Kathedrale Basiliek
van
Sint-Jan Evangelist
’s-Hertogenbosch
Zesde zondag door het jaar

Zondag 14 februari 10.00 uur
Vaste gezangen: Missa Aeterna Christi Munera (G.P. da Palestrina)
Introïtus
en communio: Gregoriaans
Antwoordpsalm: psalm 32 – Mijn toevlucht zijt Gij (J. van Leeuwen)
Voor evangelie: Alleluia
Motet:
Ave Verum (W. Byrd)
Motet:
Ubi Caritas (Osw. Gjeilo)
Na de zegen:
Houdt Oeteldonk dan eeuwig jong (Fl. van der Putt)
Zondag 14 februari 12.00 uur
Vaste gezangen: Missa Prima (C. Crassini)
Antwoordpsalm: psalm 32 – Mijn toevlucht zijt Gij (J. van Leeuwen)
Voor evangelie: Alleluia
Motet:
Tantum Ergo (L. de Vocht)
Motet:
Ave Maria (G. Fauré)
Na de zegen:
Houdt Oeteldonk dan eeuwig jong (Fl. van der Putt)

Houdt Oeteldonk dan eeuwig jong
Houdt Oeteldonk dan eeuwig jong, boerinnekes en boeren,
het lied dat oudtijds in u zong, zingt dat op volle toeren.
Zegt heel het jaar: lief Oeteldonk, blijf in ons gloeien als een vonk van hoop en
schone tijden. Drukt u de koude winterlast, houdt dan elkaar de handen vast tot
een nieuw voorjaar u verrast met Oeteldonks verblijden.
Informatie over de Schola en het repertoire: www.schola.nl

Informatie over de orgelwerken voor en na de vieringen vindt u op de website van
de organist: www.veroniquevandenengh.nl

LEZINGEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT
EERSTE LEZING

Lev., 13, 1-2. 45-46

Uit het boek Leviticus
De Heer sprak tot Mozes “Heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid en gaat
het lijken op huidziekte, dan moet men hem bij de priester Aäron of bij een priester van
diens geslacht brengen. Degene die aan huidziekte lijdt moet in gescheurde kleren lopen en
zijn haren los laten hangen; Hij moet zijn baard bedekken en roepen: Onrein, onrein! Zolang
de ziekte duurt is hij onrein; hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven.”

TWEEDE LEZING

1Kor., 10,31-11, 1

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters, Of gij dus eet of drinkt, of wat gij ook doet, doet alles ter ere Gods.
Geeft geen aanstoot, noch aan Joden noch aan Grieken noch aan Gods kerk; ook ik tracht
allen zoveel mogelijk ter wille te zijn en ik zoek niet mijn eigen voordeel maar dat van de
gemeenschap, opdat allen gered worden. Weest mijn navolgers zoals ik het ben van
Christus.

EVANGELIE

Mc., 1, 40-45

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus
In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel en Hem smeekte: “Als
Gij wilt kunt Gij mij reinigen." Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit, raakte hem
aan en sprak tot hem: “Ik wil, word rein." Terstond verdween de melaatsheid en was hij
gereinigd. Terwijl Hij hem wegstuurde vermaande Hij hem met klem: “Zorg ervoor dat ge
aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging wet
Mozes heeft voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren." Eenmaal vertrokken begon de
man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven,
met het gevolg dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame
plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

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.

