‘Jij zult leven!’
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Openingslied: Zingt God de Heer
Zingt God de Heer, de almachtige Koning, ter ere,
Hij zal zijn volk als een Herder in liefde regeren.
Laat ons tezaam prijzen zijn heilige Naam,
nooit zal de vijand ons deren.
Looft God de Heer, die barmhartig ons leidt alle dagen,
die ons op adelaarswieken ten hemel zal dragen.
En die behoudt ieder, die op Hem vertrouwt
in alle tijden en plagen.
Dank aan de Herder, die zorgzaam en wijs ons wil leiden,
die ons gezondheid geeft, vriendschap en gunstige tijden.
In alle nood biedt Hij ons daag'lijks zijn brood
en schenkt ons kracht om te strijden.
Kruisteken en Woord van welkom
Gebed om ontferming
Gij die de ogen van blinden opent, doden opwekt ten
leven en Gods heerlijkheid laat zien:
Heer ontferm U over ons
Gij die de verrijzenis en het leven zijt en eeuwig leven
schenkt aan ieder die leeft in geloof aan U:
Christus ontferm u over ons
Gij die de Messias zijt, de Zoon Gods die in de wereld
komt en ons uw liefde toont: Heer, ontferm U over ons.
Moge de Almachtige God…
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Gezongen kyrie

Gebed

Eerste lezing uit de profeet 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 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 zegt,
dat volbreng Ik!’ Zo luidt de godsspraak van de Heer.
Woord van de Heer.
A. Wij danken God

Tussenzang: Blijf met uw genade bij ons
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Tweede lezing uit de Romeinenbrief (8,8-11)
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 leeft. 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
A.
Wij danken God
Tussenzang: solozang
Evangelie volgens Johannes (11,3-7.17.20-27.33b-45)
In die tijd was er iemand ziek, een zekere Lazarus uit
Betanië, het dorp van Maria en haar zuster Marta. De
zusters 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 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 hij al vier dagen in het graf
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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.” Na deze woorden ging zij haar zuster Maria roepen
en zei zachtjes: “De Meester is er en vraagt naar je.”
Toen Jezus Maria zag wenen, en eveneens de Joden die
met haar waren meegekomen, doorliep Hem een huivering
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.” 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 al de vierde dag.” Jezus gaf haar
ten antwoord: “Zei Ik u niet, dat gij Gods heerlijkheid zult
zien als gij gelooft?” Toen namen zij de steen weg. Jezus
sloeg de ogen ten hemel en sprak: “Vader, Ik dank U dat
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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 luider 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.
Woord van de Heer.
A.
Wij danken God.

Acclamatie

Overweging
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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 vergiffenis van de
zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig
leven. Amen
Voorbede met gezongen acclamatie

Collecte
Normaal gesproken zouden nu de mandjes rondgaan voor
de collecte. Ook nu kunt u zich aansluiten door het
overmaken van uw bijdrage of door de GIVT app te
gebruiken.
Verdere informatie vindt u achter in dit boekje.
Instrumentaal solo: piano muziek
7

EUCHARISTIE
Bereiding van de gaven
Bidt, broeders en zusters……
Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof
en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van zijn
heilige kerk.
Gebed over de gaven
EUCHARISTISCH GEBED
Prefatie
De Heer zal bij u zijn.
De Heer zal u bewaren.
Verheft uw hart.
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.
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Met zijn volk begaan
brengt Hij ons alleen 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:

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.
God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden
afgewend, hebt Gij ons doen terugkeren door uw Zoon.
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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 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 over 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 ALLE
MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE
ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Redder van de wereld, bevrijd ons.
Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis.
Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn
liefde nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en
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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 onze paus
Franciscus, onze bisschoppen Joseph en Johannes en met
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, met de H. Anna, de H. Augustinus, de heilige
Urbanus, de Zalige Titus Brandsma en met alle heiligen en
martelaren.
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.
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Onze Vader
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.
Verlos ons Heer …
Want van u is het koninkrijk…
Gebed om vrede
Uit zoveel monden in de wereld weerklinkt een roep om
vrede en een intens verlangen naar een vreugdevol
samenleven. Daarom bidden wij: Heer Jezus Christus, leer
ons blij, tevreden en dankbaar te zijn met eenvoudige en
kleine dingen die we ontvangen. Maak ons ontvankelijk
voor het verlangen van medemensen en zet ons in
beweging om vrede en geluk na te streven voor ieder
mensenkind Amen.
De vrede des Heren zij altijd met u. En met uw geest.
Agnus Dei
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Uitnodiging tot de communie
Communielied : solo zang (Ave Maria)
Slotgebed
Mededelingen
Gezongen zegen
Pastor:
De Levende zegene en behoede u.
De Levende doe zijn aangezicht
over u lichten, en zij u genadig
De Levende verheffe zijn aangezicht over u,
en geve u vrede.
Allen:
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en wees ons genadig.
Zegen ons en behoed ons,
doe lichten over ons uw aangezicht
en geef ons vrede.
Pastor:
Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige
Geest.
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Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn
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
Collecte 29 maart 2020 kunt u overmaken op:
rekening RK Amstelland NL39 ABNA 0554 0448 46
t.n.v. R.K. Parochie Amstelland, Amsterdam
of een u bekend rekeningnummer van uw eigen locatie
(zie achterzijde Spirit)
of via GIVT
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!
VASTENACTIE
Onze Vastenactie is voor het project van Hayat-e-Nau in
het Pakistaanse Hyderabad waar mensen met heel ernstige
huidaandoeningen worden geholpen en ouders en hun
gehandicapte kinderen. Ook hiervoor kunt u een bijdrage
blijven doen door geld over te maken aan: Missie
Ontwikkelings Werken Amstelland; bankrek. NL72RABO
0382 3326 01 t.n.v. MOWA, Amsterdam.
VOLGENDE UITZENDING OP ATV Amstelveen
OP ZONDAG 5 APRIL OM 10.30 UUR
UIT DE LOCATIE DE GOEDE HERDER
Houdt de websites van RTVA en de parochie RK Amstelland
en de website van uw eigen locatie goed in de gaten voor
de meest actuele informatie.
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