KATHEDRALE BASILIEK VAN SINT-JAN
‘S-HERTOGENBOSCH
HOOGFEEST VAN SACRAMENTSDAG

Zaterdag 13 juni 19.00 uur

Zondag 14 juni 10.00 uur

Zondag 14 juni 12.00 uur

Schola Puerorum A
Vaste gezangen:
Intrede:
Antwoordpsalm:
Alleluia:
Motet:
Schola Maior
Vaste gezangen:
Introïtus en
communio:
Antwoordpsalm:
Alleluia:
Motet:
Zegen:
Slot-acclamatie:
Schola Iuventatis
Vaste gezangen:
Intrede:
Antwoordpsalm:
Alleluia:
Motet:

13 en 14 JUNI 2020

Missa Puerorum (J. Rheinberger)
Neemt Gods woord (B. Huijbers)
147 (A. Werbrouck)
Ik ben het levend Brood (J. Valkestijn)
The Lord's my shepherd (M. Archer)

Missa Pange Linqua (Josquin des Prez)
Gregoriaans
147 (A. Werbrouck)
Ik ben het levend Brood (J. Valkestijn)
Ave Verum (W. Byrd)
Tantum Ergo (Gregoriaans)
Heerlijk is het te loven (M. Pirenne)

Missa in Simplicitate (J. Langlais)
Neemt Gods woord (B. Huijbers)
147 (A. Werbrouck)
Ik ben het levend Brood (J. Valkestijn)
Tantum Ergo (L. de Vocht)

Orgelspel zaterdag 13 juni
Voor de viering:
Voluntary opus 5 nr 2 (John Stanley 1712-1786)
Na de viering:
Pange lingua: En taille (Nicolas De Grigny 1671-1703)
Orgelspel zondag 14 juni
Voor de viering:
Na de viering:

La Cathédrale engloutie (Claude Debussy 1862-1918)
Pange lingua: En taille (Nicolas De Grigny 1671-1703)

Intredezang zaterdagavond en zondag 12.00 uur
Refrein:

Neemt Gods woord met hart en mond,
eet en drinkt zijn nieuw verbond,
gedenkt uw Heer tot dat Hij wederkomt.

Gij hebt ons toegesproken tot in de diepste nood.
Uw lichaam werd gebroken, uw vlees is waarlijk brood. refrein
Waar velen zijn gestorven hebt Gij ons honderdvoud
een nieuw bestaan verworven Gij zijt ons lijfsbehoud.
Gij roept ons uit de zonde, Gij maakt ons brood en wijn,
om met elkaar verbonden opnieuw uw volk te zijn. refrein
O lichaam ons gegeven o Heer van ons bestaan
geef dat wij van U leven en niet verloren gaan.
Heer, God hier in ons midden, maak uw belofte waar.
Nu laat uw woord geschieden en schenk ons aan elkaar. Refrein

EERSTE LEZING

(Dt. 8,2-3.14b-16a)

Uit het boek Deuteronomium
In die dagen sprak Mozes tot het volk: "Blijf denken aan heel die tocht van veertig jaren, die
de Heer uw God U in de woestijn heeft laten maken. Hij heeft U toen vernederd en op de
proef gesteld om uw gezindheid te leren kennen: Hij wilde zien of ge zijn geboden zoudt
onderhouden of niet. Hij heeft U vernederd en U honger laten lijden, maar U ook het manna
te eten gegeven, dat gij noch uw vaderen ooit hadden gezien. Hij wilde U daardoor laten
beseffen dat gij niet leeft van voedsel alleen, maar van alles wat uit de mond van de Heer
komt. Denk aan de Heer, uw God, die U uit Egypte, dat land van slavernij, heeft geleid; de
Heer die U door die grote en verschrikkelijke woestijn heeft geleid, vol giftige slangen en
schorpioenen, door dat dorstige land zonder water; die uit de keiharde rots water voor U liet
ontspringen, die U in de woestijn het manna te eten gaf, dat uw vaderen nooit hadden
gezien. Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM
Refrein:

uit psalm 147

Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond.

Roem, Jeruzalem, de Heer, prijs, o Sion, uw God: Hij versterkt de sluitbalk uwer poorten,
zegent in uw midden uw zonen.

Hij, die vrede schept in uw gebied, u verzadigt met kostelijke tarwe: die zijn aanzegging
zendt naar de aarde, hoe haastig rept zich zijn woord.
Jakob heeft Hij zijn woorden onthuld, Israël het bestel van zijn wetten. Nooit deed Hij aldus
aan één volk. Zijn bestel is anderen verborgen.

TWEEDE LEZING

1 Kor.10,16-17

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters, geeft niet de beker der zegeningen die wij zegenen, gemeenschap met
het Bloed van Christus? Geeft niet het brood dat wij breken, gemeenschap met het Lichaam
van Christus? Omdat het brood één is, vormen wij allen één lichaam, want allen hebben wij
deel aan het ene brood. Woord van de Heer.

ALLELUIA
Alleluia. Ik ben het levend Brood, dat uit de hemel is neergedaald. Wie van dit Brood eet, zal
leven in eeuwigheid. Alleluia.

EVANGELIE

Joh.6,51-58

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes
In die tijd zei Jezus tot de menigte der Joden: "Ik ben het levende brood dat uit de hemel is
neergedaald. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. Het brood dat Ik zal
geven, is mijn vlees, ten bate van het leven der wereld." De Joden geraakten daarover met
elkaar aan het twisten en zeiden: "Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?" Jezus sprak
daarop tot hen: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet
en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt,
heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt
voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en
Ik in hem. Zoals Ik door de Vader die leeft, gezonden ben en leef door de Vader, zo zal ook
hij die Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood, dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet
zoals bij de vaderen, die gegeten hebben en niettemin gestorven zijn: wie dit brood eet, zal
in eeuwigheid leven." Woord van de Heer.

Ter afsluiting
Ter afsluiting van deze Eucharistie ziet en hoort u de Schola Cantorum van de Sint-Jan. Interactief
zingen zij het Ave Verum. Blijf dus nog even kijken!

Steun de parochie Sint-Jan via de Givt-app
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 ’sHertogenbosch. 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.

Mocht u niet met een app kunnen of willen werken, dan kunt u altijd via het
bankrekeningnummer van de parochie een bijdrage overmaken (NL 92 INGB 0002 5386 00).
In de nieuwsbrief en op de parochiewebsite vindt u hier meer informatie over. 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 te
voegen.

Vieringen via livestream (via parochiewebsite of YouTube Sint-Jan Den Bosch)
Zondag:
10.00 uur en 12.00 uur
Maandag t/m zaterdag:
8.30 uur en 19.00 uur

Webcam Mariakapel: YouTube - Maria Zoete Lieve Vrouw Sint-Jan Den Bosch

Procedure van het aanmelden voor de H. Missen op zondag
Sinds 1 juni zijn de kerkelijke vieringen weer toegankelijk voor 30 personen. Zowel op zondag als
door de week. Voor de zondagsvieringen is reserveren verplicht. Alles afwegende heeft het
kerkbestuur er voor gekozen om via één systeem parochianen te laten aanmelden voor het
meevieren van de H. Eucharistie op zondagen (en zaterdagavond). Dit om iedereen zoveel mogelijk
gelijke kansen te bieden.
Iedere donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 14.00 en 16.00 uur is uitsluitend telefonische
opgave voor deelname aan de H. Eucharistie mogelijk bij het bestuurssecretariaat van het
kerkbestuur (mevrouw M. Hemmink). Het bestuurssecretariaat is bereikbaar onder nummer:
073 – 614 41 70. Opgave is mogelijk per zondag.
Voor deelname aan de H. Missen gelden de algemene normen die zijn vastgesteld door de overheid
en het RIVM: heeft u klachten van verkoudheid, hoest of koorts ect. dan dient u thuis te blijven.

