
11 december 2022

DERDE ZONDAG VAN DE ADVENT

INTROITUS (21, 6) Fil. 4, 4. 5; Ps. 84

G
audete in Domino Verblijdt u in de Heer, te al
semper: iterum di len tijde; nog eens: verheugt
co, gaudete: modestia u. Uw opgewektheid moet

vestra nota sit omnibus ho eenieder bekend zijn: de Heer
minibus: Dominus prope est. is nabij! Weest onbezorgd.
Nihil solliciti sitis: sed in om Laat al uw wensen bij God
ni oratione petitiones vestræ bekend worden in gebed en
innotescant apud Deum. smeking.
Ps. Benedixisti, Domi Ps. Gezegend hebt Gij uw
ne, terram tuam: avertisti land, Heer, het lot van Jacob
captivitatem Iacob. ten goede gekeerd.

GRADUALE (22, 7) Ps. 79, 2. 3. V/. 2
Qui sedes, Domine, super Gij, Heer, die troont op de
Cherubim, excita potentiam Cherubs, werp uw macht in
tuam, et veni. de strijd en kom!
V/. Qui regis Israel, intende: V/. Herder van Israël, hoor
qui deducis velut ovem ons aan; Gij die Jozefs
Ioseph. kinderen leidt als een kudde.

ALLELUIA (23, 8)
Excita, Domine, potentiam Wek uw macht op, Heer, en
tuam, et veni, ut salvos facias kom ons verlossen.
nos.

OFFERTORIUM (23, 8) Ps. 84, 2
Benedixisti, Domine, terram Heer, Gij hebt uw land
tuam: avertisti captivitatem begenadigd, het lot van Jacob
Iacob: remisisti iniquitatem ten goede gekeerd. Vergeven
plebis tuæ. hebt Gij de schuld van uw

volk.

COMMUNIO (23, 9) Cf. Jes. 35, 4
Dicite: Pusillanimes con Zegt tot allen die de moed
fortamini, et nolite timere: verloren hebben: Vat moed
ecce Deus noster veniet, et en vreest niet: onze God
salvabit nos. komt: Hij zal ons redden.
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