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Hartebrugkerk, Leiden  //  Eucharistieviering zondag 26 maart 2023  -  11:15 uur 
Vijfde zondag in de veertigdagentijd (jaar A) 
 

voorganger: pater Joachim Oude Vrielink ofm 
m.m.v. de Schola Cantorum van het Hartebrugkoor o.l.v. Ronald Dijkstra 
organist: Jan Verschuren 
 
Orgelmuziek: O Gott, du frommer Gott, BWV 767 - Johann Sebastian Bach 
 

Introitus: Psalm 43, 1-2-3 

Iudica me, Deus, et discerne causam meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso eripe me: quia 
tu es Deus meus et fortitudo mea. 
Ps. Emitte lucem tuam, et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in montem sanctum tuum, 
et in tabernaculum tua. 

God, schaf mij recht, kom voor mij op bij mensen zonder mededogen. Verlos mij van de man vol valsheid 
en bedrog, want Gij zijt mijn God en mijn  sterkte.  
Ps. Zend uw licht en uw waarheid om mij te geleiden en mij te voeren naar uw heilige berg en in uw 
tenten. 

 
Begroeting 

 

Boeteact en Heer, ontferm U 

 

Broeders en zusters, erkennen wij onze zonden om het heilig mysterie van de Eucharistie waardig te 
kunnen vieren. 
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. 
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig 
leven. Amen. 

 

De Schola zingt de vaste gezangen uit de Mis voor de zondagen in de Advent en Veertigdagentijd van 
Herman Strategier. 

 
Kyrie, eleison  Heer, ontferm u over ons 
Christe, eleison Christus, ontferm u over ons 
Kyrie, eleison  Heer, ontferm u over ons 

 
Collecta-gebed 

 
L i t u r g i e   v a n   h e t   W o o r d 

 

Eerste lezing: 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. 
 
Graduale: Psalm 143, 9-10; 18, 48-49 
Eripe me, Domine, de inimicis meis: doce me facere voluntatem tuam. Liberator meus, Domine, de gentibus 
iracundis: ab insurgentibus in me exaltabis me: viro iniquo eripies me. 
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Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer: leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet. Heer, die mij bevrijd 
hebt van volken vol toorn, die al mijn bestrijders tot zwijgen bracht, mij aan de man vol onrecht ontrukt 
hebt 

 

Tweede lezing: Romeinen 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 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. 

 

Tractus: Psalm 129, 1-4 
Saepe expugnaverunt me a iuventute mea. Dicat nunc Israel: saepe expugnaverunt me a iuventute mea. 
Etenim non potuerunt mihi: supra dorsum meum fabricaverunt peccatores. Prolongaverunt iniquitatem 
sibi: Dominus iustus concidet cervices peccatorum. 

Van jongsaf ben ik mishandeld. Getuig het nu Israël: van jongsaf ben ik mishandeld. Mij breken konden 
zie niet. Zondaars hebben mijn rug doorploegd. Zetten hun ongerechtigheid voort. Maar de Heer  die 
rechtvaardig is, sneed de strengen der zondaars door.  

 

Evangelielezing: Johannes 11, 1-45 (of: 3-7.17.20-27.33b-45) 
De Heer zij met u. – En met uw geest. 
Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes –  Lof zij U, Christus. 
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 Iaat 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. 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 
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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: “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 Iaat 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. 

 

Homilie 

 

Geloofsbelijdenis – Credo 4 
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum 
Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. 
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri; per quem omnia facta 
sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. 
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus et 
sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. 
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et 
vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. 
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto 
resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. 
 
Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is. En in één Heer, Jezus Christus, 
eniggeboren Zoon van God, vóór alle tijden geboren uit de Vader. God uit God, licht uit licht, ware God uit de ware God. Geboren, niet 
geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel 
neergedaald. Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria, en is mens geworden. Hij werd voor ons gekruisigd, Hij 
heeft geleden onder Pontius Pilatus en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften. Hij is opgevaren ten hemel: zit aan de 
rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. Ik geloof in 
de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit de Vader en de Zoon; die met de Vader en de Zoon tezamen wordt aanbeden 
en verheerlijkt; die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof in de ene, heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doopsel tot 
vergeving van de zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. 
Amen. 
 

Voorbede 
 
E u c h a r i s t i s c h e   l i t u r g i e 
 

Bereiding van de gaven 
 
Orgelmuziek: Twee variaties over psalm 24 - Anthoni van Noordt 
 
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, tot welzijn van ons en van 
heel zijn heilige Kerk. 

 

Gebed over de gaven 

 

Eucharistisch gebed 
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De Heer zij met u. – En met uw geest. 
Verheft uw hart. – Wij zijn met ons hart bij de Heer. 
Brengen wij dank aan de Heer, onze God. – Hij is onze dankbaarheid waardig. 
 

(Prefatie van de 5e zondag in de veertigdagentijd) Pr. 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: 
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. 
 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. 

 

(Eucharistisch gebed VIII) 
Pr. 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. 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 alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te 
gedenken. 
 
Pr.: Mysterium fidei. 
Allen: Mortem tuam annuntiamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur, donec venias. 
Verkondigen wij het mysterie van het geloof: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood, en wij belijden tot Gij 
wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 
 
Pr: 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 N. onze paus en N. onze bisschop, met alle bisschoppen 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, 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. 
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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. 
 
Gebed des Heren 
Aangespoord door een gebod van de Heer, en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:   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.  
 
Pater noster qui es in caelis: sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum; fiat voluntas tua, sicut in 
caelo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos 
dimittimus debitoribus nostris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo. 
 
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. 
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 

 

Vredesritus 
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. 
 

Breken van het brood 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. 
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 
Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der 
wereld.   
Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar spréék en ik zal gezond worden. 

 

(Gebed om geestelijke communie)  Heer Jezus Christus,  wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid.  Wij 
smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen,  opdat wij verrijkt zullen worden door uw Goddelijke Genade.  Jezus, 
kom en leef in ons, geef aan onze ziel een waar en levend geloof,  een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid,  door ons 
volgens uw Goddelijke Wil te laten leiden.  Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt  door deze 
geestelijke communie.   Amen. 
 

Communio: Johannes 11, 33-35.43.44 en 39 
Videns Dominus flentes sorores Lazari ad monumentum; lacrimatus est coram Iudaeis, et clamabat: Lazare, 
veni foras: et prodiit ligatus manibus et pedibus, qui fuerat quatriduanus mortuus. 

Toen de Heer de zusters van Lazarus bij het graf zagen wenen, begon ook Hij voor de ogen van de Joden 
te wenen en riep: `Lazarus, kom naar buiten!` En hij die al meer dan drie dagen dood was, kwam naar 
buiten, handen en voeten met zwachtels gebonden.  

 
Orgelmuziek: Schmücke dich, o liebe Seele, BWV 654 - Johann Sebastian Bach 
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Gebed na de communie 

 

Mededelingen 

 

S l o t r i t e n 

 

Zegen 

 
 

Pr  De Heer zij met u. 
A En met uw geest.  
Pr Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. 
A Amen. 
 
Wegzending 
Pr Gaat nu allen heen in vrede.   
A   Wij danken God. 
 
Orgelmuziek: Fuga - Christian Friedrich Ruppe 
 


