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Intrede 
 
Openingslied: Hoort hoe God                   tekst: H. Jongerius 

  

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. 
  

Kruisteken: 
 
Pr: In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest. 
A: Amen. 
Pr: De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en 
 de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. 
A: En met uw Geest. 
 
Begroeting 
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Schuldbelijdenis:  
 
A: Ik belijd voor de almachtige God,  
en voor u allen,  
dat ik gezondigd heb  
in woord en gedachte,  
in doen en laten,  
door mijn schuld, door mijn schuld,  
door mijn grote schuld.  
Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd,  
alle engelen en heiligen,  
en u, broeders en zusters,  
voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
Pr: Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden 
vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 
A: Amen.  
 
Heer ontferm U:                                   Taizé 
 

Heer ontferm U. 3x 
Christus ontferm U 3x 
Heer ontferm U 3x 

 
Gebed 

 
LITURGIE VAN HET WOORD 
 
Eerste lezing: Ezechiël 37, 12-14 
 
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. 
  

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Tussenzang: O Heer God       tekst: H. Oosterhuis, muziek: A. Oomen 
  

O Heer God, erbarmend genadig lankmoedig 
rijk aan liefde rijk aan trouw 
bewarend liefde tot het duizendste geslacht. 
  

Tweede Lezing: Romeinen 8, 8-11 
 

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van 
Rome 
Broeders en zusters, zij die zelfzuchtig leven, kunnen God niet 
behagen. Maar uw bestaan wordt niet beheerst door de 
zelfgenoegzaamheid, 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 dankzij 
de gerechtigheid. 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. 
 
Lied voor het Evangelie: Laudate Omnes Gentes 
 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 

Evangelielezing: Johannes 11, 3-7.17.20-27.33b-45 
 

Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 
 volgens Johannes . 
A: Lof zij U, Christus. 
 

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 
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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 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. 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". 
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: "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. 
  

Woord van de Heer. – Wij danken God. 
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Stilte  
 

Verkondiging 
 

Geloofsbelijdenis:  
 

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; 
de verrijzenis van het lichaam; 
en het eeuwig leven. Amen. 
 
Voorbede / acclamatie:  
 
Gezegend zijt Gij van hier tot waar ter wereld, 
O, lieve God en vriend groot om ons heen, 
Die was en is en komt. 
 
Tussen de voorbeden bidden wij in stilte. 
 
EUCHARISTISCHE LITURGIE 
 

Bereiding van de gaven 
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Collecte:  
 

Ronde mandjes: voor onze geloofsgemeenschap. 
Vierkante mandjes: Vastenactie Mensen onderweg Zuid-Soedan. 
Dit jaar staat de Vastenactiecampagne in het teken van mensen die 
op de vlucht zijn voor geweld, natuurrampen of een uitzichtloos 
bestaan. We ondersteunen een project in Zuid-Soedan. 
Zie verder uitgebreide tekst achterin dit boekje. 
U kunt uw gaven ook overmaken via de App.  
Zie de QR code achterin dit boekje. 

 
Offerandelied: Tafel der armen  
                                                     tekst: H. Oosterhuis, muziek: A. Oomen 

  
Wat in stilte bloeit, 
in de luwte van tuinen, 
onder de hete zon, op de akker, 
heeft Hij bestemd voor de tafel der armen. 
  
Aardekracht, zonkracht is Hij, 
licht in mensen, 
dat wij elkaar verblijden en doen leven, 
brood van genade worden, wijn van eeuwig leven. 
  
Maar wie niets hebben, 
wie zal hen hieraan deelgeven? 
En die in weelde zwelgen en van niets weten, 
wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen? 
  
Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen? 
Hij die alles zal zijn in allen, 
heeft ons bestemd om, 
aarde, jouw aanschijn te vernieuwen. 
  
Pr: Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan  
      worden door God, de almachtige Vader. 
A: Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer  
      van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk. 
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Gebed over de gaven 
 

Het Eucharistisch gebed 
 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Verheft uw hart. 
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Pr: Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 
A:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 
Prefatie: 5e zondag van de veertigdagentijd 

 

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:  
 
Heilig, Heilig, Heilig de Heer Sabaoth. 
Vol zijn Hemel en aarde van Uw glorie. 
Hosanna, Hosanna in de hoge. 
Gezegend Hij die komt in naam van de Heer. 
Hosanna in de hoge. 
  
Eucharistisch gebed: VIII 
 

U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus 
Christus, uw Zoon, die in uw naam gekomen is. Hij is uw woord dat 
ons, mensen, redt, de hand die Gij zondaars reikt, de weg 
waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden. 
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God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden afgewend, 
hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt Gij 
overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot U bekeren, en 
elkander beminnen. 
  
Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht, 
en vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige 
Geest, nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. 
  
Want voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam Hij 
tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende U, 
brak het brood, en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: 
"Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam, dat voor u 
gegeven wordt." 
  
Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw 
liefde, vol ontferming, reikte de beker aan zijn leerlingen, en sprak: 
"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 
voor alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft 
dit doen om Mij te gedenken." 
  
Verkondigen wij het mysterie van het geloof. 
  
Als wij dan eten van dit brood, en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
  
Heer, onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde 
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis, en bieden 
wij U aan wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen 
verzoening. 
  
Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan, tezamen met uw 
Zoon, en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze 
Geest verwijderen wat scheiding brengt. 
  
Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap met Franciscus, onze 
paus, en Willem, onze bisschop, met alle bisschoppen, en met 
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geheel uw volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid 
onder de mensen, en tot instrument van uw vrede. Gij hebt ons hier 
bijeengebracht aan de tafel van uw Zoon, samen met de heilige 
maagd en moeder van God, Maria, en met alle heiligen. Breng zo 
de mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle rassen en 
talen, om in eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige 
verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van uw vrede. Door 
Christus, onze 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 
 

Gebed des Heren: Onze Vader   
 
A. 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.    
 
Pr. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen 
zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij 
uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze 
Verlosser Jezus Christus.  
 
A.  Want van U is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in 
eeuwigheid.  
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Vredesritus 
 

Breken van het brood 
 
Lam Gods:  

 
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: 
 
Pr: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 
    Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 
A: Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt,  
     maar spréék en ik zal gezond worden. 
 
Lied tijdens de communie: Lied uit de ballingschap 
                                                                      tekst: G. Swüste, muziek: P. Valk 
  

Aan stromen van Babel. Ver van huis op vreemde grond. 
Daar zaten wij en huilden. 
  

Wij dachten aan Jou, Sion, Stad van de Vrede, wij konden 
alleen maar denken aan Jou. 
  

Ze vroegen: "Zing toch voor ons, speel dan je lied. 
Zing voor ons over de Stad van de vrede". 
  

Hou zouden wij dat kunnen, zingen voor onze God. 
Ver weg in een wildvreemd land? 
  

Jouw naam vergeten, dat zou mijn dood zijn. 
Leven zonder Jou is Leven zonder grond. 
  

God laat zien je kracht, houdt ons vast, verzamel ons mensen. 
In Jouw stad: dan zijn wij thuis. 
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Gebed na de communie 
 

SLOTRITEN 
 
Zegen en wegzending:    (allen gaan staan) 

 
Pr: De Heer zij met u. 
A: En met uw geest. 
Pr: Zegene u de almachtige God, de Vader,  
 de Zoon en de heilige Geest. 
A: Amen. 
Pr: Gaat allen heen in vrede. 
A: Wij danken God. 
 
Slotlied: Ga met God   

              tekst: J. Rankin, muziek: R. Vaughan Willliam, vertaling: G. Landman 
  
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
in zijn liefde je bewaren 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
  
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
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Collecte: 
 
GEBRUIK GRATIS WIFI IN DIT KERKGEBOUW  
Wifi naam: gast rk kerk    Wachtwoord: 1234567890  
 

                                    

 
 
 
 
 
Voor eigen parochie                                Voor goede doel 

 
Mensen onderweg 
 
Sinds december 2013 hebben gewelddadige conflicten miljoenen 
mensen in Zuid-Soedan op de vlucht gejaagd. Een op de drie inwoners 
moest zijn huis ontvluchten. Naar schatting zijn het er 4,5 miljoen, 
waarvan bijna 90% vrouwen en kinderen. Veel mensen zijn naar 
buurlanden Ethiopië, Oeganda en Congo gevlucht (ongeveer 2,5 
miljoen), maar een deel (2 miljoen) bleef in Zuid-Soedan. Naar schatting 
400.000 mensen werden gedood sinds de oorlog uitbrak. 

In 2021 waren ongeveer 8,3 miljoen mensen in Zuid-Soedan in nood: ze 
hadden onvoldoende voedsel en water ter beschikking. Hoewel de 
burgeroorlog formeel is beëindigd, is het geweld nog niet voorbij: lokale 
groepen zaaien nog steeds dood en verderf in veel gebieden. 

Het project dat we steunen, richt zich op kwetsbare groepen 
ontheemden, op remigranten en op andere kwetsbare groepen, zoals 
ouderen. In grote delen van Zuid-Soedan is het ecosysteem erg fragiel. 
De deelnemers worden daarom getraind in de principes van agro-
ecologie en duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat 1500 
corporatieleden voldoende voedsel voor hun familie kunnen verbouwen 
én voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door 
samen op te trekken, vormen de boeren een sterkere 
onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen. 
 

VASTENACTIE HOUTEN OLV Ten Hemelopneming, 
Loerikseweg 12, 3991 AD Houten 
ING: NL75INGB0000582707 
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Hongerdoek 'De weg naar de Ander' 

 

 

 

OVERWEGING BIJ DE HONGERDOEK 
 
Kijken we vandaag naar de hele hongerdoek. Het is het verhaal van 
God met de mensen. Door de fouten van de mensen kwam God in 
het midden van de heilsgeschiedenis naar ons toe. Hij begon iets 
nieuws. Door de komst van Jezus werd de relatie tussen God en de 
mensen hersteld. Hij doorbrak grenzen door mensen niet buitenspel 
te zetten maar erbij te halen. Hij sprak met mensen ongeacht hun 
afkomst en hun huidskleur en geloof. Zijn overgave aan het kruis 
bracht verlossing en bevrijding. In Hem zijn wij allen één. We 
worden opgeroepen Zijn weg te gaan. Niemand buitenspel te zetten 
en door het gaan van wegen van soberheid, spiritualiteit en 
solidariteit te werken aan bevrijding en kansen op ontwikkeling van 
anderen. De hongerdoek vertelt ons dat verhaal. 
 
 
Vieringen komend weekend 
 
Zo. 2 april   9.30 uur Kidskerk 

 
 

  11.00 uur Palmpasen 
Eucharistieviering m.m.v. St. Caeciliakoor 
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Mededelingen: 
 
Palmpasenstokken maken 
 

Op zondag 2 april a.s. is het Palmpasen en dan gaan we na de 
kinderviering van 9.30 uur Palmpasenstokken maken. 

Men dient zich hiervoor aan te melden via houten@pj23.nl 
 
10 sporen naar de toekomst 

Op maandag 27 maart komt Leo Fijen spreken over zijn ideeën hoe 
we onze geloofsgemeenschap kunnen versterken. Over hoe we als 
lokale kerk gastvrij en uitnodigend kunnen zijn. 

U bent welkom van af kwart voor acht, de lezing zelf begint om 
20.00 uur en is hier in onze pastorie. Meer informatie vindt u in 
Open Venster op blz. 18 of op de website van de parochie 
(www.pj23.nl).  
We vinden het fijn als u zich van te voren opgeeft 
via wegvangeloven@gmail.com  
 
Koffiedrinken 
 
Iedere woensdag is er van 10.00 uur tot 12.00 uur een gezellige 
koffieochtend in de dagkapel.  
U bent van harte hierbij uitgenodigd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Dit boekje kunt u meenemen                      
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