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

Zaterdag 27 juni 19.00 uur

Schola Iuventatis
Vaste gezangen:
Intredezang:
Antwoordpsalm:
Alleluia:
Motet:

Zondag 28 juni 10.00 uur

Missa Sponsa Christi (H.Andriessen)
Hij ging van stad tot stad (B. Huijbers)
Psalm 89 (B. Besselink)
Maak ons hart ontvankelijk
(N. Wesselingh)
The circle of motion (B. Chilcott)

Schola Maior
Vaste gezangen:

Introïtus
en communio:
Antwoordpsalm:
Alleluia:
Motet:

Zondag 28 juni 12.00 uur

27 en 28 JUNI 2020

Missa In Tempore Quadragesimae (J. Haydn)
Gloria uit de Missa Christi aeterna munera
(G.P. Palestrina)

Gregoriaans
Psalm 89 (B. Besselink)
Maak ons hart ontvankelijk
(N. Wesselingh)
Ubi Caritas (Osw. Gjeilo)

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

Missa Puerorum (J. Rheinberger)
Hij ging van stad tot stad (B. Huijbers)
Psalm 89 (B. Besselink)
Maak ons hart ontvankelijk
(N. Wesselingh)

Orgelspel
Voor de viering:
zaterdag
zondag

From 24 pièces en style libre: Berceuse (Louis Vierne 1870-1937)
Koraal-Toccata (Floris van der Putt 1915-1990)

Na de viering:

Finale in d-minor (Eric H. Thiman 1900-1975)

Intredezang zaterdag 19.00 uur en zondag 12.00 uur
Hij ging van stad tot stad, hij sprak:
"tot u ben ik gezonden"
Voor zieken en gewonden
had hij een woord, een onderdak.
Refrein:

Alles heeft hij welgedaan.
Tot wie zou ik anders gaan.

Hij gaf aan blinden het gezicht,
De nacht heeft Hij verdreven,
Gaf doden weer het leven,
Waar Hij voorbijging werd het licht.
Daags voordat Hij gestorven is
heeft Hij het brood genomen:
"Hiertoe ben ik gekomen,
doet dit tot mijn gedachtenis,"
En alwie Jezus' naam belijdt
zal wonderen verrichten
en als een lamp verlichten
de lange gang van onze tijd.

EERSTE LEZING

2 Kon., 4, 8-11. 14-16a

Uit het tweede boek der Koningen
Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. Daar woonde een welgestelde vrouw, die
hem met aandrang uitnodigde, bij haar te komen eten. En iedere keer dat de profeet in het
vervolg daar in de buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw tot haar echtgenoot:
"Luister eens, ik heb gemerkt dat hij die altijd bij ons aan huis komt, een heilige man Gods is.
Laten we op ons huis een kleine kamer voor hem metselen en er een bed, een tafel, een
stoel en een lamp in zetten; als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn intrek nemen." Toen
Elisa er dus op zekere dag weer aankwam, kon hij de bovenkamer betrekken en er zich te
rusten leggen. Daarna vroeg Elisa aan Gechazi, zijn knecht: "Kunnen we dan werkelijk niets

voor haar doen?" Gechazi antwoordde: "Zij heeft helaas geen zoon en haar man is oud."
Toen zei Elisa: "Roep haar."De knecht riep haar en zij bleef in de deuropening staan. En Elisa
zei: "Volgend jaar om deze tijd zult u een zoon aan uw hart drukken." Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM
Refrein:

uit psalm 89

Wat de Heer genadig verleende, dat drage mijn lied door de tijden.

TWEEDE LEZING

Rom.,6, 3-4 8-11

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Gij weet dat de doop, waardoor wij een zijn geworden met Christus
Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood? Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem
begraven, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden zoals Christus, die door de macht
van zijn Vader uit de doden is opgewekt. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven
wij dat wij ook met Hem zullen leven; want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden
verrezen, niet meer sterft: de dood heeft geen macht meer over Hem. Door de dood die Hij
gestorven is, heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde; het leven dat Hij leeft, heeft
alleen met God van doen. Zo moet ook gij uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en
levend voor God in Christus Jezus. Woord van de Heer.
ALLELUIA
Alleluia.
Maak ons hart ontvankelijk, Heer, opdat wij de woorden van uw Zoon begrijpen.
Alleluia.

EVANGELIE

Mt., 10, 37-42

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus
In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: "Wie vader of moeder meer bemint dan Mij, is Mij niet
waardig; wie zoon of dochter meer bemint dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet
opneemt en Mij volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en wie zijn
leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt, neemt Mij op; en wie Mij
opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een
profeet is, zal ook het loon van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam mens
opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen al was het maar een beker koud water geeft, omdat hij
mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: Zijn loon zal hem zeker niet ontgaan."
Woord van de Heer.

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 12.30 uur

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

