Kathedrale Basiliek
van
Sint-Jan Evangelist
’s-Hertogenbosch
Derde Zondag van Pasen

Zondag 18 april 10.00 uur
Vaste gezangen:
Introïtus en
Communio:
Antwoordpsalm:
Alleluia:
Motet:
Motet:
Na de zegen:

Zondag 11 april 12.00 uur
Vaste gezangen:
Antwoordpsalm:
Alleluia:
Motet:
Motet:
Na de zegen:

Missa O Quam Gloriosum
(T.L. da Vittoria)
Gregoriaans
psalm 4 (M. Pirenne)
Ik ben de Verrijzenis (B. Bartelink)
Ave Verum (W. Byrd)
Cantate Domino (M. de la Lande)
Regina Caeli (Gregoriaans)

Missa Prima (Crassini C.)
psalm 118 (N. Wesselingh)
Ik ben de Verrijzenis (B. Bartelink)
The Lord’s my shepherd
(M. Archer)
The Lord bless you (J. Rutter)
Regina Caeli (Gregoriaans)

Informatie over de Schola en het repertoire: www.schola.nl

Informatie over de orgelwerken voor en na de vieringen vindt u
op de website van de organist: www.veroniquevandenengh.nl

LEZINGEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT

EERSTE LEZING

Hand., 3, 13-15. 17-19

Uit de Handelingen der Apostelen
In die dagen zei Petrus tot het volk: “De God van Abraham, Isaak en Jakob, de God van onze
vaderen heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en voor Pilatus
verloochend ofschoon deze geoordeeld had Hem in vrijheid te moeten stellen. Maar gij hebt
de Heilige en Gerechte verloochend en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd.
De vorst des levens daarentegen hebt gij gedood. God heeft Hem evenwel uit de doden doen
opstaan; daarvan zijn wij getuigen. Maar ik weet, broeders, dat gij in onwetendheid gehandeld
hebt, evenals uw overheden. Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monde van alle
profeten, dat zijn Messias zou sterven heeft Hij zo in vervulling doen gaan. Bekeert u dus en
hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist."

TWEEDE LEZING

Joh., 2, 1-5a

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes
Vrienden, ik schrijf u met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen. Maar ook al zou iemand
zonde bedrijven: we hebben een voorspreker bij de Vader, Jezus Christus, die geheel
zondeloos is, die al onze zonden goedmaakt en niet die van ons maar die van de hele wereld.
Hoe weten wij dat wij God kennen? Er is maar een bewijs: dat we ons houden aan zijn
geboden. Wie zegt dat hij Hem kent maar zich niet stoort aan zijn geboden is een leugenaar;
in zo iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord.

EVANGELIE

Lc., 24, 35-48

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was en hoe Jezus door hen
herkend werd aan het breken van het brood. Terwijl ze daarover spraken stond Hijzelf
plotseling in hun midden en zei: “Vrede zij u." In hun verbijstering en schrik meenden ze een
geest te zien. Maar Hij sprak tot hen: “Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op
in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest
heeft geen vlees en beenderen zoals ge ziet dat Ik heb.” En na zo gesproken te hebben toonde
Hij hun zijn handen en voeten. Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven zei
Hij tot hen: “Hebt ge hier iets te eten?” Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam
het en at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen: “Dit zijn mijn woorden, die Ik sprak toen Ik
nog bij u was: Alles moet vervuld worden wat over Mij staat in de Wet van Mozes, in de
profeten en in de psalmen." Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van
de Schriften.

Hij zei hun: “Zo spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias en over zijn
verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren, van de
bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van
dit alles getuigen.”

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.

