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Tweede zondag van de Advent  paars 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus  Populus Sion 
Antifoon Gij volk van Sion, zie, de naam des HEREN 

komt van verre om de volkeren te verlos-
sen. Hij zal zijn machtige stem doen horen 
en gij zult u van harte verheugen. 

 (Jesaja 30:19,27,30) 
Psalm  Herder Israëls, neem ter ore! 

Gij, die Jozef leidt als schapen, 
Gij, die op de cherubs troont,  
verschijn in lichtglans. 
Wek uw sterkte op,  
vóór Efraïm, Benjamin en Manasse; 
en kom tot onze verlossing. 
Uw bescherming zij  
over de man van uw rechterhand, 
over het mensenkind dat Gij U hebt  
grootgebracht. 
HERE, God der heerscharen, herstel ons, 
doe uw aanschijn lichten,  
opdat wij verlost worden. 

 (Psalm 80:2,3,18,20) 
of: (berijmd)  Ps. 80:1,2 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Wek op, o Heer, onze harten  
om voor uw eniggeboren Zoon  
de wegen te bereiden;  
dat wij Hem bij zijn komst 
met vreugde ontvangen 
en U met een zuiver hart mogen dienen. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 2:2-5 [of 40:1-11] 
Graduale Ps. 50:1,4,7 
Epistel Romeinen 15:4-13 
Halleluja Halleluja. Toon ons, HEER, uw barmhartig-

heid en schenk ons uw heil. Halleluja. 
Evangelie Lucas 21:25-33 
Zondagslied Gez. 126: ‘Verwacht de komst des Heren’
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Wek op onze harten, God, 
zodat wij wakker worden 
en opgewekt klaar staan 
om uw Zoon te ontvangen 
en samen met Hem 
U van harte te dienen. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Bekeer ons tot U, God, 
en laat uw woorden 
ons ontvankelijk maken 
voor de vervulling van uw beloften, 
die in Jezus Messias aanbreekt 
voor heel de wereld 
en alle mensen die er wonen, 
vandaag en alle dagen die komen. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 11:1-10 
Antwoordpsalm Psalm 72 
Brieven Romeinen 15:4-13 
Evangelie Matteüs 3:1-12 
 
Slotgebed 

Gij, die ons leven  
ontfermend in uw handen houdt, 
verhoor ons bidden 
en laat uw schepping nieuw worden. 
Beëindig de nacht 
die de wereld verduistert 
en laat uw Zoon het licht zijn 
waarin wij elkaar kunnen zien 
met nieuwe ogen, 
vandaag en alle dagen die komen.  
Amen. 



 
Tijdeigen: Advent  18 

jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Eeuwige God, 
die vanouds van U doet horen 
bij monde van profeten, 
openbaar uw bedoeling met ons 
in Jezus Messias, 
en maak een nieuw begin 
van gerechtigheid en waarheid 
onder de mensen, 
vandaag en alle dagen die komen. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 40:1-11 
Antwoordpsalm Psalm 80:1-8 
Brieven 2 Petrus 3:8-18 
Evangelie Johannes 1:19-28 
 
Slotgebed 

Gij, die ons vervult met hoop 
op de komst van uw rijk, 
laat uw Woord vrucht dragen 
in menselijke goedheid, 
in verzoening tussen de volkeren, 
in een vrede op aarde, 
die ons verwachten te boven gaat 
en voor eeuwig duren zal 
omwille van Jezus uw Zoon, 
die ons uw naam doet liefhebben, 
vandaag en alle dagen die komen.  
Amen.
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jaar C 
 

Gebed van de zondag 
Gij, die door de eeuwen heen 
aan mensen uw trouw hebt betoond, 
kom aanwezig in ons midden 
en laat uw Woord ons bereiken. 
Vernieuw ons leven door Hem 
in wie de nieuwe dag aanbreekt: 
Jezus Messias, uw rechtvaardige, 
die hoop geeft aan alle mensen 
die leven onder de zon, 
vandaag en alle dagen die komen.  
Amen. 

 
Profeten  Maleachi 3:1-4 
Antwoordpsalm Psalm 126 
Brieven  Filippenzen 1:3-11 
Evangelie  Lucas 3:1-6 

 
Slotgebed 

Gij, die ons lot ten goede keert 
als water in de woestijn, 
richt onder ons 
tekenen van gerechtigheid op 
en laat de dag aanbreken, 
waarop mensen en volkeren 
elkaar de vredeshand reiken 
en de aarde een huis wordt, 
waar het veilig wonen is, 
omwille van Hem 
in wie Gij ons nieuwe hoop wekt: 
Jezus Christus, 
vandaag en alle dagen die komen.  
Amen. 


