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OPENINGSZANG: Vocem iucunditatis  
 

Vocem Jucunditatis annuntiate 
et auditur, alleluia: 
nuntiate usque ad extremum terrae: 
liberavit Dominus populum suum alleluia 
Jubilate Deo omnis terra 
psalmum dicite nomini ejus 
date goriam laudi ejus. 
 

Verkondigt met een stem van blijdschap, 
laat het gehoord zijn alleluia: 
Kondigt het af tot het einde van de aarde: 
De Heer heeft Zijn volk bevrijd, alleluia 
Bejubelt de Heer op heel de aarde 
zingt psalmen tot Zijn Naam 
Verheerlijkt zijn glorie' 
 
BEGROETING  
 

OPENINGSWOORD 
 

Vandaag maken wij reclame voor een geneesmiddel van uitzonderlijke 
kwaliteit. Zeer toepasselijk in deze Corona tijd. 
Onze sponsor is niet de farmaceutische industrie,  
maar Jezus van Nazareth. 
Hij zei:” ik noem u geen dienstknechten meer, maar vrienden”. 
Vriendschap, liefde, HET geneesmiddel bij uitstek: 
Het heelt wonden, geeft pit aan het leven,  
effent de weg naar een betere toekomst. 
De relatie tussen Jezus en zijn leerlingen  
is de hechte band van vrienden onder elkaar. 
Het bijzondere aan vriendschap is wel  
dat zij niet genoeg heeft aan zichzelf, 
maar uitgedragen wil worden, dat ze aanstekelijk wil zijn. 
Vriendschap kan zo de mensheid genezen van haar ergste kwalen: 
eenzaamheid, oorlog en haat.  
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Omdat wij met dit levensmedicijn vaak nogal slordig omspringen  
vragen we God en elkaar om vergeving. 
 
GEBED OM ONTFERMING 
God, U hebt ons mensen de vrijheid gegeven,  
zelf te kunnen beslissen in het leven,  
zelf te kunnen kiezen welke weg wij gaan. 
 

A: Vergeef ons de keuzes 
     die niet gemaakt zijn uit liefde.  
     Heer, ontferm U over ons 
 

Jezus heeft ons voorgeleefd welke weg wij kunnen gaan,  
vertrouwend op de goede wil van mensen,  
gelovend in nieuwe kansen en het opstaan van mensen.  
 

A. Help ons op weg het goede te doen  
     en het goede te zien in mensen.  
     Christus, ontferm U over ons 
 
Geef wijsheid in ons leven,  
verruim ons hart door uw liefde,  
spreek tot ons in onze woorden en gedachten.  
  

A. Leid ons  
    in ons doen en laten,  
    zodat wij mensen mogen worden naar uw beeld.  
    Heer, ontferm U over ons 
 

Moge God ons nabij zijn,  
ons begeleiden met zachte kracht,  
op weg naar een wereld van vrede en rechtvaardigheid,  
dat vragen wij, in de Geest van Jezus. Amen. 
 
KYRIE 
Kyrie eleison, 
Christe eleison, 
Kyrie eleison. 
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GLORIA  
Gloria in excelsis Deo,  

et in terra pax hominibus bonae voluntatis 

Laudamus te 

Benedicimus te  

Adoramus te 

Glorificamus te 

gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. 

Domine Deus, Rex caelestis, 

Deus Pater omnipotens; 

Domine Fili unigenite, Jesu Christe;  

Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris; 

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis, 

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. 

Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 

Quoniam tu solus sanctus, 

tu solus Dominus, 

tu solus altissimus Jesu Christe, 

cum sancto spiritu in gloria Dei Patris. 

Amen. 

 

OPENINGSGEBED: 
 

Liefde geven zonder te ontvangen 
is uitputtend, 
maar liefde geven in wederkerigheid 
is een bron van energie, 
is leven- gevend. 
God, Bron van liefde, 
Help ons om steeds meer te leven in waarachtige liefde, 
Vandaag en alle dagen van ons leven. 
Amen. 
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EERSTE LEZING is uit ‘de handelingen van de Apostelen’  
 

Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet en knielde voor 
Petrus om hem te eren. Maar Petrus richtte hem op en zei:  
“Sta op, ik ben ook maar een mens.” En Petrus sprak verder:  
“Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat,  
maar dat uit welk volk ook ieder die Hem vreest en het goede doet, Hem 
welgevallig is.”  Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was,  
kwam de heilige Geest plotseling neer op allen die naar zijn toespraak 
luisterden.  De besneden gelovigen, die met Petrus meegekomen waren, 
stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de heilige Geest 
was uitgestort;  want zij hoorden hen in talen spreken en God 
verheerlijken. Toen zei Petrus:   
“Niemand kan toch het doopwater weigeren aan deze mensen, die juist 
als wij de heilige Geest ontvangen hebben?” En hij gaf de opdracht hen 
te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog 
enige dagen te blijven. 
 

Surrexit Dominus vere 
Alleluia, alleluia. 
Surrexit Christus hodie. 
Alleluia, alleluia. 
 

Christus is waarlijk verrezen 
Alleluja, alleluja 
De Heer is heden opgestaan 
Alleluja, alleluja 

EVANGELIE uit de eerste brief van Johannes 
Vrienden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God.  
Iedereen die liefheeft is uit God geboren,  
is een kind van God, en kent God.   
De mens zonder liefde kent God niet, want God is liefde.   
En de liefde die God is, heeft zich onder ons geopenbaard  
doordat Hij zijn enige Zoon in de wereld gezonden heeft,  
om ons door hem het leven te brengen.   
Hierin bestaat de liefde:  
niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad,  
en Hij heeft zijn Zoon gezonden om, 
door het offer van zijn leven, onze zonden uit te wissen. 
 

Samenzang:  
U komt de lof toe, U onze zang, o Vader, o Zoon,  
O Heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.  
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OVERWEGING 
 
CREDO 
Credo in unum Deum, 

Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, 

visibilium omnium et invisibilium. 

Et in unum Dominum, Iesum Christum, 

Filium Dei unigenitum, 

et ex Patre natum ante omnia saecula. 

Deum de Deo, Lumen de Lumine, 

Deum verum de Deo vero, 

genitum non factum, consubstantialem Patri; 

per quem omnia facta sunt. 

Qui propter nos homines et propter nostram salutem 

descendit de caelis. 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, 

et homo factus est. 

Crucifixus etiam pro nobis,  

sub Pontio Pilato passus et sepultus est, 

et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, 

et ascendit in caelum, 

sedet ad dexteram Patris. 

Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, 

cuius regni non erit finis. 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, 

qui ex Patre Filioque procedit. 

Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: 

qui locutus est per prophetas. 

Et (in) unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. 

Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. 

Et exspecto resurrectionem mortuorum, 

et vitam venturi saeculi. 

Amen. 
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VOORBEDE  
Bidden wij tot God, die ons bemoedigt en aanspoort:  
 

dat wij mensen ons geroepen weten 
op te komen voor al wat kwetsbaar is,  
oog te hebben voor armoede en ongelijkheid in de wereld, en onze 
verantwoordelijkheid nemen om de situatie te kunnen verbeteren.  
Laat ons zingend bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons 
 

dat mensen die zorg dragen voor hun naaste,  
die veiligheid bieden aan hen die op de vlucht zijn,  
die hun liefde tonen in alledaagse bezigheden,  
die er voor mensen zijn met hun warmte en nabijheid,  
die zijn als een moeder, dat zij zich gewaardeerd weten. 
Laat ons zingend bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons 
 

dat iedereen zich erkend en geliefd voelt om wie hij of zij is,  
ongeacht land van herkomst, ongeacht religieuze achtergrond,  
ongeacht wat het onderscheid ook is,  
dat mensen elkaar respecteren  
en als vrienden samen bouwen aan hun toekomst.  
Laat ons zingend bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons 
 

Dat politieke leiders zich gemachtigd mogen weten 
om de democratie te dienen  
met wijsheid en menselijkheid 
met oog voor de problemen in de wereld,  
met zorg voor de generaties die na ons komen,  
dat zij zich gesteund en geroepen weten door mensen van goede wil.  
Laat ons zingend bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons 
 

Bidden wij een ogenblik in stilte voor datgene wat er leeft in ons zelf 
 

Ons hart gaat uit naar hen die leven met het gemis van hun dierbare,  
en speciaal voor hen die hebben gevraagd te bidden voor: 
…………….. 
En gedenken we ook hen,  
die als reisgezel met ons meegaan in ons hart.  
 

Laat ons zingend bidden: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons 
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MARIALIED: 
Regina caeli laetare, alleluia 
Quia quem meruisti portare, alleluia 
Resurrexit sicut dixit, alleluia 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 
Koningin van de hemel verheug u, alleluja 
Omdat Hij die gij waardig geweest waart te dragen, alleluja 
Verrezen is, zoals hij gezegd had, alleluja 
Bid God voor ons, alleluja 
 
DANKGEBED: 
 

God,  
wij hebben U nooit gezien,  
maar wij mogen U wel ontmoeten  
waar mensen van elkaar houden, 
in een medemens,  
in een geliefde,  
in een reisgezel,  
in een zieke. 
Wij mogen U ontmoeten 
in Jezus, de dienaar van de wereld. 
Dank U dat wij vrienden van Jezus mogen zijn  
en als zodanig met Hem samen mogen bidden,   
die U aansprak als vader  
en ons de woorden gaf te bidden tot U, onze Vader. 
 

Pater noster, qui es in caelis, 
Sanctificetur nomen tuum. 
Adveniat regnum tuum. 
Fiat voluntas tua, 
Sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, 
Et dimitte nobis debita nostra, 
Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem: 
Sed libera nos a malo. 
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Bevrijd ons met uw liefde Heer,  
geef vrede in onze dagen,  
dat wij, gesteund door uw barmhartigheid,  
vrij mogen zijn van al het kwade,  
ons veilig mogen weten 
vol vertrouwen in het goede van de mensheid.  
Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw zoon.  
 

A: Want van u is het koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
in eeuwigheid. Amen.  
 
VREDESWENS: 
 
"Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben 
met de liefde die Ik jullie heb toegedragen” zei Jezus. 
Laten we die opdracht ter harte nemen, 
en mensen worden die elkaar een liefdevol hart toedragen. 
Dan zal vreugde en vrede heersen in ons midden, 
In Jezus’ naam. 
Die vrede en vreugde zij altijd met u. 
En laten we met een hartelijk teken blijk geven  
van deze vrede aan elkaar. 
VREDE EN ALLE GOEDS! 
 
LIED: Vrede voor jou 
 
 

Om vrij te zijn, heb ik een ander nodig die bereid is om van mij te houden. 
En ik, ik kan op elk moment iemand anders bevrijden, door hem of haar 
als dierbaar te beschouwen. Vrijheid gaat in essentie om geven, en staat  
haaks op wat we leren, dat we vrijheid moeten  nemen. Mijn vrijheid 
ontvang ik van de ander, zoals de ander van mij de vrijheid ontvangt. 
Vrijheid bestaat alleen tússen ons. Het vereist gelijkwaardigheid.  
Omdat het liefde is. Wie ik lief heb maak ik vrij. 
 

Uit: kerstconcert 25 december 2018, Marjolein van Heemstra 
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SLOTGEDACHTE: V.R.I.E.N.D.  
Vrijheid 

Een vriend gunt je de vrijheid zodat jij je kunt ontwikkelen.  
Een vriend houdt je niet klein  
en belemmert je niet in je creativiteit.   
Een vriend  
tilt je op en laat je groeien,  
neemt je mee naar nieuwe vergezichten,  
laat je los om je eigen wereld te ontdekken.  

Respect 
Een vriend respecteert je waarden.  
heeft oog voor je behoeften.  

Interesse 
Een vriend toont oprechte interesse in jou,  
luistert naar jou,  
naar wat je denkt en wat je voelt.  

Eerlijk 
Een vriend is eerlijk, zegt waar het op staat.  
Een vriend verleidt jou niet tot het slechte,  
maar heeft als zielsverwant weet van het goede voor jou.  

Niet oordelend 
Een vriend is iemand die niet oordeelt.  
is mild en vergeeft waar nodig. 
is iemand bij wie jij je veilig weet.  

Dankbaar 
Een vriend is dankbaar voor wie jij bent.  
Een vriend zegt  
dat jij er toe doet,  
dat jij er mag zijn,  
niet om wat je kunt,  
niet om wat je hebt,  
niet om wat je doet,  
maar om wie jij bent. 
Gelukkig diegene, die jouw vriend mag zijn.  
 

        (uit: Workshop Compassievolle Communicatie,  E. Mickers) 
 

MEDEDELINGEN 
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SLOTGEBED: 
 
A: Eeuwige,  
Jezus noemt mij zijn vriend. 
Enerzijds ben ik daar blij mee  
omdat hij op die manier uitdrukt 
wat ik voor Hem beteken. 
Maar anderzijds  
schrik ik er ook voor terug 
om zo aangesproken te worden. 
Omdat Hij mij als zijn vriend  
ook een opdracht meegeeft: 
namelijk zo te leven zoals Hij leefde. 
Toch voel ik  
dat daarin de echte vreugde ligt. 
Wilt U, Vader,  
mij helpen dat waar te maken,  
vandaag en alle dagen die mij gegeven zijn.  
Amen. 
 
ZENDING EN ZEGEN: 
 
Leven in liefde garandeert vreugde, echte vreugde. 
In verbondenheid met elkaar kunnen we de wereld veranderen. 
Daartoe worden we aangespoord en gezegend. 
In de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest.  
Amen. 
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