
89 
 

Fjärde söndagen i advent - år C 
 
Ingångsantifon (jfr Jes 45:8) 
 

Dryp, ni himlar därovan, och må skyarna låta 
rättfärdigheten strömma ner. Må jorden öppna sig och 
dess frukt bli Frälsaren. 
 

Inledning  
 

Vår glädjefulla förväntan på Herrens ankomst närmar 
sig sitt slut. Idag är det redan adventstidens fjärde och 
sista söndag. Under dessa sista dagar leder oss Messias 
Moder - Maria på ett alldeles särskilt sätt. Trons och 
den aktiva kärleken till nästans väg, leder henne 
genom bergen till Elisabets och Sakarias hem. Hon 
leds dit av den ännu ofödde Frälsaren. Han har också 
lett oss hit till denna kyrka (detta kapell), för att fira 
denna Eukaristi. Låt oss underkasta oss hans frälsande 
handlande med oss. Låt honom fördjupa vår tro, 
upptända vår kärlek och förnya vårt liv.  
 
Låt oss bekänna inför Herren våra synder, så att vi 
skall kunna gå honom till mötes med rena hjärtan.  
 
HERRE - Guds son, du som är född av Jungfrun Maria 
och som blivit vår broder. Herre, förbarma dig.  
KRISTUS - Människosonen, du känner bäst våra 
svagheter. Kristus, förbarma dig.  
HERRE - Den Evige Faderns enfödde Son, du skall 
komma tillbaka i härlighet till att döma levande och 
döda. Herre, förbarma dig. 
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Kollektbön  
 

Herre, ingjut din nåd i våra hjärtan, så att vi, som 
genom ängelns budskap har fått veta att din Son har 
blivit människa, genom hans lidande och kors når fram 
till uppståndelsens härlighet. Genom honom... 
 
 

Första läsningen - Mik 5:2-5a (Från dig skall jag låta 
en härskare över Israel komma)  
 

Läsning ur profeten Mikas bok. 
Så säger Herren: 
Från dig, Betlehem i Efrata, 
så obetydlig bland Judas släkter, 
skall jag låta en härskare över Israel komma, 
en som leder sin härkomst från forntiden, 
från det längesedan förflutna. 
Ja, folket skall vara utlämnat 
till dess hon som skall föda har fött. 
Då skall de som är kvar av hans bröder 
återvända till Israels folk. 
Han skall träda fram som herde med Herrens kraft 
i Herrens, sin Guds, höga namn, 
och folket skall bo i trygghet, 
nu då han blir ärad över hela jorden. 
Han skall vara fredens herre.  
Så lyder Herrens ord.  
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Responsoriepsalm - Ps 80:2ac, 3b, 15-16, 18-19  
 

R:  Herre, låt ditt ansikte lysa över oss (652)  
 

Lyssna, du Israels hérde, * 
du som tronar på keruberna, träd fram i gláns. 
Låt din makt vakna upp* 
och kom till vår frälsning. 
 
Gud Sebaot, vänd dig åter tíll oss, † 
skåda ned från himlen och sé på oss, * 
och ta dig an denna vínstock, 
den ranka din högra hand har plantérat, * 
den son du har fostrat åt díg. 
 
Håll din hand över mannen vid din högra sída, * 
den människoson som du har fostrat åt díg. 
Då skall vi inte vika ifrån dig. * 
Ge oss liv, så skall vi åkalla ditt námn. 
 
  

Andra läsningen - Heb 10:5-10 (Se, jag kommer för att 
göra din vilja)  
 

Läsning ur Hebreerbrevet. 
Kristus säger när han inträder i världen: 
Offer och gåvor begärde du inte, 
men en kropp har du danat åt mig. 
Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. 
Då sade jag: Se, här är jag. 
Som det står skrivet om mig i bokrullen 
har jag kommit, Gud, för att göra din vilja. 
Först säger han: Offer och gåvor och brännoffer och 
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syndoffer begärde du inte, och de gladde dig inte, och 
detta fast de frambärs enligt lagen. Sedan säger han: 
Se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäver 
han det första för att låta det andra gälla. Efter denna 
Guds vilja har vi helgats genom att Jesu Kristi kropp 
blev offrad en gång för alla.  
Så lyder Herrens ord.  
 

Halleluja 
 

Jag är Herrens tjänarinna, 
 må det ske med mig som du har sagt.  

 
Evangelium - Luk 1:39-45 (Marias besök hos Elisabet. 
Hur kan det hända mig att min Herres mor kommer till 
mig?)  
 

Läsning ur det heliga evangeliet enligt Lukas. 
Vid den tiden skyndade Maria till en stad i Juda 
bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp 
Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade 
barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon 
ropade med hög röst: »Välsignad är du mer än andra 
kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur 
kan det hända mig att min herres mor kommer till 
mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade 
barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det 
som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.«  
Så lyder Herrens evangelium.  
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Förbön  
 

I väntan på vår Frälsares födelse åkallar vi Guds 
barmhärtighet och ber:  
 

1. Att alla kristna må bli ett och att världen må tro på 
att Kristus blev sänd till oss av Fadern, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
2. Att fred må råda i världen och att människor skall 
kunna leva i broderlig kärlek till varandra, ber vi till 
Herren:  
Herre, hör vår bön. 
3. Att Gud välsignar alla blivande mödrar, så att de 
utan oro kan föda nya generationer till världen, ber vi 
till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
4. Att vi själva skall bli stärkta i vår tro och 
tillsammans med Jesu moder väntar på Frälsarens 
födelse, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
5. Att du tar emot alla i ditt rike, även dem som sent 
kommit till tro, ber vi till Herren:  
Herre, hör vår bön. 
 

Herre, genom din son har du uppenbarat din kärlek till 
oss. Därför ber vi dig i Jesu Kristi namn, att du hör 
våra böner. Genom Kristus, vår Herre. Amen. 
 

Bön över offergåvorna  
Herre, låt samme Ande, som med sin kraft uppfyllde 
den saliga jungfrun Maria, helga också dessa gåvor på 
ditt altare. Genom Jesus Kristus, vår Herre. 
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Prefation II 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 är den som profeterna bebådade, som Jungfrun 
väntade i outsäglig kärlek och som Johannes döparen 
vittnade om:  
han är den som skulle komma och den som levde mitt 
ibland oss. 
Redan nu ger han oss en försmak av sin födelses 
mysterium, för att han skall finna oss vakande och 
bedjande och uppfyllda av jubel när han kommer. 
Därför vill vi, med änglarna och alla dina heliga, med 
hela den himmelska härskaran, prisa ditt namn, 
tillbedja dig och sjunga: 
 

Kommunionantifon (Matt 1:23) 
Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och 
man skall ge honom namnet Immanuel, "Gud med 
oss". 
 

Bön efter kommunionen  
 

Allsmäktige Gud, vi tackar dig för denna gäva, som 
borgar för vår eviga frälsning, och ber att vår iver att ta 
emot din Son skall växa ju mer hans födelses högtid 
närmar sig. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. 


