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De Heilige Communie en de Eucharistie buiten de Heilige Mis 
Woordviering met Geestelijke Communie 

 

5e Zondag van de veertigdagentijd (Jaar A) 
 
(Spreek eerst af wie van de ouders of van de aanwezigen de woordviering gaat leiden. Hierna noem ik hem/haar 
bedienaar)  
  
Openingslied  
Mocht er iemand van de aanwezigen muzikaal onderlegd zijn dan zou die persoon de zang kunnen leiden en zou 
men iets kunnen zingen uit de bekende kerkelijke gezangen of iets kunnen spelen op een instrument.  
Wees creatief!  
 
Kruisteken  
 In de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. 
  
Begroeting  
De ouders of een van de aanwezigen die de woordviering gaat leiden (bedienaar) begroet de aanwezigen en legt 
in zijn eigen woorden uit waarom vandaag thuis wordt gebeden i.p.v. in de kerk. Dit is vooral zinvol in 
aanwezigheid van kinderen die misschien niet goed begrijpen waarom we niet naar de Mis mogen.  
  
Schuldbelijdenis  
De persoon die viering leidt nodigt de anderen uit om de schuldbelijdenis uit te spreken:  
 
Bedienaar:   

Broeders en zusters, belijden we onze zonden, bekeren we ons tot God om dit sacrament goed 
te kunnen vieren:  

Allen:  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.  

Bedienaar:   
Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot 
het eeuwig leven.  

Allen:  Amen  
  
Openingsgebed    

God, onze Vader, Schepper van het leven, 
als Gij U afkeert, zijn wij verloren. 
Keer U tot ons 
en wek ons uit de dood 
tot het leven dat eeuwig duren zal 
Door Christus onze Heer. 
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Woord van God  
Lees de drie lezingen van de betreffende zondag. Laat de kinderen ook een lezing voorlezen.  
Hierbij de lezingen van de vierde zondag van de Veertigdagentijd:  
  
1e lezing: Ez. 37,12-14 
 
Uit het boek Ezechiël. 
Zo spreekt de Heer: 
Ik ga uw graven openen; 
in de 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. 
 
Lector: Zo spreekt de Heer  
Allen:   Wij danken God  
 

Antwoordpsalm: Ps. 130 (129), 1-2, 3-4ab, 4c-6, 7-8 

Refrein: De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. 
 
Uit de diepte roep ik, Heer. 
luister naar mijn stem. 
Wil aandachtig horen 
naar mijn smeekgebed. 
 
Als Gij zonden blijft gedenken, 
Heer, wie houdt dan stand? 
Maar bij U vind ik vergeving, 
daarom zoekt mijn hart naar U. 
 
Op de Heer stel ik mijn hoop, 
op zijn woord vertrouw ik. 
Gretig zie ik naar Hem uit, 
meer dan wachters naar de ochtend. 
 
Meer dan wachters naar de ochtend 
hunkert Israël naar Hem. 
Want de Heer is steeds barmhartig, 
zijn genade onbeperkt. 
 
Hij zal Israël verlossen 
van zijn ongerechtigheid. 
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2e lezing: Rom. 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. 
En als de Geest 
van God, die Jezus van de dood 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. 
 
Lector: Zo spreekt de Heer  
Allen:   Wij danken God  
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Evangelie: Joh. 11,1-45 
 
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. 
 
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 zuster van Lazarus stuurde Jezus de boodschap: 
“Heer, 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 laat 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. 
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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 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 Maria 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 naar het graf ging om daar te wenen. 
Toen Maria op haar 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.” 
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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: 
“Neem 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. 
 
Lector: Zo spreekt de Heer  
Allen:   Wij danken God  
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Geloofsbelijdenis  
Men knielt bij: “geboren uit de maagd Maria.”  

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 

 
  
Voorbeden  
Broeders en zusters, bidden wij in de kracht van de Heilige Geest die in ons woont, tot God onze Vader.  

 Voor de Kerk over heel de wereld: dat zij krachtig getuigenis aflegt van Christus die de verrijzenis 
en het leven is.  

 Voor allen die in beslag genomen worden door materiële verlangens: dat hun ogen open mogen 
gaan voor hun eeuwige roeping en voor de weg daarheen, die Christus is.  

 Voor allen die verdrietig zijn om het verlies van hun dierbaren: dat zij hoop putten uit de belofte 
van Christus en niet ophouden voor hen te bidden.  

 Voor kinderen en jongeren in onze omgeving die zonder geloof opgroeien: dat zij mensen 
ontmoeten die hun op goede wijze Christus verkondigen.  

 Voor de intenties van onze gemeenschap en voor onze overleden broeders en zusters:  dat zij 
Gods heerlijkheid mogen aanschouwen.  

Almachtige eeuwige God, Gij hebt Christus Jezus van de dood doen opstaan; wij bidden U: dat ons 
leven niet beheerst wordt door zelfgenoegzaamheid en dat Gij ons sterfelijk lichaam eenmaal levend 
maakt door de kracht van uw Geest, die in ons verblijft. Door Christus onze Heer.  
   
 
Geestelijke Communie  
 
Bedienaar: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft:  
 
Allen:  Onze Vader die in de hemel zijt;  

uw Naam worde geheiligd;  
uw rijk kome;  
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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.  

  
Bedienaar:  
Hierna zou de bedienaar de overige aanwezigen kunnen uitnodigen om de Geestelijke Communie te ontvangen 
in een moment van stilte en met een persoonlijk gebed om een gezamenlijk gebed waarin we vragen aan Jezus 
om Hem te mogen ontvangen en met Hem verenigd te mogen zijn zoals bij het ontvangen van de sacramentele 
Communie:  
 
Hierbij een voorbeeld voor dit gebedsmoment:  

Ik zou U willen ontvangen, Heer,  
met die zuiverheid, nederigheid, en toewijding  
waarmee uw allerheiligste Moeder U ontving,  
en met de geest en vurigheid van de heiligen.  
(Gebed van de H.  Jozefmaria Escrivá)  

     
      
Slotgebed en zegen:  
Ik stel voor om af te sluiten met het gebed die de bisschoppen ons hebben aangereikt voor deze tijd:  
 
Allen:  God, toevlucht in onze nood, kracht in onze vertwijfeling en angst, vertroosting in ziekte en 

lijden. Wees ons, uw volk, nabij en genadig nu wij allen de gevolgen ondervinden van het 
uitgebroken corona-virus. Wees een Beschermer voor hen die dit virus hebben opgelopen,  
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.  
 
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus zijn overleden, dat zij bij U geborgen 
mogen zijn. Wij bidden voor allen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en het openbaar 
bestuur, dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk ten dienste van heel de 
samenleving.  
 
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons en dat Gij met ons zijt  
nu wij de kwetsbaarheid van ons bestaan ervaren.  
Versterk ons geloof en onze hoop zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven  
aan uw vaderlijke voorzienigheid. Door Christus onze Heer. Amen  

 
 
 
Bedienaar:  De Heer schenke ons zijn zegen,  

Hij beware ons voor onheil  
en geleide ons tot het eeuwig leven.  
 
(Hierbij kan iedereen het kruisteken maken)  

Allen:          Amen  
 
Slotlied 
Sluit weer met instrumentale muziek of een lied als het mogelijk is.  


