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

Zondag 2 augustus 10.00 uur

Zondag 2 augustus 12.00 uur

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

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

EERSTE LEZING

2 AUGUSTUS 2020

Gregoriaanse Missa VIII
Gregoriaans
Psalm 15 (Th. Sigfried)
Heer Jezus…… (IWVL – NSGV)

Schola Puerorum
Missa In Simplicitate (J. Langclais)
U kennen uit en tot U leven (G.
Neumark)
Psalm 15 (Th. Sigfried)
Heer Jezus…… (IWVL – NSGV)
The Lord bless you (J. Rutter)
The peace of God (J. Rutter)

Jes., 55, 1-3

Uit de Profeet Jesaja
Zo spreekt God de Heer: "Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt! Ook gij die geen geld
hebt, komt toch. Komt kopen, geniet zonder geld en zonder te betalen. Komt kopen wijn en
melk. Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat
niet voedt? Luistert, luistert naar Mij: dan eet gij wat goed is, dan verzadigt gij u aan
heerlijke spijs. Neigt uw oor en komt naar Mij en luistert en gij zult leven." Woord van de
Heer.

ANTWOORDPSALM
Refrein:

uit psalm 15

Heer, wie mag toeven binnen uw tent?

Die wandelt oprecht en gerechtigheid doet, die de waarheid hartgrondig belijdt, die niet
rondbrengt wat hem op de tong komt.
Zijn medemens brengt hij geen kwaad toe, hij laadt geen smaad op zijn naaste. De
nietswaardige ziet hij met verachting maar die de Heer vrezen, hen eert hij.
Zwoer hij tot zijn schade, hij wijzigt het niet; hij leent zonder rente te vragen, neemt niets
aan tegen wie in zijn recht staat.
TWEEDE LEZING

Rom., 8, 35. 37-39

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking wellicht of
nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar of het zwaard ? Over dit alles zegevieren
wij glansrijk, dank zij Hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood
noch het leven, noch engelen, noch boze geesten, noch wat is noch wat zal zijn, en geen
macht in den hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden
van de liefde Gods, die is in Christus Jezus onze Heer. Woord van de Heer.
ALLELUIA
Alleluia. Heer Jezus ontsluit voor ons de Schriften, doe ons hart branden terwijl Gij tot ons
spreekt. Alleluia.
EVANGELIE

Mt.,14,13-21

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd voer Jezus in een boot naar een eenzame plek om alleen te zijn. Maar het volk
kwam dit te weten en zij gingen Hem vanuit hun steden te voet achterna. Toen Hij bij zijn
landing dan ook een grote menigte zag, kreeg Hij diep medelijden met hen en Hij genas hun
zieken. Tegen het vallen van de avond kwamen zijn leerlingen naar Hem toe en zeiden:
"Deze plek is eenzaam en het is al laat op de dag. Stuur dus het volk weg om in de dorpen
eten te gaan kopen." "Het is niet nodig dat zij weggaan - zei Jezus hun, geeft gij hun maar te
eten." Doch zij antwoordden: "Wij hebben hier niet meer dan vijf broden en twee vissen."
Waarop Jezus sprak: "Brengt die dan hier." En Hij gaf opdracht dat het volk zich zou
neerzetten op het gras. Hij nam de vijf broden en de twee vissen, sloeg de ogen ten hemel, ;
en nadat Hij de zegen had uitgesproken, brak Hij de broden die Hij aan zijn leerlingen gaf en
de leerlingen gaven ze weer aan het volk. Allen aten tot ze verzadigd waren en aan
overgebleven brokken haalde men nog twaalf volle korven op. Het waren ongeveer
vijfduizend mannen die hadden gegeten, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Woord
van de Heer.

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.

