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Eerste zondag van de Advent  paars 
 
De vetgedrukte tekst is bedoeld om door allen gezongen of gezegd te worden. 
Bijbelgedeelten die tussen teksthaken [ ] staan, zijn alternatieven. 
‘Psalm’ duidt de onberijmde tekst aan; ‘Ps.’ de berijmde versie. 
ELK: Evangelisch-Lutherse Kerk; OKK: Oud-Katholieke Kerk; RKK: Rooms-Katholieke Kerk 

 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus  Ad te, Domine, levavi 
Antifoon Tot U, Heer, hef ik mijn ziel op;  

mijn God, op U vertrouw ik.  
 (Psalm 25:1-2a) 
Psalm  Heer, maak mij uw wegen bekend, 

leer mij uw paden, 
leid mij in uw waarheid en leer mij, 
want Gij zijt de God van mijn heil, 
U verwacht ik de ganse dag. 
Gedenk uw barmhartigheid, HEER, 
en uw gunstbewijzen, 
want die zijn van eeuwigheid. 

 (Psalm 25:4-6) 
of: (berijmd)  Ps. 25:1,2,3 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Wek op uw macht, o Heer, en kom, 
opdat wij uit de dreigende gevaren van onze zonden 
door uw bescherming gered 
en door uw bevrijding verlost worden. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 40:1-11 [of 5:1-8] 
Graduale Ps. 25:[4,]6; [Ps. 85] 
Epistel Romeinen 13:11-14a 
Halleluja Halleluja. Ik was verheugd, toen men mij 

zeide: laten wij naar het huis des HEREN 
gaan, Halleluja. 

Evangelie Matteüs 21:1-9 
Zondagslied Gez. 122: ‘Kom tot ons, de wereld wacht’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Wek op uw macht, o God, 
en kom naar ons toe, 
red ons uit de gevaren 
die wij zelf ontketend hebben 
en houd om ons heen 
uw beschermende handen. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, 
die woorden van belofte spreekt 
tot mensen die verlangend uitzien 
naar uw komst, 
laten zij de vrede naderbij brengen 
waarop de wereld wacht, 
en doe ons zo ervaren 
wie Gij voor ons zijt, 
vandaag en alle dagen die komen.  
Amen. 

 
Profeten Jesaja 2:1-5 
Antwoordpsalm Psalm 122 
Brieven Romeinen 13:8-14 
Evangelie Matteüs 24:32-44 
 
Slotgebed 

God van Jakob, 
doe ons opstaan uit de slaap 
en wandelen in uw licht 
om de dag te begroeten, 
waarop Hij verschijnt, 
die uw belofte van vrede is 
in levenden lijve – 
Jezus, de Zoon van de mensen, 
onze leidsman ten leven, 
vandaag en alle dagen die komen.  
Amen. 
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jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Herder van mensen, 
stel ons niet teleur 
als wij vol verwachting uitzien 
naar uw verschijnen onder ons. 
Open onze ogen 
voor het teken van uw trouw, 
dat Gij ons toont in Jezus 
in wie Gij onder ons wilt wonen, 
vandaag en alle dagen die komen.  
Amen. 

 
Profeten Jesaja 64:1-9 
Antwoordpsalm Psalm 85 
Brieven 1 Korintiërs 1:1-9 
Evangelie Marcus 13:24-37 
 
Slotgebed 

Boetseerder van mensen, 
verlaat het werk van uw handen niet, 
maar geef dat wij U herkennen 
als Gij bij ons aanklopt 
en uw aangezicht laat zien 
in een mens van vlees en bloed, 
die ons vertrouwd maakt met U, 
Jezus onze broeder, 
vandaag en alle dagen die komen.  

Amen.
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die een vriend wilt zijn 
voor allen die uw Naam eerbiedigen, 
laat de tijd komen 
waarin uw beloften vervuld worden, 
en zend Hem in ons midden 
door wie wij staande blijven 
als horen en zien ons vergaat 
en de wereld wankelt 
onder geweld en onrecht, 
vandaag en alle dagen die komen.  
Amen. 

 
Profeten Zacharia 14:4-9 
Antwoordpsalm Psalm 50:1-6 
Brieven 1 Tessalonicenzen 3:9-13 
Evangelie Lucas 21:25-31 
 
Slotgebed 

Behoeder van alle leven, 
die ons bij name kent, 
laat uw schepping 
nieuw herboren worden 
en beëindig de nacht 
die de wereld verduistert. 
Ontsteek in ons midden uw licht 
in een mens die recht doet 
en ons doet zien met nieuwe ogen: 
Jezus Messias, onze redder, 
vandaag en alle dagen die komen.  
Amen. 


