
16 oktober 2022

29ste ZONDAG DOOR HET JAAR

INTROITUS (354, 130) Ps. 16, 6. 8 en 1

E
go clamavi, quoniam Ik roep U aan, mijn God,
exaudisti me, Deus: in want bij U vind ik verhoring.
clina aurem tuam, et Neig uw oor, luister naar

exaudi verba mea: custodi mijn betoog; behoed mij,
me, Domine, ut pupillam Heer, als uw oogappel; dek
oculi: sub umbra alarum mij met de schaduw van uw
tuarum protege me. vleugels.
Ps. Exaudi Domine iu Ps. Luister, Heer, want mijn
stitiam meam: intende zaak is rechtvaardig, let op
deprecationem meam. mijn smeken.

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

GLORIA 11de mis, zie boekje nr. G11.

GRADUALE (354, 119) Ps. 27, 9. V/. 1
Salvum fac populum tuum, Red, Heer, uw volk, en zegen
Domine: et benedic hereditati uw erfdeel.
tuæ. V/. Luid roep ik tot U, o
V/. Ad te Domine clamavi: Heer. Mijn God, als Gij blijft
Deus meus, ne sileas a me, et zwijgen, dan ben ik als die
ero similis descendentibus in ten grave dalen.
lacum.

ALLELUIA (355, —) Ps. 145, 2
Lauda, anima mea, Domi Loof, mijn ziel, de Heer! Ik
num: laudabo Dominum in zal Hem loven mijn leven
vita mea: psallam Deo meo, lang, mijn God zal ik al mijn
quamdiu ero. dagen bezingen.

CREDO I Zie boekje nr. C01.

OFFERTORIUM (356, 114) Ps. 118, 47. 48
Meditabor in mandatis tuis, Uw geboden zoek ik te
quæ dilexi valde: et levabo begrijpen, ik heb ze van harte
manus meas ad mandata tua, lief. Naar uw geboden strek
quæ dilexi. ik mijn handen, al mijn liefde

gaat daarnaar uit.

SANCTUS 11de mis, zie boekje nr. S11.

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

COMMUNIO (357, 117) Ps. 8, 2ab
Domine Dominus noster, Heer onze Heer! Hoe
quam admirabile est nomen ontzagwekkend is uw Naam
tuum in universa terra! op aarde!

PARATUM COR

http://www.paratumcor.be



16 oktober 2022

29ste ZONDAG DOOR HET JAAR

INTROITUS (354, 130) Ps. 16, 6. 8 en 1

E
go clamavi, quoniam Ik roep U aan, mijn God,
exaudisti me, Deus: in want bij U vind ik verhoring.
clina aurem tuam, et Neig uw oor, luister naar

exaudi verba mea: custodi mijn betoog; behoed mij,
me, Domine, ut pupillam Heer, als uw oogappel; dek
oculi: sub umbra alarum mij met de schaduw van uw
tuarum protege me. vleugels.
Ps. Exaudi Domine iu Ps. Luister, Heer, want mijn
stitiam meam: intende zaak is rechtvaardig, let op
deprecationem meam. mijn smeken.

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

GLORIA 11de mis, zie boekje nr. G11.

GRADUALE (354, 119) Ps. 27, 9. V/. 1
Salvum fac populum tuum, Red, Heer, uw volk, en zegen
Domine: et benedic hereditati uw erfdeel.
tuæ. V/. Luid roep ik tot U, o
V/. Ad te Domine clamavi: Heer. Mijn God, als Gij blijft
Deus meus, ne sileas a me, et zwijgen, dan ben ik als die
ero similis descendentibus in ten grave dalen.
lacum.

ALLELUIA (355, —) Ps. 145, 2
Lauda, anima mea, Domi Loof, mijn ziel, de Heer! Ik
num: laudabo Dominum in zal Hem loven mijn leven
vita mea: psallam Deo meo, lang, mijn God zal ik al mijn
quamdiu ero. dagen bezingen.

CREDO I Zie boekje nr. C01.

OFFERTORIUM (356, 114) Ps. 118, 47. 48
Meditabor in mandatis tuis, Uw geboden zoek ik te
quæ dilexi valde: et levabo begrijpen, ik heb ze van harte
manus meas ad mandata tua, lief. Naar uw geboden strek
quæ dilexi. ik mijn handen, al mijn liefde

gaat daarnaar uit.

SANCTUS 11de mis, zie boekje nr. S11.

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

COMMUNIO (357, 117) Ps. 8, 2ab
Domine Dominus noster, Heer onze Heer! Hoe
quam admirabile est nomen ontzagwekkend is uw Naam
tuum in universa terra! op aarde!

PARATUM COR

http://www.paratumcor.be


