
4. SØNDAG I ADVENT 

 

Indgangsvers (Es 45,8) 

Lad det dryppe fra oven, I himle, og lad sky-

erne regne over den retfærdige. Lad jorden 

åbne sig, og lade Frelseren fremspire. V. (Sl 

19) Himlene fortæller om Guds herlighed, og 

hvælvingen forkynder hans hænders værk. 

Ære være. 

 

GLORIA synges ikke i adventstiden, 

undtagen på fester. 

 

Kirkebøn 

Herre, rejs dig i din styrke og kom, og il os til 

hjælp med din mægtige kraft, for at din over-

bærenheds mildhed gennem din nådes hjælp 

må fremskynde det, som vores synder hindrer. 

Du, som lever og råder. 

 

Epistel (1 Kor 4,1-5) 

Brødre! Sådan skal man betragte os: som Kri-

sti tjenere og som forvaltere af Guds hemme-

ligheder; her kræves det så af forvaltere, at de 

findes tro. Men mig er det ligegyldigt, om jeg 

bliver bedømt af jer eller af nogen menneskelig 

domstol, ja, jeg bedømmer ikke engang mig 

selv; for jeg er mig ikke noget bevidst, men 

dermed er jeg ikke frikendt. Den, der bedøm-

mer mig, er Herren. Fæld derfor ikke dom før 

tiden, før Herren kommer! Han skal bringe for 

lyset, hvad der er skjult i mørket, og åbenbare, 

hvad hjerterne vil. Og da skal enhver få sin ros 

fra Gud. 

 

Graduale (Sl 145)  

Herren er alle nær som påkalder ham, alle der 

påkalder ham i sandhed. Min mund skal for-

kynde Herrens pris, og alle skabninger vel-

signe hans hellige navn.  

 Halleluja, Halleluja. Kom, Herre, og tøv 

ikke! Tag syndernes byrde fra dit folk Israel. 

Halleluja. 

Evangelium (Luk 3,1-6) 

I kejser Tiberius' femtende regeringsår, mens 

Pontius Pilatus var statholder over Judæa, og 

Herodes var landsfyrste over Galilæa, hans 

bror Filip over Ituræa og Trakonitis, og Lysa-

nias over Abilene, og mens Annas og Kajfas 

var ypperstepræster, da kom Guds ord til Za-

karias' søn, Johannes, ude i ørkenen. Han kom 

så til egnen omkring Jordan, og overalt prædi-

kede han omvendelsesdåb til syndernes forla-

delse, ligesom der står skrevet i bogen med 

profeten Esajas' ord: Der er en, der råber i ør-

kenen: Ban Herrens vej, gør hans stier jævne! 

Hver dal skal fyldes, hvert bjerg og hver høj 

skal sænkes, de krogede veje skal rettes ud, de 

ujævne gøres jævne. Og alle mennesker skal 

se Guds frelse.        

 

Offertorium (Luk 1,28) 

Hil dig, Maria, fuld af nåde! Herren er med 

dig. Velsignet er du iblandt kvinder, og velsig-

net er dit livs frugt. 

 

Stillebøn 

Herre, vi beder dig, se i nåde til disse ofre, at 

de både må fremme vor hengivenhed og vor 

frelse. Ved vor Herre. 

 

Advents præfation bedes. 

 

Kommunionsvers (Es 7,14) 

Se, en jomfru skal undfange og føde en søn, og 

hans navn skal være Emmanuel. 

 

Slutningsbøn 

Efter at have modtaget dine gaver beder vi dig, 

Herre, at deltagelsen i dit mysterium må for-

øge virkningen af vor frelse. Ved vor Herre.

 


