Kathedrale Basiliek
van
Sint-Jan Evangelist
‘s-Hertogenbosch

31 december - Oudjaarsdag
Zevende dag van het Kerstoctaaf
Vaste gezangen:
Intocht:
Na eerste lezing:
Motet:
Motet:
Na de zegen:

12.30 uur

Missa Inpromptu (J. Mul)
Wij komen tesamen
Nu sijt wellecome
Away in a manger
Torches
Hark the Herald Angels Sings

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

KERSTLIEDEREN

Wij komen tezamen
Wij komen tezamen onder 't sterreblinken
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem:
Christus geboren zingen d'engelen koren.
Refrein:

Venite adoremus (3x)
Dominum.
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,
Zij volgden zijn sterre naar Bethlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.
Refrein:

Venite adoremus (3x)
Dominum.

Ook wij uitverkoren mogen U begroeten
En kussen uw voeten, Emmanuel.
Wij willen geven Hart en geest en leven.
Refrein:

Venite adoremus (3x)
Dominum.

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

I Joh. 1, 18-21

Uit de eerste brief van de heilige apostel Johannes
18 Kinderen,
het is ,het laatste uur'.
Gij hebt gehoord dat de ,antichrist' moet komen.

Inderdaad,
er zijn nu al vele antichristen opgestaan
en daarom weten wij dat het laatste uur is aangebroken.
19 Zij zijn uit ons midden voortgekomen
maar zij behoorden niet werkelijk tot ons.
Hadden zij tot ons behoord
dan waren zij bij ons gebleven ;
maar het moest duidelijk worden
dat zij geen van allen bij ons horen.
20 Ook gij hebt van de Heilige de inwijding ontvangen,
ook gij bezit allen ,kennis'.
21 En ik schrijf u niet omdat gij de waarheid niet zoudt kennen
maar juist omdat gij haar kent
en omdat de leugen onverenigbaar is met de waarheid.

EVANGELIE

Joh, 1, 1-18

Begin van het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes
1 In het begin was het Woord
en het Woord was bij God
en het Woord was God.
2 Dit was in het begin bij God.
3 Alles is door Hem geworden
en zonder Hem is niets geworden van wat geworden is.
4 In Hem was leven
en dat leven was het licht der mensen.
5 En het licht schijnt in de duisternis
maar de duisternis nam het niet aan.
6 Er trad een mens op, een gezondene van God ;
zijn naam was Johannes.
7 Deze kwam tot getuigenis,
om te getuigen van het Licht
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
8 Niet hij was het Licht
maar hij moest getuigen van het Licht.
9 Het ware Licht, dat iedere mens verlicht,
kwam in de wereld.
10 Hij was in de wereld ;
de wereld was door Hem geworden
en toch erkende de wereld Hem niet.
11 Hij kwam in het zijne,
maar de zijnen aanvaardden Hem niet.
12 Aan allen echter die Hem wel aanvaardden,

aan hen die in zijn Naam geloven
gaf Hij het vermogen kinderen van God te worden ;
13 Zij zijn niet uit bloed
noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man,
maar uit God geboren.
14 Het Woord is vlees geworden
en heeft onder ons gewoond.
Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,
zulk een heerlijkheid
als de Eniggeborene van de Vader ontvangt,
vol genade en waarheid.
15 Wij hebben Johannes' getuigenis over Hem toen hij uitriep:
„Deze was het van wie ik zei:
Hij die achter mij komt is vóór mij,
want Hij was eerder dan ik."
16 Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen ;
genade op genade.
17 Werd de Wet door Mozes gegeven,
de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus.
18 Niemand heeft ooit God gezien ;
de Eniggeboren God
die in de schoot van de Vader is,
Hij heeft Hem doen kennen.

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.

