Kathedrale Basiliek
van Sint-Jan Evangelist
‘s-Hertogenbosch
24 december 2020

Nachtmis 20.00 uur
Vaste gezangen:
Voor de viering:
Intocht:
Na eerste lezing:
Alleluia:
Geloofsbelijdenis:
Gebed des Heren:
motet:
motet:
Na communie:
Na de zegen:

Christchurch Mass (M. Archer)
Stille Nacht
Once in Royal David City
Wij komen tezamen
Gregoriaans
Credo III
Pater Noster
Away in a manger
Torches
De herdertjes lagen bij nachte
Hark the Herald Angels Sings

Pontificale Nachtmis 22.00 uur
Vaste gezangen:
Missa Princeps Pacis (W. Lloyd Webber)
Voor de viering:

Stille Nacht

Intocht:
Na eerste lezing:
Alleluia:
Geloofsbelijdenis:
Gebed des Heren:
Motet:
Communio:
Na communie:
Na de zegen:

Dominus Dixit (Gregoriaans)
Wij komen tezamen
Gregoriaans
Credo III
Pater Noster
O Jesulein suss
In splendoribus (Gregoriaans)
De herdertjes lagen bij nacht
Hark the Herald Angels Sings

Lezingen en Nederlandstalige kerstliederen vindt u hieronder
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

KERSTLIEDEREN
Stille Nacht
Stille nacht, heilige nacht. Davids Zoon, lang verwacht,
Die miljoenen eens zaligen zal wordt geboren in Bethlehems stal.
Hij, der schepselen Heer. Hij, der schepselen Heer.
Hulploos Kind, heilig Kind, Dat zo trouw zondaars mint.
Ook voor mij hebt G'U rijkdom ontzegd, wordt G'op stro en in doeken gelegd.
Leer m'U danken daarvoor. Leer m'U danken daarvoor.
Stille nacht, heilige nacht, Vreed' en heil wordt gebracht,
aan een wereld, verloren in schuld. Gods belofte wordt heerlijk vervuld.
Amen! Gode zij eer. Amen! Gode zij eer.

Wij komen tezamen
Wij komen tezamen onder 't sterreblinken
Een lied moet weerklinken voor Bethlehem:
Christus geboren zingen d'engelen koren.
Refrein:

Venite adoremus (3x)

Dominum.
Drie wijzen met wierook kwamen er van verre,
Zij volgden zijn sterre naar Bethlehem.
Herders en wijzen komen Jezus prijzen.
Refrein:

Venite adoremus (3x)
Dominum.

Ook wij uitverkoren mogen U begroeten
En kussen uw voeten, Emmanuel.
Wij willen geven Hart en geest en leven.
Refrein:

Venite adoremus (3x)
Dominum.

De Herdertjes lagen bij nachte
De herdertjes lagen bij nachte,
zij lagen bij nacht in het veld.
Zij hielden vol trouwe de wachte,
zij hadden hun schaapjes geteld.
Daar hoorden zij d' engelen zingen
hun liederen vloeiend en klaar
de herders naar Bethlehem gingen,
't liep tegen het nieuwe jaar.
Toen zij er te Bethlehem kwamen,
daar schoten drie stralen dooreen;
een straal van omhoog zij vernamen,
een straal uit het kribje beneen;
toen vlamd' er een straal uit hun ogen
en viel op het kindeke teer;
zij stonden tot schreiens bewogen,
en knielden bij Jezus neer.
Maria die bloosde van weelde,
van ootmoed en lieflijke vreugd';
De goede Sint Jozef, hij streelde
het Kindje der mensen geneugt' ;
de herders bevalen te weiden
hun schaapkens aan d'engelenschaar
wij kunnen van 't kribje niet scheiden,
wij wachten het nieuwe jaar.

Och Kindje, och Kindje dat heden
in 't nederige stalletje kwaamt,
ach laat ons uw paden betreden,
want Gij hebt de wereld beschaamd.
Gij kwaamt om de wereld te winnen,
de machtigste vijand te slaan;
de kracht uwer liefde van binnen
kan wereld noch hel weerstaan.

LEZINGEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT
EERSTE LEZING

Jes., 9, 1-6

Uit de Profeet Jesaja
Het volk dat wandelt in de duisternis ziet een helder licht; Een glans straalt over hen die
wonen in het land van de dood. Gij hebt hun blijdschap vermeerderd, hun vreugde vergroot.
Voor uw aanschijn zijn zij vrolijk als mensen die opgewekt zijn bij de oogst of jubelen bij het
verdelen van de buit. Want het juk dat zwaar op hem drukt, Het blok dat ligt op zijn nek, en
de stok van zijn drijver hebt Gij stuk gebroken als in de dagen van Midjan. Want alle laarzen
van stampende soldaten en hun opgerolde mantels met bloed besmeurd zullen ten offer
vallen aan het vuur en een prooi worden van de vlammen. Want een Kind is ons geboren,
een Zoon werd ons geschonken; Hem wordt de macht op de schouders gelegd en men
noemt Hem: Wonderbare Raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst. Een grote
macht en een onbeperkte welvaart zullen toevallen aan Davids troon en aan zijn koninkrijk,
zodat het gegrondvest zal zijn en stevig gebouwd op recht en gerechtigheid van nu af tot in
eeuwigheid. De ijver van de Heer der Hemelse Machten brengt het tot stand.

TWEEDE LEZING

Tit., 2, 11-14

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan Titus
Dierbare, De genade van God, bron van heil voor alle mensen, is op aarde verschenen. Zij
leert ons goddeloosheid en wereldse begeerten te verzaken en bezonnen, rechtvaardig en
vroom te leven in deze tijd, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de
openbaring van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Christus Jezus. Hij heeft
zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen en ons te maken tot
zijn eigen volk, gereinigd van zonde, vol ijver voor alle goeds.

EVANGELIE

Lc., 2, 1-14

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas
In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest
gehouden worden in heel zijn rijk. Deze volkstelling vond plaats eer Quirinius landvoogd van
Syrië was. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven. Ook
Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea,
uit de stad Nazaret naar Judaa: naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten
inschrijven, samen met Maria zijn verloofde die zwanger was. Terwijl zij daar verbleven brak
het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar
eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor
hen geen plaats was in de herberg. In de omgeving bevonden zich herders die in het open
veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor
hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren zodat zij door grote vrees werden
bevangen. Maar de engel sprak tot hen: “Vreest niet, want zie, ik verkondig u een
vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk.
Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. En dit zal voor u een
teken zijn: gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe.”
Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare zij verheerlijkten God met de
woorden: “Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij
welbehagen heeft."

ZALIG KERSTMIS !!

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 te
voegen.

