
 



 

de “o” antifonen 



Advent is vol muziek. Er klinken andere liederen en op 
zondag zingen we het mooie Rorate Caeli, met een melodie als 
vallende bladeren. Zo maken we in deze periode ruimte voor 
het  (ver)wachten.  

In de zeven dagen voor kerst wordt de lofzang van Maria 
voorafgegaan door een van de “O”-antifonen. Het zijn zeven 
antifonen met ieder een eigen oud-testamentische naam 
voor de Messias. Iedere keer wordt deze naam voorafgegaan 
met de uitroep “O”.  

O, wijsheid, O adonai, O tronk van Isai, O sleutel van David, 
O dageraad, O koning van de volken, O emmanuel!  

We nodigen jullie uit om een eigen O antifoon te vinden, 
verwoorden of zingen! We delen hierbij onze antifonen met 
wat gevallen bladeren van onze aarde.   

PAX!  
De broeders



 

Wijsheid



O Wijsheid uit Gods mond ons toegetreden, 
die over alle wereldgrenzen reikt en die ons 
sterkte brengt on tederheid, 
kom ons nabij, breng ons Uw wijsheid mede.



 

ADONAI



O ADONAI,  Israëls geleider, die in het 
braambos-vuur bij Mozes waart, OP Sinaï de wet 
hebt verklaard, kom ons nabij, wees Schutse en 
bevrijder! 



 

tronk 
van ISAI



O tronk van isai,  banier der scharen, 
die vorsten zwijgend om U heen doet staan en 
naar wie biddend ieder volk zal gaan, 
kom ons nabij, laat redding ons ervaren. 



SLEUTEL van DAVID



O Davids Sleutel  en zijn 
koningsteken, die in uw almacht opendoet en 
sluit, voor wie gevangen zit de kerker uit,  
kom ons nabij om nacht en dood te breken.



dageraad



O Dageraad, Gij eeuwig licht vol luister, 
die als een zon staat boven plaats en tijd 
en die het vuur van recht en vrede zijt, 
kom ons nabij, red ons van dood en duister.



koning 
van volken



O koning,  wereldwijd geopenbaarde, die 
volken verlangend naar U richt, die als de 
hoeksteen zijt en eenheid sticht,  
kom ons nabij, uw kinderen van aarde. 



emmanuel 
kom ons nabij!  



O vorst EMMANUEL, aan ons werd gegeven 
de weldaad van uw koninklijke wet,  
Gij zijt die wordt verwacht en die ons redt, 
kom ons nabij, God, Heer van alle leven! 



O Advent licht,  

verdrijf de donkere schaduw van de dood. 
Maak ons een wachtende wereld wakker 
tot morgen fris gezegend leven. 




