.  
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Bezinning  

 

Steeds opnieuw horen wij Uw stem: 

‘Kom eruit, verlaat het graf, 

kom in het leven staan, 

wees niet langer vervreemd van jezelf, 

wees mens tussen de mensen.’ 

 

Gij doet ons steeds opnieuw verstaan 

dat we niet geschapen zijn  

om elke dag te bewijzen dat we de beste zijn, 

of om elke dag het knagen te voelen  

van een onbevredigde zelfzucht. 

 

Gij laat ons ervaren dat we  

door over anderen te willen heersen, 

zelf geschonden mensen worden, 

vernederd tot in het diepst van ons hart. 

 

Hou niet op ons tot leven te wekken, 

onze verdorde beenderen bij mekaar te roepen 

en ze nieuwe adem in te blazen. 

 

Maak dat we ongehoorzaam worden  

aan de machten die de wereld voortdrijven  

in een spiraal van vernietiging en dood. 

 

Maak ons sterk in ons streven  

naar wereldwijde solidariteit, 

zodat wij deel kunnen hebben aan uw leven  

dat geen einde heeft. 

 

(Karel Malfliet) 
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Slotgebed 

 

God, U heeft ons vandaag bemoedigd. U heeft ons getoond dat 

verandering ten goede  begint met kleine dingen.  

Scherp onze aandacht voor de kleine zaadjes van hoop en nieuw 

leven en sterk ons vertrouwen in de groeikracht ervan. 

Zo moge het zijn. 

 

Zending en zegen  

 

Moge de God van Leven ons bij de hand houden, ons oprichten uit 

alles wat ten dode is en geen toekomst biedt. 

Moge Hij, als een betrouwbare Gids, ons voorgaan op de weg van 

vrede en gerechtigheid. 

Moge die God van Leven ons zegenen:  

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

 


