
23 oktober 2022

30ste ZONDAG DOOR HET JAAR

INTROITUS (268 of 357, 146) Ps. 104, 3. 4 en 1

L
ætetur cor quærenti Verheugt u van harte, Gij
um Dominum: quærite die de Heer zoekt. Keert
Dominum, et confirma u tot de Heer, en verlaat u

mini: quærite faciem eius op Hem. Blijft altijd zijn
semper. aanschijn zoeken.
Ps. Confitemini Domino, et Ps. Verheerlijkt de Heer
invocate nomen eius: an en aanroept zijn Naam!
nuntiate inter gentes opera Verkondigt de volken zijn
eius. daden.

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

GLORIA 11de mis, zie boekje nr. G11.

GRADUALE (454, [29]) Ps. 33, 18. V/. 19
Clamaverunt iusti, et Domi Naar de rechtvaardigen die
nus exaudivit eos: et ex roepen, luistert de Heer, Hij
omnibus tribulationibus eo redt hen uit iedere nood.
rum liberavit eos. V/. De Heer is nabij voor
V/. Iuxta est Dominus his, rouwmoedigen van hart en
qui tribulato sunt corde: et bevrijdt die verslagen zijn
humiles spiritu salvabit. van geest.

ALLELUIA (358, [136]) Ps. 147, 1
Lauda, Ierusalem, Dominum: Loof de Heer, Jeruzalem!
lauda Deum tuum, Sion. Sion, verheerlijk uw God.

CREDO I Zie boekje nr. C01.

OFFERTORIUM (359, 92) Ps. 118, 107. 125
Domine, vivifica me secun Bescherm mijn leven, Heer,
dum eloquium tuum: ut volgens uw woord, om wat
sciam testimonia tua. Gij verordent, te kennen.

SANCTUS 11de mis, zie boekje nr. S11.

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

COMMUNIO (359, 144) Ps. 19, 6
Lætabimur in salutari tuo: et Wij juichen om uw heil! Wij
in nomine Domini Dei nostri jubelen om de Naam van de
magnificabimur. Heer, onze God!
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