
9 oktober 2022

28ste ZONDAG DOOR HET JAAR

INTROITUS (350, 383) Ps. 129, 3. 4 en 1. 2

S
i iniquitates observaveris Als Gij zonden blijft geden
Domine, Domine quis ken, Heer, wie houdt stand?
sustinebit? quia apud te Maar bij U is vergeving, God

propitiatio est, Deus Israel. van Israël.
Ps. De profundis clamavi ad Ps. Uit de diepte roep ik
te Domine: Domine exaudi tot U, Heer, luister naar mijn
vocem meam. stem.

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

GLORIA 11de mis, zie boekje nr. G11.

GRADUALE (351, 384) Ps. 132, 1. V/. 2
Ecce quam bonum, et quam Hoe goed en hoe weldadig is
iucundum habitare fratres in eendracht onder broeders;
unum! V/. Als welriekende olie op
V/. Sicut unguentum in capite, het hoofd, die afdruipt op de
quod descendit in barbam, baard, de baard van Aäron.
barbam Aaron.

ALLELUIA (352, 385) Ps. 113, 11
Qui timent Dominum, spe Al wie God vreest, vertrouwt
rent in eo: adiutor et op de Heer. Hij is hun helper
protector eorum est. en schild.

CREDO I Zie boekje nr. C01.

OFFERTORIUM (352, 385) Est. 14, 12. 13
Recordare mei, Domine, om Denk toch aan mij, Heer, Gij
ni potentatui dominans: da die over alle machten heerst.
sermonem rectum in os Leg mij het rechte woord in
meum, ut placeant verba mea de mond, opdat mijn verhaal
in conspectu principis. in het bijzijn van de vorst

gehoor vinde.

SANCTUS 11de mis, zie boekje nr. S11.

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

COMMUNIO (353, 370) Ps. 118, 22. 24
Aufer a me opprobrium et Neem weg van mij alle
contemptum, quia mandata smaad en schande, omdat
tua exquisivi, Domine: nam ik al uw verordeningen ter
et testimonia tua meditatio harte neem, Heer, want mijn
mea est. overweging betrekt zich op

uw getuigenis.
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