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26 maart 2023, Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, 
 

Zusters en broeders, op de vijfde zondag gaat het over de begrippen dood en leven. We mogen 

dan denken aan Lazarus die wordt opgewekt uit het graf. Maar we horen ook over het Joodse volk 

dat in een doodse ballingschap is. In onze parochies spelen ook andere thema’s. We richten onze 

ogen op de Vastenactie, waarbij een mooi verhaal over dood en leven wordt verteld.  
De Eucharistieviering uit de Annakapel in Molenschot wordt op zaterdag 25 maart om 19.00 

uur uitgezonden via een livestream en op zondag 26 maart om 10.00 uur via HalloGilzeRijen. 

 

Gebed 
Goede God, we komen aan het einde van de winterperiode 

en willen U danken dat we als parochie te gast mochten zijn  
bij de Zusters Franciscanessen.  

We danken voor hun gastvrijheid en inspiratie.  
We danken U voor de sfeer en de warmte  

die de kerkgangers mochten ontvangen in de Annakapel.  
En ook voor de samenkomsten in Rijen danken we U.  

Het was er af en toe wel erg koud, maar er waren mooie vieringen  
en velen zijn, ondanks de kou, toch gekomen. 

God, wees bij uw kerk en leid ons op onze tocht naar de toekomst. 
 

Lezing uit het boek Ezechiël 

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. 

 

Lezing uit het Evangelie 

In die tijd was er iemand ziek, een zekere Lazarus uit Bethanië, het dorp van Maria en haar zuster 

Marta. De zusters van Lazarus stuurden Jezus de boodschap: Heer, hij die Gij lief hebt, is ziek. 

Toen Jezus dit hoorde, zei Hij: Deze ziekte voert niet tot de dood, maar is om Gods glorie, opdat 

de Zoon Gods erdoor verheerlijkt moge worden. Jezus hield veel van Marta, haar zuster en Laza-

rus. 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. Bij zijn aankomst bevond 

Jezus dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Zodra Marta hoorde, dat Jezus op weg 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. 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. 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 
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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: Neemt 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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebed om Zegen 
Zoveel mensen op zoek naar leven. 

Zoveel mensen op weg naar vrijheid. 
Waar bent U God in zoveel leed en pijn? 

In de zon die warmte brengt of in de regen die de aarde bevrucht? 
In de mens die plaats maakt voor een vluchteling? 

Of in de zorg en aandacht voor het verdriet van een naaste? 
God, zegen uw mensen op hun weg door dit leven. Amen. 

Overweging  

De Evangelist laat zien dat Jezus de Levende is, die de dood overwint. We horen over de dood 

en opwekking van Lazarus, maar ook over de omstanders die het leven gevende karakter van 

Jezus herkennen; ze zien de Levende. De eerste Lezing past de begrippen toe op het Joodse 

volk dat hun land moet verlaten.  

We mogen bij deze lezingen denken aan de Vastenactie, die ons vertelt van Awut, een vrouw 

die haar man verliest in de burgeroorlog in Zuid-Soedan. Met acht kinderen ontvlucht ze het 

geweld en maakt ze een barre tocht door het oerwoud. Soms hebben ze dagenlang geen eten 

en drinken. Bang en hongerig komen ze in Malek aan, een stadje aan de Witte Nijl. Ze worden 

met open armen ontvangen. Het weinige dat er is, wordt gedeeld. De bewoners van Malek 

geven Awut een stuk land en een lokale partner van de Vastenactie zorgt voor zaden.  

Nu plant Awut haar eigen gewassen. Al snel kan ze de steun en liefde, die ze zelf heeft ge-

kregen, doorgeven aan anderen. Zoals aan oorlogsweduwe Ajak, die met zeven kinderen in 

het dorp aankomt. Awut verwelkomt hen en geeft de familie een plek naast die van haar. 

Vanaf de eerste dag zorgt ze dat ze genoeg te eten hebben. Een verhaal over dood en leven. 

Vluchtelingen die een weg ten dode lijken te gaan, vinden het geloof om elkaar te dienen. 

Mensen reiken elkaar liefde aan en veranderen dood in leven. 

 


