
28 augustus 2022

22ste ZONDAG DOOR HET JAAR

INTROITUS (330, 363) Ps. 85, 3. 5 en 1

M
iserere mihi Domi Ontferm U over mij, Heer,
ne, quoniam ad te want zonder ophouden roep
clamavi tota die: ik tot U. Gij, Heer, zijt

quia tu Domine suavis ac immers goed en vergevings
mitis es, et copiosus in gezind, en rijk aan barm
misericordia omnibus invo hartigheid voor allen die U
cantibus te. aanroepen.
Ps. Inclina Domine aurem Ps. Neig uw oor, Heer, en
tuam et exaudi me: quoniam wil mij verhoren: ik ben
inops et pauper sum ego. hulpeloos en arm.

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

GLORIA 11de mis, zie boekje nr. G11.

GRADUALE (265, 71) Ps. 101, 16. V/. 17
Timebunt gentes nomen tuum, De volkeren zullen uw Naam
Domine, et omnes reges ter duchten, Heer, de vorsten der
ræ gloriam tuam. aarde uw heerlijkheid.
V/. Quoniam ædificavit Do V/. Want de Heer heeft Sion
minus Sion, et videbitur in herbouwd en zal er in luister
maiestate sua. verschijnen.

ALLELUIA (330, 364) Ps. 97, 1
Cantate Domino canticum Zingt voor de Heer een
novum: quia mirabilia fecit nieuw gezang, omdat Hij
Dominus. wonderen heeft verricht.

CREDO I Zie boekje nr. C01.

OFFERTORIUM (331, 364) Ps. 39, 14. 15
Domine, in auxilium meum Heer, haast U mij te helpen!
respice: confundantur et Schade en schande over hen
revereantur, qui quærunt die uit zijn op mijn ziel om
animam meam, ut auferant haar te verleiden. Heer, haast
eam: Domine, in auxilium U mij te helpen!
meum respice.

SANCTUS 11de mis, zie boekje nr. S11.

PATER NOSTER Zie boekje nr. P40.

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

COMMUNIO (332, 365) Ps. 70, 16. 17. 18
Domine, memorabor iustitiæ Heer, van uw gerechtigheid
tuæ solius: Deus, docuisti me zal ik al om verhalen.
a iuventute mea, et usque in Van jongsaf hebt Gij mij
senectam et senium, Deus, ne onderricht. Wanneer ik eens
derelinquas me. oud en grijs ben, verlaat mij

dan niet, mijn God.
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