KATHEDRALE BASILIEK VAN SINT-JAN
‘S-HERTOGENBOSCH
24e ZONDAG DOOR HET JAAR

Zondag 13 sept 10.00 uur

Zondag 13 sept 12.00 uur

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

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

13 SEPTEMBER 2020

Missa Diatonica (H. Andriessen)
Gregoriaans
Psalm 103
Heer Jezus…… (IWVL – NSGV)
Copiosa Redemptio (M. Pirenne)
Psalm 150 (M. Pirenne)

Missa Im Promptu (J. Mul)
Psalm 103
Heer Jezus…… (IWVL – NSGV)
Laudate Dominum (J. Mul)
A Circle of Motion (B. Chillcott)

Orgelspel
Informatie over de orgelwerken voor en na de zondagsvieringenn in de Sint-Jan vindt u op de
website van de organist: www.veroniquevandenengh.nl

LEZINGEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT
EERSTE LEZING

Sir., 27, 30-28, 7

Uit het boek Ecclesiasticus

Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks, alleen een zondaar blijft ermee lopen. Wie wraak
neemt, zal de wraak van de Heer voelen: de Heer zal zijn zonden nooit uit het oog verliezen.
Vergeef uw naaste zijn onrecht: dan worden, wanneer gij er om bidt, uw eigen zonden
kwijtgescholden. Kan een mens, die tegenover een medemens in zijn gramschap volhardt, bij
de Heer zijn heil komen zoeken? Kan hij, die onverbiddelijk is voor zijn evenmens, om
vergeving bidden voor zijn eigen zonden? Als iemand, die zelf maar een mens is, in zijn wrok
volhardt, wie zal dan verzoening bewerken voor zijn zonden? Denk aan het einde en houd op
met haten; denk aan de ondergang en de dood en houd u aan de geboden. Denk aan de
geboden en koester geen wrok tegen uw naaste. Denk aan het verbond van de Allerhoogste
en vergeef uw naaste zijn dwaling.

ANTWOORDPSALM Ps. 103 (102), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12
REFREIN: De Heer is barmhartig en welgezind, lankmoedig en goedertieren.
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen!
Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, vergeet zijn weldaden niet!
Hij is het die u uw schulden vergeeft, die u geneest van uw kwalen.
Hij is het die u van de ondergang redt, die u omringt met zijn gunst en erbarmen.
Hij blijft niet voortdurend verwijten maken, Hij is niet voor eeuwig vertoornd.
Hij handelt met ons niet zoals wij verdienen, vergeldt ons niet onze schuld.
Zo wijd als de hemel de aarde omspant, zo alomvattend is zijn erbarmen.
Zo ver als de afstand van oost tot west, zo ver verdrijft Hij van ons de zonde.

TWEEDE LEZING

Rom., 14, 7-9

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, niemand sterft voor zichzelf
alleen. Zolang wij leven, leven wij voor de Heer, en sterven wij, dan sterven wij voor de Heer:
of wij leven of sterven, Hem behoren wij toe. Daarvoor is Christus gestorven en weer levend
geworden: om Heer te zijn over doden en levenden.

ALLELUIA

EVANGELIE

Mt., 18, 21-35

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: "Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet,
hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot zevenmaal toe?" Jezus antwoordde hem:
"Neen, zeg Ik u, niet tot zevenmaal toe maar tot zeventig maal zevenmaal. Daarom gelijkt
het Rijk der hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn
dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die tienduizend talenten
schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de heer het bevel hem te verkopen met
vrouw en kinderen en al wat hij bezat om zo de schuld te vereffenen. Maar de dienaar wierp
zich voor hem neer en smeekte: "Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen". De heer
kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt.
Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem honderd
denariën schuldig was; hij greep hem bij de keel en zei: "Betaal wat je schuldig bent". De
andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: "Heb geduld met mij en ik zal u
betalen". Maar hij weigerde liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld
betaald zou hebben. Toen nu de overige dienaars zagen wat er gebeurd was, waren zij diep
verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer de dienaar roepen en
sprak: "Jij, lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom
gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals
ik met jou medelijden heb gehad?" En in toorn ontstoken, leverde zijn heer hem over aan de
beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met
ieder van u handelen die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt."

MEDEDELINGEN
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

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 ’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.
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.

