
21 augustus 2022

21ste ZONDAG DOOR HET JAAR

INTROITUS (326, 360) Ps. 85, 1. 2. 3. 4

I
nclina, Domine, aurem Neig uw oor naar mij
tuam ad me, et exaudi toe, Heer, en wil naar mij
me: salvum fac servum luisteren: draag zorg voor uw

tuum, Deus meus, sperantem dienaar, mijn God, hij rekent
in te: miserere mihi, Domine, op U. Wees mij genadig,
quoniam ad te clamavi tota Heer, want zonder ophouden
die. roep ik tot U.
Ps. Lætifica animam servi Ps. Verblijd het hart van uw
tui: quoniam ad te, Domine, dienaar, Heer, naar U verheft
animam meam levavi. zich mijn verlangen.

KYRIE 11de mis, kyrie B, zie boekje nr. K11b.

GLORIA 11de mis, zie boekje nr. G11.

GRADUALE (327, 360) Ps. 91, 2. V/. 3
Bonum est confiteri Domino: Hoe heerlijk is het de
et psallere nomini tuo, Altis Heer te prijzen, uw Naam,
sime. Allerhoogste, te loven.
V/. Ad annuntiandum ma V/. Uw barmhartigheid te
ne misericordiam tuam, et melden iedere ochtend, en
veritatem tuam per noctem. heel de nacht door uw trouw.

ALLELUIA (327, 361) Ps. 94, 3
Quoniam Deus magnus Do Een machtige God is immers
minus, et Rex magnus super de Heer, Koning is Hij over
omnem terram. heel de aarde.

CREDO I Zie boekje nr. C01.

OFFERTORIUM (328, 362) Ps. 39, 2. 3. 4
Exspectans exspectavi Do Met groot vertrouwen heb ik
minum, et respexit me: op de Heer gehoopt, en Hij
et exaudivit deprecationem sloeg acht op mij. Hij heeft
meam, et immisit in os meum geluisterd naar mijn roepen,
canticum novum, hymnum en legde in mijn mond een
Deo nostro. nieuw gezang, een lied voor

onze God.

SANCTUS 11de mis, zie boekje nr. S11.

AGNUS DEI 11de mis, zie boekje nr. A11.

COMMUNIO (383, 344) Jo. 6, 57
Qui manducat carnem meam, Wie mijn vlees eet en mijn
et bibit sanguinem meum, in bloed drinkt, blijft in Mij en
me manet, et ego in eo, dicit Ik in hem, zegt de Heer.
Dominus.
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