
2. SØNDAG I ADVENT 

 

Indgangsvers (Es 30,30) 

Sions folk, se, Herren vil komme for at frelse 

folkeslagene, og Herren vil lade sin stemmes 

herlighed lyde til fryd for jeres hjerte. V. (Sl 

80) Du, der styrer Israel, vær opmærksom på 

os, du der leder Josef som et får. Ære være. 

 

GLORIA synges ikke i adventstiden,  

undtagen på fester. 

 

Kirkebøn 

Herre, opvæk vore hjerter til at berede vej for 

din énbårne Søn, for at vi ved hans komme må 

blive værdige til at tjene dig med rensede 

sjæle. Han, som lever og råder. 

 

Epistel (Rom 15,4-13) 

Brødre! Alt, hvad der tidligere er skrevet, er jo 

skrevet, for at vi skal lære af det, så vi med 

udholdenhed og med den trøst, som Skrifterne 

giver os, kan fastholde håbet. Udholdenhe-

dens og trøstens Gud give jer ét og samme 

sind, sådan som Kristus Jesus vil det, så I 

enigt med én mund lovpriser Gud, vor Herre 

Jesu Kristi fader! Tag derfor imod hinanden, 

ligesom Kristus har taget imod jer til Guds 

ære. Hvad jeg siger, er, at Kristus er blevet tje-

ner for de omskårne for at vise, at Gud har talt 

sandt, og for at stadfæste løfterne til fædrene, 

men hedningerne skal lovprise Gud for hans 

barmhjertighed – som der står skrevet: Derfor 

vil jeg prise dig blandt folkene, jeg vil lovsynge 

dit navn. Igen hedder det: Glæd jer, I folke-

slag, sammen med hans folk! Og igen: Lovpris 

Herren, alle folkeslag! Lovsyng ham, alle folk! 

Og igen siger Esajas: Isajs rodskud skal 

komme, han, som rejser sig for at herske over 

folkeslagene; på ham skal folkene håbe. Hå-

bets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, 

så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens 

kraft!  

 

Graduale (Sl 50)  

Fra Sion stråler hans skønheds glans. Gud vil 

komme til syne. Saml hans hellige, som har 

sluttet pagt med ham ved slagtofre. Halleluja, 

Halleluja. (Sl 122) Jeg glæder mig over det 

som er sagt til mig. Vi vil vandre til Herrens 

hus. Halleluja. 

 

Evangelium (Matt 11,2-10) 

På den tid, da Johannes i fængslet hørte om 

Kristi gerninger, sendte han bud med sine di-

sciple og spurgte ham: »Er du den, som kom-

mer, eller skal vi vente en anden?« Jesus sva-

rede dem: »Gå hen og fortæl Johannes, hvad I 

hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedal-

ske bliver rene, og døve hører, og døde står op, 

og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er 

den, der ikke forarges på mig.« Da de var gået, 

begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Jo-

hannes: »Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et 

siv, der svajer for vinden? Nej, hvad gik I ud 

for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, 

de, der bærer fornemme klæder, findes i kon-

geslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En pro-

fet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. 

Det er om ham, der står skrevet: Se, jeg sender 

min engel foran dig, han skal bane din vej for 

dig. 

 

Offertorium (Sl 85) 

Gud, vend dig til os, og vi skal leve, og dit folk 

skal fryde sig i dig. Herre, vis os din barmhjer-

tighed og giv os din frelse! 

 

Stillebøn 

Herre, vi beder dig, lad dig forsone ved vore 

ydmyge bønner og ofre, og hvor vore fortjene-

ster ikke kan opnå noget for os, kom os dér til 

hjælp med din beskyttelse.  Ved vor Herre. 

 

Advents præfation bedes. 

 

Kommunionsvers (Bar 5,5; 4,36) 

Rejs dig, Jerusalem, og stil dig på højderne, og 

se den glæde som kommer til dig fra Gud. 

 

Slutningsbøn 

Efter at være mættet med den himmelske føde 

beder vi dig ydmygt, Herre, at du som har gi-

vet os del i dette mysterium, vil lære os at for-

agte det jordiske og elske det himmelske. Ved 

vor Herre.


