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Derde zondag van de Advent  paars of rozerood 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus  Gaudete 
Antifoon Verblijdt u in de Heer te allen tijde!  

Wederom zal ik zeggen: verblijdt u! 
Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. 
De Heer is nabij. 

 (Filippenzen 4:4-5) 
Psalm  Gij zijt uw land goedgunstig geweest,  

o HEER, 
in het lot van Jakob hebt Gij 
een keer gebracht; 
herstel ons, o God van ons heil, 
doe teniet uw afkeer van ons! 
Waarlijk, zijn heil is nabij hen 
die Hem vrezen, 
zodat heerlijkheid in ons land woont. 
Trouw spruit voort uit de aarde, 
en gerechtigheid ziet neer van de hemel.  

 (Psalm 85:2,5,10,12) 
of: (berijmd)  Ps. 85:1,2 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Neig uw oor, o Heer, tot onze gebeden, 
zo bidden wij, 
en verlicht de duisternis van onze geest 
door de genade van uw komst. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 35:1-10 
Graduale Ps. 85:3,4 
Epistel 1 Korintiërs 4:1-5 
Halleluja Halleluja. Bereidt de weg van de HEER, 

maakt recht zijn paden. Halleluja. 
Evangelie Matteüs 11:2-10 
Zondagslied Gez. 125: ‘O kom, o kom, Immanuel’ 
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GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Zie naar ons om, God, 
en hoor de gebeden. 
Wees ons genadig 
en kom naar ons toe. 
Laat eindelijk opgaan 
de zon van uw gerechtigheid 
over ons hier op aarde 
en ons verduisterd bestaan. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die de ogen van blinden opent 
en gebroken mensen weer opricht, 
stel ons geduld niet langer op de proef, 
maar kom ons redden en wees ons nabij. 
Vernieuw uw verbond 
dat ons herschept en vreugde geeft, 
vandaag en alle dagen die komen.  
Amen. 

 
Profeten Jesaja 35:1-10 
Antwoordpsalm Psalm 146 
Brieven Jakobus 5:7-10 
Evangelie Matteüs 11:2-11 
 
Slotgebed 

Gij, die uw Woord gestand doet 
en mensen recht verschaft, 
bewaar ons allen bij uw Woord 
en laat uw Zoon de Bode zijn, 
die ons de weg wijst naar een wereld  
waarin Gij zelf ons licht zijt 
en uw beloften in vervulling gaan: 
rechtvaardige vrede voor allen, 
vandaag en alle dagen die komen.  
Amen. 
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jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die U het lot van mensen aantrekt, 
kom de aarde herscheppen 
door het licht dat schijnt in Jezus, 
uw weerloze getuige. 
Doe ons luisteren naar zijn stem 
en hoop putten uit de menslievendheid 
waarin Hij ons voorgaat, 
vandaag en alle dagen die komen. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 65:17-25 
Antwoordpsalm Psalm 126 
Brieven 1 Tessalonicenzen 5:12-24 
Evangelie Johannes 3:22-30 
 
Slotgebed 

Gij, die antwoordt  
voordat wij tot U roepen, 
laat uw licht opgaan  
overal op aarde waar 
mensen heil verwachten. 
Schep een nieuw begin 
en wijs ons de goede weg 
van Jezus, uw Zoon. 
Doe ons delen in uw blijdschap 
en maak ons werkers 
van barmhartigheid en liefde, 
deze dag en alle dagen die komen.  
Amen. 
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jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Gij, Herder en Redder van mensen, 
die de wereld vreugde bereidt 
en mensen doet samenwonen 
in rechtvaardige liefde, 
betoon ons uw liefde 
als wij naar uw woorden luisteren 
en zend ons de Bode van uw trouw: 
Jezus, onze broeder, 
bron van hoop voor alle mensen, 
vandaag en alle dagen die komen. 
Amen. 

 
Profeten Sefanja 3:14-20 
Antwoordpsalm Psalm 85 
Brieven Filippenzen 4:4-9 
Evangelie Lucas 3:7-18 
 
Slotgebed 

Gij, die in ons midden wilt wonen, 
luister naar het roepen van uw mensen 
en laat uw licht over ons opgaan. 
Geef de wereld hoop op vrede 
en maak ons geloof daadkrachtig 
in trouw en liefde voor mensen, 
omwille van Hem die ons heeft liefgehad: 
Jezus Messias, uw Zoon, 
vandaag en alle dagen die komen.  
Amen. 

 


