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Samen staan we sterk. 
Iedere dag opnieuw gaan we op weg met jongeren en collega’s.  
Samen met hen leggen we een stukje van hun weg in persoonlijke groei af.  
In die relatie proberen we een vertrouwensband op te bouwen.  
Geïnspireerd door Gods woord en gedragen door Gods liefde  
proberen we de ander te beminnen, graag te zien, zoals hij of zij is,  
zoals hij of zij het kan, met zijn of haar beperkingen.  
Onze liefde is beperkt en werelds.  
Gods liefde is ten volle.  
Het is de liefde die ons bindt.  
Liefde beschermt de vrijheid.  
Die vrijheid schept ruimte voor autonomie,  
openheid op de wereld en nieuwe ervaringen.  
In deze veertigdagentijd worden we vanuit onze relatie  
met anderen en met de Andere uitgenodigd  
om ons verder te engageren in en voor onze samenleving.  
Klaag de onrechtvaardigheid aan en durf de ontmoeting aan te gaan  
met de mensen dichtbij en veraf die ons pad kruisen. 
 

evangeliewoorden van de vijfde zondag in de veertigdagentijd - Lazarus uit de dood opgewekt 
1 Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zus Marta woonden –  
2 dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus 
was haar broer.  
3 De zussen stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’  
4 Toen Jezus dit hoorde zei Hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van 
God geëerd zal worden.’ 
5 Jezus hield veel van Marta en haar zus, en van Lazarus.  
6 Maar toen Hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef Hij toch nog twee dagen waar Hij was.  
7 Daarna zei Hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’  
8 ‘Maar rabbi,’ protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden U stenigen, en nu wilt U daar toch weer naartoe?’  
9 Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld,  
10 maar wie ’s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.’  
11 Nadat Hij dat gezegd had zei Hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, Ik ga hem wakker maken.’  
12 De leerlingen zeiden: ‘Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer.’  
13 Zij dachten dat Hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was.  
14 Toen zei Hij hun ronduit: ‘Lazarus is gestorven,  
15 en om jullie ben Ik blij dat Ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan.’ 
16 Tomas (dat is Didymus, ‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook wij maar gaan, om met Hem te sterven.’ 
17 Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag.  
18 Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie,  
19 en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was.  
20 Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef.  
21 Marta zei tegen Jezus: ‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn.  
22 Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.’  
23 Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’  
24 ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’  
25 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft,  
26 en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’  
27 ‘Ja, Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’ 
28 Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zus Maria apart en zei: ‘De meester is er, en Hij vraagt naar je.’  
29 Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe,  
30 die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta Hem tegemoet was gekomen.  
31 Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter 
haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen. 
32 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en Hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als U hier was 
geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’  
33 Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en Hij ergerde zich. Diep bewogen  
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34 vroeg Hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’  
35 Jezus begon te huilen,  
36 en de Joden zeiden: ‘Wat heeft Hij veel van hem gehouden!’  
37 Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, Hij had nu toch ook de dood van Lazarus 
kunnen voorkomen?’  
38 Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening.  
39 Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zus van de dode, zei: ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’  
40 Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’  
41 Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog en zei: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij hebt verhoord.  
42 U verhoort Mij altijd, dat weet Ik, maar Ik zeg dit ter wille van al deze mensen hier, opdat ze zullen geloven dat U 
Mij gezonden hebt.’  
43 Daarna riep Hij luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’  
44 De dode kwam tevoorschijn, zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. 
Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’ 
45 Veel Joden die naar Maria toe gekomen waren en gezien hadden wat Jezus deed, kwamen tot geloof in Hem.  

Johannes 11, 1-45  

 
woord dat verbeeldt: wat roept deze illustratie op? 

 
 
woord dat raakt 
❖ De drie voorbije zondagen van de veertigdagentijd kwamen drie teksten aan bod uit het evangelie volgens 

Johannes. In elk van die verhalen staat een ontmoeting centraal. Jezus ontmoet een vrouw uit Samaria, een blinde 
en een overledene. Telkens volgt een uitvoerige discussie die uitmondt op een vraag: 'Geef mij levend water, 
maak dat ik zien kan, wek de dode tot leven!' Dan wordt duidelijk wie Jezus is: Hij is het levend water, het licht 
van de wereld, de verrijzenis en het leven. Water, licht en leven zijn drie belangrijke symbolen in de paasliturgie. 
In elke doopselviering komen dezelfde symbolen aan bod. Vroeger werden deze verhalen in de kerk gebruikt 
om volwassenen voor te bereiden op hun doopsel in de paasnacht. 

▪ Ken jij de datum van je doopsel? Zou het zinvol zijn om als christen ieder jaar ook de datum van je 
doopsel te gedenken, te vieren? 

▪ In de Paaswake, -viering hernieuwen we ons geloof en worden we met doopwater besprenkeld. Welke 
betekenis heeft dit voor jou? 

▪ Kwam je ooit al in contact met een catechumeen? 



Katholiek Onderwijs Vlaanderen  | 40 dagen samen  stil - sober - solidair - rechtvaardig - vertrouwen  | week vijfde zondag 40 dagen tijd 

 

woorden om van te leven - liefde laat niemand achter in de dood  (Joh 11, 1-45)  
Lazarus, de broer van Marta en Maria, is gestorven. De familie en de vrienden zijn in rouw bijeen als Jezus toekomt. 
Marta loopt Hem tegemoet en begroet Hem met een licht verwijt. Als Hij eerder was gekomen, had Hij Lazarus 
waarschijnlijk kunnen genezen. Maar tegelijk drukt ze haar vertrouwen uit. ‘Ik weet dat God U alles zal geven wat U 
vraagt.’ Waarop Jezus antwoordt dat haar broer zal opstaan uit de dood. 
  
Lazarus wordt in dit verhaal teruggehaald uit de dood door de kracht van Jezus’ woord en gebed. Hij wordt 
losgemaakt uit zijn lijkwade en kan zijn plaats in de gemeenschap weer innemen. God heeft hem doen opstaan uit 
de dood. Want liefde laat niemand achter in de dood.  
 

Hoeveel mensen in onze wereld dichtbij en veraf leven niet als doden, gevangen in armoede, geweld en uitsluiting. 
Hun familie en vrienden treuren om hun lot maar voelen zich vaak machteloos. Toch blijft er hoop in hun harten. De 
God waarin ze geloven is geen God van doden maar van levenden. Zij hebben weet van de verrijzenis van Jezus. 
Zoals Marta blijven zij erop vertrouwen dat ooit …  
 

Ook vandaag gebeurt het dat mensen opstaan uit de dood die hen gevangen houdt. Mensen worden genegeerd, 
doodgezwegen. Ze hebben geen papieren en bestaan dus niet. Ze leven vergeten in een rusthuis. Ze tellen niet mee 
omdat ze te arm zijn en geen vrienden hebben. Zeggen we niet: die stond al met één voet in het graf?  
 

Maar liefde laat niemand achter in de dood. Zij die schijnbaar dood zijn, worden tot leven gewekt door de gastvrijheid 
en solidariteit van anderen. Zij worden geroepen tot gemeenschap en mogen er weer helemaal bij horen. Zij worden 
bevrijd door handen vol zorg en door de belangeloze inzet van velen. 

Zr. Carine Devogelaere, kalender ‘40 dagen solidair en revolutionair’, vasten 2023 

 
woord dat zingt: wie naar opzien… 

https://www.youtube.com/watch?v=KXBZKfxmnX0 

 
liedtekst 

https://www.mozaiek0318.nl/preken/8450/wie-naar-u-opzien-live.html 
 

woord dat verbindt 
Voor onze islamitische broeders en zusters 
die sinds een paar dagen het vasten met ons delen. 
Dat we in deze verbondenheid en diepe menselijke broederlijkheid cultiveren, 
die alle mensen omarmt, verenigt en een gelijke waardigheid geeft. 
 
Voor al wie op school deel uitmaken van pastoraal inspirerende groepen. 
Dat Gods Geest hen mag begeesteren om synodaal op weg te gaan, 
en hen helpt onderscheiden waar het op aan komt. 

https://www.youtube.com/watch?v=KXBZKfxmnX0
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(bij het evangelie van de vijfde zondag in de veertigdagentijd) 

Vanuit het Bijbelverhaal over Lazarus  bidden we 
voor allen die met onze school verbonden zijn en die rouwen om een geliefde. 
Dat het verrijzenisgeloof hen mogen sterken 
en een bron mag zijn van troost en hoop. 
 
 
 
 

woord dat bidt 
Heer,  

vandaag willen wij  
met hart en ziel belijden  

zoals Marta: ‘Ja, Heer, ik geloof!’ 
 

Wij geloven dat U Jezus bent,  
‘God-redt’, een God die met ons is,  

in het verleden, het heden  
en de toekomst. 

Wij geloven dat U de Christus bent,  
de ‘Gezalfde’, die God ons heeft gegeven  

omdat Hij ons zo liefheeft. 

Wij geloven dat U de Zoon van God bent,  
helemaal mens en helemaal God  
omdat U niet alleen door het leven  
maar ook door de dood  
met ons wou gaan. 
 
Wij danken U  
omdat U een God van leven bent,  
een God die mensen wakker roept  
uit het graf  
om hen aan elkaar te geven. 
Uw naam zij geprezen,  
vandaag en alle dagen! 
Iny Driessen 

 
 
 
 
woord dat getuigt 
Jezus weende  
Denk jij dat Jezus ooit gelachen heeft? Waarschijnlijk vind je dat een rare vraag. Ieder mens lacht toch wel eens, dus 
Jezus natuurlijk ook! Nochtans, heel lang geleden hebben geleerden ruzie gemaakt over die kwestie. Er staat immers 
nergens in het evangelie dat Jezus lacht. Sommigen vonden dat Jezus nooit gelachen kan hebben, Hij was immers 
God ... Wij zullen die kwestie maar laten rusten. Maar dat Jezus geweend heeft, staat in elke geval wèl in het 
evangelie! Lazarus en zijn zussen, Marta en Maria, waren goede vrienden van Jezus. Lazarus werd ziek en stierf, en 
dit werd aan Jezus gemeld. Jezus ging er naartoe, en toen Hij bij het graf van Lazarus kwam, 'begon Hij te wenen', 
schrijft Johannes in zijn evangelie. Jezus wordt dus geraakt door de dood van zijn vriend. Hij heeft verdriet. De dood 
is de grootste vijand van de mens ... Dat heeft Jezus zo gevoeld. Maar dat verdriet heeft Hem toch niet wanhopig 
gemaakt. Hij spreekt Marta en Maria moed in. Jezus vertrouwt op God, die de mensen liefheeft en sterker is dan de 
dood. Daarom kan de dood nooit het laatste woord hebben, weet Jezus. Wie in God gelooft, leeft - ook al is hij 
gestorven. Jezus nodigt Marta en Maria, en ook ons, uit om ook zo op God te vertrouwen. Om te geloven dat God 
ons niet in de dood achterlaat. 

P. KEVERS in Samuel, uitgeverij Averbode, 2003, nr 2, p. 12 
 

Als wij op de bodem van ons kunnen zijn, 
als wij pijn hebben, 

ziek zijn of eenzaam door de dagen gaan: 
is er een kracht die ons doet opstaan? 
Kom mij niet aan met mooie woorden 

zeg niet dat lijden een zin heeft, een doel! 
Als de afgrond zich opent en nergens houvast is 

troost mij dan niet met andermans pijn 
kom mij niet aan met schoonheid en zon. 

Maar waak met mij in de grot van de smart, 
begrijp de volle omvang van mijn klacht 

kleineer mij niet, laat mij mijn waardigheid. 
Wie weet - in de nacht, tussen jou en mij 

roert zich een kracht die geneest. 
Catherina Visser Uit Opstaan in stilte, 1992 


