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Bij de voorpagina
Elk jaar viert onze parochie haar “patroonfeest”, het feest van
de Heilige Cosmas en Damianus. Deze tweelingbroers zijn
geboren in de tweede helft van de 2e eeuw in Syrië. Zij groeiden daar als christenen op. Zij waren allebei genees-heren
die hun diensten kosteloos aanboden, daarom staan zij in de
Oosterse kerk bekend als de Agioi Anárgyroi, wat betekent de
Heilige Geldlozen. Door hun levenswijze hebben zij velen bekeerd tot het christendom. In 303 werden zij slachtoffer van de
christenvervolging en stierven zij de marteldood.
Boven hun graf in Cyrrhus, in Syrië, is een kerk gebouwd. Van
daaruit heeft hun verering zich naar Rome en over de hele wereld verbreid. Reeds in de vijfde eeuw werden zij veel vereerd.
Paus Felix III verbouwde de Romulustempel bij het Forum
Romanum tot een aan hen gewijde kerk. Als eerste oosterse
heiligen werden en bleven hun namen opgenomen in zowel de
Romeinse miscanon als in de litanie van alle heiligen.
De afbeelding op de voorzijde is een mozaïek in de apsis van
de basilica SS. Cosma e Damiano te Rome (6e eeuw).
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Lied: God heet ons welkom in zijn huis
God heet ons welkom in zijn huis,
God nodigt allen op dit feest
Viert samen vreugdevol deze dag alleluia
Kom naar de maaltijd van de Heer
Hij nodigt alle op dit feest
Eet van het brood dat leven geeft
Jubel van vreugde voor de Heer
Zing blij voor God, want hij is goed
Zijn liefde duurt in eeuwigheid
Dat Jezus Christus ons bewaart,
één in zijn lichaam, in zijn Geest
Wij die nu eten van dit brood

Begroeting
Gebed om vergeving
K

Heer, die allen die gebukt gaan onder lasten
rust en verlichting schenkt,
ontferm U over ons.

A

Heer, ontferm U over ons.

K

Christus, die ons de heilige Geest hebt beloofd
om ons kracht en wijsheid te schenken,
ontferm U over ons.

A

Christus, ontferm U over ons.
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K

Heer, die ons zozeer hebt liefgehad, tot op het kruis,
dat wij ook elkaar moeten liefhebben,
ontferm U over ons.

A

Heer, ontferm U over ons.

K

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

A

Amen.

Kyrie

Heer, ontferm U

Kyrie, eleison.
Christe, eleison.
Kyrie, eleison.

Heer, ontferm U.
Christus, ontferm U.
Heer, ontferm U.

Gloria

Lofzang

Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus
bonæ voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam.
Domine Deus,
Rex cælestis,
Deus Pater omnipotens.

Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de
mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen
en aanbidden U.
Wij verheerlijken U
en zeggen U dank voor
uw grote heerlijkheid.
Heer God,
hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij, die wegneemt de zonden
der wereld, ontferm u over ons;

Domine Fili unigenite,
Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei,
Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
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Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.

Gij, die wegneemt de zonden
der wereld, aanvaard ons gebed;
Gij, die zit aan de rechterhand
van de Vader, ontferm u over
ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste:
Jezus Christus,
met de Heilige Geest
in de heerlijkheid van God
de Vader. Amen.

Quoniam tu solus Sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus,
Iesu Christe.
Cum Sancto Spiritu,
in gloria Dei Patris.
Amen.

Gebed
Opening van de Schriften
Eerste lezing uit het boek Wijsheid (3, 1 – 19)
De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand en geen
foltering zal hen deren. In de ogen van de dwazen schenen zij
dood te zijn en hun heengaan werd als een onheil beschouwd,
hun verdwijnen uit ons midden als een vernietiging. Zij zijn
echter in vrede. Ook al worden zij naar de mening van de
mensen gestraft, zij zijn vervuld van een hoop, de onsterfelijkheid; na een korte tuchtiging zullen zij een grote weldaad ontvangen, omdat God hen op de proef heeft gesteld en bevonden heeft, dat zij Hem waardig 'zijn. Als goud in de smeltkroes
heeft Hij hen gekeurd; als een brandoffer heeft Hij hen aanvaard. Wanneer dan de tijd van hun oordeel komt, zullen zij
ontbranden en als vlammen door een stoppelveld jagen. Zij
zullen rechtspreken over de naties en heersen over de volkeren en de Heer zal hun koning zijn, in eeuwigheid. Zij die op
Hem vertrouwen zullen de waarheid verstaan, en zij die Hem
trouw zijn zullen in liefde bij Hem verblijven, want genade en
barmhartigheid vallen zijn uitverkorenen ten deel.
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Zo spreekt de Heer.
A
Wij danken God.

Psalm 34 Ervaart het ziet: mild is de Heer
M: A. Werbrouck; T: I. Gerhardt, M. van der Zeyde

Ervaart het ziet: mild is de Heer
Ervaart het ziet: mild is de Heer
Loven wil ik de Heer te allen tijde,
de lof Gods geef ik stem, altijd weer;
en mijn ziel zal in trots de Heer prijzen:
wie verdrukt is hoort het met verrukking.

Refrein

Toornig ziet de Heer op de verstoorders,
dat hun voortbestaan uitsterft op aarde.
De Heer slaat de rechtvaardigen gade,
zijn oor vangt hun hulpgeroep op.

Refrein

Zij riepen, de Heer gaf huyn antwoord,
Hij heeft hen verlost uit hun noden.
De Heer helpt de gebrokenen van hart,
die verslagen van geest zijn bevrijdt Hij.

Refrein

Het kwaad brengt wie het kwaad zoekt de dood:
zó boet wie den rechtvaardige haatte. Hij is de losser,
de Heer, die zijn knechten het leven terug gaf.
Die tot Hèm vluchten zullen vrijuit gaan.
Refrein

Tweede lezing uit de brief van de heilige apostel
Paulus aan de christenen van Rome (5, 1-5)
Broeders en zusters,
Gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in vrede met God
door Jezus Christus onze Heer. Hij is het, die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten tot die genade waarin wij
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staan; door Hem ook mogen wij ons beroemen op onze hoop
op de heerlijkheid Gods. Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze
beproevingen, in het besef dat verdrukking leidt tot volharding, olharding tot beproefde deugd en deze weer tot
hoop. En de hoop wordt niet teleurgesteld, want Gods liefde is
in ons hart uitgestort door de heilige Geest die ons werd geschonken.
Zo spreekt de Heer.
A
Wij danken God.

Acclamatie
Alleluia.
Als iemand Mij liefheeft,
zal hij mijn woord onderhouden,
en Wij zullen tot Hem komen.
Alleluia.

Heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Matteüs (10, 28 -33)
In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Weest niet bevreesd
voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel;
vreest veeleer Hem die en ziel en lichaam in het verderf kan
storten in de hel. "Verkoopt men niet twee mussen voor een
stuiver? "En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één mus
op de grond vallen.
"Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. "Weest
dus niet bevreesd; gij zijt toch meer waard dan een zwerm
mussen. "Ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal ook Ik als
de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. "Maar ie-
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der die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, hem zal Ik
ook verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is."
Zo spreekt de Heer.
A:
Wij danken God.

Homilie
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
en het eeuwig leven.
Amen.

Voorbede
Na iedere bede antwoorden wij zingend:
Heer onze God, wij bidden U verhoor ons.
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Bereiding van de gaven
Offerandelied: De ware vreugde
Tekst en muziek: Marco Frisina
Vertaling: Susan van Agten

De ware vreugde vind je in de vrede,
de ware vreugde vult je hart met leven,
zal als een vuur je warmte blijven geven
en als je sterft, roept zij je weer tot leven.
De ware vreugde draagt de hele wereld,
en brengt verlichting in de duisternis.
De ware vreugde, uit het licht geboren,
een levend schijnsel in een hart vol liefde.
Haar vlam versterkt de waarheid in de harten
vreest niet de schaduwkanten van het onrecht.
De ware vreugde geeft je hart bevrijding
klinkt als een lied van vrijheid en van recht.
De ware vreugde zweeft over de wereld
onhoudbaar voor de negatieve krachten,
brengt licht en glans en liefde in gedachten
geschenk van Christus voor de zachte machten.
Verenigt allen als in een omhelzing,
een overwinning voor barmhartigheid.

Oproep tot gebed
K:

Bidt broeders en zusters, dat ons offer aanvaard kan
worden door God de almachtige Vader.

A:

Moge de Heer dit offer uit uw handen aannemen tot lof
en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel
zijn heilige kerk.
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Gebed over de gaven
Eucharistisch gebed
K:
A:

De Heer zij met u
En met uw geest

K:
A:

Verheft uw hart
Wij zijn met ons hart bij de Heer

K:
A:

Zeggen wij dank aan de Heer onze God
Hij is onze dankbaarheid waardig

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.
Want uw martelaren Cosmas en Damianus hebben Christus
nagevolgd, en uw Naam beleden tot in de dood;
hun bloed verkondigt uw grote daden:
zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing
en maakt Gij onze broosheid sterk
om van U te getuigen,
door Christus onze Heer.
Daarom, met de engelen in de hemel,
verheerlijken wij U op aarde
zolang er woorden zijn
en zingen U toe vol vreugde

Sanctus

Heilig

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra
gloria tua.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten!
Vol zijn hemel en aarde
van Uw heerlijkheid.
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Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij, die komt
in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt
Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen zijt Gij
bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel,
waar wij uw liefde vieren met brood en beker. Zoals eens op
de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij
herkennen Hem bij het breken van het brood.
Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit
brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.
Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onze de maaltijd
brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf
het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei:
Neemt en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn Lichaam,
dat voor u gegeven wordt.
Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem 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.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij
wederkeert dat Gij verrezen zijt.
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Oneindig goede Vader, wie vieren de gedachtenis van onze
verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en tot nieuw
leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen
Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat
voor ons, Vader, de weg naar U, geopend en begaanbaar zij.
Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en
vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de gave van zijn lichaam en zijn bloed en maak nieuwe mensen van ons; dat wij
op Jezus gelijken.
Bescherm onze paus Franciscus, onze bisschop Wilem en onze hulpbisschoppen Theodorus en Hermanus. Leer alle gelovigen van uw Kerk de tekenen van deze tijd verstaan en maak
hen trouw in de beleving van uw evangelie. Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons; dat wij delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugde en hun hoop
hen de weg aantonen die naar uw liefde leidt.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof
hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis.
En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw
huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van
onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid.
Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met
Maria, de Maagd en Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren, met St. Jan de Doper, met Cosmas en Damianus en
al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus 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.
A:

Amen.

Gebed des Heren (gebeden)
K:

Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden
die Jezus ons gegeven heeft.

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 leid ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

K:

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.
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Vredesgebed en vredeswens
Agnus Dei

Lam Gods

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.

Uitnodiging tot de Communie
K: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
A: Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
Tijdens de communie wordt gezongen:

Panis Angelicus
M: César Franck
T: St. Thoma Acquinas
Panis angelicus
fit panis hominum;
Dat panis cælicus
figuris terminum:
O res mirabilis!
manducat Dominum
pauper, servus et humilis.

Brood van de engelen
wordt het brood van mensen;
Het brood van de hemel maakt
een einde aan de schaduwen:
O, groot wonder!
dienaren, arm en nederig
nuttigen hun Heer.
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Gebed na de communie
Mededelingen

Bisschoppelijke zegen
K:

De Heer zij met u.

A:

En met uw Geest.

K:

De naam van de Heer zij gezegend.

A:

Van nu af tot in eeuwigheid.

K:

Onze hulp is in de naam van de Heer.

A:

Die hemel en aarde gemaakt heeft.

K:

Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en heilige Geest.

A:

Amen.
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Slotlied: Wij zingen u ter ere (Parochielied)
Wij zingen u ter ere,
Cosmas en Damiaan
en zingen in dit loflied
de bede ons bij te staan:
Cosmas en Damiaan,
hoort ons genadig aan.
Gij hebt zovele zieken
naar 't lichaam bijgestaan
en waart als heilige artsen
met 't heil der ziel begaan.
Sta ons, zo bidden wij,
naar ziel en lichaam bij.
Gij hebt in wrede pijnen
Uw trouw bewaard aan God.
God heeft met martelpalmen
gekroond uw zalig lot.
Ook ons geloof zij sterk,
Patronen onzer kerk.
Vereert reeds tal van eeuwen
Abcou u als patroon,
wij willen trouw u blijven
in liefd'en dankbetoon.
Behoudt in ons Abcou
der vaad'ren liefd'en trouw.
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