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Tweede Kerstdag 10.00 uur
Vaste gezangen:
Missa Aeterna Christi Munera (Palestrina)
Introïtus:
Puer natus est (Gregoriaans)
Na eerste lezing:
Wij komen tezamen
Motet:
In dulci Jubilo
Communio:
Viderunt (Gregoriaans)
Motet:
O Magnum Mysterium
Na communie:
Nu zijt wellecome
Na de zegen:
Hark the herald Angels Sings

Tweede Kerstdag 12.00 uur
Vaste gezangen:
Missa Puerorum (G. Rheinberger)
Intocht:
Wij komen tezamen
Na eerste lezing:
De herdertjes lage bij nachte
Motet:
Once in Royal David City
Motet:
Torches
Na de zegen:
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
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.

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.

Nu zijt wellekome
Nu zijt wellekome, Jezu, Lieve Heer;
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer.
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer;
hier al in dit aardrijk zijt Gij gezien nooit meer:
Kyrieleis.
Christe Kyrieleison, laat ons zingen blij,
daarmeed' ook onze leisen beginnen vrij.
Jezus is geboren op de heilige kerstnacht
van een Maged reine, die hoog moet zijn geacht:
Kyrieleis.
D'herders op de velden hoorden een nieuw lied
(dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet).
Gaat aan geender straten, en gij zult Hem vinden klaar;
Bet'lem is de stede, waar 't is geschied voorwaar:
Kyrieleis.

LEZINGEN UIT DE HEILIGE SCHRIFT
Eerste lezing Hand.6, 8-10; 7,54-60
Uit de Handelingen van de Apostelen.
In die dagen deed Stefanus, vol genade en kracht, grote wondertekenen onder het volk. Sommige
leden echter van de zogenaamde synagoge der Vrijgelatenen, Cyreneeërs en Alexandrijnen en
sommige mensen uit Cilicië en Asia begonnen met Stefanus te redetwisten, maar zij konden niet
op tegen de wijsheid en de geest waarmee hij sprak. Toen ze dit hoorden, werden ze woedend

en knarsetandden tegen hem.
Maar Stefanus, vervuld van de heilige Geest, staarde naar de hemel en zag Gods heerlijkheid en
Jezus staande aan Gods rechterhand; en hij riep uit: "Ik zie de hemel open en de Mensenzoon
staande aan Gods rechterhand." Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten hun oren
toe en stormden als een man op hem af. Zij sleepten hem buiten de poort en stenigden hem. De
getuigen legden hun mantels neer aan de voeten van een jongeman die Saulus heette. Terwijl zij
Stefanus stenigden, bad hij: "Heer Jezus, ontvang mijn geest." Toen viel hij op zijn knieën en riep
met luider stem: "Heer, reken hun deze zonde niet aan." Na deze woorden ontsliep hij. Saulus
stemde in met de moord op deze man. Zo spreekt de Heer.

Evangelie

Mt.10,17-22

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteus.
In die tijd zei Jezus tot de twaalf: "Neemt u in acht voor de mensen. Zij zullen u overleveren
aan de rechtbanken en u geselen in hun synagogen. Gij zult voor stadhouders en koningen
gebracht worden omwille van Mij, om zo ten overstaan van hen en de heidenen getuigenis af
te leggen. Maakt u echter, wanneer men u overlevert niet bezorgd over het hoe of wat van
uw spreken: op dat ogenblik zal u worden ingegeven wat gij moet zeggen. Want niet gij zijt
het die spreekt, maar door u spreekt dan de Geest van uw Vader. De ene broer zal de andere
overleveren om hem te laten doden, de vader zijn kind; de kinderen zullen opstaan tegen hun
ouders en hen ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille
van mijn Naam. Wie echter ten einde toe volhardt, hij zal gered worden. Zo spreekt de Heer.

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 voegen.

