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Första söndagen i advent – år A 
 

Ingångsantifon - Ps 25:1-3 
 

Till dig, Herre, upplyfter jag min själ; min Gud, på dig 
förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam, låt inte 
mina fiender fröjda sig över mig. Nej, ingen kommer 
på skam som hoppas på dig. 

 

Inledning 
 

Adventstiden har börjat – en tid, då vi väntar på Kristi 
ankomst. Denna väntan har en dubbel dimension: med 
längtan väntar vi på Julens högtid, men samtidigt 
närmar vi oss också Jesu andra ankomst - i härlighet 
vid tidens slut. Vid början av denna heliga tid hör vi 
uppmaningen: ”det är dags för er att vakna. Ty nu är 
vår räddning närmare än när vi kom till tro.” 
Eukaristin, som vi nu skall fira, är denna timme - tid 
till att vakna ur sömnen, tid till att motta frälsningens 
gåva. 

 

HERRE – den första gången som du kom till jorden, 
gjorde du det som Frälsare, bringande frid och nåd.  
Herre, förbarma dig. 
KRISTUS - du kommer till oss i Ordet och i 
 Eukaristin.  Kristus, förbarma dig. 
HERRE - du skall återkomma som vår Domare på den 
sista  dagen. Herre, förbarma dig. 

 

Kollektbön 
 

Allsmäktige Gud, fyll oss med längtan efter din stora 
dag, så att vi med kärlekens gärningar går Kristus till 
mötes och ställs på hans högra sida i himlen. Genom 
honom ... 
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Första läsningen - Jes 2:1-5 (Herren samlar alla folk i 
sitt rikes eviga frid) 

 
Läsning ur profeten Jesajas bok. 
Detta är det ord om Juda och Jerusalem som 
uppenbarades för Jesaja, Amos son.  
Den dag skall komma  
då berget med Herrens tempel står där orubbligt fast,  
högst av bergen, överst bland höjderna.  
Alla folk skall strömma dit,  
folkslag i mängd skall komma, och de skall säga:  
»Låt oss gå upp till Herrens berg,  
till Jakobs Guds tempel.  
Han skall lära oss sina vägar,  
hans stigar vill vi följa.«  
Ty från Sion skall lag förkunnas,  
från Jerusalem Herrens ord.  
Han skall döma mellan folken,  
skipa rätt bland alla folkslag.  
De skall smida om sina svärd till plogbillar  
och sina spjut till vingårdsknivar.  
Folken skall inte lyfta svärd mot varandra  
och aldrig mer övas för krig.  
Kom, alla av Jakobs ätt,  
låt oss vandra i Herrens ljus! 
Så lyder Herrens ord. 
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Responsoriepsalm  - Ps 122 
 

R:   Med glädje skall vi gå till Herrens hus. (680) 
 

Vilken glädje, när man sáde till mig: * 
”Låt oss gå till Herrens hús.” 
Våra fötter har fått träda ín * 
i dina portar, Jerúsalem. 
dit stammarna drar upp, Herrens stámmar, * 
enligt lagen för Israel, för att prisa Herrens námn. 
Där står dómarsäten, * 
säten för Davids hús. 
 
Önska Jerusalem fríd. * 
Må det gå väl för dem som älskar dig. 
Frid inom dina múrar, * 
trygghet i dina paláts! 
 
För mina bröders och vänners skull * 
vill jag önska dig fríd, 
för Herrens, vår Guds, hús skull * 
vill jag söka din välgång. 

 
Andra läsningen - Rom 13:11-14a (Nu är vår räddning 
närmare) 
 

Läsning ur Paulus brev till Romarna. 
Ni vet vad tiden lider: det är dags för er att vakna. Ty 
nu är vår räddning närmare än när vi kom till tro. 
Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss då 
lägga av oss mörkrets gärningar och ta på oss ljusets 
rustning. Låt oss leva värdigt, som det hör dagen till, 
inte med festande och drickande, inte med otukt och 
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orgier, inte med strider och avund. Nej, ikläd er herren 
Jesus Kristus, och ha inte så mycket omsorg om det 
jordiska att begären väcks. Så lyder Herrens ord. 

 

Halleluja   
 

Herre, låt oss se din nåd,  
och ge oss din frälsning.  

 

Evangelium - Matt 24:37-44 (Håll er vakna, så att ni är 
beredda)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Matteus. 
Vid den tiden sade Jesus till sina lärjungar: »Som det 
var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens 
ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, 
gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa 
gick in i arken, och ingen visste något förrän floden 
kom och förde bort alla. Så blir det också vid 
Människosonens ankomst. Då är två män ute på åkern; 
den ene tas med och den andre lämnas kvar. Två 
kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och 
den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet 
inte vilken dag er herre kommer. Det förstår ni ju att 
om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven 
kom, skulle han hålla sig vaken och hindra honom 
från att bryta sig in i huset. Därför måste också ni vara 
beredda, ty när ni minst väntar det, då kommer 
Människosonen.« 
Så lyder Herrens evangelium. 

 
Förbön  

 

Gud vill att alla människor skall nå frälsning. Med 
tillit ber vi därför: 
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1. För den heliga kyrkan, att hon ber utan att 
förtröttas,  medan hon väntar på sin Herres återkomst,  
ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. För alla som har blivit kallade att tjäna som präster 
eller att leva ett ordensliv, att de troget förvaltar det 
verk som Kristus har anförtrott  åt dem,   
ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. För alla sjuka och missmodiga människor, att de 
finner tröst i det hopp som Kristus skänker oss alla, 
han som är närvarande i var och en av våra minsta och 
behövande bröder, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. För alla dem som fastnat i missbruk av alkohol 
eller  andra droger,  att de skall  komma loss från sitt 
beroende och vända tillbaka till Gud,  
ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. För oss själva, att vi på vägen till det rike som 
Kristus har utlovat  oss, alltid  handlar som ljusets 
barn, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 
Allsmäktige Gud, hör våra böner och styrk oss med 
din nåd. Må din frid bevara oss och leda oss till 
frälsningen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
 

Herre, från dig kommer allt, och ur din hand ger vi 
dessa gåvor åt dig. Ta emot dem, och låt vår 
gudstjänst här i tiden fullbordas vid den stora måltiden 
i himlen. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 



20 
 

Prefation I för advent 
 

Herren vare med er. 
Och med din ande. 
Upplyft era hjärtan. 
Vi har upplyft dem till Herren. 
Låt oss tacka och lova Herren, vår Gud. 
Det är tillbörligt och rätt. 
Ja, sannerligen är det tillbörligt och  
rätt att vi tackar och lovar dig alltid och överallt,  
helige Fader, allsmäktige, evige Gud,  
genom Jesus Kristus, vår Herre. 
Han kom till oss och trädde fram i ringhet, 
han fullgjorde ditt eviga rådslut 
och öppnade vägen till frälsningen. 
Han skall komma åter i härlighet och kraft, 
låta oss träda fram som dina barn 
och skänka oss allt vad du har lovat. 
Därför vakar och väntar vi, 
och med änglarna och alla dina heliga  
prisar vi ditt namn, tillber dig och sjunger: 
 

Kommunionantifon - Ps 85:13  
 

Herren skall ge oss vad gott är,  
och vårt land skall ge sin gröda. 

 
Bön efter kommunionen 
 

Herre, låt det stora mysterium som vi firat lära oss att 
leva så i denna förgängliga värld att vi fäster oss 
enbart vid det som består och har vårt hjärta i himlen. 
Genom Jesus Kristus, vår Herre. 


