KATHEDRALE BASILIEK VAN SINT-JAN
‘S-HERTOGENBOSCH
MARIA TENHEMELOPNEMING

Zaterdag 15 aug 12.30 uur

Zondag 16 aug 10.00 uur

Zondag 16 aug 12.00 uur

15 en 16 AUGUSTUS 2020

Volkszang
Vaste gezangen:
Intredezang:
Antwoordpsalm:
Alleluia:
Communio:
Slot:

Gregoriaanse Missa VIII en XVIII
Wij groeten u, o Konining
Psalm 67 (L. Deiss)
Heer Jezus…… (IWVL – NSGV)
Salve Regina (Gregoriaans)
Lied van de Zoete Lieve Vrouw

Schola: Maior
Vaste gezangen:
Intredezang:
Antwoordpsalm:
Alleluia:
Motet:
Motet:
Communielied:
Slot:

Missa Diatonica (H. Andriessen)
Gregoriaans + Wij groeten u, o Koningin
Psalm 67 (L. Deiss)
Heer Jezus…… (IWVL – NSGV)
Ave Verum (W. Byrd)
Ave Maria (Josq. Des Pres)
God groet u, zuivre bloeme
Lied van de Zoete Lieve Vrouw

Schola Iuventatis / Schola Puerorum
Vaste gezangen:
Markusmis (Fl. vd Putt) en
Missa Puerorum (J. Rheinberger)
Intredezang:
Wij groeten u, o Koningin
Antwoordpsalm:
Psalm 67 (L. Deiss)
Alleluia:
Heer Jezus…… (IWVL – NSGV)
Motet:
Verbum supernum (J. Rheinberger)
Motet:
Tantum Ergo (L. de Vocht)
Communielied:
God groet u, zuivre bloeme

NEDERLANDSE SAMENZANG
Intredezang
Wij groeten u, o Koningin, o Maria:
u Moeder vol van teed're min, o Maria:
refr:

Groet haar, o Cherubijn; prijs haar, o Serafijn,
prijst met ons uw Koningin: salve, salve salve Regina.

O Moeder van barmhartigheid, o Maria:
en troost in alle bitterheid, o Maria:
Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria:
leid gij ons op de weg der deugd, o Maria:
Toon ons in 't uur van onze dood, o Maria:
de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria

Communiezang
God groet u, zuiv're bloeme, Maria, maged fijn.
Gedoog dat ik u roeme: lof moet u altijd zijn!
Als gij niet waart geboren,o reine Maged vrij,
Wij waren allen verloren;aan u beveel ik mij!
Maria, lelie reine, gij zijt mijn toeverlaat,
Zoals een klaar fonteine, die nimmer stille staat,
Zo geeft gij ons genade en staat uw dienaars bij:
Och sta mij toch te stade; aan u beveel ik mij!
O roosken zonder doren, o violette zoet.
O bloemken blauw in 't koren, weest mij, uw kinde, goed!
Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij:
Och, weest mij toch genadig; aan u beveel ik mij!

Lied ter ere van de Zoete Lieve Vrouw
1.

Lieve Vrouwe, hoor gunstig onze smekingen aan. O gij kunt op dit feesttij toch de beë
niet versmaen van de honderden kind'ren uit de stad, u zo waard, die gij, Moeder, vol
eerbied om uw troon ziet geschaard.

2.

Sla uw ogen, o liefste goedertierenste Vrouw op uw kind'ren, zij bleven u, o Moeder,
getrouw. Het geloof hunner vad'ren hielden z'altoos in eer; voor uw wonderbeeld
knielden zij vertrouwvol ter neer.

3.

O Maria, o zoetste, o beminn'lijkste Maagd, o gij Moeder wie nimmer tevergeefs wordt
gevraagd: wees een schutsvrouw den Bisschop, die uw kind'ren geleidt, die talenten en
krachten aan uw eer heeft gewijd.

4.

O Maria, o zoete Lieve Vrouw dezer stad, gij waart altoos haar glorie en haar dierbaarste
schat: geef, dat z'immer beware het aloude geloof; ach, gedoog niet, o Moeder, dat men
't haar ontroov'.

LEZINGEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT
EERSTE LEZING

Apok., 11, 19a; 12, 1-6a. 10ab

Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes
Toen ging de tempel van God in de hemel open, en er verscheen een groot teken aan de
hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een
kroon van twaalf sterren. Zij was zwanger en kreet in haar weeën en barensnood. Toen
verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, vuurrode Draak. Hij had zeven koppen
en tien horens en op elke kop een diadeem. En zijn staart vaagde een derde deel van de
sterren des hemels weg en wierp die op de aarde. En de Draak stond vóór de Vrouw die zou
baren om zodra zij gebaard had, haar kind te verslinden. En zij baarde een kind, een zoon,
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf. En haar kind werd ijlings weggevoerd naar
God en zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats heeft, door God
bereid. En ik hoorde een stem in de hemel roepen: "Nu is gekomen het heil en de macht en
het koningschap van onze God en de heerschappij van zijn Gezalfde." Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM
Refrein:

uit psalm 67

Heel de aarde jubelt en juicht voor de Heer,
alleluia, alleluia!

Ja, heel de aarde moet god wel prijzen,
loven zijn machtig beleid,
omdat Hij steeds op wondere wijze
alles bestuurt in gerechtigheid.
Ja, God is goed, schenkt ons zijn zegen;
toont ons zijn aanschijn van licht,
Hij gaat ons voor op alle wegen,
heeft uit de zonde ons opgericht.
Hij is de God, die ons verblijdde,
die onze nood heeft verstaan;
die ons een hemels Paasmaal bereidde
en zonder vrees door de wereld laat gaan.

Laat alle volken uw almacht vrezen,
aller lof zij U gewijd,
laat Heer, uw Naam bezongen wezen,
in aller eeuwen eeuwigheid.

TWEEDE LEZING

1 Kor., 15, 20-26

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte
Broeders en zusters, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen
zijn. Want omdat door een mens de dood is gekomen komt door een mens ook de
opstanding der doden. Zoals allen sterven in Adam zo zullen ook allen in Christus herleven.
Maar ieder in zijn eigen rangorde: als eerste en voornaamste Christus, vervolgens, bij zijn
komst zij die Christus toebehoren; daarna komt het einde, wanneer Hij het koningschap aan
God de Vader zal overdragen na alle heerschappijen en alle machten en krachten te hebben
onttroond. Want het is vastgesteld dat Hij het koningschap zal uitoefenen, tot Hij al zijn
vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. En de laatste vijand die vernietigd wordt is de dood.
Woord van de Heer.

ALLELUIA
Alleluia. Heer Jezus ontsluit voor ons de Schriften, doe ons hart branden terwijl Gij tot ons
spreekt. Alleluia.

EVANGELIE

Lc., 1, 39-56

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het
huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de heilige Geest en riep uit
met luide stem: "Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw
schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie,
zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte sprong het kind van vreugde op in mijn
schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer
gezegd is." En Maria sprak: "Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om
God, mijn redder daar Hij welwillend neerzag op de kleinheid zijner dienstmaagd. En zie, van
heden af prijst elk geslacht mij zalig omdat Hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken
deed, en heilig is zijn Naam. Barmhartig is Hij, van geslacht tot geslacht voor hen die Hem
vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm; slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt Hij

hun troon, maar Hij verheft de geringen. Die hongeren overlaadt Hij met gaven, en rijken
zendt Hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft Hij zich aangetrokken, gedachtig
zijn barmhartigheid voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk Hij had gezegd tot
onze Vaderen." Nadat Maria ongeveer drie maanden bij haar gebleven was keerde zij naar
huis terug. Woord van de Heer.

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

Feest van de Kerkwijding
Zondag 23 augustus 2020 vieren het Feest van de Kerkwijding in de H. Missen van 10 en 12
uur. Op de eigenlijke feestdag van de Kerkwijding, dinsdag 25 augustus, zijn de H. Missen
om 8.30 en 12.30 uur.

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.

