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H. Livinusparochie 

in Herzele & Sint-Lievens-Houtem 
Bisdom Gent 

Wie in Mij gelooft, zal leven. 
 

5e zondag in de veertigdagentijd (A-cyclus) 
29 maart 2020 – Sint-Martinuskerk, Herzele 

 
 

Wij nodigen je van harte uit om écht mee te vieren, zingen en bidden. 
Ook al zal dat anders zijn dan je gewoon bent: 

via Radio Star of YouTube kunnen we toch – verbonden met elkaar – 
de Heer ontmoeten in zijn Woord en de tekenen van Brood en Beker. 

 
 
INTREDELIED: Met de boom des levens 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 

1. Met de boom des levens wegend op zijn rug, 
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 

 
Kyrie eleison, wees met ons begaan, 
doe ons weer verijzen uit de dood vandaan. 

 
2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal, 

dat de lieve vrede ons bewaren zal, 
 

3. want de aarde vraagt ons om het zaad des doods, 
maar de hemel draagt ons op de adem Gods. 
 

4. Laten wij God loven, leven van het licht, 
onze val te boven in een evenwicht, 
 

5. want de aarde jaagt ons naar de diepte toe, 
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe. 
 

6. Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug, 
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht. 
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MOMENT VAN INKEER 
 
A/ 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 maagd Maria, alle engelen en heiligen, 
en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. 

 
 
KYRIEZANG: Wij zoeken hier uw aangezicht 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Wij zoeken hier uw aangezicht. 
God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison! 
 
Om alles wat U tegenspreekt, 
een wereld waar uw Naam ontbreekt: Kyrie eleison! 
 
Uw Zoon heeft ons de weg gebaand.  
Wij zullen vol vertrouwen gaan: Kyrie eleison! 
 
 
LEZING uit het boek Ezechiël (37, 12-14) 
 

Ik zal uw graven openen. 
 
 
PSALM 130 (129), 1-2.3-4ab.4c-6.7-8 
(P28 uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
R/ De Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. 
 
 
LEZING uit de brief van de heilige apostel Paulus 
   aan de christenen van Rome (8,8-11) 
 

Hij zal u levend maken. 
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VERS VOOR HET EVANGELIE 
(3c uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Barmhartig de Heer en genadig. Barmhartige Heer, genadige God. 
Lankmoedig en rijk aan ontferming. Barmhartige Heer, genadige God. 
 
 
EVANGELIELEZING (Joh 9,1-41) 
 

Opwekking van Lazarus. 

 

 

 

 
ACCLAMATIE NA HET EVANGELIE 
(3d uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Lof en eer zij U, Heer Jezus. Lof en eer zij U, Heer Jezus. 
 
 
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, en geboren uit de Maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, 
die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, 
die opgevaren is ten hemel, 
en zit aan de rechterhand van God, zijn 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, het eeuwig leven. Amen.
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BIJ DE VOORBEDE 
(3d uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Luister, Heer, wees ons genadig; laat komen uw Rijk en zijn gerechtigheid. 
 
 
OFFERANDE 

De coronacrisis raakt Broederlijk Delen midden in de campagneperiode. 
Daarom nodigen we jullie langs deze weg uit om de campagne te ondersteunen. 

 

Delen doet goed, nu meer dan ooit. 
 

Stort een gift via www.broederlijkdelen.be of via overschrijving 
BE12 0000 0000 9292 met de mededeling +++201/1000/50493+++ 

 

 
 
 
EUCHARISTISCH GEBED 
(42 uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
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. 
 
 
(14d uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, 
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. 
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ONZE VADER 
 
A/ 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, 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. 
 
A/ Want van U is het koninkrijk en de kracht 

en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. 
 
 
VREDESWENS 
 
 
LAM GODS 
(42 uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, ontferm U over ons. 
Lam Gods dat draagt de zonden van de wereld, geef ons uw vrede. 
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GEBED BIJ DE SPIRTUELE COMMUNIE 
 
Omdat u niet in de mogelijkheid bent om de eucharistie te onvangen, 
bidden we samen het gebed van de geestelijke of spirituele communie: 
A/ Mijn Jezus, 

ik geloof dat U in het Allerheiligst Sacrament tegenwoordig bent. 
Ik bemin U boven alles en wens U in mijn hart te verwelkomen. 
Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, 
vraag ik van U de genade van de geestelijke communie. 
Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. 
Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U gescheiden worden. 
Amen. 

 
 
COMMUNIEZANG: Uit diepten van ellende 
(uit: Zingt Jubilate, uitgeverij Averbode) 
 

1. Uit diepten van ellende roep ik, Heer 
roep ik om hulp tot U, Gij kunt mij redden: 

 
Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer. 

 
2. Aanhoor mijn schreien en mijn smeken, Heer, 

wil naar mijn beed' uw oor te luist'ren leggen: 
 

3. Zo Gij de zonden blijft gedenken, Heer, 
wie zou voor U, och Heer, nog staande blijven: 

 
4. Doch uw vergeving schenkt Gij altijd, Heer, 

zo blijven allen U eerbiedig dienen: 
 

5. Op U blijft ook mijn ziel vertrouwen, Heer, 
en zij vertrouwt uw woord en uw beloften. 
 

6. Meer dan de wachters ’s nachts op dagend licht, 
vertrouwt mijn ziel vol hoop op uw verhoring. 

 
 
ZENDING & ZEGEN 
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TOEWIJDING AAN MARIA: 
Wij begroeten U, Maria vol genade (Emmanuelgemeenschap) 

 
Wij begroeten u, Maria vol genade, 
stralend als de zon, een hemelkoningin. 
Sterren zijn uw kroon en de maan is u een troon. 
U draagt de Dageraad: door U schenkt God zijn Zoon. 
 
1. Nieuwe Eva, Maria, bron van vreugde voor God 

u hebt Jezus gedragen, de redder die verlost. 
U ontsluit ons de poorten van het aards paradijs. 
Ga ons voor op de weg, Maria, morgenster. 

 
2. Troost en vreugde van Eva, die de hemel verblijdt 

en de scharen der eng’len in schoonheid overstijgt, 
troost en vreugde der mensen, u ontving in uw schoot 
God, het levende Woord. Maria, bron van hoop! 

 
 
 
 
 
 

In prettige samenwerking met 

 
www.radiostar.be 


