
11 september 2022

24ste ZONDAG DOOR HET JAAR

INTROITUS (336, 372) Sir. 36, 18; Ps. 121

D
a pacem, Domine, Schenk vrede, Heer, aan wie
sustinentibus te, ut op U vertrouwen. Toon
prophetæ tui fideles dat uw profeten de waarheid

inveniantur: exaudi preces hebben gesproken. Verhoor
servi tui, et plebis tuæ Israel. de beden van uw dienaar en
Ps. Lætatus sum in his quæ van uw volk Israël.
dicta sunt mihi: in domum Ps. Hoe was ik blij toen men
Domini ibimus. mij riep: we trekken naar het

huis van de Heer.

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

GLORIA 11de mis, zie boekje nr. G11.

GRADUALE (336, 139) Ps. 121, 1. V/. 7
Lætatus sum in his quæ dicta Hoe blij was ik toen zij mij
sunt mihi: in domum Domini zeiden: we trekken op naar
ibimus. het huis van de Heer.
V/. Fiat pax in virtute tua: et V/. Vrede heerse binnen uw
abundantia in turribus tuis. omwalling, in al uw huizen

voorspoed.

ALLELUIA (337, 373) Ps. 101, 16
Timebunt gentes nomen tuum, De heidenen zullen uw Naam
Domine: et omnes reges duchten, Heer, de vorsten der
terræ gloriam tuam. aarde uw heerlijkheid.

CREDO III Zie boekje nr. C03.

OFFERTORIUM (338, 374) Cf. Ex. 24, 4. 5
Sanctificavit Moyses altare Mozes wijdde een altaar aan
Domino, offerens super il de Heer, en liet daarop
lud holocausta, et immolans brand en slachtoffers op
victimas: fecit sacrificium dragen: hij bracht het
vespertinum in odorem sua avondoffer in de geur van
vitatis Domino Deo, in welbehagen voor God de
conspectu filiorum Israel. Heer, ten aanschijn van

Israëls zonen.

SANCTUS 11de mis, zie boekje nr. S11.

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

COMMUNIO (387, 330) Lk. 15, 10
Dico vobis, gaudium est an Ik zeg u: er is vreugde bij
gelis Dei super uno peccatore de engelen van God over één
pænitentiam agente. zondaar die zich bekeert.
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