
30 oktober 2022

31ste ZONDAG DOOR HET JAAR

INTROITUS (62, 87) Wijsh. 11, 24–25. 27; Ps. 56

M
isereris omnium, Do Gij ontfermt U over allen,
mine, et nihil odisti o Heer, en verafschuwt niets
eorum quæ fecisti, van wat Gij gemaakt hebt.

dissimulans peccata homi Gij sluit uw ogen voor de
num propter pænitentiam, et zonden van de mensen om
parcens illis: quia tu es hen tot bekering te brengen.
Dominus Deus noster. Gij spaart hen, want Gij zijt
Ps. Miserere mei Deus, de Heer, onze God.
miserere mei: quoniam in te Ps. Ontferm U over mij,
confidit anima mea. God, ontferm U over mij,

want op U betrouwt mijn
ziel.

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

GLORIA 11de mis, zie boekje nr. G11.

GRADUALE (360, 433) Ps. 47, 10. 11. V/. 9
Suscepimus, Deus, misericor Wij ontvangen uw erbarmen,
diam tuam in medio templi Heer, hier in het midden
tui: secundum nomen tuum, van uw heiligdom. Zover
Deus, ita et laus tua in fines als uw Naam, God, reikt,
terræ. weerklinkt ook uw roem: tot
V/. Sicut audivimus, ita et de uiteinden der aarde.
vidimus in civitate Dei nostri, V/. Zoals het ons verhaald
in monte sancto eius. werd, zo mogen wij het

zelf aanschouwen in Gods
hoogverheven stede.

ALLELUIA (517, 303) Wijsh. 12, 1
O quam bonus et suavis Hoe goed en zoet is, Heer,
est, Domine, Spiritus tuus in uw Geest in ons!
nobis!

CREDO I Zie boekje nr. C01.

OFFERTORIUM (362, 105) Ps. 102, 2. 5
Benedic anima mea Domino, Loof, mijn ziel, de Heer,
et noli oblivisci omnes retri vergeet zijn weldaden niet: en
butiones eius: et renovabitur, uw jeugd zal als een adelaar
sicut aquilæ, iuventus tua. herrijzen.

SANCTUS 11de mis, zie boekje nr. S11.

PATER NOSTER Zie boekje nr. P40.

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

COMMUNIO (362, 134) Ps. 15, 11
Notas mihi fecisti vias vitæ: Gij zult mij de weg van het
adimplebis me lætitia cum leven wijzen om heel mijn
vultu tuo, Domine. vreugde te vinden bij U, mijn

Heer.
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