
1. SØNDAG I ADVENT 

 

Indgangsvers (Sl 25) 

Til dig opløfter jeg min sjæl. Min Gud, jeg 

stoler på dig; lad mig ikke blive til skamme, 

lad ikke mine fjender frydes over mig, for 

ingen som håber på dig, bliver til skamme. V. 

Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine stier. 

Ære være.  

 

GLORIA synges ikke i adventstiden, 

undtagen på fester. 

 

Kirkebøn 

Herre, rejs dig i din styrke og kom, for at vi må 

blive værdige til ved din beskyttelse, at 

udrives fra vore synders truende farer og ved 

din nåde blive frelst. Du, som lever og råder. 

 

Epistel (Rom 13,11-14) 

Brødre! I kender tilmed timen og ved, at det er 

på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os 

nærmere, end da vi kom til tro. Natten er 

fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge 

mørkets gerninger og tage lysets rustning på. 

Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til, 

ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og 

udsvævende, ikke i kiv og misundelse, men 

iklæd jer Herren Jesus Kristus. 

 

Graduale (Sl 25)  

Ingen som håber på dig, bliver til skamme, 

Herre. Vis mig dine veje, Herre, lær mig dine 

stier.  

 Halleluja, Halleluja. (Sl 85) Vis os, Herre, 

din barmhjertighed, og giv os din frelse. 

Halleluja. 

 

Evangelium (Luk 21,25-33) 

På den tid sagde Jesus til sine disciple: Der 

skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på 

jorden skal folkene gribes af angst, rådvilde 

over havets og brændingens brusen. 

Mennesker skal gå til af skræk og af frygt for 

det, der kommer over verden, for himlens 

kræfter skal rystes. Og da skal de se 

Menneskesønnen komme i en sky med magt og 

megen herlighed. Men når disse ting begynder 

at ske, så ret jer op og løft jeres hoved, for jeres 

forløsning nærmer sig.« Og han fortalte dem 

en lignelse: »Se på figentræet og alle de andre 

træer. Så snart I ser dem springe ud, ved I af 

jer selv, at sommeren allerede er nær. Sådan 

skal I også vide, når I ser dette ske, at Guds 

rige er nær. Sandelig siger jeg jer: Denne slægt 

skal ikke forgå, før alt dette sker. Himmel og 

jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. 

 

Offertorium (Sl 25) 

Til dig opløfter jeg min sjæl. Min Gud, jeg 

stoler på dig; lad mig ikke blive til skamme, 

lad ikke mine fjender frydes over mig, for 

ingen som håber på dig, bliver til skamme. 

 

Stillebøn 

Herre, lad disse hellige mysterier rense os ved 

deres mægtige kraft, for at vi så meget renere 

må nå til deres oprindelse. Ved vor Herre. 

 

Advents præfation bedes. 

 

Kommunionsvers (Sl 85) 

Herren vil skænke frugtbarhed, og vor jord 

skal give sin frugt. 

 

Slutningsbøn 

Herre, lad os nyde din barmhjertighed midt i 

dit tempel, for at vi med behørig ærefrygt må 

forberede os til vor forløsnings kommende 

højtid. Ved vor Herre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


