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Opening / welkom 
 
 
Lied With a little help from my friends 
 Beatles 
 

What would you think if I sang out of tune? 
Would you stand up and walk out on me? 
Lend me your ears and I'll sing you a song 
And I'll try not to sing out of key 
 
Oh, I get by with a little help from my friends 
Mm, I get high with a little help from my friends 
Mm, gonna try with a little help from my friends 
 
What do I do when my love is away? 
Does it worry you to be alone? 
How do I feel by the end of the day? 
Are you sad because you're on your own? 
 
No, I get by with a little help from my friends 
Mm, get high with a little help from my friends 
Mm, gonna try with a little help from my friends 
 
Do you need anybody? 
I need somebody to love 
Could it be anybody? 
I want somebody to love 
 
Would you believe in a love at first sight? 
Yes, I'm certain that it happens all the time 
What do you see when you turn out the light? 
I can't tell you, but I know it's mine 
 
Oh, I get by with a little help from my friends 
Mm, get high with a little help from my friends 
Oh, I'm gonna try with a little help from my friends 
 
Do you need anybody? 
I just need someone to love 
Could it be anybody? 
I want somebody to love 
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 Oh, I get by with a little help from my friends 
Mm, gonna try with a little help from my friends 
Oh, I get high with a little help from my friends 
Yes, I get by with a little help from my friends 
With a little help from my friends 

 
 
Kyrie Heer, blijf toch bij ons! 
 Canon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De liedtekst is gebaseerd op Lucas 24, vers 29: ‘Maar ze (Emmaüsgangers) drongen er 
sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden: “Blijf bij ons, want het is bijna avond en 
de dag loopt ten einde.” Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen.’ 

 
 
Lezing / teksten 
 
Jonathan en David: 
 
1 Samuel 18,1 
“Jonathan, die bij dit gesprek aanwezig was, voelde zich meteen sterk tot 
David aangetrokken en vatte innige vriendschap voor hem op. Saul nam 
David vanaf die dag bij zich op en liet hem niet meer teruggaan naar zijn 
ouderlijk huis, En Jonathan, die David zo lief had als zijn eigen leven sloot 
vriendschap met hem; hij deed zijn mantel af en gaf die aan David. Ook gaf 
hij hem zijn uitrusting, tot en met zijn zwaard, zijn boog en zijn koppelriem.” 
 
1 Samuel 20,17 
“Vervolgens liet hij David dit bekrachtigen met een eed op hun vriendschap 
want hij had David lief als zijn eigen leven.”  
 
Johannes 15,15 
“Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester 
doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord 
aan jullie bekendgemaakt heb.”  
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De kleine Prins, XXI, p87-90 

Antoine de Saint-Exupéry 
20ste druk, 2022, Uitgeverij Donker 

 
En toen was daar de vos.  
- Hallo, zei de vos. 
- Hallo, antwoordde de kleine prins beleefd, terwijl hij zich omdraaide maar 
niets zag. 
- Ik ben dáár, zei de vos.  
- Kom je met mij spelen? Stelde de kleine prins voor. 
Ik ben zo verdrietig.  
- Ik kan niet met jou spelen, zei de vos. Ik ben niet tam. 
- O! Sorry, zei de kleine prins. 
Maar toen hij eventjes had nagedacht, voegde hij eraan toe:  
- wat betekent dat, ‘tam’? 
- jij bent zeker niet van hier? Zei de vos. Wat zoek je eigenlijk? 
- ik zoek mensen, zei de kleine prins. Wat betekent ‘tam’? 
- De mensen, zei de vos, die hebben geweren en die jagen. Dat is knap 
vervelend. Maar ze houden ook kippen. Zoek jij kippen? 
- Nee, zei de kleine prins. Ik zoek vrienden. Wat betekent ‘tam’? 
- Dat is iets wat te vaak wordt vergeten, zei de vos. Het betekent ‘dat er een 
band wordt gesmeed’. 
- Een band gesmeed? 
- Jazeker, zei de vos. Kijk, voor mij ben je nu nog een jochie als 
honderdduizend andere jochies. Ik heb jou niet nodig. En jij hebt mij niet 
nodig. Ik ben voor jou ook maar een vos als honderdduizend andere vossen.  
Maar! Als jij mij nou tam maakt, dan hebben we elkaar voortaan nodig. Dan 
word jij voor mij uniek op de wereld. En ik word voor jou uniek op de wereld. 
- Ik begin het te snappen, zei de kleine prins. Er is een bloem… Ik geloof dat 
zij mij tam gemaakt heeft… 
- Zou kunnen, zei de vos. Op de Aarde zie je van alles. 
- O maar dat is niet op de Aarde, zei de kleine prins. De vos leek bijzonder 
geïntrigeerd. 
- Op een andere planeet dan? 
- Ja. 
- Zijn daar jagers, op die planeet? 
- Nee. 
- Kijk, dat is nog eens interessant. En kippen? 
- Nee. 
- Je kan niet alles hebben, verzuchtte de vos. 
Maar de vos kwam terug op zijn eerste gedachte: 
- Mijn leven is eentonig. Ik jaag op kippen en de mensen jagen op mij. Alle 
kippen lijken op elkaar en alle mensen lijken op elkaar. Ik verveel me dus  
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nogal. Maar als jij mij nou temt, dan wordt mijn leven een stuk zonniger. Dan 
zou ik bijvoorbeeld het geluid herkennen van voetstappen die anders klinken 
dan alle andere voetstappen. Als ik die hoor, duik ik weg onder de grond. Als 
ik die van jou hoor, word ik juist uit mijn hol geroepen, als door muziek. En 
kijk: zie je dat korenveld daarginds? Ik eet geen brood. Dat koren, daar heb 
je niets aan. Korenvelden zeggen me niet zoveel. En dat is toch jammer. 
Maar jouw haar heeft de kleur van goud. Dus zou het gewoon prachtig zijn 
als jij mij tam zou maken! Want dat gouden koren zal me dan aan jou doen 
denken. En ik zou dol zijn op het geluid van de wind door het koren… 
De vos zweeg en bekeek de prins een tijdje: 
- Alsjeblieft… Maak mij tam, zei hij,  
- Dat wil ik best, zei de kleine prins, maar ik heb niet zoveel tijd. Ik moet 
vrienden maken en ontzettend veel dingen leren.  
- Je kan alleen dingen goed doorgronden die je getemd hebt. De mensen 
hebben geen tijd meer om echt iets te leren kennen. Maar ja, er zijn geen 
winkels waar je vrienden kunt kopen, dus hebben de mensen geen vrienden 
meer. Als je een vriend wilt, tem me dan!  
- Hoe werkt dat dan? vroeg de kleine prins. 
- Je moet geduldig zijn, zei de vos. 
 
 
Glorialied You’ve got a friend 

Carol King 
 

When you're down and troubled 
And you need some lovin' care 
And nothin', nothin' is goin' right 
Close your eyes and think of me 
And soon I will be there 
To brighten up even your darkest night 
 
You just call out my name 
And you know, wherever I am 
I'll come runnin' 
To see you again 
Winter, spring, summer or fall 
All you have to do is call 
And I'll be there 
You've got a friend 
 
If the sky above you 
Grows dark and full of clouds 
And that old north wind begins to blow 
Keep your head together 
And call my name out loud 
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Soon you'll hear me knockin' at your door 
 
You just call out my name 
And you know, wherever I am 
I'll come runnin' 
To see you again 
Winter, spring, summer or fall 
All you have to do is call 
And I'll be there 
You've got a friend 
 
When people can be so cold? 
They'll hurt you, yes, and desert you 
And take your soul if you let them 
Oh, but don't you let them 
 
You just call out my name 
And you know, wherever I am 
I'll come runnin' 
To see you again 
Winter, spring, summer or fall 
All you have to do is call 
And I'll be there 
You've got a friend 
 
You've got a friend 
You've got a friend 
Ain't it good to know you've got a friend 
Ain't it good to know, ain't it good to know 
Ain't it good to know 
You've got a friend 
Oh, yeah, now, you've got a friend 
Yeah baby, you've got a friend 
Oh, yeah, you've got a friend 

 
 
 
Preek over vriendschappen 
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Lied  Ubi caritas est vera 
 

Refrein: Ubi caritas est vera, Deus ibi est. 
 
Congregavit nrs in unum Christi amor.  
Exsultemus et in ipso iucundemur.  
Timeamus en amemus Deum vivum.  
En ex cord diligamus nos sincero.  
 
Simul ergo cum in unum congregamur,  
Nea nos mente divamur, caveamus.  
Stop met iurgia maligna, stop met lites.  
En in medio nostri zit Christus Deus. 
 
Simul quoque cum beatis videamus.  
Glorianter vultum tuum, Christe Deus.  
Gaudium, quod est immensum atque probum,  
Sæcula per infinita sæculorum.  

 

 

Credo   Als de boog van een brug 
 
Als de boog van een brug, 
een lucht die zwanger is, 
en nevel de grond bedekt, 
zo staat de regenboog pal, 
blinkend in de nieuwe zon. 
 
Weg zijn de sporen, 
de spaanders van de storm, 
en resten van geweld. 
 
Zacht klinkt het ruisen, 
de bladeren in de wind, 
hoor ik vogels weer fluiten, 
en geniet ik als een kind. 
 
Weg zijn de dromen, 
de flarden van angsten, 
die me hadden gekweld. 
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Zacht raakt de zon mij aan, 
voel ik de warmte, 
de tederheid ervan. 
 
Zo durf ik weer te leven, 
kwetsbaar als ik ben, 
het pad te volgen, 
dat ik moet gaan. 
Ik volg de zon, 
Zijn Licht en de bloemen 
die mij vergezellen, 
hun geuren, 
die met me gaan. 

 
Uit: een koffer vol gedichten en verhalen,  
zie www.koffervolgedichten.nl  

 
 
 
Collectedoel Hulp aan vluchtelingen (giro 555) 

Want je leven moet veilig zijn wil je vriendschap kunnen 
ervaren.  

 
Er gaat geen collectezak rond; bij de uitgang staan mandjes. 
 

Digitaal doneren: scan de QR-code. 
 
Of overmaken op rek.nr. NL08 INGB 0000 
0005 55 t.n.v. Stichting Samenwerkende 
Hulporganisaties, Den Haag 
 

www.giro555.nl 
 
 
  

http://www.koffervolgedichten.nl/
http://www.giro555.nl/
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Intenties (afsluiting) 
 

Het is mijn intentie 
 
… om naar de ander om te kijken en ik wil proberen de 
schoonheid van God in de ander te zien. 
 
… te luisteren en stil te staan bij wat je tegen mij zegt.  

 
… geduld te hebben met mijzelf en met de vrienden die ik 
tegenkom en de tijd nemen onze vriendschap te koesteren. 

 
 
 
Slotlied  Count on me 

Bruno Mars 
 

… Oh-oh 
… If you ever find yourself stuck in the middle of the sea 
I'll sail the world to find you 
If you ever find yourself lost in the dark and you can't see 
I'll be the light to guide you 
… We'll find out what we're made of 
When we are called to help our friends in need 
 
… You can count on me like one, two, three 
I'll be there 
And I know when I need it,  
I can count on you like four, three, two 
And you'll be there 
'Cause that's what friends are supposed to do, oh, yeah 
Ooh-ooh-ooh-ooh 
Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh, yeah, yeah 
 
… If you tossin' and you're turnin' and you just can't fall 
asleep 
I'll sing a song beside you 
And if you ever forget how much you really mean to me 
Every day I will remind you, oh 
… We'll find out what we're made of 
When we are called to help our friends in need  
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… You can count on me like one, two, three 
I'll be there 
And I know when I need it,  
I can count on you like four, three, two 
And you'll be there 
'Cause that's what friends are supposed to do, oh, yeah 
Ooh-ooh-ooh-ooh 
Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh, yeah, yeah 
 
… You'll always have my shoulder when you cry 
I'll never let go, never say goodbye 
You know 
 
… You can count on me like one, two, three 
I'll be there 
And I know when I need it,  
I can count on you like four, three, two 
And you'll be there 
'Cause that's what friends are supposed to do, oh, yeah 
Ooh-ooh-ooh-ooh 
Ooh-ooh-ooh-ooh, ooh, yeah, yeah 

 
… You can count on me 'cause I can count on you 
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