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Vaste gezangen:
Introïtus en
communio:
Na eerste lezing:
Voor evangelie:
Motet:
Motet:

Missa Aeterna Christi Munera
(G.P. da Palestina)
Gregoriaans
Nu sijt wellecome
Alleluia
Adam lay ybounden
Ave Maria

Lezingen en Nederlandstalige kerstliederen vindt u hieronder
Informatie over de Schola en het repertoire: www.schola.nl
Informatie over de orgelwerken voor en na de vieringen u op de
website van de organist: www.veroniquevandenengh.nl

Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome, Jezu, Lieve Heer;
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer;
hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer:
Kyrieleis.
Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht:
Kyrieleis.
D'herders op de velden hoorden een nieuw lied
(dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet).
Gaat aan geender straten, en gij zult Hem vinden klaar;
Bet'lem is de stede, waar 't is geschied voorwaar:
Kyrieleis.

LEZINGEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT

EERSTE LEZING

Num., 6, 22-27

Uit het Boek Numeri
De Heer sprak tot Mozes: “Zeg aan Aäron en zijn zonen: Als gij de Israëlieten zegent, doe het
dan met deze woorden: Moge de Heer u zegenen en u behoeden ! Moge de Heer de glans
van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u
vrede schenken! Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken zal ik hen zegenen."

TWEEDE LEZING

Gal., 4, 4-7

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten
Broeders en zusters, Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn eigen Zoon,
geboren uit een vrouw, geboren onder de wet om ons; slaven van de wet, vrij te maken
zodat wij de rang kregen van zonen. En omdat ge zonen zijt heeft God de Geest van zijn
Zoon, die “Abba, Vader!” roept in ons hart gezonden. Ge zijt dus niet langer slaaf maar zoon
en als zoon ook erfgenaam en wel door toedoen van God.

EVANGELIE

Lc., 2, 16-21

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem en vonden Maria en Jozef en het
pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden maakten ze bekend wat
hun over dit kind gezegd was. Allen die het hoorden stonden verwonderd over hetgeen de
herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij
zichzelf. De herders keerden terug terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij
gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd was. Toen de acht dagen voorbij
waren en men het kind moest besnijden, ontving het de naam Jezus, zoals het door de engel
was genoemd voordat het in de moederschoot werd ontvangen.

Zalig Nieuwjaar

MEDEDELINGEN
Deelname aan de collecte
Doordat we momenteel maar beperkt in de Sint-Jan kunnen samenkomen om te vieren,
ontbeert de parochie een groot deel van haar inkomsten. Graag wijzen we u op de
mogelijkheid om vanuit huis de parochie op eenvoudige wijze financieel te steunen. Dat kan

via de Givt-app, een app die u op uw smartphone kunt downloaden en installeren. In de app
kunt u dan kiezen voor Sint-Jan ’s-Hertogenbosch. We hopen dat u de parochie in deze
moeilijke periode wilt blijven steunen met uw gebed, uw bezoek en ook met een bijdrage via
de Givt-app. U kunt ook via het bankrekeningnummer van de parochie H. Johannes te ’sHertogenbosch een bijdrage overmaken (NL 92 INGB 0002 5386 00). Wij zijn u zeer
dankbaar.
Opgeven van Misintenties
Voor de H. Missen op zondagen en door de week kunt u een misintentie opgeven.
Dat kan via het secretariaat van de parochie: secretariaat@mariajohannes.nl
Of via een enveloppe in de brievenbus van de plebanie
Ook is het mogelijk om via dit mailadres een verzoek te doen om, wanneer u niet naar de
Sint-Jan kunt komen, een noveenkaars te laten opsteken en daarbij een intentie toe voegen.

