
 A Service of Holy Communion on the Fifth Sunday of Lent 

 COLLECT 

 Most merciful God, 
 who by the death and resurrection of your Son Jesus Christ 
 delivered and saved the world: 
 grant that by faith in him who suffered on the cross 
 we may triumph in the power of his victory; 
 through Jesus Christ your Son our Lord, 
 who is alive and reigns with you, 
 in the unity of the Holy Spirit, 
 one God, now and for ever. 
 All: Amen. 

 THE READINGS 

 English (NRSV)  Dutch (NBV) 

 Ezekiel 37.1-14 
 The hand of the Lord was on me, and he 
 brought me out by the Spirit of the Lord 
 and set me in the middle of a valley; it 
 was full of bones. He led me back and 
 forth among them, and I saw a great many 
 bones on the floor of the valley, bones 

 Ezechiël  37.1-14 
 Ik werd opnieuw door de hand van de HEER 
 gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en 
 Hij zette mij neer in een dal vol 
 beenderen. Ik moest er aan alle kanten 
 omheen lopen, en zo zag ik dat er 
 verspreid over het dal heel veel 

 1 



 that were very dry. He asked me, “Son of 
 man, can these bones live?” 

 I said, “Sovereign Lord, you alone 
 know.” 

 Then he said to me, “Prophesy to these 
 bones and say to them, ‘Dry bones, hear 
 the word of the Lord! This is what the 
 Sovereign Lord says to these bones: I 
 will make breath enter you, and you will 
 come to life. I will attach tendons to 
 you and make flesh come upon you and 
 cover you with skin; I will put breath 
 in you, and you will come to life. Then 
 you will know that I am the Lord.’” 

 So I prophesied as I was commanded. And 
 as I was prophesying, there was a noise, 
 a rattling sound, and the bones came 
 together, bone to bone. I looked, and 
 tendons and flesh appeared on them and 
 skin covered them, but there was no 
 breath in them. 

 Then he said to me, “Prophesy to the 
 breath; prophesy, son of man, and say to 
 it, ‘This is what the Sovereign Lord 
 says: Come, breath, from the four winds 
 and breathe into these slain, that they 
 may live.’” So I prophesied as he 
 commanded me, and breath entered them; 
 they came to life and stood up on their 
 feet—a vast army. 

 Then he said to me: “Son of man, these 
 bones are the people of Israel. They 
 say, ‘Our bones are dried up and our 
 hope is gone; we are cut off.’ Therefore 
 prophesy and say to them: ‘This is what 
 the Sovereign Lord says: My people, I am 
 going to open your graves and bring you 
 up from them; I will bring you back to 
 the land of Israel. Then you, my people, 
 will know that I am the Lord, when I 
 open your graves and bring you up from 
 them. I will put my Spirit in you and 
 you will live, and I will settle you in 

 beenderen lagen, die helemaal waren 
 uitgedroogd. De HEER vroeg mij: 
 ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer 
 tot leven komen?’ 

 Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet 
 U alleen.’ 

 Toen zei Hij: ‘Profeteer, en zeg tegen 
 deze beenderen: “Dorre beenderen, 
 luister naar de woorden van de HEER! Dit 
 zegt God, de HEER: Beenderen, Ik ga 
 jullie adem geven zodat jullie tot leven 
 komen. Ik zal jullie pezen geven, vlees 
 op jullie laten groeien en jullie met 
 huid overtrekken. Ik zal jullie adem 
 geven zodat jullie tot leven komen. Dan 
 zullen jullie beseffen dat Ik de HEER 
 ben.”’ 

 Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. 
 Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, 
 er klonk een geruis van botten die naar 
 elkaar toe bewogen en zich 
 aaneenvoegden. Ik zag pezen zich 
 aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe 
 er huid over de botten heen trok, maar 
 ademen deden ze nog niet. 

 Toen zei Hij tegen mij: ‘Profeteer tegen 
 de wind, profeteer, mensenkind, en zeg 
 tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: 
 Kom uit de vier windstreken, wind, en 
 blaas in deze doden, zodat ze weer gaan 
 leven.”’ Ik profeteerde zoals Hij mij 
 gezegd had, en de lichamen werden met 
 adem gevuld. Ze kwamen tot leven en 
 gingen op hun voeten staan: een 
 onafzienbare menigte. 

 En Hij zei tegen mij: ‘Mensenkind, deze 
 beenderen zijn het volk van Israël. Het 
 zegt: “Onze botten zijn verdord, onze 
 hoop is vervlogen, onze levensdraad is 
 afgesneden.” Profeteer daarom en zeg 
 tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Mijn 
 volk, Ik zal jullie graven openen, Ik 
 laat jullie uit je graven komen en Ik 
 zal jullie naar het land van Israël 
 brengen. Mijn volk, als Ik je graven 
 open en jullie uit je graven laat komen, 
 zullen jullie beseffen dat Ik de HEER 
 ben. Ik zal jullie mijn adem geven zodat 
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 your own land. Then you will know that I 
 the Lord have spoken, and I have done 
 it, declares the Lord.’” 

 This is the word of the Lord 
 All  : Thanks be to God 

 Psalm 130 
 1  Out of the depths have I called to 
 you, O Lord; Lord, hear my voice; * let 
 your ears consider well the voice of my 
 supplication. 

 2  If you, Lord, were to note what is 
 done amiss, * O Lord, who could stand? 

 3  For there is forgiveness with you; * 
 therefore you shall be feared. 

 4  I wait for the Lord; my soul waits for 
 him; * in his word is my hope. 

 5  My soul waits for the Lord, more than 
 watchmen for the morning, * more than 
 watchmen for the morning. 

 6  O Israel, wait for the Lord, * for 
 with the Lord there is mercy; 

 7  With him there is plenteous 
 redemption, * and he shall redeem Israel 
 from all their sins. 

 This is the word of the Lord 
 All  : Thanks be to God 

 Romans 8.6-11 
 To set the mind on the flesh is death, 
 but to set the mind on the Spirit is 
 life and peace. For this reason the mind 
 that is set on the flesh is hostile to 
 God; it does not submit to God's law-- 
 indeed it cannot, and those who are in 
 the flesh cannot please God. 

 jullie weer tot leven komen, Ik zal 
 jullie in je eigen land laten wonen, en 
 jullie zullen beseffen dat Ik de HEER 
 ben. Wat Ik gezegd heb, zal Ik doen – zo 
 spreekt de HEER.”’ 

 Psalm 130 
 1-2  Uit de diepte roep ik tot U, HEER, 
 Heer, hoor mijn stem, * wees aandachtig, 
 luister naar mijn roep om genade. 

 3  Als U de zonden blijft gedenken, HEER, 
 * Heer, wie houdt dan stand? 

 4  Maar bij U is vergeving, * daarom eert 
 men U met ontzag. 

 5  Ik zie uit naar de HEER, mijn ziel 
 ziet uit naar Hem * en verlangt naar 
 zijn woord, 

 6  mijn ziel verlangt naar de Heer, meer 
 dan wachters naar de morgen, * meer dan 
 wachters uitzien naar de morgen. 

 7  Israël, hoop op de HEER! * Bij de HEER 
 is genade, bij Hem is bevrijding, altijd 
 weer. 

 8  Hij zal Israël bevrijden uit al zijn 
 zonden. 

 Romeinen  8.6-11 
 Het aardse streven leidt tot de dood, 
 maar het streven waartoe de Geest aanzet 
 leidt tot leven en vrede. Het aardse 
 streven staat vijandig tegenover God, 
 want het onderwerpt zich niet aan zijn 
 wet en is daar ook niet toe in staat. 
 Wie beheerst wordt door het aardse, kan 
 God niet behagen. 
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 But you are not in the flesh; you are in 
 the Spirit, since the Spirit of God 
 dwells in you. Anyone who does not have 
 the Spirit of Christ does not belong to 
 him. But if Christ is in you, though the 
 body is dead because of sin, the Spirit 
 is life because of righteousness. If the 
 Spirit of him who raised Jesus from the 
 dead dwells in you, he who raised Christ 
 from the dead will give life to your 
 mortal bodies also through his Spirit 
 that dwells in you. 

 This is the word of the Lord 
 All  : Thanks be to God 

 John 11.1-45 
 Now a certain man was ill, Lazarus of 
 Bethany, the village of Mary and her 
 sister Martha. Mary was the one who 
 anointed the Lord with perfume and wiped 
 his feet with her hair; her brother 
 Lazarus was ill. So the sisters sent a 
 message to Jesus, “Lord, he whom you 
 love is ill.” But when Jesus heard it, 
 he said, “This illness does not lead to 
 death; rather it is for God’s glory, so 
 that the Son of God may be glorified 
 through it.” Accordingly, though Jesus 
 loved Martha and her sister and Lazarus, 
 after having heard that Lazarus was ill, 
 he stayed two days longer in the place 
 where he was. 

 Then after this he said to the 
 disciples, “Let us go to Judea again.” 
 The disciples said to him, “Rabbi, the 
 Jews were just now trying to stone you, 
 and are you going there again?” Jesus 
 answered, “Are there not twelve hours of 
 daylight? Those who walk during the day 
 do not stumble, because they see the 
 light of this world. But those who walk 
 at night stumble, because the light is 
 not in them.” After saying this, he told 
 them, “Our friend Lazarus has fallen 
 asleep, but I am going there to awaken 
 him.” The disciples said to him, “Lord, 
 if he has fallen asleep, he will be all 
 right.” Jesus, however, had been 
 speaking about his death, but they 

 U daarentegen wordt beheerst door de 
 Geest, want de Geest van God woont in u. 
 Iemand die de Geest van Christus niet 
 heeft, behoort Christus ook niet toe. 
 Als Christus echter in u leeft, is uw 
 lichaam weliswaar door de zonde ten dode 
 opgeschreven, maar de Geest schenkt u 
 leven, omdat u door God rechtvaardig 
 bent verklaard. Want als de Geest van 
 Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt 
 in u woont, zal Hij die Christus heeft 
 opgewekt ook uw sterfelijk lichaam 
 levend maken door zijn Geest, die in u 
 woont. 

 Johannes  11.1-45 
 Er was iemand ziek, een zekere Lazarus 
 uit Betanië, het dorp waar Maria en haar 
 zus Marta woonden – dat was de Maria die 
 Jezus met olie gezalfd heeft en zijn 
 voeten met haar haar heeft afgedroogd; 
 de zieke Lazarus was haar broer. De 
 zussen stuurden iemand naar Jezus met de 
 boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 
 Toen Jezus dit hoorde zei Hij: ‘Deze 
 ziekte loopt niet uit op de dood, maar 
 op de eer van God, zodat de Zoon van God 
 geëerd zal worden.’ Jezus hield veel van 
 Marta en haar zus, en van Lazarus. Maar 
 toen Hij gehoord had dat Lazarus ziek 
 was, bleef Hij toch nog twee dagen waar 
 Hij was. 

 Daarna zei Hij tegen zijn leerlingen: 
 ‘Laten we teruggaan naar Judea.’ ‘Maar 
 rabbi,’ protesteerden de leerlingen, ‘de 
 Joden wilden U stenigen, en nu wilt U 
 daar toch weer naartoe?’ Jezus zei: 
 ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie 
 overdag loopt, struikelt niet, want hij 
 ziet het licht van deze wereld, maar wie 
 ’s nachts loopt, struikelt doordat hij 
 geen licht heeft.’ Nadat Hij dat gezegd 
 had zei Hij: ‘Onze vriend Lazarus is 
 ingeslapen, Ik ga hem wakker maken.’ De 
 leerlingen zeiden: ‘Als hij slaapt, zal 
 hij wel beter worden, Heer.’ Zij dachten 
 dat Hij het over slapen had, terwijl 
 Jezus bedoelde dat hij gestorven was. 
 Toen zei Hij hun ronduit: ‘Lazarus is 
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 thought that he was referring merely to 
 sleep. Then Jesus told them plainly, 
 “Lazarus is dead. For your sake I am 
 glad I was not there, so that you may 
 believe. But let us go to him.” Thomas, 
 who was called the Twin, said to his 
 fellow disciples, “Let us also go, that 
 we may die with him.” 

 When Jesus arrived, he found that 
 Lazarus had already been in the tomb 
 four days. Now Bethany was near 
 Jerusalem, some two miles away, and many 
 of the Jews had come to Martha and Mary 
 to console them about their brother. 
 When Martha heard that Jesus was coming, 
 she went and met him, while Mary stayed 
 at home. Martha said to Jesus, “Lord, if 
 you had been here, my brother would not 
 have died. But even now I know that God 
 will give you whatever you ask of him.” 
 Jesus said to her, “Your brother will 
 rise again.” Martha said to him, “I know 
 that he will rise again in the 
 resurrection on the last day.” Jesus 
 said to her, “I am the resurrection and 
 the life. Those who believe in me, even 
 though they die, will live, and everyone 
 who lives and believes in me will never 
 die. Do you believe this?” She said to 
 him, “Yes, Lord, I believe that you are 
 the Messiah, the Son of God, the one 
 coming into the world.” 

 When she had said this, she went back 
 and called her sister Mary, and told her 
 privately, “The Teacher is here and is 
 calling for you.” And when she heard it, 
 she got up quickly and went to him. Now 
 Jesus had not yet come to the village, 
 but was still at the place where Martha 
 had met him. The Jews who were with her 
 in the house, consoling her, saw Mary 
 get up quickly and go out. They followed 
 her because they thought that she was 
 going to the tomb to weep there. When 
 Mary came where Jesus was and saw him, 
 she knelt at his feet and said to him, 
 “Lord, if you had been here, my brother 
 would not have died.” When Jesus saw her 
 weeping, and the Jews who came with her 
 also weeping, he was greatly disturbed 
 in spirit and deeply moved. He said, 

 gestorven, en om jullie ben Ik blij dat 
 Ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot 
 geloof komen. Laten we dan nu naar hem 
 toe gaan.’ Tomas (dat is Didymus, 
 ‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten 
 ook wij maar gaan, om met Hem te 
 sterven.’ 

 Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat 
 Lazarus al vier dagen in het graf lag. 
 Betanië ligt dicht bij Jeruzalem, op een 
 afstand van ongeveer vijftien stadie, en 
 er waren dan ook veel Joden naar Marta 
 en Maria gekomen om hen te troosten nu 
 hun broer gestorven was. Toen Marta 
 hoorde dat Jezus onderweg was ging ze 
 Hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. 
 Marta zei tegen Jezus: ‘Als U hier was 
 geweest, Heer, zou mijn broer niet 
 gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik 
 dat God U alles zal geven wat U vraagt.’ 
 Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood 
 opstaan.’ ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat 
 hij bij de opstanding op de laatste dag 
 zal opstaan.’ Maar Jezus zei: ‘Ik ben de 
 opstanding en het leven. Wie in Mij 
 gelooft zal leven, ook wanneer hij 
 sterft, en ieder die leeft en in Mij 
 gelooft zal nooit sterven. Geloof je 
 dat?’ ‘Ja, Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat 
 U de messias bent, de Zoon van God die 
 naar de wereld zou komen.’ 

 Na deze woorden ging ze terug, ze nam 
 haar zus Maria apart en zei: ‘De meester 
 is er, en Hij vraagt naar je.’ Zodra 
 Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, 
 die nog niet in het dorp was, maar op de 
 plek waar Marta Hem tegemoet was 
 gekomen. Toen de Joden die bij haar in 
 huis waren om haar te troosten, Maria zo 
 haastig zagen weggaan, liepen ze achter 
 haar aan, want ze dachten dat ze naar 
 het graf ging om daar te weeklagen. 
 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus 
 was en Hem zag, viel ze aan zijn voeten 
 neer. Ze zei: ‘Als U hier was geweest, 
 Heer, zou mijn broer niet gestorven 
 zijn!’ Jezus zag hoe zij en de Joden die 
 bij haar waren weeklaagden, en Hij 
 ergerde zich. Diep bewogen vroeg Hij: 
 ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze 
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 “Where have you laid him?” They said to 
 him, “Lord, come and see.” Jesus began 
 to weep. So the Jews said, “See how he 
 loved him!” But some of them said, 
 “Could not he who opened the eyes of the 
 blind man have kept this man from 
 dying?” 

 Then Jesus, again greatly disturbed, 
 came to the tomb. It was a cave, and a 
 stone was lying against it. Jesus said, 
 “Take away the stone.” Martha, the 
 sister of the dead man, said to him, 
 “Lord, already there is a stench because 
 he has been dead four days.” Jesus said 
 to her, “Did I not tell you that if you 
 believed, you would see the glory of 
 God?” So they took away the stone. And 
 Jesus looked upward and said, “Father, I 
 thank you for having heard me. I knew 
 that you always hear me, but I have said 
 this for the sake of the crowd standing 
 here, so that they may believe that you 
 sent me.” When he had said this, he 
 cried with a loud voice, “Lazarus, come 
 out!” The dead man came out, his hands 
 and feet bound with strips of cloth, and 
 his face wrapped in a cloth. Jesus said 
 to them, “Unbind him, and let him go.” 

 Many of the Jews therefore, who had come 
 with Mary and had seen what Jesus did, 
 believed in him. 

 The Gospel of the Lord 
 All  : Praise to you, Lord Christ 

 zeiden: ‘Kom maar kijken, Heer.’ Jezus 
 begon te huilen, en de Joden zeiden: 
 ‘Wat heeft Hij veel van hem gehouden!’ 
 Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de 
 ogen van een blinde geopend, Hij had nu 
 toch ook de dood van Lazarus kunnen 
 voorkomen?’ 

 Weer ergerde Jezus zich. Hij liep naar 
 het graf, een spelonk met een steen voor 
 de opening. Hij zei: ‘Haal de steen 
 weg.’ Marta, de zus van de dode, zei: 
 ‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al 
 vier dagen!’ Jezus zei tegen haar: ‘Ik 
 heb je toch gezegd dat je Gods grootheid 
 zult zien als je gelooft?’ Toen haalden 
 ze de steen weg. Daarop keek Hij omhoog 
 en zei: ‘Vader, Ik dank U dat U Mij hebt 
 verhoord. U verhoort Mij altijd, dat 
 weet Ik, maar Ik zeg dit ter wille van 
 al deze mensen hier, opdat ze zullen 
 geloven dat U Mij gezonden hebt.’ Daarna 
 riep Hij luid: ‘Lazarus, kom naar 
 buiten!’ De dode kwam tevoorschijn, zijn 
 handen en voeten in linnen gewikkeld, en 
 zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus 
 zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken 
 los, en laat hem gaan.’ 

 Veel Joden die naar Maria toe gekomen 
 waren en gezien hadden wat Jezus deed, 
 kwamen tot geloof in Hem. 

 THE HYMNS 

 Opening 
 Gradual 
 Offertory 
 Communion 
 Final 

 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
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