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32ste ZONDAG DOOR HET JAAR

INTROITUS (363, 106) Ps. 87, 3 en 2

I
ntret oratio mea in con Laat mijn bidden tot U
spectu tuo: inclina aurem doordringen, luister naar
tuam ad precem meam mijn dringend roepen, Heer.

Domine. Ps. Mijn Heer, mijn God en
Ps. Domine Deus salutis mijn heil, ik roep tot U elke
meæ: in die clamavi, et nocte dag, elke nacht kom ik weer
coram te. bij U klagen.

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

GLORIA 11de mis, zie boekje nr. G11.

GRADUALE (340 of 363, 109) Ps. 140, 2
Dirigatur oratio mea sicut Laat mijn gebed opstijgen als
incensum in conspectu tuo, wierook voor uw aanschijn,
Domine. Heer.
V/. Elevatio manuum mearum V/. Mijn geheven handen zijn
sacrificium vespertinum. voor U een avondoffer.

ALLELUIA (364, [137]) Ps. 147, 3
Qui posuit fines tuos pacem, Hij laat uw land in vrede
et adipe frumenti satiat te. bewonen en voedt u met

tarwebloem.

CREDO I Zie boekje nr. C01.

OFFERTORIUM (365, 137) Ps. 118, 133
Gressus meos dirige Domine Geleid mijn schreden zoals
secundum eloquium tuum: Gij beloofd hebt, geen enkel
ut non dominetur omnis kwaad overheerse mij, Heer.
iniustitia, Domine.

SANCTUS 11de mis, zie boekje nr. S11.

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

COMMUNIO (365, 151) Ps. 22, 1. 2
Dominus regit me, et nihil De Heer is mijn herder, niets
mihi deerit: in loco pascuæ kom ik tekort. Hij laat mij
ibi me collocavit: super weiden op groene velden. Hij
aquam refectionis educavit brengt mij aan water waar ik
me. kan rusten.
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