3. SØNDAG I ADVENT
Indgangsvers (Fil 4,4-6)
Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd
jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede
for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker
frem for Gud V. (Sl 85) Herre, du har velsignet
dit land. Du har afvendt Jakobs fangenskab.
Ære være.
GLORIA synges ikke i adventstiden,
undtagen på fester.
Kirkebøn
Herre, vi beder dig, bøj dit øre til vore bønner,
og oplys vor sinds mørke med din besøgelses
nåde. Du som lever og råder.
Epistel (Fil 4,4-7)
Brødre! Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af
alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse
med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
Graduale (Sl 80)
Herre, du som troner over Keruberne, rejs dig
i din styrke og kom. Du, der styrer Israel, vær
opmærksom på os, du der leder Josef som et
får.
Halleluja, Halleluja. Herre, rejs dig i din
styrke og kom for at frelse os. Halleluja.
Evangelium (Joh 1,19-28)
På den tid, da jøderne fra Jerusalem sendte
præster og levitter ud til Johannes for at
spørge ham: »Hvem er du?« Da bekendte han
og benægtede ikke, han bekendte: »Jeg er ikke
Kristus.« »Hvad er du da?« spurgte de ham, »er
du Elias?« »Det er jeg ikke,« svarede han. »Er
du Profeten?« »Nej,« svarede han. Så sagde de
til ham: »Hvem er du da? Vi skal have svar
med til dem, der har sendt os; hvad siger du
om dig selv?« Han svarede: »Jeg er ›en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej!‹ som profeten

Esajas har sagt.« De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham: »Hvorfor døber du så,
når du hverken er Kristus eller Elias eller Profeten?« Johannes svarede dem: »Jeg døber med
vand; midt iblandt jer står en, som I ikke kender, han, som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse.« Dette skete
i Betania på den anden side af Jordan, hvor
Johannes døbte.
Offertorium (Sl 85)
Herre, du har velsignet dit land, du har afvendt Jakobs fangenskab; du har eftergivet dit
folk dets uret.
Stillebøn
Vi beder dig, Herre, lad vor hengivenheds offer
altid opofres til dig, at det både må fuldbyrde
det hellige mysteriums indstiftelse, og på vidunderlig måde virke din frelse i os. Ved vor
Herre.
Advents præfation bedes.
Kommunionsvers (Es 35,4)
Sig: I modløse, lad jer trøste og frygt ikke. Se,
vor Gud vil komme og frelse os.
Slutningsbøn
Herre, vi påkalder din mildhed, for at disse
guddommelige nådemidler må rense os fra
vore synder og forberede os til den forestående
højtid. Ved vor Herre.

