
12 maart 2023

DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

INTROITUS (96, 123) Ps. 24, 15. 16 en 1–2

O
culi mei semper ad Mijn ogen zijn steeds op
Dominum, quia ipse de Heer gericht: Hij zal
evellet de laqueo pe mijn voeten uit het vangnet

des meos: respice in me, bevrijden. Zie naar mij om
et miserere mei, quoniam en wees mij genadig, want
unicus et pauper sum ego. eenzaam ben ik en hulpeloos.
Ps. Ad te Domine levavi Ps. Tot U, o Heer, verhef
animam meam: Deus meus, ik mijn geest; mijn God, op
in te confido, non erubescam. U vertrouw ik; stel me niet

teleur.

GRADUALE (96, 123) Ps. 9, 20. V/. 4
Exsurge Domine, non præva Sta op, Heer, laat geen mens
leat homo: iudicentur gentes U weerstaan, maar daag de
in conspectu tuo. volken voor uw rechtstoel.
V/. In convertendo inimicum V/. Al mijn tegenstanders
meum retrorsum, infirma zijn gevlucht, gestruikeld en
buntur, et peribunt a facie gevallen voor uw aanschijn.
tua.

TRACTUS (97, 124) Ps. 122, 1–3
Ad te levavi oculos meos, qui Tot U sla ik mijn ogen op,
habitas in cælis. tot U die woont in de hemel.

V/. Ecce sicut oculi servorum V/. Zoals het oog van de slaaf,
in manibus dominorum suo gericht op de hand van zijn
rum: meester,
V/. Et sicut oculi ancillæ in V/. Zoals het oog van een
manibus dominæ suæ: dienstmaagd, gericht op de
V/. Ita oculi nostri ad Domi hand van haar meesteres,
num Deum nostrum, donec V/. Zo richt zich ons oog op
misereatur nostri. de Heer, onze God, totdat
V/. Miserere nobis Domine, Hij zich om ons bekommert.
miserere nobis. V/. Ontferm U toch, Heer, heb

erbarmen met ons.

OFFERTORIUM (309, 126) Ps. 18, 9. 10. 11. 12
Iustitiæ Domini rectæ, læ De wetten van de Heer
tificantes corda, et dulciora zijn rechtmatig, bevredigend
super mel et favum: nam et voor het gemoed en zoeter
servus tuus custodiet ea. als honing en honingzeem;

daarom neemt uw dienaar
die ter harte.

COMMUNIO (99, —) Jo. 4, 13. 14
Qui biberit aquam, quam Wie van het water drinkt dat
ego do, dicit Dominus, Ik hem zal geven, zegt de
Samaritanae, fiet in eo fons Heer, bezit een waterbron,
aquæ salientis in vitam opborrelend tot eeuwig leven.
æternam.
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