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INTROÏTUS

(Gregoriaans)

Oculi mei semper ad Dóminum,
quia ipse evéllet de láqueo pedes
meos: réspice in me, et miserére
mei, quóniam únicus et pauper
sum ego. Ad te Dómine levávi
ánimam meam: Deus meus in te
confido, non erubéscam.

Mijn ogen zijn steeds op de Heer
gericht: Hij zal mijn voeten uit
de strik bevrijden. Zie naar mij
om en wees mij genadig, want
eenzaam ben ik en hulpeloos. Tot
U, Heer, verhef ik mijn ziel; mijn
God op U vertrouw ik, laat mij
niet beschaamd worden.

KRUISTEKEN EN BEGROETING
Pr:
Allen:

In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Amen.

Pr:

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de H. Geest zij met u allen.
En met uw geest.

Allen:

INLEIDING OP DE VIERING
In deze Veertigdagentijd, zusters en broeders, bereiden wij ons voor
op de viering van het lijden, sterven en verrijzen van onze Heer.
Wij verkondigen een gekruisigde Christus, zo houdt de apostel Paulus
ons vandaag voor. Het kruis is echter geen eindpunt want doorheen
Goede Vrijdag wordt het Pasen en openbaart zich in de verrijzenis van
Christus Gods kracht. Zo vieren wij vandaag de Eucharistie van de
derde zondag van de Veertigdagentijd. Welkom aan u allen, hier in de
Bossche Sint-Jan en met u via de televisie of het internet met ons
verbonden bent!

2

SCHULDBELIJDENIS
Pr:

Broeders en zusters,
belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God
om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren.

Pr:
Allen:

Heer, ontferm U over ons.
Wij hebben gezondigd.

Pr:
Allen:

Toon ons, Heer, uw barmhartigheid.
En schenk ons uw heil.

Pr:

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig
leven.
Amen.

Allen:

KYRIE

Vaste gezangen uit de Missa O quam gloriosum
(T.L da Vittoria)

Kyrië eleison – Christe eleison – Kyrië eleison

GEBED
Pr:

Laat ons bidden.
Algoede God,
opdat wij geen verkeerde wegen gaan,
hebt Gij ons uw Wet gegeven die ten leven leidt.
Geef ons uw Geest om in te zien dat het ware leven
voortkomt uit het Kruis,
en dat uw Zoon door zijn sterven
de hele wereld weer heeft opgericht.
Hij die met U leeft en heerst . . .

Allen:

Amen.
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EERSTE LEZING

Ex., 20, 1-17

Uit het Boek Exodus
In die dagen sprak God al de woorden die hier volgen. “Ik ben de
Heer uw God die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis. Gij zult
geen andere goden hebben ten koste van mij. Gij zult geen
godenbeelden maken, geen afbeelding van enig wezen boven in de
hemel, beneden op aarde of in de wateren onder de aarde. Gij zult u
voor hen niet ter aarde buigen en hun geen goddelijke eer bewijzen;
want ik, de Heer uw God, ik ben voor hen die mij haten een jaloerse
God die de schuld van de vaders wreekt op hun kinderen tot het derde
en vierde geslacht, maar voor hen die mij liefhebben en mijn geboden
onderhouden een God die goedheid bewijst tot aan het duizendste
geslacht. “Gij zult de naam van de Heer uw God niet lichtvaardig
gebruiken; want de Heer laat hen die zijn naam lichtvaardig gebruiken
niet ongestraft. Denk aan de sabbat: die moet heilig voor u zijn. Zes
dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten. Maar de zevende dag
is de sabbat voor de Heer uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid
verrichten: gij zelf niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet,
uw slavin niet, uw dieren niet, zelfs niet de vreemdeling die bij u
woont. In zes dagen immers heeft de Heer de hemel, de aarde, de zee
met al wat er in is gemaakt. Maar de zevende dag heeft hij gerust en
zo de sabbat gezegend en tot een heilige dag gemaakt. “Eer uw vader
en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die de Heer uw
God u schenkt. Gij zult niet doden. Gij zult geen echtbreuk plegen. Gij
zult niet stelen. Gij zult tegen uw naaste niet leugenachtig getuigen.
Gij zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste; gij zult uw
zinnen niet zetten op de vrouw van uw naaste, niet op zijn slaaf, zijn
slavin, zijn rund of zijn ezel, op niets wat hem toebehoort." Woord
van de Heer.
Allen:

Wij danken God.
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ANTWOORDPSALM

uit psalm 19

(B. Huijbers)

Het woord des Heren is volmaakt, bron van leven,
Gods getuigenis betrouwbaar, onverstand wordt wijs.
Helder water is zijn wet, hartverkwikkend.
Zij geboden: recht en reden, licht voor onze ogen.
Wat Hij belooft is louter waarheid, enkel vrede.
Wat Hij doet is welgedaan, tot in eeuwigheid.
Even kostelijk als honing, nee, nog meer,
kostbaarder dan zuiver goud is het woord des Heren.

TWEEDE LEZING

1 Kor., 1, 22-25

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van
Korinte
Broeders en zusters, Joden eisen wonderen, Grieken wijsheid. Maar
wij verkondigen een gekruisigde Christus, , voor Joden een aanstoot,
voor heidenen een dwaasheid; maar voor hen die geroepen zijn, Joden
zowel als Grieken, is die Christus Gods kracht en Gods wijsheid.
Want de dwaasheid van God is wijzer dan de mensen en de zwakheid
van God is sterker dan de mensen. Woord de Heer.
Allen:

Wij danken God.

ATTENDE

(Gregoriaans)

Attende Domine, et miserere,
quia peccavimus
tibi.

Luister Heer, en wees ons genadig,
want wij hebben tegen U
gezondigd.

Ad te Rex summe, omnium
Redemptor, oculos nostros

Tot U, hoogverheven Koning,
Verlosser van ons allen, heffen wij
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sublevamus flentes: exaudi,
Christe, supplicantum
preces.

wenend onze ogen op: verhoor
Christus, de gebeden van de
smekenden.

Dextera Patris, lapis
angularis, via salutis, ianua
caelestis, ablue nostri maculas
delicti

Rechterhand van de Vader,
hoeksteen, weg van het heil,
poort van de hemel, was de smetten
van onze zonden af.

Rogamus, Deus, tuam
maiestatem: auribus sacris
gemitus exaudi:crimina nostra
placidus indulge.

God, wij smeken uw majesteit:
verleen ons zuchten genadig
gehoor: vergeef ons goedertieren
onze misdaden.

Tibi fatemur crimina admissa
contrito corde pandimus
occulta: tua Redemptor, pietas
ignoscat.

Tegen U hebben wij misdaden
begaan, met berouwvol hart
onthullen wij onze geheimen:
Verlosser, moge uw liefde ze
negeren.

Innocens captus, nec
repugnans ductus, testibus
falsis pro impiis damnatus:
quos redemisti, tu conserva,
Christe.

Onschuldig gevangen, zonder
verzet weggevoerd,
veroordeeld door valse getuigen
tegenover goddelozen: bewaar
hen, Christus, die Gij verlost hebt.

EVANGELIE

Diaken:
Allen:
Diaken:
Allen:

Joh. 2, 13-25

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus
volgens Johannes.
Lof zij U, Christus.
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Toen het paasfeest der Joden nabij was ging Jezus op naar Jeruzalem.
In de tempel trof Hij de verkopers aan van runderen, schapen en
duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij maakte van
touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en
de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels
en Hij wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei Hij: “Weg met
dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!" Zijn
leerlingen herinnerden zich dat er geschreven staat: De ijver voor Uw
huis zal mij verteren. De Joden richtten zich tot Hem met de woorden:
“Wat voor teken kunt Gij ons laten zien dat Gij dit doen moogt?"
Waarop Jezus hun antwoordde: “Breekt deze tempel af en in drie
dagen zal Ik hem doen herrijzen." Maar de Joden merkten op:
“Zesenveertig jaar is aan deze tempel gebouwd; zult Gij hem dan in
drie dagen doen herrijzen?" Jezus echter sprak over de tempel van zijn
lichaam. Toen Hij dan ook verrezen was uit de doden herinnerden zijn
leerlingen zich dat Hij dit gezegd had, en zij geloofden in de schrift en
in het woord dat Jezus gesproken had. Terwijl Hij bij gelegenheid van
het paasfeest in Jeruzalem was, begonnen er velen in zijn Naam te
geloven bij het zien van de tekenen die Hij deed. Maar Jezus van zijn
kant had geen vertrouwen in hen omdat Hij allen kende. Hij wist wat
er in de mens stak en daarom was het niet nodig dat iemand Hem over
de mens inlichtte. Woord van de Heer.
Allen:

Wij danken God.

HOMILIE
GELOOFSBELIJDENIS
Pr:

(allen gaan staan)

Belijden wij samen ons geloof:
Allen bidden:

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van
hemel en aarde en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze
Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de
maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is
gekruisigd, gestorven en begraven.
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Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de
doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand
van God, de almachtige Vader. Van daar zal Hij komen
oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige
Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de
heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van
het lichaam en het eeuwig leven. Amen.

VOORBEDE
Pr:

Op voorspraak van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch
bidden wij tot God onze Vader:

Heer
Wij bidden voor onze kerkgemeenschap, hier en overal.
Geef ons de kracht en het geloof
om vast te houden aan de woorden
die we van U gekregen hebben.
Bidden we bijzonder voor onze medechristenen
die worden veracht omdat ze vasthouden aan Uw woord
of zelfs daarom worden vervolgd, waar ook ter wereld.
Laat ons bidden…….
Allen:

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Heer
Wij bidden voor mensen die gebukt gaan
onder onrecht of armoede,
die kansloos zijn om mee te doen in de maatschappij.
We bidden voor mensen die in deze tijd van Corona
lijden onder ziekte of verlies van perspectief.
Bidden we om nieuwe hoop en nieuw leven voor hen allen.
Laat ons bidden……
Allen:

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.
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Heer,
Wij bidden om eenheid en vertrouwen tussen mensen.
Juist in deze tijd van pandemie bidden we voor mensen
die wanhopig zijn door eenzaamheid of geestelijke nood,
en voor mensen die wantrouwend en angstig zijn geworden.
Mogen wij allen tezamen onze toevlucht nemen tot Maria,
de Zoete Lieve Moeder die haar kinderen
van overal bijeen brengt tot een vast vertrouwen in U.
laat ons bidden…….
Allen:

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Bidden wij voor de intenties uit onze parochiegemeenschap:
Bidden wij voor de intenties van KRO-pastoraat:
Laat ons bidden:
Allen:

Heer onze God, wij bidden U, verhoor ons.

Pr:

Heer onze God, uit liefde tot de wereld
heeft uw Zoon zich aan de dood overgeleverd.
Wij bidden U:geef ons uw hulp om, naar zijn voorbeeld,
blijmoedig een leven van liefde te leiden.
Door Christus onze Heer.

OFFERANDE-ZANG

Van liefde comt groot liden (J. Röntgen)

Van liefden comt groot liden
ende onder wilen groot leyt.
Het minde die maget Maria
den Gods soon wel ghemeyt;
si minde hem seer, si hadde hem lief;
als si hem sach in liden,
si en conde gherusten nyet.
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Maria was in liden,
si ghinc eenen droeven ganc,
tot Hierusalem voer die poorte,
die si ontsloten vant.
Daer sach si comen haers herten lief,
met eenen cruce gheladen,
als een verbannen dief.
OPROEP TOT GEBED
Pr:

Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard
kan worden door God, de almachtige Vader.

Allen:

Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen tot lof
en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel
zijn heilige Kerk.

GEBED OVER DE GAVEN
Pr:

Heer, open onze harten;
dat wij de taal van uw tekenen verstaan.
Leer ons begrijpen dat Gij het zijt die met ons gaat
uit het land der verdrukking naar een leven in de vrijheid.
Door Christus onze Heer.

EUCHARISTISCH GEBED
Pr:
Allen:
Pr:
Allen:
Pr:
Allen:

De Heer zij met u.
En met uw geest.
Verheft uw hart.
Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Brengen wij dank aan de Heer onze God.
Hij is onze dankbaarheid waardig.
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Heilige Vader, almachtige eeuwige God, om recht te doen aan uw
heerlijkheid, om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd
en overal. Gij schenkt ons een heilzame tijd om ons hart weer zuiver te
maken: vrij van zelfzucht en zonde zullen wij het vergankelijke zo
gebruiken, dat ons hart gericht blijft op het eeuwige. Daarom, met de
engelen en heiligen, loven en aanbidden wij U zolang er woorden zijn,
en zingen U toe vol vreugde:
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth. Pleni
sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine
Domini. Hosanna in excelsis.

Heilig, heilig, heilig de Heer de God
der hemelse machten. Vol zijn hemel
en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge. Gezegend Hij
die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in den hoge.

(allen gaan staan)
U, Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus
uw Zoon, die in uw naam gekomen is. Hij is uw Woord, dat ons mensen
redt, de hand die Gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw vrede ons
wordt aangeboden.
God, Vader van ons allen, toen wij ons van U hadden afgewend, hebt
Gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt Gij overgeleverd tot
in de dood, opdat wij ons tot U bekeren en elkander beminnen.
Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en
vragen wij U: heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, nu
wij de opdracht van uw Zoon vervullen.
Want voor Hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden nam Hij
tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende U, brak
het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN
LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT.
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Eveneens nam Hij op die avond de beker in zijn handen, prees uw
liefde, vol ontferming, reikte de beker aan zijn leerlingen en sprak:
NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT
DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE, ALTIJDDURENDE
VERBOND, DIT IS MIJN BLOED, DAT VOOR U EN ALLE
MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE
ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.
Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
Allen:

Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt
verlost door uw kruis en verrijzenis.

Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde
nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij
U aan, wat Gij ons hebt gegeven: het offer van volkomen verzoening.
Heilige Vader, wij smeken U: neem ook ons aan tezamen met uw Zoon
en schenk ons zijn Geest in deze maaltijd. Dan zal deze Geest verwijderen wat scheiding brengt. Laat Hij ons bewaren in de gemeenschap
met Franciscus, onze paus en Gerardus onze bisschop, Robertus zijn
hulpbisschop met alle bisschoppen en met geheel uw volk. Maak uw
Kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en tot
instrument van uw vrede.
Gij hebt ons hier bijeengebracht aan de Tafel van uw Zoon, samen met
de heilige maagd en Moeder van God, Maria, met de heilige Jozef haar
bruidegom en met alle heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle
rangen en standen, van alle rassen en talen om in eenheid de maaltijd te
vieren tot een eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is
van uw vrede. Door Christus onze Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn, Heer
onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier
en nu en tot in eeuwigheid.
Allen: Amen.
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COMMUNIERITUS
Pr:

In gemeenschap met Christus verbonden durven wij vol
vertrouwen te bidden:

Allen:

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
en breng ons niet in beproeving,
maar verlos ons van het kwade.

Pr:

Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze
dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij
mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en
onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze
hoop, de komst van onze Verlosser Jezus Christus.

Allen:

Want van U is het koninkrijk en de kracht en de
heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Pr:

Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd:
"Vrede laat Ik u; mijn vrede geef ik U", let niet op onze
zonden maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte:
geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in
eeuwigheid. Amen.

Pr:
Allen:
Diaken:

De vrede des Heren zij altijd met U.
En met uw geest.
Wenst elkaar de vrede.
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AGNUS DEI
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der
wereld, ontferm U over ons.

Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der
wereld, ontferm U over ons.

Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, dona nobis pacem.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der
wereld, geef ons de vrede.

UITNODIGING TOT DE H. COMMUNIE
Pr:

Zalig zij, die genodigd zijn aan de Maaltijd des Heren.
Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.

Allen:

Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt.
maar spréék en ik zal gezond worden.

COMMUNIO

(Gregoriaans)

Passer invénit sibi domum, et
turtur nidum, ubi repónat pullos
suos: altária tua Dómine
virtútem, Rex meus, et Deus
meus: beáti qui hábitant in domo
tua, in saéculum saéculi
laudábunt te.

MOTET

Locus iste

Locus iste a Deo factus est,
inaestimabile sacramentum,
irreprehensibilis est.

De mus weet een schuilplaats te
vinden, de zwaluw een nest voor
haar jongen. Ik mag verblijven
bij uw altaar, Heer der
hemelmachten, mijn Koning en
mijn God. Gelukkig zij die wonen
in uw huis, eeuwig zullen zij U
prijzen.

(A. Bruckner)

Deze plaats is door God
gemaakt, een onschatbaar
geheim, zij is zonder smet.
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GEBED NA DE COMMUNIE
Pr:

Heer, wij hebben een onderpand ontvangen
van het geluk dat nog verborgen is:
Gij hebt ons reeds hier op aarde gevoed
met brood uit de hemel.
Wij bidden U ootmoedig:
moge in ons daadwerkelijk worden vervuld
wat wij onder tekenen vieren.
Door Christus onze Heer.

Allen:

Amen.

SLOTWOORD
Met Christus waren wij dit uur in zijn tempel, niet in Jeruzalem maar
in deze eeuwenoude kathedraal van ’s-Hertogenbosch. Deze plaats,
zoals tijdens de Communie is gezongen, is door God gemaakt en zij
verbeeld in steen, in de schilderingen, in beelden en glas-inloodvensters het onschatbaar geheim van God. Laten we, naar Jezus
voorbeeld vandaag in het evangelie, deze tempel koesteren als Gods
heiligdom onder ons mensen. Voor u allen, hier in de Sint-Jan en voor
u via de KRO met ons verbonden, een heel goede zondag gewenst.

ZEGEN

Allen gaan staan

Pr:
Allen:

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Pr:
Allen:

Zegene u de almachtige God,
Vader, Zoon en + heilige Geest.
Amen.

Diaken:
Allen:

Gaat nu allen heen in vrede.
Wij danken God.
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GROET AAN DE MOEDER GODS
Ave, Regina Caelorum, Ave,
Domina Angelorum: Salve,
radix, salve, porta Ex qua mundo
lux est orta: Gaude, Virgo
gloriosa, Super omnes speciosa,
Vale, o valde decora,Et pro nobis
Christum exora.

(Gregoriaans)

Wees gegroet, Hemelkoningin,
Wees gegroet, vorstin van de
Engelen. Gij wortel die het leven
draagt; Gij poort waaruit het
licht ons daagt. Verheug U,
wonderschone Maagd. Vaarwel
en bied uw hulpbetoon, wees
onze voorspraak bij uw Zoon.
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