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Andra söndagen i advent – år B
Ingångsantifon - jfr Jes 30:19, 29
Du folk som bor på Sion, se, Herren kommer för att
frälsa folken. Ni skall höra hans röst, och era hjärtan
skall glädja sig.
Inledning
Advent är en tid av väntan på den förebådade Guds
sändebud. Under denna tid är vi speciellt kallade att gå
honom till mötes, som har sänts till oss. Vi skall göra
det genom förvandlingen av vårt sätt att tänka, vårt
uppförande och vår relation till vår nästa. Varje
deltagande i Eukaristin sporrar oss till detta. Eukaristin
är ett ”uttåg” ur oss själva till ett möte med Herren. Låt
oss därför med glädje ta itu med arbetet att räta ut
stigarna i våra liv för Jesu skull, som närmar sig, och
som kommer, för att rädda världen och dess invånare.
HERRE - du rätar ut stigarna i vårt liv. Herre,
förbarma dig.
KRISTUS - du kommer till oss som föda, som skänker
frälsning. Kristus, förbarma dig.
HERRE - du är vår rätte och ende frälsare. Herre,
förbarma dig.
Kollektbön
Allsmäktige och barmhärtige Gud, låt inget här på
jorden hindra oss att skynda din Son till mötes, utan
led oss med din himmelska vishet till fullkomlig
förening med honom, din Son Jesus Kristus …
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Första läsningen - Jes 40:1-5, 9-11 (Bana väg för
Herren)
Läsning ur profeten Jesajas bok.
Trösta, trösta mitt folk, säger er Gud.
Ge nytt mod åt Jerusalem,
kungör att hennes träldom är över,
att hennes skuld är sonad,
att Herren straffat henne dubbelt
för alla hennes synder.
En röst ropar:
Bana väg för Herren genom öknen,
gör en jämn väg i ödemarken för vår Gud!
Alla dalar skall höjas,
alla berg och höjder sänkas.
Oländig mark skall jämnas
och branter bli till slätt.
Herrens härlighet skall uppenbaras,
och alla människor skall se det.
Herren har talat.
Gå upp på ett högt berg
med ditt glädjebud, Sion,
ropa ut ditt glädjebud
med hög röst, Jerusalem.
Ropa, var inte rädd,
säg till Judas städer: Er Gud kommer!
Herren Gud kommer i all sin styrka,
han härskar med mäktig arm.
Sin segerlön har han med sig,
de han vunnit går framför honom.
Som en herde vallar han sin hjord.
Han tar upp lammen i sin famn
och bär dem i sina armar,
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han driver tackorna varligt.
Så lyder Herrens ord.
Responsoriepsalm - Ps 85:9ab, 10-14
R; Visa oss, Herre, din barmhärtighet,
och ge oss din frälsning (655)
Jag vill höra vad Herren Gud tálar. *
Herren talar frid till sitt folk och till sina frómma,
Ja, hans frälsning är nära dem som frúktar honom,
och hans ära skall bo i vårt lánd.
Godhet och trofasthet skall mötas där, *
rättfärdighet och frid skall kyssas,
trofasthet skall växa upp ur jórden *
och rättfärdighet blicka ned från hímmelen.
Herren skall skänka sin goda gåva, *
och vårt land skall ge sin gröda.
Rättfärdighet skall gå frámför honom, *
frälsning skall följa i hans spår.
Andra läsningen - 2 Pet 3:8-14 (Vi väntar på nya
himlar och en ny jord)
Läsning ur andra Petri brev.
En sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en
dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte
så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt
löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att
någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att
omvända sig.
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Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen
skall himlarna försvinna med dån, himlakropparna
upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort
där förgås. När nu allt detta skall upplösas, då måste ni
leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på
Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får
himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att
smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya
himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.
Därför skall ni, mina kära, medan ni väntar på detta,
göra allt ni kan för att Gud skall finna att ni lever i frid,
rena och oförvitliga.
Så lyder Herrens ord.
Halleluja
Bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Alla
människor skall se Guds frälsning.
Evangelium - Mark 1:1-8 (Johannes döparens
uppträdande. Gör Herrens stigar raka)
Läsning ur det heliga evangeliet enligt Markus
Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son.
Som det står skrivet hos profeten Jesaja:
Se, jag sänder min budbärare före dig,
han skall bereda vägen för dig.
En röst ropar i öknen:
Bana väg för Herren,
gör hans stigar raka
— så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och
förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse
och dop. Och hela Judeen och alla i Jerusalem kom dit
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ut till honom, och de bekände sina synder och döptes
av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och
hade ett läderbälte om livet, och han levde av
gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade: »Efter
mig kommer den som är starkare än jag, och jag är inte
värdig att böja mig ner och knyta upp hans
sandalremmar. Jag har döpt er med vatten, han skall
döpa er med helig ande.«
Så lyder Herrens evangelium.
Förbön
Enligt det löfte som vi har fått väntar vi på en ny
himmel och en ny jord. Fulla av tillit till Herren ber vi
till honom.
1. Herre, gör varje döpt människa till ett levande vittne
för ditt evangelium. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
2. Herre, du som älskar alla dem som lider, skänk
rikligt av din nåd åt alla dem som lever i svårigheter.
Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
3. Herre, skänk riklig nåd åt alla som tyngs av svåra
synder. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
4. Herre stärk viljan hos dem som under adventstiden
vandrar botgöringens väg. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
5. Herre, lär oss alla att på ett klokt sätt dra nytta av de
mångfaldiga gåvor som du skänker oss. Vi ber dig:
Herre, hör vår bön.
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Gud, vår Skapare, lyssna till våra böner och skynda till
alla deras hjälp, vilka vi anbefaller åt din
barmhärtighet. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Bön över offergåvorna
Herre, utan egna förtjänster kommer vi med vår bön
och våra gåvor och ber i ödmjukhet om din förlåtelse
och frid genom Jesus Kristus, vår Herre.
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:
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Kommunionantifon - Jfr Bar 5:5; 4:36
Jerusalem, res dig upp och ställ dig på höjden, och se
den glädje som kommer till dig från Gud.
Bön efter kommunionen
Du mättar oss, Herre, med himmelskt bröd och fyller
oss med Anden. Lär oss här att pröva allt i ljuset av din
visdom och i vår jordiska gärning söka ditt himmelska
rike. Jesus Kristus, vår Herre.
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