KATHEDRALE BASILIEK VAN SINT-JAN
‘S-HERTOGENBOSCH
TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

20 en 21 JUNI 2020

Zaterdag 20 juni 19.00 uur

Schola Maior (Heren)
Vaste gezangen:
Gregoriaanse Missa VIII
Introïtus
en communio:
Gregoriaans
Antwoordpsalm:
Psalm 69 (M. Stumpel)
Alleluia:
Maak ons hart ontvankelijk
(N. Wesselingh)

Zondag 21 juni 10.00 uur

Schola Maior
Vaste gezangen:
Introïtus
en communio:
Antwoordpsalm:
Alleluia:
Motet:

Zondag 21 juni 12.00 uur

Schola Puerorum A
Vaste gezangen:
Intredezang:
Antwoordpsalm:
Alleluia:
Motet:

Missa Ad modum tubae (Alb. de Klerk)
Gregoriaans
Psalm 69 (M. Stumpel)
Maak ons hart ontvankelijk
(N. Wesselingh)
Copiosa Redemptio (M. Pirenne)

Missa Prima (C. Crassini)
Zingt voor de Heer (J. Mul)
Psalm 69 (M. Stumpel)
Maak ons hart ontvankelijk
(N. Wesselingh)
Tantum Ergo (H. Andriessen)

Orgelspel
Voor de viering:
Na de viering:

Cantilene opus 2 (Charles Tournemire 1870 – 1937)
Uit Suite Liturgique: Sortie (Denis Bédard Geb. 1950)

Intredezang zondag 12.00 uur
Zingt voor de Heer van liefde en trouw,
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras dat dankt voor dauw:
Alleluia, alleluia.
Zingt voor het heilig hemels brood,
dat ons versterkt in alle nood,
dat ons doet leven na de dood;
Alleluia, alleluia.
Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint;
Alleluia, alleluia.
Zingt voor het heil dat komen gaat;
zingt voor de deur die open staat
zingt voor de God die zingen laat;
Alleluia, alleluia.

EERSTE LEZING

Jer, 20, 10-13

Uit de Profeet Jeremia
Jeremia sprak "lk hoor velen fluisteren: Daar heb je 'Ontzetting-overal'. Breng hem aan. Ja, we
brengen hem aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen:
"Misschien laat hij zich misleiden; dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem
wreken." De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen
niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd, nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt
eeuwig, ze wordt nooit vergeten! "Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig
onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe Gij U op hen wreekt. lk heb
immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zingt een lied, een loflied voor de Heer, want Hij heeft
het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered."
Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM
Refrein:

uit psalm 69

Verhoor mij in uw grote ontferming met uw trouw die verlossing bewerkt.

Want smaad draag ik om uwentwille, vernedering ligt op mijn gelaat; ijver voor uw huis
heeft mij verteerd, mij trof de smaad van uw smaders.
Doch zelf blijf ik, Heer, tot U bidden, wend, God, ten goede het uur; verhoor mij in uw grote
ontferming, met uw trouw die verlossing bewerkt.
Die verdrukt zijt, ontwaart het met vreugd, die God zoekt, uw hart mag herleven: de Heer zal
de misdeelden verhoren, Hij veracht niet de zijnen in kluisters.
Laat dan hemel en aarde Hem loven, met de zeeën, vol wemelend leven: wat God zal Sion
bevrijden, herbouwen de steden van Juda, opdat zij het erfelijk bewonen.

TWEEDE LEZING

Rom.,5, 12-15

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Door een mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de
dood; en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was
immers reeds zonde in de wereld, voor de wet er was. Maar zonde wordt niet aangerekend,
waar geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus
ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding
van een gebod. Adam nu is het beeld van Hem die komen moest. Maar de genade van God
laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout van een mens bracht allen de dood,
maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene mens Jezus
Christus. Woord van de Heer.

ALLELUIA
Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.
Alleluia.

EVANGELIE

Mt., 10, 26-33

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: "Weest niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het
zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat
uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. Weest
niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer

Hem die en ziel en lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee
mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet een mus op de grond
vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt
toch meer waard dan een zwerm mussen. leder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de
mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen
tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is.
Woord van de Heer.

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.

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

