
VIJFDE ZONDAG VAN DE VASTEN 

Openingsgebed 
Laat ons bidden. Heer onze God, uit liefde tot de wereld heeft uw Zoon 
zich aan de dood overgeleverd. Wij bidden U: geef ons uw hulp om, naar 
zijn voorbeeld, blijmoedig een leven van liefde te leiden. Door de Heer en 
de Vrouwe. Amen. 

Eerste Lezing (Rom 8, 8-11) 

LECTOR: Lezing genomen uit het geestelijk erfgoed van de mensheid. 
ALLEN: Vanaf den beginne bereidt de hemel de komst voor van het 

Koninkrijk. 
LECTOR: Vandaag een fragment uit de Brief van de Apostel Paulus aan 

de Romeinen. Er staat geschreven:  

 Broeders, zij die volgens het vlees leven, kunnen God niet behagen. 
Maar uw bestaan wordt niet beheerst door het vlees, doch door de Geest, 
omdat de Geest van God in u woont. Zou iemand de Geest van Christus 
niet hebben, dan behoort hij Hem niet toe. Als Christus in u is, blijft uw 
lichaam wel door de zonde de dood gewijd, maar uw geest leeft, dankzij 
de gerechtigheid. En als de Geest van Hem die Jezus van de doden heeft 
opgewekt, in u woont, zal Hij die Christus Jezus van de doden heeft doen 
opstaan, ook uw sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht 
van zijn Geest, die in u verblijft. 

 - Dit was een fragment uit de Brief van de Apostel Paulus aan de 
Romeinen. Wij danken God. 

Tussenzang (Ps 129)  

R./ De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. 

Uit de diepte roep ik, Heer, 
luister naar mijn stem; 
wil aandachtig horen 
naar mijn smeekgebed. R./ 

Als Gij zonden blijft gedenken, 
Heer, wie houdt dan stand? 
Maar bij U vind ik vergeving, 
daarom zoekt mijn hart naar U. R./ 



Op de Heer stel ik mijn hoop, 
op zijn woord vertrouw ik. 
Gretig zie ik naar Hem uit 
meer dan wachters naar de ochtend. R./ 

De Heer is steeds barmhartig, 
zijn genade onbeperkt. 
Hij zal Israël verlossen 
van zijn ongerechtigheid. R./ 

Tweede Lezing (Joh 11, 3-7.17.20-27.33b-36.38-39a.41-45) 

ACCLAMATIE: Eer en lof zij U, Christus. Ik ben de verrijzenis en het leven. 
Wie in mij gelooft zal niet sterven. Eer en lof zij U, Christus. 

PRIESTER:  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes. 

ALLEN:       Lof zij U, Christus. 

 In die tijd stuurden Marta en Maria, de twee zusters van Lazarus aan 
Jezus deze boodschap: “Heer, hij die Gij liefhebt, is ziek.” Toen Jezus dit 
hoorde, zei Hij: “Deze ziekte voert niet tot de dood, maar is om Gods 
glorie, opdat de Zoon Gods er door verheerlijkt moge worden.” Jezus hield 
veel van Marta, haar zuster en Lazarus. Toen Hij dan ook hoorde dat hij 
ziek was, bleef Hij weliswaar nog twee dagen ter plaatse, maar daarna zei 
Hij tot zijn leerlingen: “Laat ons weer naar Judea gaan.” 

 Bij zijn aankomst bevond Jezus dat Lazarus al vier dagen in het graf 
lag. Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was, ging zij Hem tegemoet; 
Maria echter bleef thuis. Marta zei tot Jezus: “Heer, als Gij hier was 
geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik, dat wat 
Gij ook aan God vraagt, God het U zal geven.” Jezus zei tot haar: “Uw 
broer zal verrijzen.” Marta antwoordde: “Ik weet dat hij zal verrijzen bij de 
verrijzenis op de laatste dag.” Jezus zei haar: “Ik ben de verrijzenis en het 
leven. Wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en ieder die 
leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven. Gelooft gij dit?” Zij 
zei tot Hem: “Ja, Heer ik geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon Gods, 
die in de wereld komt.”  



 Een huivering doorliep Jezus en diep ontroerd sprak Hij: “Waar hebt 
gij hem neergelegd?” Zij zeiden Hem: “Kom en zie, Heer.” Jezus begon te 
wenen, zodat de Joden zeiden: “Zie eens hoe Hij van hem hield.”  

 Bij het graf gekomen overviel Jezus opnieuw een huivering. Het was 
een rotsgraf en er lag een steen voor. Jezus zei: “Neemt de steen weg.” 
Toen namen zij de steen weg. Jezus sloeg de ogen ten hemel en sprak: 
“Vader, Ik dank U dat Gij Mij verhoord hebt. Ik wist wel, dat Gij Mij altijd 
verhoort, maar omwille van het volk rondom Mij heb Ik dit gezegd, opdat 
zij mogen geloven, dat Gij Mij gezonden hebt.” Na deze woorden riep Hij 
met luide stem: “Lazarus, kom naar buiten!” De gestorvene kwam naar 
buiten, voeten en handen met zwachtels omwonden en met een 
zweetdoek om zijn gezicht. Jezus beval hun: “Maakt hem los en laat hem 
gaan.” Vele Joden, die naar Maria waren gekomen en zagen wat Hij 
gedaan had, geloofden in Hem. 

 - Zo spreekt de Heer. R/ Wij danken God. 

Derde Lezing (V, p. 211-212) 

ACCLAMATIE: Van de Heer tot de Vrouwe: één liefde, één mysterie, één 
Koninkrijk om heel de Schepping te leiden naar God. 

MOEDER:  Verkondiging uit de werken van de Vrouwe. 

ALLEN: Het woord van de Vrouwe is woord van Waarheid. 

 In Leven uit Liefde schrijft Marie-Paule: 

 Het is nodig om elke dag de ziel te ondersteunen die aan het eind van 
haar krachten is en ermee in te stemmen om met haar de last te dragen 
die ze op mijn schouders legt, als ze mij in kennis stelt van haar 
moeilijkheden. 

 Het is nodig om het vertrouwen te herstellen van iemand die gelooft 
dat alles somber is; om de ziel die twijfelt, gerust te stellen; om de 
zwaarte van het morele leed te delen; om de ziel te begrijpen die in 
duisternis is ondergedompeld; om in te grijpen als iemand schreeuwt om 
hulp in zijn wanhoop en die het voornemen heeft om zichzelf van het 
leven te benemen. Het is nodig om vrede te brengen aan de ziel die 
verdwaald is door haar de weg naar de biechtstoel te wijzen. 



 Het is nodig om de ziel lief te hebben die enkel wordt geminacht. Het 
is nodig om een ziel te bevestigen die op de goede weg is wanneer ze zich 
beklemd voelt door gevoelens van onwaardigheid. 

 Deze voortdurende zelfgave is niet mogelijk zonder fysieke inspanning 
en zonder moreel lijden. Als men eens wist wat ik leed wanneer ik een ziel 
zie die een beetje afwijkt... 

 Het is in veel naastenliefde en met veel nederigheid, dat ik mijn 
woorden verpak, om niet te kwetsen. Wat een bovennatuurlijke en 
diepgaande genegenheid voeg ik toe aan de woorden die ik moet 
uitspreken. God alleen kent deze kwelling. En wanneer deze ziel zich trots 
afsluit en me veracht, dan accepteer ik dit in stilte, in afwachting dat de 
zaak opklaart en de ziel tot bezinning komt en terugkeert naar de groep. 

 Geen verwijten van mijn kant en ik blijf de ziel helpen, altijd en alleen 
maar op zoek naar die welkome gelegenheid dat een ziel naar God 
opstijgt, terwijl ik mezelf zo klein, zo klein acht... 

 - Zo sprak de Vrouwe. Moge Zij voor altijd gezegend zijn. 

Gebed over de gaven 
Almachtige God, verhoor ons gebed en laat dit offer er toe bijdragen dat 
uw dienaren gereinigd worden, die Gij hebt ingewijd in de kennis van het 
christelijk geloof. Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 

Communietekst (Joh 11, 26) 
LECTOR: Dit zegt de Heer: “Ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in 

eeuwigheid niet sterven.”  

Gebed na de communie 
Laat ons bidden. Almachtige God, wij vragen U: laat ons ledematen blijven 
van Hem, die ons doet delen in zijn Lichaam en Bloed: Christus onze Heer. 
Door de Heer en de Vrouwe. Amen. 


