
Tijdeigen: Advent   1 

Vierde zondag van de Advent  paars 
 
EVANGELISCH-LUTHERS DIENSTBOEK 
 
Introitus  Rorate coeli 
Antifoon Dauwt, hemelen, van boven 

en laten de wolken gerechtigheid doen  
 neerstromen:  
de aarde opene zich  
opdat het heil ontluike. 

 (Jesaja 45:8a) 
Psalm  De hemelen vertellen Gods eer, 

en het uitspansel verkondigt  
het werk van zijn handen; 
de dag doet sprake toestromen aan de dag, 
en de nacht predikt kennis aan de nacht. 
Hij heeft in de hemelen 
een tent opgeslagen voor de zon, 
die is als een bruidegom 
die uit zijn bruidsvertrek treedt, 
jubelend als een held om het pad te lopen. 

 (Psalm 19:2,3,5b,6) 
of: (berijmd)  Ps. 19:1,2 
 
Gebed van de zondag (Collecta) 

Wek op uw macht, o Heer, en kom. 
Sta met uw grote kracht ons bij, 
opdat wat door onze ongerechtigheid wordt vertraagd, 
door de hulp van uw genade 
uw milde ontferming zal versnellen. 
Door Jezus Christus, onze Heer... 

 
Profeten Jesaja 62:8 - 63:4 
Graduale Ps. 145:1,6 
Epistel Filippenzen 4:4-7 
Halleluja Halleluja. Kom, Heer, en toef niet langer, 

kom uw volk bevrijden. Halleluja. 
Evangelie Johannes 1:19-28 
Zondagslied Gez. 128: ‘Kom tot ons, scheur de heem-

len, Heer’ 
 
 



Tijdeigen: Advent   2 

GEMEENSCHAPPELIJK LEESROOSTER 
 
Gebed van de zondag (jaar A-B-C) 

Wek op uw macht, o God, 
en kom naar ons toe. 
Wees ons nabij 
met de kracht van uw goedheid. 
Sta niet toe 
dat uw wil wordt verijdeld 
door wat wij hebben aangericht 
en overwin door uw liefde 
al wat U tegenstaat 
en uw toekomst vertraagt. 

 
jaar A 
 
Gebed van de zondag 

Eeuwige, 
van wie de aarde is en al wat er leeft, 
open ons hart 
om de tekenen te verstaan 
waarin Gij ons 
uw bedoelingen kenbaar maakt. 
Laat ons zien in dit uur 
hoe wij daaruit hoop kunnen putten 
bij al wat ons overkomt, 
omdat Gij met ons zijt, 
deze dag en alle dagen die komen. 
Amen. 

 
Profeten Jesaja 7:10-17 
Antwoordpsalm Psalm 24 
Brieven Romeinen 1:1-7 
Evangelie Matteüs 1:18-25 
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Slotgebed 
God van Abraham, Isaak en Jakob, 
wij danken U 
voor de woorden en tekenen 
die ons de dag aanzeggen 
dat uw koninkrijk komt. 
Wij danken U bovenal om haar, 
uit wie het licht der wereld 
voor ons is gaan schijnen: Maria, 
de gezegende onder de vrouwen. 
Geef dat ook wij 
uw beloften waardig mogen zijn, 
vandaag en alle dagen die komen. 
Amen. 

 
jaar B 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die uw tent wilt opslaan 
om onder ons te wonen, 
open onze ogen 
voor de boodschapper van uw vrede, 
die het licht der wereld is, 
het Woord uit uw mond. 
Maak ons vrij 
om in het kind van de maagd 
Hem te ontvangen, 
die de vervulling is van uw beloften: 
Jezus Messias, 
vandaag en alle dagen die komen.  
Amen. 

 
Profeten 2 Samuël 7:4-16 
Antwoordpsalm Psalm 132 
Brieven Romeinen 16:25-27 
Evangelie Lucas 1:26-38 
 
Slotgebed 

Gij Allerhoogste, 
voor wie niets onmogelijk is, 
verhoor onze gebeden 
en maak een einde aan het duister 
dat ons gevangen houdt. 
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Maak de wereld tot uw woning 
omwille van allen 
die heil verwachten van uw woorden, 
vandaag en alle dagen die komen. 
Amen. 

 
jaar C 
 
Gebed van de zondag 

Gij, die de aarde  
vruchtbaarheid geeft 
door de dauw en de regen  
van uw Woord. 
Open ons allen voor uw levenskracht 
en kom ons tegemoet 
in de Zoon van Maria, 
die ons vertrouwen bevestigt 
in uw verbond met ons, 
dat duren zal tot in eeuwigheid. 
Amen. 

 
Profeten  Micha 5:1-4a[6] 
Antwoordpsalm Psalm 80:1-8 
Brieven  Hebreeën 10:5-10 
Evangelie  Lucas 1:39-45 

 
Slotgebed 

Herder van mensen, 
die ons leven bewaren wilt, 
wij danken U 
dat het onaanzienlijke 
voor U niet te gering is 
om uw trouw aan ons bekend te maken. 
Geef dat wij onze hoop gevestigd houden 
op Jezus, de zoon van Maria, 
en wij in zijn voetspoor  
het leven mogen binnengaan, 
vandaag en alle dagen die komen.  
Amen.	  	  

	  


