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Adventsvesper
���������������������� �!�"##����$������$���%�����������&�' ������(!�(��##��)*+�,(��!�-
#��!���$#.����������������)�����%&
�,����������������/$�.���,���#.(�/$����0�&�1234��)���"�����%(���."������,�����#�����%�-
)�����0,),����54&

1. Inledning
��#�����%���!����$��% ��������#,6�� �%��##��� �����(,����#,(��!&��,�,�������
��#�����,��� #.(�/$���6�!������� ��#�������,(��!���)*!� ������+7,����##� #.(���
0��/�818��##���8194&������������"�����,���#.(���&
����"##����$����#�����%���!���+$%,"��������#��������"#��%��#������"����&
SSSSS Herre, öppna mina läppar,
FFFFF så att min mun kan förkunna ditt lov.
SSSSS Gud, kom till min räddning.
FFFFF Herre, skynda till min hjälp.
SSSSS+FFFFF Ära vare Fadern och Sonen och den heliga Anden,

nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja.

2. Inledningsord
��#�����%�)�����!���)*!� ���,,����"##��������&
Kära kristna. Denna dag är hosiannahymnens dag. Vi ansluter oss till den
skara som vandrade till Jerusalem tillsammans med Jesus och ropade: ”Ho-
sianna Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosi-
anna i höjden!” Den uppståndne Herren är mitt ibland oss i dag och under
hela det nya kyrkoåret. Han är vår kung. Han hör oss och hjälper oss.

3. Psalm

4. Psaltarpsalm
��&�5:;<=1>&����#,���!���#"�����##����.(�%��&����#,�)�����&�::1&����#,���!���%�-
�),�$�����&�?&��),������;

Responsorium
Ropa ut din glädje, dotter Sion,
jubla, dotter Jerusalem!
Se, din konung kommer.

Psalm
Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!
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Vem är då ärans konung?
Det är Herren, den väldige hjälten,
Herren, väldig i strid.

[Responsorium]
Portar, öppna er vida!
Höj er, uråldriga dörrar!
Låt ärans konung draga in!

Vem är han, ärans konung?
Det är Herren Sebaot,
han är ärans konung.

[Responsorium]
Ära vare Fadern och Sonen
och den heliga Anden,

nu och alltid
och i evigheters evighet. Amen.

Responsorium

5. Bibelläsning
@���#"����� %)�������?��������,������%�#�����$���$������$���%�����������&
@�##�����?�#"����%��������)%������������0���#,6�� �%6������(,����#,(��!��##������##�
,�������)�4&��*!� �����)��)������$���������!������"����&
��?�����##��������#��������!����.(�%��&

=�#"����%
=�����
=�A����%�#�(,

*6. Hosianna
��/�1�0B)������4

7. Tal
��#���!������"�����������,�������)����?�&

8. Marias lovsång (Magnificat)
@������#)�� �%��&�1<8&��#����������!���,����.(�%����/�88��##���� %)��������#)�-
���#,&
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9. Böneavsnitt
������#�����,����������������)��)��(,&

Adventslitania
SSSSS Låt oss be till Fadern,

som har gett oss Jesus, Frälsaren,
att vi i honom tar emot frälsningens gåva.
[Låt oss be till Herren.]

FFFFF Herre förbarma dig [över oss].

SSSSS Låt oss be till Sonen,
som kommer till sin församling,
att han ger den kraft att föra ut glädjebudskapet
till alla folk.
[Låt oss be till Herren.]

FFFFF Herre förbarma dig [över oss].

SSSSS Låt oss be till den heliga Anden,
som för oss förhärligar Kristus,
att han kallar nya budbärare
för att kungöra Herrens ankomst.
[Låt oss be till Herren.]

FFFFF Herre förbarma dig [över oss].

Dagens bön
���,����%�����##�/$��!����$#.���������!)����7���/$�&
'$����!���#"�����##����.(�%��&�	�*�����)���)�,�#��&�::2&
[SSSSS Låt oss be.]
=�/$�
FFFFF Amen.

Herrens bön
'$����!����.(�%��6�,�#)����&�:8>&
�����!(,����!���)�,������B�������/$���&�C3C&
Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja, såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss i dag,
och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
och inled oss inte i frestelse
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utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten och härligheten
i evighet.
Amen.

10. Lovprisning
����"##����$�����������#)��������%�!������#)����#,����"�����0�&�?&���/�5;8=9D�1>;C4&
SSSSS Låt oss tacka Herren.
*F*F*F*F*F Herre, vi tackar dig. Halleluja.

11. Välsignelse
����B��������"#��%��#���!������"����&
SSSSS Må Gud, den allsmäktige och nådige,

Fadern och (�) Sonen och den heliga Anden,
välsigna och bevara oss.

FFFFF Amen.

12. Avslutande musik
���#,6�� �%��##��������(,����#,(��!&


