
25 september 2022

26ste ZONDAG DOOR HET JAAR

INTROITUS (342, 377) Dan. 3, 31. 29. 30. 43. 42. Ps.
118

O
mnia quæ fecisti no Alles wat Gij ons aandoet,
bis, Domine, in vero Heer, is naar waarheid welge
iudicio fecisti, quia daan, want wij hebben tegen

peccavimus tibi, et mandatis U gezondigd, en uw geboden
tuis non obedivimus: sed da niet onderhouden. Maar
gloriam nomini tuo, et fac verheerlijk nu uw Naam, en
nobiscum secundum multitu behandel ons overeenkomstig
dinem misericordiæ tuæ. uw grote barmhartigheid.
Ps. Beati immaculati in via: Ps. Gelukkig diegenen wier
qui ambulant in lege Domini. levensweg rein is, die voort

gaan volgens de wet van de
Heer.

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

GLORIA 11de mis, zie boekje nr. G11.

GRADUALE (343, 314) Ps. 144, 15. V/. 16
Oculi omnium in te sperant, De ogen van allen zien
Domine: et tu das illis escam hoopvol naar U, Heer; Gij
in tempore opportuno. geeft voedsel aan allen, elk
V/. Aperis tu manum op zijn tijd.
tuam: et imples omne animal V/. Gij opent uw handen voor
benedictione. alles wat leeft, voldoet aan al

hun verlangens

ALLELUIA (344, 378) Ps. 107, 2
Paratum cor meum, Deus, Mijn hart is bereid, mijn
paratum cor meum: cantabo, God, mijn hart is bereid, ik
et psallam tibi gloria mea. zing en speel voor U.

CREDO I Zie boekje nr. C01.

OFFERTORIUM (345, 379) Ps. 136, 1
Super flumina Babylonis, illic Wij zaten aan Babylons
sedimus, et flevimus, dum stromen en weenden, terwijl
recordaremur tui, Sion. wij aan Sion terugdachten.

SANCTUS 11de mis, zie boekje nr. S11.

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

COMMUNIO (346, 379) Ps. 118, 49. 50
Memento verbi tui servo tuo, Gedenk, Heer, het woord
Domine in quo mihi spem tot uw dienaar gesproken,
dedisti: hæc me consolata est waardoor Gij mij hoop hebt
in humilitate mea. gegeven. Dit is mijn troost in

al mijn ellende.
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