
Bøn i adventstiden 
  
F: Almægtige, evige Gud! Af kærlighed har du forbarmet dig over os, Adams syndige 
slægt. 
A: Efter din evige rådslutning ville du frelse det fortabte. 
F: Derfor sendte du din enbårne Søn ned til os. 
A: Han, der er udgået fra dig, gud af Gud, lys af lys, og sand Gud af sand Gud. 
F: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. 
M: Det var det sande lys, so oplyser ethvert menneske, der kommer til denne verden. 
F: Det var i verden, og verden er skabt ved det. 
A: Men verden har ikke erkendt ham. 
F: Lyset skinner i mørket, men mørket modtog det ikke. 
A: Han kom til sit eget, og Hans egne tog ikke imod Ham. 
F: Men alle, som tog imod Ham 
A: Har Han givet magt til at blive Guds børn. 
F: Nåderige Gud! Vi forbereder os nu til at fejre mindet om den Søns fødsel på denne jord. 
A: Væk i vore hjerter en oprigtig og brændende længsel efter din frelse. 
F: Forund os, at vi må benytte denne hellige adventstid på en sådan måde, at den bliver til 
gavn for vores sjæle. 
A: Skænk os nåde til at forsage, hvad der her på jorden ikke er vor kærlighed værd. 
F: Jesus Kristus, vor Gud og Frelser! 
A: Du har trofast opfyldt de forjættelser, som blev givet fædrene. 
F: For at kunne stifte fred mellem himmel og jord, mellem din himmelske Fader og 
menneskene 
A: Har du, ved hvem alt er skabt, ladet dig føde som menneske af Jomfru-moderens skød. 
F: Ordet er blevet kød, 
A: Og har boet iblandt os. 
F: Og vi har set Hans herlighed. 
A: En herlighed som Faderens enbårnes, fuld af nåde og sandhed. 
F: Himmel og jord skal forgå. 
A: Men dine ord skal ikke forgå. 
F: Saligste Jomfru, Guds Moder Maria! Med særlig andagt og glæde hilser vi også dig i 
denne hellige adventstid. 
A: Hellige Maria, Frelsens Morgenrøde! Vi hilser dig! 
F: Du er den herlige port, gennem hvilken den evige Faders enbårne Søn kommer til os 
her på jorden. 
A: Med uendelig kærlighed har den himmelske Fader udøst nådens fylde over din sjæl. 
F: Salig er du, Maria, fordi du har troet. 
A: For det, som blev talt til dig af Herren er gået i opfyldelse. 
F: Af dig er retfærdighedens sol gået frem. 
A: Kristus, vor Gud og Frelser! 



F: Hellige Maria! Ved den hellige længsel, hvormed du imødeså dit barns fødsel, beder vi 
dig: 
A: Opnå for os en oprigtig længsel efter, at Jesus på åndelig vis må fødes iv roe hjerter. 
F: Hellige Johannes Døber! Du er blevet sendt forud for Herren. 
A: For at berede Hans vej. 
F: Du prædikede bod og omvendelse. 
A: Og forkyndte, at Himmeriges rige var nær. 
F: Et menneske blev udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. 
A: Han kom som et vidnesbyrd for at vidne om lyset. 
F: Han var ikke lyset, men skulle vidne om lyset. 
A: For at alle skulle tro ved ham. 
F: Hellige Johannes, Herrens forløber! Ved den hellige nidkærhed og bodsånd, som 
besjælede dig, beder vi dig: 
A: Væk i os en lignende iver og den samme fromme længsel efter at leve et helligt og 
gudfrygtigt liv til Guds og vor Frelsers ære. 
F: Herre Jesus Kristus! Gennemtræng vore hjerter med gavnlig frygt for dig og dine 
domme. Hjælp os ved din nåde med at forberede os således til de festlige mindedage om 
dit første komme til denne verden, at vi engang uden uro og angst kan se dig komme igen 
og som verdens dommer tage sæde på himlens skyer. 
A: Amen. 
  
De syv store antifoner 
F: Herre! Oplad mine læber. 
A: Og min mund skal forkynde din pris. 
F: Ære være Fadere og Sønnen og Helligånden. 
A: Som det var i begyndelsen, så nu og altid og i al evighed. Amen. 
F: Herre, Jesus Kristus, du den himmelske Faders evige ord! 
A: I ydmyghed knæler vi ned for dig og tilbeder dig som vor Gud og eneste Frelser. 
F: Ligesom den gamle pagts troende erkender vi vor blindhed og afmagt. 
A: Ligesom de længes vi efter dit lys og din kraft. 
F: Også vi beder, med deres af ydmyg og inderlig længsel besjælede ord, om din 
miskundhed og barmhjertighed. 
A: Bønhør os, o Herre, som du har bønhørt dem! Amen. 
  
1. F: O Visdom, som udgår af den Højeste mund! Du er virksom over hele  
 jorden, og alt lægger du til rette med kraft og mildhed. 
A: Kom og lær os at gå klogskabens veje! 
F: Kom Herre, og tøv ikke! 
A: Forbarm dig over dit folk! 
F: Send, og Herre, en stråle af din visdoms sol ind i vore hjerter og uddriv syndens mørke 
af dem. Lad vor liv her på jorden ved dit kærlige forsyn blive dig til forherligelse og os til 
evig frelse. 
A: Amen. 



2. F: O Adonái! Stærke Gud og Israels fører! Du åbenbarede dig i den   
 brændende tornebusk for Moses, og på Sinai bjerg gav du ham loven.  
A: Kom og befri os med din almagts udstrakte arm! 
F: Kom, Herre, og tøv ikke! 
A: Forbarm dig over dit folk! 
F: Herre! Alle troendes mægtige fører! Du har engang udfriet dit folk fra den ægyptiske 
trældom, givet det din hellige lov og ført det ind i det forjættede land. Befri også os fra 
syndens trældom, indskriv din lov i vore hjerter og før os, som du har lovet dine trofaste, 
frelste til Himmeriges rige. 
A: Amen. 
  
3.       F: O skud af Jesse rod! Du underfulde tegn for jorden slægter.! Du, for hvem 
 kongerne skal forstumme, og hvem folkene skal tilbede! 
A: Tøv ikke længere, men kom og befri os. 
F: Kom, Herre, og tøv ikke. 
A: Forbarm dig over dit folk! 
F: Vi beder dig, Herre, at du vil drage vore hjerter op til dig, således at vi i dette livs 
trængsler kan vente den bedste tørst og hjælp fra dig og altid tage vor tilflugt til din 
barmhjertighed. 
A: Amen. 
  
4.       F: O Davids nøgle! Israels hus’ scepter, der åbner, så ingen kan lukke, og  
 lukker, så ingen kan åbne! 
A: Kom og løs de fængsledes lænker. Før dem ud af mørket og dødens skygge. 
F: Kom, Herre, og tøv ikke. 
A: Forbarm dig over dit folk! 
F: Frels os, Herre, fra fjendens vold og åbn din helligdom for os, for at vi ved dine 
nådegavers skat må blive rige på dyd og engang se Himlens port åbne sig for os. 
A: Amen. 
  
5.       F: O morgenskær! Det evige lyses glans og retfærdighedens sol! 
A: Kom og oplys dem, der sidder i mørket og dødens skygge! 
F: Kom, Herre, og tøv ikke! 
A: Forbarm dig over dit folk! 
F: Gennemtræng os, Herre, med dit lyses milde klarhed og tænd i os din kærligheds ild, 
for at vore hjerter må blive nyskabte i hellighed. 
A: Amen. 
  



6.       F: O folkeslagenes konge! Du, som jøder og hedninger har længtes efter. Du 
 hjørnesten, der gør begge folk til et. 
A: Kom og frels mennesket, som du har dannet af jord. 
F: Kom, Herre, tøv ikke! 
A: Forbarm dig over dit folk! 
F: Forny, Herre i os dit billede, i hvilket du har skabt os. Forén alle folkeslag i din Kirkes 
fred, således at de glemmer alt fjendskab og nag. Gør også os selv til trofaste og lydhøre 
undersåtter i dit rige. 
A: Amen. 
  
7.       F: O Emmanuel! Gud med os! Du vor konge og lovgiver! Du hedningefolkets 
 forventning og Frelser! 
A: Kom og forløs os, vor Herre og Gud. 
F: Kom, Herre og tøv ikke! 
A: Forbarm dig over dit folk! 
F: Vær med os,, Herre, vor Gud. For du alene er vor frelse. Hjælp os til at leve i 
kærligheds samfund med dig og at vandre for dig i hellighed, for at du kan være med os og 
vi med dig i al evighed. 
A: Amen. 
  
F: I Himle! Nedsend jeres dug fra oven, og skyerne nedregne den retfærdige! 
A: Jorden åben sig og lade Frelseren fremspire! 
F: O Gud! Med længsel ser vi den dag i møde, da vi skal fejre mindet om vor forløsnings 
begyndelse. Giv os den nåde, at vi nu må modtage din Søn, vor Frelser, med et villigt sind, 
for at vi engang med fortrøstning kan se Ham komme på himlens skyer med stor magt og 
herlighed for at dømme verden. 
A: Amen.


