
Lezingen van dit weekeinde (5de zondag van de Veertigdagentijd) 

 

In de eerste lezing uit het boek Ezechiël zegt de Heer tot zijn volk: 'Ik ga uw graven openen; in 

massa's zal Ik u uit uw graven wegvoeren en u brengen naar de grond van Israël…Ik zal u vestigen op 

uw eigen grond en gij zult weten dat Ik de Heer ben: wat Ik zeg, dat volbreng Ik!' 

In de tweede lezing uit de brief van Paulus aan de christenen van Rome zegt de apostel: '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.' 

In de evangelielezing volgens Johannes horen we de opwekking van Lazarus uit de dood. Nadat 

Lazarus door ziekte is gestorven, sturen zijn zusters Maria en Marta een boodschap naar Jezus om te 

melden dat Lazarus gestorven is. Bij zijn aankomst is Lazarus al vier dagen dood en ligt in zijn graf. 

Marta zegt 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 zegt tot haar: "Uw broer zal 

verrijzen." Marta antwoordt: 'Ik weet dat hij zal verrijzen op de laatste dag.' Jezus reageert met: "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?' Marta zegt hierop: 'Ja, Heer, ik 

geloof vast dat Gij de Messias zijt, de Zoon van God, die in de wereld komt.' Jezus gaat naar het graf 

en zegt: "Neemt de steen weg." Nadat Jezus zijn Vader dank gebracht heeft, roept hij met luide stem: 

"Lazarus, kom naar buiten!" De gestorvene komt naar buiten, voeten, handen en gezicht in doeken 

gewikkeld. Jezus zegt tot de mensen die er bij staan: "Maakt hem los en laat hem gaan.' 'Vele Joden, 

die naar Maria waren gekomen en zagen wat Hij gedaan had, geloofden in Hem.' 

Na de eerste lezing zingen we Antwoordpsalm 130: 'Ik roep uit de diepten tot U, Heer! Want bij U, 

Heer, is erbarming.' Voor het evangelie klinkt het vers: 'Ik ben de verrijzenis en het leven: wie in Mij 

gelooft zal leven in eeuwigheid.' 


