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OPENINGSLIED: Hoort hoe God        GvL 619 
(c. 1-3-10-12-13) 

Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij zijn belofte houdt, 
die de mens van den beginne 
adem geeft en gaande houdt. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij onze Schepper is, 
die ons maakt tot zijn getuigen 
dragers van zijn beeltenis. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij van zich spreken laat 
die bij monde van profeten 
met ons is in woord en daad. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe Hij ons een Dienaar zond 
die met liefde als zijn wapen 
ons voorgoed aan zich verbond. 
 
Hoort hoe God met mensen omgaat, 
hoe wij Hem ter harte gaan 
die ook hier tot ons zal spreken 
als wij vragen naar zijn Naam. 
 
OPENINGSRITUS  
In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. 
Amen. 
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De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de 
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
En met uw geest. 
 
GEBED OM VERGEVING                GvL 709 
Broeders en zusters, In deze veertigdagentijd roept God ons op 
om ons met Hem te verzoenen en te zorgen dat wij zijn genade niet 
tevergeefs ontvangen. Belijden wij daarom onze schuld. 
 
Heer, die onze toevlucht zijt, ons redt en ons bijstaat in iedere nood, 
ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, die de dood hebt vernietigd en door het evangelie 
onvergankelijk leven deed aanlichten, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, die in uw goedheid ons zondaars de weg wijst, ontferm U over 
ons. 
Heer, ontferm U over ons. 
 
OPENINGSGEBED 
 
EERSTE LEZING: Uit het boek Ezechiël 37, 12-14 
Zo spreekt God de Heer: "Ik ga uw graven openen; in massa's zal Ik u 
uit uw graven wegvoeren en u brengen naar de grond van Israël. En 
wanneer Ik dan uw graven geopend heb en u in massa's zal hebben 
weggevoerd uit uw graven, zult gij weten dat Ik de Heer ben. Mijn 
geest zal Ik over u uitstorten en gij zult leven; Ik zal u vestigen op uw 
eigen grond en gij zult weten dat Ik de Heer ben: Wat Ik zeg, dat 
volbreng Ik!" Zo luidt de godsspraak van de Heer. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
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TUSSENZANG: Het lied van de oproep ten leven       GvL 615 
Het mensenvolk dat in het duister leeft 
zal eenmaal een groot licht aanschouwen. 
Er is een God die ons geroepen heeft 
er is een woord dat wij vertrouwen. 
Door de wolken zal Hij breken 
uit de heem’len zal Hij spreken. 
Stem van God die ons geroepen heeft 
o, woord van God dat wij vertrouwen. 
 
De stem van God die door de wolken breekt, 
roept alle mensen bij hun namen. 
Dat woord van God dat in de wereld spreekt, 
geeft alle mensen nieuwe namen. 
Woord van God dat ons bejegent, 
die ons met uw adem zegent, 
Gij die alle harten openbreekt 
roep alle doden bij hun namen. 
 
Die vriend van Jezus die gestoren is, 
moet dagenlang in ’t donker wachten. 
Een dode slapend in zijn duisternis, 
Heer, God, wat laat Gij op U wachten. 
Maar een stem roept: kom naar buiten! 
Jezus’ stem is niet te stuiten. 
Jezus zelf is de verrijzenis, 
o woord van God dat wij verwachten. 
 
De stem van God was in de dood verstomd, 
o Heer, belijd ons voor uw Vader. 
De Zoon van God lag in de dode grond 
o Heer, belijd ons voor uw Vader. 
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Door de mensen dood gezwegen, 
heeft Hij macht van God gekregen. 
Woord van God, Gij zijt ons nieuw verbond, 
o Heer, belijd ons voor uw Vader. 
 
Het mensenvolk moet in het duister zijn, 
maar in Gods woord is licht en leven. 
De harde aarde zal ons leven zijn, 
want God heeft ons zijn woord gegeven. 
Stem van God, roep onze namen, 
roep ons uit de dood te samen. 
Op uw woord zullen wij eeuwig zijn; 
schenk ons uw licht, uw leven. Amen. 
 
TWEEDE LEZING: Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de 
christenen van Rome 8, 8-11 
Broeders en zusters, Zij die zelfzuchtig leven, kunnen God niet 
behagen. Maar uw bestaan wordt niet beheerst door de zelfgenoeg- 
zaamheid, maar 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 wel uw lichaam door de zonde de 
dood gewijd, maar uw geest lééft, En als de Geest van God 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. 
Woord van de Heer – Wij danken God 
 
VERS VOOR HET EVANGELIE Joh. 11, 25a en 26 
Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt de Heer, wie in Mij gelooft zal 
leven in eeuwigheid. 
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EVANGELIE: Uit heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens 
Johannes 11, 1-45  
In die tijd was er iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp 
van Maria en haar zuster Marta. Maria was de vrouw die de Heer met 
geurige olie had gezalfd en zijn voeten met haar haren had 
afgedroogd. De zieke Lazarus was haar broer. De zusters van Lazarus 
stuurden Jezus de 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 Lazarus ziek was, bleef Hij weliswaar nog twee 
dagen ter plaatse, maar daarna zei Hij tot zijn leerlingen: "Laat ons 
weer naar Judea gaan." De leerlingen zeiden: "Rabbi, nog pas 
probeerden de Joden U te stenigen en gaat Gij er nu weer heen?" 
Jezus antwoordde: "Heeft de dag geen twaalf uren? Overdag kan 
iemand gaan zonder zich te stoten, omdat hij het licht van deze wereld 
ziet. Maar gaat iemand 's nachts dan stoot hij zich, omdat het licht niet 
in hem is." Zo sprak Hij. En Hij voegde er aan toe: "Onze vriend Lazarus 
is ingeslapen, maar Ik ga er heen om hem te wekken." Zijn leerlingen 
merkten op: "Heer, als hij slaapt, zal hij beter worden." Jezus had 
echter van zijn dood gesproken, terwijl zij meenden dat Hij over de 
rust van de slaap sprak. Daarom zei Jezus hun toen ronduit: "Lazarus is 
gestorven, en omwille van u verheug Ik Mij dat Ik er niet was, opdat gij 
moogt geloven. Maar laat ons naar hem toegaan." Toen zei Tomas, 
bijgenaamd Didymus, tot zijn medeleerlingen: "Laten ook wij gaan om 
met Hem te sterven.") Bij zijn aankomst bevond Jezus dat Lazarus al 
vier dagen in het graf lag. Betanië nu was dichtbij Jeruzalem, op een 
afstand van ongeveer drie kilometer. Vele Joden waren dan ook naar 
Marta en Maria gekomen om hen te troosten over het verlies van hun 
broer. Zodra Marta hoorde dat Jezus op komst was, ging zij Hem 
tegemoet; Maria echter bleef thuis. Marta zei tot Jezus: "Heer, als Gij 
hier waart geweest, zou mijn broer niet gestorven zijn.  
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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." Na deze woorden ging zij haar zuster Maria roepen en 
zei zachtjes: "De Meester is er en vraagt naar je." Zodra Maria dit 
hoorde, stond zij vlug op en ging naar Hem toe. Jezus was nog niet in 
het dorp aangekomen, maar bevond zich nog op de plaats waar Marta 
Hem ontmoet had. Toen de Joden die met Maria in huis waren om 
haar te troosten, haar plotseling zagen opstaan en weggaan, volgden 
zij haar in de mening dat zij naar het graf ging om daar te wenen. Toen 
Maria op de plaats kwam waar Jezus zich bevond, viel zij Hem te voet 
zodra zij Hem zag en zei: "Heer, als Gij hier waart geweest zou mijn 
broer niet gestorven zijn." Toen Jezus haar zag wenen, en eveneens de 
Joden die met haar waren meegekomen, doorliep Hem een huivering 
en diep ontroerd sprak Jezus: “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.” Maar sommigen 
onder hen zeiden: “Kon Hij, die de ogen van een blinde opende, 
ook niet maken dat deze niet stierf?” Bij het graf gekomen, overviel 
Jezus opnieuw een huivering. Het was een rotsgraf en er lag een 
steen voor. Jezus zei: “Neem de steen weg.” Marta, de zuster van de 
gestorvene, zei Hem: “Hij riekt al, want het is reeds de vierde dag.” 
Jezus gaf haar ten antwoord: “Zei Ik u niet, dat als gij gelooft, ge 
Gods heerlijkheid zult zien?” Toen namen ze 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.” 
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Na deze woorden riep Hij met luide stem: “Lazarus, kom naar 
buiten!”  De gestorvene kwam naar buiten, voeten en handen met 
zwachtels gebonden 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. 
Woord van de Heer – Wij danken God 

 
ACCLAMATIE: U komt de lof toe         GvL 265 
U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o 
Heilige Geest in alle eeuwen der eeuwen. 
 
OVERWEGING 
 
GELOOFSBELIJDENIS      GvL 722 
Ik geloof in God, de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde. 
En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
die nedergedaald is ter helle, 
de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgestegen is ten hemel, 
zit aan de rechterhand van God, 
de almachtige Vader, 
vandaar zal hij komen oordelen, 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
de heilige katholieke kerk, 
de gemeenschap van de heiligen; 
de vergeving van de zonden; 
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de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven.  
Amen. 

 
VOORBEDE 
 
COLLECTE – KLAARMAKEN VAN DE TAFEL 
De St. Bonifatiusparochie is een bloeiende veelkleurige parochie met veel 
vrijwilligers en een grote betrokkenheid. Maar ondanks die positieve feiten is er 
ook een grote geldnood. Wilt u helpen deze nood een klein beetje te lenigen? 
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per 
overschrijving over te maken op bankrekening: 
NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Bonifatius o.v.v. collectegeld.  

           
U kunt gebruik maken van deze QR codes d.m.v. uw bank app of de GIVT-app. 
Hiervoor mijn dank. Pastoor Sandor Koppers 

 
Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden 
door God, de almachtige Vader. 
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer 
van zijn Naam, en tot welzijn van ons en van heel zijn heilige Kerk. 
 
GEBED OVER DE GAVEN 
 
De Heer zij met u. 
En met uw geest. 
Verheft uw hart. 
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Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw 
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken altijd 
en overal, door Christus onze Heer. Hij heeft zich een waarachtig 
mens getoond toen Hij, diep ontroerd, weende om Lazarus, zijn 
vriend, maar ook God van eeuwigheid toen Hij hem deed opstaan uit 
het graf. Met zijn volk begaan brengt Hij ons allen door zijn 
paasmysterie tot het nieuwe leven. Door wie de engelen, die eeuwig 
staan voor uw troon, U vol vreugde aanbidden, koning in majesteit. 
Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken U – 
en dat ook onze hulde wordt gehoord als U ter eer dit lied wordt 
aangeheven: Heilig.            GvL 291 
Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten! 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. 
Hosanna in den hoge. 
 
Wij vragen u te gaan staan of knielen. 
 
EUCHARISTISCH GEBED         GvL 733 
Van in den beginne brengt Gij tot stand wat goed is voor de mens 
om hem te heiligen zoals Gij heilig zijt. Zie naar uw volk dat hier 
verzameld is, en zend de kracht van uw heilige Geest. Maak deze 
offergaven voor ons tot het Lichaam en Bloed van uw Zoon, uw 
welbeminde, Jezus Christus, in wie ook wij uw kinderen zijn. 
Toen wij verloren waren en niet in staat U naderbij te komen, hebt 
Gij nog het meest getoond hoezeer Gij ons bemint: uw Zoon, de 
enige Gerechte, heeft zich overgeleverd in onze handen;  
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Hij werd genageld aan een kruis. Daar heeft Hij met wijd gestrekte 
armen het onverwoestbaar teken opgericht van het verbond tussen 
de hemel en de aarde. 
 
Maar vooraleer dat alles te volbrengen heeft Hij het paasmaal willen 
vieren, te midden van zijn leerlingen. Aan tafel nam Hij het brood, 
sprak de zegen en het dankgebed; toen brak Hij het en gaf het aan 
de zijnen, terwijl Hij zei: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is 
mijn Lichaam, dat voor u gegeven wordt. 
 
Aan het einde van dit laatste avondmaal, wel wetend dat Hij alles 
zou verzoenen door zijn bloed op het kruis, nam Hij de beker wijn, 
sprak opnieuw het dankgebed, liet hem rondgaan bij zijn vrienden 
terwijl Hij zei: Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is 
de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed 
dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de 
zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken. 
 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
 
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Wij gaan nu allen zitten. 
 
Terwijl wij Jezus Christus gedenken, ons paaslam en onze 
uiteindelijke vrede; terwijl wij zijn dood en opstanding vieren en 
uitzien naar de gezegende dag waarop Hij zal wederkomen om onze 
vreugde te voltooien, bieden wij U, waarachtige en getrouwe God, 
het offer aan waardoor de mensheid in uw vriendschap is hersteld. 
Algoede Vader, zie met liefde neer op allen die Gij naar U toetrekt. 
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Gij laat hen delen in het éne offer van Christus; dat zij één lichaam 
worden, gaaf en onverdeeld, door de kracht van de Geest. 
 
Houd ons allen bijeen in één gemeenschap van geest en hart, samen 
met onze paus Franciscus, en onze bisschop Johannes. Help ons mee 
te werken aan de komst van uw koninkrijk tot de dag komt en het 
uur waarop wij voor U zullen verschijnen. Geef ons dan een plaats 
met al uw heiligen in de hemel, aan de zijde van de maagd Maria en 
van de apostelen, verenigd ook met onze broeders en zusters die wij 
hebben toevertrouwd aan uw barmhartigheid, toen zij van ons zijn 
heengegaan. Vanuit de vreugde om die nieuwe schepping, voorgoed 
gevrijwaard van de dood, zullen wij in waarheid mogen aanheffen 
het lied van dank van de verrezen Heer. 
 
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer 
onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier 
en nu en tot in eeuwigheid. Amen. 
 
COMMUNIERITUS 
Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons 
gegeven heeft: 
 
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. 
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Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, 
dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, 
en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van 
Jezus, Messias, uw Zoon. 
 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid.  Amen. 
 
Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik 
u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op het geloof 
van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons 
één. Gij, die leeft in eeuwigheid.  
Amen. 
 
De vrede des Heren zij altijd met u. 
En met uw geest. 
 
Wenst elkaar de vrede. 
 
LAM GODS           GvL 331 
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.  
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede. 
 
COMMUNIE 
Voor een goede doorloop vragen wij u om ook als u niet ter communie gaat,  
wel mee naar voren te gaan. Als u uw handen voor de borst kruist, ontvangt u dan 
de zegen.  
 
COMMUNIELIED: Midden in de dood       GvL 496 
Midden in de dood zijn wij in het leven, 
want Eén breekt het brood om met ons te leven  
midden in de dood. 
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Dood is in ons bloed, dood voor onze ogen, 
maar Hij geeft ons moed, dat wij leven mogen, 
met de dood in ’t bloed. 
 
Dat wij uit de dood opstaan om te leven, 
etend van het brood dat Hij heeft gegeven 
midden in de dood. 
 
Lamp voor onze voet, licht voor onze ogen, 
geef ons levensmoed met de dood voor ogen, 
met de dood in ’t bloed. 
 
Jezus, uit de dood, opgestaan tot leven, 
wees voor ons het brood, dat wij in U leven 
midden in de dood. 
 
Wees voor ons de wijn, dat wij van U drinken, 
wees voor ons de pijn, dat wij in U zinken, 
dat wij in U zijn. 
 
GEBED NA DE COMMUNIE 
 
MEDEDELINGEN - ZEGEN 
 
SLOTLIED: Lied van de opstanding        GvL 591 
De steppe zal bloeien. De steppe zal lachen en juichen. 
De rotsen die staan vanaf de dagen der schepping, 
staan vol water, maar dicht, de rotsen gaan open. 
Het water zal stromen, het water zal tintelen, stralen, 
dorstigen komen en drinken. 
De steppe zal drinken, de steppe zal bloeien, 
de steppe zal lachen en juichen. 
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De ballingen keren, zij keren met blinkende schoven. 
Die gingen in rouw tot aan de einden der aarde, 
één voor één en voorgoed, die keren in stoeten. 
Als beken vol water, als beken vol toesnellend water, 
schietend omlaag van de bergen, als lachen en juichen. 
Die zaaiden in tranen, die keren met lachen en juichen. 
 
De dode zal leven, de dode zal horen: nu leven. 
Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:  
dode, dode, sta op, het licht van de morgen. 
Een hand zal ons wenken, een stem zal ons roepen: Ik open 
hemel en aarde en afgrond en wij zullen horen 
en wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven. 
 
 


