
28 november 2021

EERSTE ZONDAG VAN DE ADVENT

INTROITUS (15, 1) Ps. 24, 1–4

A
d te levavi animam Tot U, mijn God, richt ik
meam: Deus meus mijn Geest. Op U vertrouw
in te confido, non ik, beschaam mij niet. Laat

erubescam: neque irrideant niemand die tegen mij is de
me inimici mei: etenim spot met mij drijven, want al
universi qui te exspectant, wie naar U uitziet, zal niet
non confundentur. worden teleurgesteld.
Ps. Vias tuas, Domine, Ps. Heer, leer mij uw paden
demonstra mihi: et semitas kennen, wijs mij uw wegen.
tuas edoce me.

KYRIE 17de mis, kyrie C, zie boekje nr. K17c.

GRADUALE (16, 2) Ps. 24, 3. V/. 4
Universi qui te exspectant, Wie op U rekent, Heer,
non confundentur, Domine. wordt nimmer beschaamd.
V/. Vias tuas, Domine, notas V/. Wijs mij uw wegen, Heer,
fac mihi: et semitas tuas leer mij uw paden kennen.
edoce me.

ALLELUIA (16, 2) Ps. 84, 8
Ostende nobis Domine mise Toon ons, Heer, uw barm
ricordiam tuam: et salutare hartigheid, en schenk ons uw
tuum da nobis. heil.

CREDO I Zie boekje nr. C01.

ACCLAMATIE BIJ DE VOORBEDEN Zie boekje nr. V05.

OFFERTORIUM (17, 3) Ps. 24, 1–3
Ad te Domine levavi ani Tot U, Heer, richt ik mijn
mam meam: Deus meus, Geest; op U, mijn God,

in te confido, non erube vertrouw ik. Beschaam mij
scam: neque irrideant me niet, laat niemand spot met
inimici mei: etenim univer mij drijven. Want wie
si qui te exspectant, non op U rekent, wordt nimmer
confundentur. beschaamd.

SANCTUS 17de mis, zie boekje nr. S17.

PATER NOSTER Zie boekje nr. P40.

AGNUS DEI 17de mis, zie boekje nr. A17.

COMMUNIO (17, 3) Ps. 84, 13
Dominus dabit benignitatem: De Heer zal ons zijn zegen
et terra nostra dabit fructum schenken en de aarde zal
suum. rijke vrucht dragen.

SLOTZANG Rorate cæli, zie boekje nr. R05.

KALENDER

Het koor Paratum Cor zal de volgende eucharistievieringen met
gregoriaanse zang opluisteren:

5 december 2021, SintNiklaaskerk, Gent, 10 uur:

Tweede zondag van de advent, Populus Sion, 17de kyriale

19 december 2021, SintNiklaaskerk, Gent, 10 uur:

Vierde zondag van de advent, Rorate cæli, 17de kyriale

(indien de coronatoestand het toelaat)

PARATUM COR

http://www.paratumcor.be http://www.michaeldegeest.be/
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