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

Zondag 26 juli 10.00 uur

Zondag 26 juli 12.00 uur

Orgelspel
Voor de viering:
Na de viering:

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

26 JULI 2020

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

Schola Iuventatis/ Schola Puerorum
Vaste gezangen:
Christ Church Mass (M. Archer)
Intredezang:
Een smekeling (B. Huijbers)
Antwoordpsalm:
Psalm 15 (Th. Sigfried)
Alleluia:
Heer Jezus…… (IWVL – NSGV)
Motet:
Verbum supernum (J. Rheinberger)
Motet:
The peace of God (J. Rutter)

Fantasia in c-moll, BWV 562 (Johann Sebastian Bach)
Finale in d-minor (Eric H. Thiman)

Intredezang 12.00 uur
Een smekeling, zo kom ik tot uw troon:
Leg met uw Woord beslag op mijn gedachten.
Opdat ik in het licht der waarheid woon.
Laat niet vergeefs mij op uw bijstand wachten.
Leer mij uw wet, die goed is, waar en schoon,
Dan loof ik U bij dagen en bij nachten.

Al uw geboden zijn gerechtigheid,
Ik prijs uw Woord met juichende gezangen.
Uw rechterhand geleide mij altijd;
Naar uw geboden richt ik al mijn gangen.
Het is uw wet, waarin ik mij verblijd,
Het is uw heil, waarnaar ik blijf verlangen.
Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
Geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoudt mij uw getuigenissen niet.
Ik was een schaap, en had de weg verloren.
Zoek, Heer, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

EERSTE LEZING

1 Kon., 3, 5. 7-12

Uit het eerste boek der Koningen
In die dagen verscheen de Heer 's nachts in een droom aan Salomo en zei: "Wat wilt ge dat
Ik u geef?" Salomo antwoordde: "Heer mijn God, Gij hebt uw dienaar tot koning verheven
hoewel ik maar een jonge man ben en nog niet weet wat ik doen of laten moet. Zo staat uw
dienaar te midden van het volk dat Gij uitverkoren hebt, een groot volk, zo groot dat het niet
te tellen of te schatten is. Geef dus uw dienaar een opmerkzame geest, om recht te kunnen
spreken voor uw volk en onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Want wie is
in staat recht te spreken voor dit grote volk van U ?" Dit verzoek van Salomo behaagde de
Heer. En God zei tot hem: "Omdat ge juist dit gevraagd hebt en niet gevraagd hebt om een
lang leven, ook niet om rijkdom, evenmin om de dood van uw vijanden, maar omdat ge
inzicht gevraagd hebt om recht te kunnen spreken, daarom voldoe Ik aan uw verzoek en
geef Ik u een geest vol wijsheid en begrip, zoals voor u niemand ooit heeft gehad en ook na u
niemand zal hebben." 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, 28-30

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Wij weten dat God in alles het heil bevordert van die Hem liefhebben,
van hen die volgens zijn raadsbesluit geroepen zijn. Want die Hij te voren heeft gekend,
heeft Hij ook te voren bestemd tot gelijkvormigheid met het beeld van zijn Zoon, opdat Deze
de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Die Hij heeft voorbestemd, heeft Hij ook
geroepen. Die Hij riep, heeft Hij gerechtvaardigd, en die Hij rechtvaardigde, heeft Hij
verheerlijkt. 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., 13, 44-52 of 44-46

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd zei Jezus tot de menigte: "Het Rijk der hemelen gelijkt op een schat, verborgen in
een akker. Toen iemand hem vond, verborg hij hem weer, en in zijn blijdschap ging hij alles
te gelde maken wat hij bezat en kocht die akker. Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een
koopman, op zoek naar mooie parels. Toen hij een parel van grote waarde had gevonden,
ging hij alles verkopen wat hij bezat en kocht haar.
(Ook gelijkt het Rijk der hemelen op een sleepnet dat in zee geworpen, vissen van allerlei
soorten bijeenbracht. Toen het vol was trok men het op het strand; men zette zich neer om
de goede vissen uit te zoeken en in manden te doen; de slechte echter werden
weggeworpen. Zo zal het ook gaan op het einde van de wereld: de engelen zullen uittrekken
om de slechten tussen de rechtvaardigen uit te zoeken en in de vuuroven te werpen. Daar
zal geween zijn en tandengeknars. Hebt gij dit alles begrepen?" Zij antwoordden Hem: "Ja."
Hij zei hun: "Daarom is iedere schriftgeleerde die onderwezen is in het Rijk der hemelen,
gelijk aan een huisvader die uit zijn schat nieuw en oud te voorschijn haalt.")

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 ’sHertogenbosch. 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.

