KATHEDRALE BASILIEK VAN SINT-JAN
‘S-HERTOGENBOSCH
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
30 AUGUSTUS 2020

10:00 uur

Schola Maior
Vaste gezangen:
Introïtus en
Communio:
Antwoordpsalm:
Alleluia
Motet:
Motet:

12.00 uur

Gregoriaans
Psalm 63
Tantum ergo (M. Duruflé)
Magnificat (H. Andriessen)

Schola Iuventatis, Puerorum ABCD
Vaste gezangen:
Antwoordpsalm:
Alleluia
Motet:
Motet:

EERSTE LEZING

Missa "Brevis" (H. Schroeder)

Missa ”in g opus 187” (J. Rheinberger)
Psalm 63
The Lord bless you and keep you (J. Rutter)
A Clare Benediction (J. Rutter)

Jer., 20, 7-9

Uit de Profeet Jeremia
De profeet Jeremia bad als volgt: "Heer God, Gij hebt mij verleid, ik ben bezweken; Gij waart
mij te sterk, ik kan niet tegen U op. De hele dag lacht men mij uit, iedereen drijft de spot met
mij. Telkens als ik het woord neem, moet ik schreeuwen, "geweld en onderdrukking"
roepen. Het woord van de Heer brengt mij iedere dag schande en smaad. Soms denk ik: Ik
wil er niets meer van weten, ik spreek niet meer in zijn naam. Maar dan laait er een vuur op
in mijn hart, het brandt in mijn gebeente. Ik doe alle moeite om het in bedwang te houden
maar het lukt me niet." Woord van de Heer.

ANTWOORDPSALM
Refrein:

uit psalm 63

God, mijn God, naar U blijf ik zoeken, mijn ziel dost van verlangen naar U.

God, mijn God, naar U blijf ik zoeken, mijn ziel dorst van verlangen naar U; al wat ik ben
smacht naar U in een troosteloos dor land zonder water.
Hoe zag ik in de tempel op U, om uw macht te ontwaren, uw grootheid: uw genade gaat
boven dit leven. En mijn lippen spraken uw lof.
Kon ik zo heel mijn leven U prijzen, uw naam noemen, de handen geheven: kracht vind ik als
door kostelijke spijs, jubelend ligt mij uw naam op de lippen.
Waart Gij niet immer mijn hulp? Onder uwer vleugelen schaduw heb ik mijn jubel gezongen:
U zoek mijn hart U hangt het aan. Uw hand zal mij vast blijven houden.

TWEEDE LEZING

Rom., 12, 1-2

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome
Broeders en zusters, Ik smeek u bij Gods erbarming: wijdt uzelf aan God toe als een levende,
heilige offergave, die Hij kan aanvaarden. Dat is de geestelijke eredienst die u past. Stemt uw
gedrag niet af op deze wereld. Wordt andere mensen, met een nieuwe visie. Dan zijt ge in
staat om uit te maken wat God van u wil, en wat goed is, wat zeer goed is en volmaakt.
Woord van de Heer.

ALLELUIA
EVANGELIE

Mt., 16, 21-27

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs
In die tijd begon Jezus zijn leerlingen duidelijk te maken dat Hij naar Jeruzalem moest gaan;
dat Hij daar veel zou moeten lijden van de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden,
maar dat Hij na ter dood gebracht te zijn, op de derde dag zou verrijzen. Toen nam Petrus
Jezus ter zijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden: "Dat verhoede God, Heer!
Zo iets mag U nooit overkomen !" Maar Hij keerde zich om en zei tot Petrus: "Ga weg, satan,
terug! Gij zijt Mij een aanstoot, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet
door wat God wil." En daarna tot zijn leerlingen: "Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen
door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden, zal
het verliezen. Maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wat voor nut heeft
het voor een mens heel de wereld te winnen, als dit ten koste gaat van eigen leven? "Of wat
zal een mens kunnen geven in ruil voor zijn eigen leven? Want de Mensenzoon zal komen in
de heerlijkheid van zijn Vader, vergezeld van zijn engelen, dan zal Hij ieder vergelden naar
zijn daden." Woord van de Heer.

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

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.

