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Cosmas en Damianus

Het Cosmas en Damianuskoor
zingt de vaste gezangen uit de
Missa Brevis in C van Robert Jones.
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Openingslied: Waar liefde mensen samenbrengt
Melodie: Auld lang syne

Waar liefde mensen samenbrengt
worden stenen een paleis,
de kille straat een lentetuin,
de hel een paradijs.
Een land van licht en zonneschijn,
een haard waar men zich warmt;
een overvolle beker wijn,
een mens die je omarmt.
De deur roept je een welkom toe,
een stoel staat voor je klaar;
de tafel is gastvrij gedekt,
een heerlijk avondmaal
Een land van licht en zonneschijn,
een haard waar men zich warmt;
een overvolle beker wijn,
een mens die je omarmt.

Begroeting
Gebed om vergeving (Franciscus van Assissië)
L

Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede.
Laat me liefde brengen waar haat heerst.
Laat me vergeving brengen waar beledigd werd.
Laat me eendracht brengen waar tweedracht is.
Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen.
Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt.
Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt.
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Laat me licht brengen waar het duister dwaalt.
Laat me vreugde brengen waar droefheid is.
A

En geef dat ik bij dit alles veeleer zoek
te troosten dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
te beminnen dan bemind te worden.

L

Want het is door te geven dat men krijgt,
door zichzelf te verliezen dat men vindt,
door te vergeven dat men vergeven wordt
en door te sterven dat men verrijst
tot eeuwig leven.

B

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 in excelsis Deo.
hoge

Eer aan God in den

Et in terra pax hominibus
bonæ voluntatis.
Laudamus te.
Benedicimus te.
Adoramus te.
Glorificamus te.

en vrede op aarde aan de
mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen
en aanbidden U.
Wij verheerlijken U
4

Gratias agimus tibi propter
magnam gloriam tuam.
Domine Deus,
Rex cælestis,
Deus Pater omnipotens.

en zeggen U dank voor
uw grote heerlijkheid.
Heer God,
hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Domine Fili unigenite,
Heer, eniggeboren Zoon,
Iesu Christe.
Jezus Christus;
Domine Deus, Agnus Dei,
Heer God, Lam Gods,
Filius Patris.
Zoon van de Vader;
Qui tollis peccata mundi,
Gij, die wegneemt de zonden
miserere nobis.
der wereld, ontferm u over ons;
Qui tollis peccata mundi,
Gij, die wegneemt de zonden
suscipe deprecationem nostram. der wereld, aanvaard ons gebed;
Qui sedes ad dexteram Patris,
Gij, die zit aan de rechterhand
miserere nobis.
van de Vader, ontferm u over
ons.
Quoniam tu solus Sanctus.
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Tu solus Dominus.
Gij alleen de Heer.
Tu solus Altissimus,
Gij alleen de Allerhoogste:
Iesu Christe.
Jezus Christus,
Cum Sancto Spiritu,
met de Heilige Geest
in gloria Dei Patris.
in de heerlijkheid van God
Amen.
de Vader. Amen.

Gebed
Opening van de Schriften
Eerste lezing: Sirach, 27,30 – 28, 1-7
Uit het boek Ecclesiasticus
Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar
blijft ermee lopen. Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer
voelen: de Heer zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen. Ver5

geef uw naasten zijn onrecht: dan worden, wanneer gij er om
bidt, uw eigen zonden kwijtgescholden. Kan een mens, die
tegenover een medemens in zijn gramschap volhardt, bij de
Heer zijn heil komen zoeken? Kan hij, die onverbiddelijk is voor
zijn evenmens, om vergeving bidden voor zijn eigen zonden?
Als iemand, die zelf maar een mens is, in zijn wrok volhardt, wie
zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden? Denk aan het
einde en houd op met haten; denk aan de ondergang en de
dood en houd u aan de geboden. Denk aan de geboden en
koester geen wrok tegen uw naaste. Denk aan het verbond van
de Allerhoogste en vergeef uw naaste zijn dwaling.
Zo spreekt de Heer.
A
Wij danken God.

Psalm 103 Barmhartige Heer, genadige God
M: B. Huijbers; T: Vijftig Psalmen

Ja, wat de hemel is voor de aarde,
dat is zijn liefde voor hen die geloven.

Refrein

Zover als het oosten van het westen vandaan is,
zover van ons af werpt Hij al onze zonden.

Refrein

Hij kent ons toch, Hij is niet vergeten
dat wij gemaakt zijn uit het stof van de aarde.

Refrein

Mensen, hun dagen zijn als het gras, zij bloeien
als bloemen in het open veld; dan waait de wind
- en zij zijn verdwenen.

Refrein
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Maar duren zal de liefde van God
voor allen die zijn verbond bewaren,
zijn woord behartigen en het volbrengen.

Refrein

Tweede lezing: Romeinen, 14, 7 - 9
Broeders en zusters, niemand van ons leeft voor zichzelf alleen,
niemand sterft voor zichzelf alleen. Zolang wij leven, leven wij
voor de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer: of
wij leven of sterven, Hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus
gestorven en weer levend geworden: om Heer te zijn over doden en levenden.
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.

Evangelielezing: Matteus, 18, 21-35
Toen kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: “Heer, als mijn
broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan
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vergeven? Tot zevenmaal toe?” Jezus antwoordde hem:
“Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal
zevenmaal. Daarom gelijkt het Rijk der hemelen op een koning
die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die
tienduizend talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen gaf de heer het bevel hem te verkopen met vrouw en
kinderen en al wat hij bezat om zo de schuld te vereffenen. Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte:
Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer
kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold
hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten
kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd denariën schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: Betaal
wat je schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem
neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar
hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat
hij zijn schuld zou hebben betaald. Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd
en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer hem
roepen en sprak: Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je
kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan
ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar,
zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken
leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele
schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader
met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte
vergiffenis schenkt.”
Zo spreekt de Heer.
A:
Wij danken God.

Preek
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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.

Bereiding van de gaven
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Offerandelied: Wek mijn zachtheid
M: A. Oomen T: H. Oosterhuis

Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat

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

Gebed over de gaven
Eucharistisch gebed
De Heer zij met u
En met uw geest
Verheft uw hart
Wij zijn met ons hart bij de Heer
Zeggen wij dank aan de Heer onze God
Hij is onze dankbaarheid waardig
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Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God,
omwille van Jezus, onze Heer en broeder.
Armen en zieken, zondaars en wie uitgestoten waren
heeft Hij van harte liefgehad; deelgenoot was Hij in alle menselijke nood.
De boodschap van zijn leven heeft ons doen verstaan
dat Gij begaan zijt met uw mensen en vriendelijk zorg voor hen
draagt zoals een vader voor zijn kinderen doet.
om recht te doen aan uw heerlijkheid.
Daarom loven en prijzen U de hemel en de aarde en verkondigen wij uw goedheid en uw trouw. Met alle engelen en heiligen
heffen wij de lofzang aan voor uw grote heerlijkheid:

Sanctus

Heilig

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra
gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

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.

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.
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Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder 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.
Oneindig goede Vader, wij 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 gaven van zijn lichaam
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en zijn bloed en laat ons één worden in liefde en geloof, verbonden met onze paus Franciscus, onze bisschop Willem en
onze hulpbisschoppen Theodorus en Hermanus
Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze
mond om wie zich eenzaam en verloren voelen, te troosten in
uw Naam. Maak ons vindingrijk en moedig om broederlijk bij te
staan al wie berooid zijn en verdrukt. Maak uw Kerk tot een
huis van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede
schept, van hoop die alle angst verdrijft.
Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters N.N. die in
de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, 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 Sint Jan de Doper, uw
apostelen en martelaren, met name de HH. Cosmas en Damianus en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam
aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.
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.
Amen.

Gebed des Heren (gebeden)
Onze Vader die in de Hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd;
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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.
Verlos ons Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen.
Dat wij gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van
zonde en beveiligd tegen alle onrust , hoopvol wachtend op de
komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

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
Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt,
maar spreek en ik zal gezond worden.
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Tijdens de communie wordt gezongen:

Look at the World
Tekst en muziek John Rutter

Look at the world, everything all around us:
look at the world, and marvel every day.
Look at the world: so many joys and wonders,
so many miracles along our way.
Refrein: Praise to thee, o Lord, for all creation,
give us thankful hearts, that we may see:
all the gifts we share, and every blessing,
all things come of thee.
Look at the earth, bringing forth fruit and flower;
look at the sky, the sunshine and the rain;
look at the hills, look at the trees and mountains,
valley and flowing river, field and plain.
Refrein
Think of the spring, think of the warmth of summer
bringing the harvest before the winter’s cold.
Everything grows, everything has a season,
till it is gathered to the Father’s fold.
Refrein
Every good gift, all that we need and cherish
comes from the Lord in token of his love.
We are his hands, stewards of all his bounty,
his is the earth and his the heavens above.
Refrein
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(Vrije vertaling: Kijk naar de wereld en alles om ons heen: Het is zo
wondermooi! Kijk toch eens naar de aarde: alles wat groeit en bloeit,
het weer, het landschap, heuvels en dalen, rivieren en weiland. Het
past zo wonderlijk in elkaar: elk seizoen brengt zoveel rijkdom met
zich mee! Wat een prachtig geschenk)

Gebed na de communie
Slotgedachte Zonder liefde ben je nergens
Karel Eykman
Al kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn redes afsteken
en wist wijze woorden op ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter
gezwets en geschetter
had ik de liefde niet.
Al blies ik trompet
hoog van de toren
al zong ik in koren
de sterren van de hemel, het hoogste lied
maar had de liefde niet
dan klonk het toch net
als toeters en bellen.
Ik had niets te vertellen
had ik de liefde niet.
Zonder liefde ben ik nergens
zonder jullie stel ik niets voor.
Had ik jullie niet bij me
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dan ging ik er aan onderdoor.
Want liefde is echt
en liefde is aardig
is open, oprecht
en eerlijk, rechtvaardig.
’t Is liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet
ook de dood kan overwinnen.

Mededelingen
Bisschoppelijke zegen
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U zij de glorie
Tekst J.W. Scholte Nordholt, muziek G.F. Händel

U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daalde d'engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer,
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren blijde en welgezind
en zegt telkenkere: "Christus overwint."
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
Die mij heeft genezen, Die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en in dood
U zij de glorie, opgestane Heer.
U zij de victorie, nu en immermeer.
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Slotgedachte van Leo Tolstoi
Ik geloof in God,
Hij is voor mij geest, liefde, beginsel van alle dingen.
Ik geloof dat God in mij is en dat ik ben in Hem.
Ik geloof dat het ware welzijn van de mens bestaat
in het volbrengen van Gods wil.
Ik geloof dat het vervullen van Gods wil
ten goede komt aan mij en alle mensen.
Ik geloof dat God wil
dat alle mensen van hun naasten houden
en zo met anderen omgaan
als zij ook zelf behandeld zouden willen worden.
Ik geloof dat de reden waarom wij leven
eenvoudigweg is, dat wij groeien in liefde.
Ik geloof dat deze groei in liefde
de grootste kracht is
om het Rijk van God te vestigen op aarde.
Dan zal er een nieuwe ordening zijn
waarin menselijkheid, waarachtigheid en
solidariteit zullen heersen.
Amen.
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