
18 september 2022

25ste ZONDAG DOOR HET JAAR

INTROITUS (339, 375) Cf. Ps. 36, 39. 40. 28; Ps. 77

S
alus populi ego sum, Het heil van het volk, dat
dicit Dominus: de qua ben Ik, zegt de Heer. Telkens
cumque tribulatione cla als zij in nood tot Mij

maverint ad me, exaudiam roepen, zal Ik hun uitkomst
eos: et ero illorum Dominus bieden. Ik zal hun Heer zijn
in perpetuum. voor altijd.
Ps. Attendite popule meus Ps. Luister, mijn volk, naar
legem meam: inclinate aurem mijn lering: spits uw oren op
vestram in verba oris mei. de woorden van mijn mond.

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

GLORIA 11de mis, zie boekje nr. G11.

GRADUALE (269, 369) Ps. 112, 5. 6. V/. 7
Quis sicut Dominus Deus Wie is zo hoog verheven, wie
noster, qui in altis habitat: ziet om naar de geringe op
humilia respicit in cælo et in aarde als in de hemel, als de
terra? Heer, onze God?
V/. Suscitans a terra V/. Hij tilt machtelozen uit het
inopem, et de stercore erigens stof en verheft de arme uit
pauperem. het slijk.

ALLELUIA (340, 376) Ps. 104, 1
Confitemini Domino, et invo Verheerlijkt de Heer, en
cate nomen eius: annuntiate aanbidt zijn Naam, verkon
inter gentes opera eius. digt de volken zijn machtige

daden.

CREDO I Zie boekje nr. C01.

OFFERTORIUM (341, 376) Ps. 137, 7
Si ambulavero in medio Te midden van gevaren
tribulationis, vivificabis me, houdt Gij mij in leven, Heer,
Domine: et super iram Gij weert de woede van
inimicorum meorum extendes mijn vijand af; steeds is
manum tuam, et salvum me uw uitgestrekte hand mijn
fecit dextera tua. redding.

SANCTUS 11de mis, zie boekje nr. S11.

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

COMMUNIO (342, 377) Ps. 118, 4. 5
Tu mandasti mandata tua cu Gij hebt mij uw bevelen
stodiri nimis: utinam dirigan gegeven om ze trouw te
tur viæ meæ, ad custodiendas volbrengen. Moge mijn le
iustificationes tuas. venswandel recht zijn, gericht

op wat Gij beschikt.
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