
13 november 2022

33ste ZONDAG DOOR HET JAAR

INTROITUS (366, 386) Jer. 29, 11. 12. 14; Ps. 84

D
icit Dominus: Ego co Zo spreekt de Heer: Ik
gito cogitationes pa weet best wat Ik u wil
cis, et non afflictionis: voorbehouden: vrede, geen

invocabitis me, et ego exau onheil. Doe steeds een
diam vos: et reducam cap beroep op Mij en Ik zal u
tivitatem vestram de cunctis aanhoren, en u terugvoeren
locis. uit de ballingschap.
Ps. Benedixisti Domi Ps. Gezegend hebt Gij uw
ne terram tuam: avertisti land, Heer, het lot van Jacob
captivitatem Iacob. ten goede gekeerd.

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

GLORIA 11de mis, zie boekje nr. G11.

GRADUALE (366, 387) Ps. 43, 8. V/. 9
Liberasti nos, Domine, ex Gij hebt ons bevrijd van onze
affligentibus nos: et eos qui tegenstanders, Heer, en zij
nos oderunt, confudisti. die ons haten zijn door U
V/. In Deo laudabimur beschaamd.
tota die, et nomini tuo V/. Op God beroemen wij
confitebimur in sæcula. ons dag en nacht; uw Naam

belijden wij in eeuwigheid.

ALLELUIA (367, 388) Ps. 129, 1. 2
De profundis clamavi ad te, Uit de diepte roep ik, Heer,
Domine: Domine exaudi wil aandachtig horen naar
vocem meam. mijn smeekgebed.

CREDO I Zie boekje nr. C01.

OFFERTORIUM (368, 388) Ps. 129, 1. 2
De profundis clamavi ad te, Uit de diepte roep ik, Heer,
Domine: Domine exaudi ora luister naar mijn stem. Uit de
tionem meam: de profundis diepte roep ik, Heer.
clamavi ad te, Domine.

SANCTUS 11de mis, zie boekje nr. S11.

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

COMMUNIO (368, 389) Mk. 11, 24
Amen dico vobis, quidquid Voorwaar Ik zeg u: alles wat
orantes petitis, credite quia ge in het gebed vraagt, geloof
accipietis, et fiet vobis. dat ge het al verkregen hebt,

en ge zult het verkrijgen.
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