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de VesPers Van zaterdagaVond
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kleine VesPers

Heer iK roeP... vier  stichieren, toon 8 :

Eer ...  Nu en ... in dezelfde toon:

� Palmzondag �



aPosticHen toon 2

Eer ...  Nu en ... in dezelfde toon:

troParen Slav. melodie

�� triodion ��

_ Uw huiver ingwekkende hei lsbeschikking bezing  ik    

in  vre  -  ze  *  terwij l  ik  tot  U het  Hosanna roep **  

want  Gij  komt om  mij  te  redden,  gezegende Heer.  _
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en na de wegzending gaan we naar de refter.

grote VesPers

Psalm 103;  Het eerste kathisma helemaal: Zalig de man..

Heer iK roeP... tien  stichieren; we herhalen alle vijf de stichieren:

�� grote VesPers Palm-zondag ��

2x

2x

- 39 -
2x



Eer ...  

Nu en ... herhalen : “Heden heeft de genade van de Heilige Geest ...”

Grote Intocht,  Vreugdevol Licht ...het prokimen van de zaterdagavond

- 40 -

�� triodion ��

2x

2x



lezingen

lezing uit genesis (49, 1-2; 8-12)

J
akob riep zijn zonen en zei tegen hen: Kom bijeen, dan zal

ik u bekend maken wat er met u in de toekomst gebeuren

zal. Kom bijeen en luister naar mij, zonen van Jakob, luis-

ter naar Israël, uw vader. Juda, uw broers zullen u loven, uw

handen zullen op de rug van uw vijanden zijn; de zonen van uw

vader zullen zich voor u neerbuigen. Een leeuwenwelp is Juda;

Mijn zoon, gij zijt ontsproten aan een loot. Hij heeft zich neer-

gelegd en is ingeslapen als een leeuw, als een leeuwenwelp: wie

zal hem wekken? Geen vorst zal aan Juda ontbreken, noch een

aanvoerder uit zijn lendenen, totdat zal komen wat voor Hem is

weggelegd en Deze zal de verwachting der volkeren zijn. Hij zal

Zijn ezel aan de wijnstok binden en het veulen van Zijn ezel aan

de wijnrank. Hij zal Zijn kleed wassen in wijn, Zijn mantel in

druivenbloed. Zijn ogen zullen schitteren van vreugde door de

wijn; Zijn tanden zijn witter dan melk.

���

lezing uit de Profetie Van zefanja ( 3, 14-19)

Z
o spreekt de Heer: verheug u met grote vreugde, dochter

Sion, roep uit, dochter Jeruzalem, wees blij en vrolijk uit

heel uw hart, dochter Jeruzalem. De Heer heeft uw onge-

rechtigheden weggenomen; Hij heeft u verlost uit de hand van

uw vijanden. De Heer, de Koning van Israël, is in uw midden:

gij zult geen kwaad meer zien. In die tijd zal de Heer tot

Jeruzalem zeggen: houd moed, Sion, laat uw handen niet ver-

slappen. De Heer uw God is in uw midden. Hij is machtig en zal

u redden. Hij zal blijdschap over u brengen en u vernieuwen

door Zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden in vreugde als op

een feestdag. Ik zal uw gekwelden bijeenbrengen. Wee, wie

heeft haar smaad aangedaan? Zie, in die tijd zal Ik alles omwil-

le van u doen,  Ik zal de verdrukte redden, de verworpene zal Ik

opnemen en Ik zal hen roem geven en bekend maken over heel

de aarde.  ��� - 41 -

�� grote VesPers Palm-zondag ��



lezing uit de Profetie Van zacHaria ( 9, 9-15)

Z
o spreekt de Heer: verheug u met grote vreugde, dochter

Sion, roep uit, dochter Jeruzalem, zie, uw Koning komt

tot u, Hij is rechtvaardig en Hij redt. Hij is zachtmoedig

en rijdt op een lastdier, een jong veulen. Hij zal de strijdwagens

van Efraïm vernietigen en de ruiterij van Jeruzalem. Hij zal de

strijdboog geheel en al verwoesten en overvloed en vrede bren-

gen onder de volkeren. Hij zal heersen over de wateren tot aan

de zee en over de rivieren tot waar zij uitmonden aan de kust.

En Gij hebt door het bloed van Uw verbond Uw gevangenen

bevrijd uit de waterloze put. En gij, verzamelde gevangenen,

zult weer wonen in de vesting. En voor één dag van uw bal-

lingschap zal Ik u dubbel vergelden. Want u, Juda, zal ik als een

boog voor Mij spannen, en ik heb Efraïm gevuld en Ik zal uw

kinderen, Sion, opzetten tegen de kinderen van de Grieken en Ik

zal u gebruiken als een oorlogszwaard. De Heer zal tegen hen

zijn en uitgaan als een bliksemschicht. De Heer God, de

Albeheerser, zal Zijn bazuin doen schallen en Hij zal optrekken

en verwarring stichten met Zijn dreiging. De Heer, de

Albeheerser, zal hen beschermen. ���

litie
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�� triodion ��



Eer ...  Nu en ... toon 3

gebeden van de litie in de narthex
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�� grote VesPers Palm-zondag ��



aPosticHen idiomela, toon 8

Eer ...  

Nu en ... herhalen : “Heden heeft de genade van de Heilige Geest ...”

- 44 -

�� triodion ��



troParen toon 1  (slav. melodie, zie p. 38)  byz. mel. 1e modus:

[en broodwijding]

metten

na de hexapsalm: god is Heer ...  troparen zoals in Vespers

na de eerste Psalmlezing KatHisma-zang toon 4

�� Palm-zondag ��

1 x

2x

en een ander tropaar, in toon 4
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na de tweede Psalmlezing KatHisma-zang toon 4

Polyeleos - “dienaren des Heren - alleluia”

en uitgelezen verzen : “ over heel de aarde -  alleluia “

Heer, onze Heer, ps. 8,2a

hoe wonderbaar is Uw Naam over heel de aarde.  

Want hoog boven de hemelen ps. 8,2b

is Uw heerlijkheid verheven.

Uit de mond van kinderen en zuigelingen ps. 8,3

hebt Gij U lof bereid.

omwille van Uw vijanden,    ps. 8,3

om vijand en wreker te val te brengen.

- 46 -

�� triodion ��

Eer ...  Nu en ... toon 4:

Eer ...  Nu en ... toon 1:



Gij hebt de heidenen gestraft, ps. 9,6

de goddelozen hebt Gij vernietigd. 

De steen die de bouwlieden hadden verworpen,  ps. 117,    .

deze is tot hoeksteen geworden. 

Door de Heer is dit geschied. ps. 117..

het is wonderbaar in onze ogen.

Groot is de Heer in Sion,      ps. 98,2

Hij is verheven boven alle volkeren. 

Daar heeft Hij de kracht gebroken van boog, schild en zwaard          

Hij maakt een eind aan de oorlog. ps. 75,4

Sion hoort het, en is verheugd,  ps. 96,8

de dochters van Juda juichen om Uw oordelen.

Loof Jeruzalem, de Heer,                  ps. 147,1

Sion loof uw God.    

De God der goden zal gezien worden in Sion. ps. 83,8

Omgeef Sion, ga er omheen ps. 47,13

beschrijf haar torens.

Opdat zij in Sion de Naam des Heren verkondigen ps. 101,22

en Zijn lof in Jeruzalem.

Want God is koning over heel de aarde ps. 46,8

zing de psalm met verstand.

God heerst over de volkeren.

Zing voor de Heer Die in Sion woont ps. 9,12

Want God zal Sion verlossen,  ps. 68,36

de steden van Judea zullen weer opgebouwd worden.

God, U komt een lofzang toe in Sion.                                 ps. 64,2

Voor U moet een gelofte worden vervuld in Jeruzalem.
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�� metten Palm-zondag ��



Gezegend Hij Die komt in de Naam des Heren                  ps. 117,26

God is Heer, en Hij is ons verschenen.

Maak een feest, bind versiering vast                                 ps. 117,27

tot aan de hoornen van het altaar.

Gij zijt mijn God, ik zal U belijden;                                 ps. 117,28

Gij zijt mijn God, U zal ik verheffen. 

Ik zal U belijden, omdat Gij mij verhoord hebt;                 ps. 117,29

Gij zijt mij tot heil geworden. 

Opdat ik al Uw heerlijke daden verkondige ps. 9,15

in de poorten der dochter Sion.

Wie zal uit Sion verlossing schenken aan Israël?                  ps. 13,7

In de voorhoven van het huis des Heren,                           ps. 115,10

in uw midden Jeruzalem. 

De Heer zal heersen in eeuwigheid.                      ps. 145,10

uw God, Sion, van geslacht tot geslacht.

Zijn lof moge blijven tot in de eeuwen de eeuwen.            ps. 110.10

Eer ... t.1 _ Laat ons allen de Vader aanbidden,  *  de Zoon verheerlij-

ken,  *  en ook de Alheilige Geest bezingen,  *  terwijl wij roepen en

zeggen:   **  Red ons allen, Alheilige Drie-eenheid. _

Nu en ... t.1 _ Wij, Uw volk, o Christus, stellen Uw Moeder voor U als

onze Voorspraak;  *  schenk  ons  door  haar  gebeden  Uw  barmhar-

tigheid,  Algoede,   *  opdat wij U mogen verheerlijken,   **   Die voor

ons uit het graf zijt opgestraald. _

Alleluja (3x) en kleine litanie ( N.B. geen Evlogitaria)
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�� triodion ��



KatHisma-zang na de polyeleos, toon 8

Eer ... Nu en ... herhalen

[evt. lezing over het feest, van de H. Joh. Chrysostomus, homilie 65/66;

vdr. Adriaan heeft de 66e vertaald, zie tri 3b -uitgave den Haag- p.495]

anabatHmi de eerste antifoon van toon 4: Van mijn jeugd af..

ProKimen toon 4     ps.8

alles wat adem Heeft... en eVangelie-lezing uit mattHeüs

Mt  § 83a   Mt 21 : 1-11, 15-17 In die tijd toen Jezus Jeruzalem naderde . 

Géén  Nu wij Christus’ opstanding .. , maar palmwijding*. 

Onder het zingen van ps. 50  vereren we het evangelie 

en ontvangen een palmtak van de abt.

�� metten Palm-zondag ��

Heer, onze Heer, hoe won-

derbaar is Uw Naam over

heel de aarde.

* tekst van het gebed staat niet in het Griekse triodion, maar in het

hieratikon; hier opgenomen in appendix - zie p.142. Volgens nieuw

Grieks gebruik: palmwijding en -uitdeling onder lofpsalmen.
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na Psalm 50

herhalen: Heden komt Christus ...

de canons [de irmen 2x,  de troparen 4 of 6x als men een totaal

van 14 coupletten wenst]; katavasia (dezelfde als de irmen).

1e ode - toon 4

* Sommige gr. uitgaven en sl. hebben ‘de stad Bethanië’ i.p.v. ‘de 

heilige stad’. (Een Griekse verschrijving / bedoeld is Jeruzalem).

�� triodion ��

t.6-ob

- 50 -

*

*

*



katavasia: De bronnen van de afgrond ...

3e ode

katavasia:  Het volk van Israël ... en kleine litanie

HyPaKoï toon 6

[evt. lezing van Andreas van Kreta]
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�� metten Palm-zondag ��



4e ode

katavasia: Christus Die zichtbaar ...

5e ode
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�� triodion ��



katavasia: Stijgt op de berg ...

6e ode

katavasia:  De geesten der rechtvaardigen ...   

en kleine litanie

KondaaK toon 6  -  eigen melodie van Romanus de Melode.
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�� metten Palm-zondag ��



iKos

synaxarion van het mineon en: 

7e ode

- 54 -

�� triodion ��



katavasia: Uw jongelingen ...

8e ode

Loven, zegenen en aanbidden ... katavasia: Verheug u, Jeruzalem  ...
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�� metten Palm-zondag ��



geen magnificat maar gezongen negende ode:

9e ode

(troparen in principe 4x)

�� triodion ��

irmos t.4

2x
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als  exaPostilarion zingen we :

L Heilig is de Heer, onze God.

K _ Heilig is de Heer, onze God. _

L Verheft de Heer, onze God.

K _ Heilig is de Heer, onze God. _

L Boven alle volkeren is onze God.

K _ Heilig is de Heer, onze God. _

�� metten Palm-zondag ��

katavasia

Volgens nieuw Grieks gebruik: nu palmwijding en -uitdeling van de

palmtakken; voor gebed zie appendix p. 142
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lofPsalmen toon 4;  zes stichieren; de beide eersten twee keer;

en ondertussen ontvangen we een oliekruisje.

2x
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�� triodion ��

2x



Eer ...  Nu en ... t.6 

grote doxologie met aan het eind processie met de palmtakken

troPaar
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�� metten Palm-zondag ��

slav. melodie:

byz. melodie, 1e modus:



in de goddelijKe liturgie

eerste antifoon Ps 114

refrein

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, * nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

refrein

Grieks refrein

Sl. refrein:

refrein

refrein

- 60 -



tweede antifoon Ps 115

refrein

_ Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eniggeboren Zoon en Woord van God, Gij die ..
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�� goddelijKe liturgie Palm-zondag ��

Grieks refrein:

Slavisch refrein:

refrein

refrein



derde antifoon Ps 135

tropaar, byz. mel. 1e modus:

tropaar

- 62 -

�� triodion ��

tropaar, sl. mel.t.1

tropaar

tropaar



intocHt

vers Gezegend Hij Die komt in de Naam des Heren, 

God is Heer en Hij is ons verschenen.

1e tropaar, toon 1:  Als een belofte ... <-- zie p. 62

_ Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

_  Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. _
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�� goddelijKe liturgie Palm-zondag ��

Sl. refrein:

Grieks refrein:

2e tropaar  t. 4

2e tropaar  byz. melodie



Feestkondaak, t.6  (een mogelijke) byz. melodie uit di :

trisagion

ProKimen toon 4                                       Ps. 117

aPostellezing PHil 4 : 4-9       PericooP 247

Lezing uit de brief van Paulus aan de Philippenzen,

roeders, verblijd u altijd in de Heer; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.

Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heer is nabij. Wees

in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden

en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van

God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewa-

�� triodion ��

vers : Belijd de Heer,

want Hij is goed;

in eeuwigheid duurt zijn

ontferming.

Feestkondaak, toon 6 :



ren in Christus Jezus. Verder, broeders, schenk aandacht aan alles wat waar

is, alles wat eerbaar is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles

wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom aan alles wat deugdzaam is en lof

verdient. Wat gij ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien

hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn.

���

alleluja toon 1 Ps. 97

Zing de Heer een nieuw lied, want de Heer heeft wonderen gedaan. 

Alle einden der aarde aanschouwen het heil van onze God. 

eVangelie jH 12 : 1-18   (jH § 41a ) Zes dagen voor het pascha ...

- Liturgie van de H. Joh. Chrysostomus -

in Plaats Van ‘waarlijK, Het is waardig ..’ :
irmos van de 9e ode , toon 4

communieVers Ps. 117

Gezegend Hij Die komt in de Naam des Heren.

God is Heer, en Hij is ons verschenen. Alleluja.
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in Plaats Van ‘wij Hebben Het ware licHt

aanscHouwd ..’  : 

tropaar, byz. mel  1e modus:

In de refter, als vertroosting van de broeders, eten we vis.
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tropaar, sl. mel.t.1



tweede VesPers

Heer iK roeP... zes  stichieren ; van het triodion de volgende idio-

mela, elk twee keer: 

Eer ...  herhaal het eerste: Verheug en verblijd u, stad Sion ...

Nu en ... herhaal het derde: Gij Die de Cherubim ...

Intocht,  Vreugdevol Licht ... het prokimen van zondag-avond:
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�� Palmzondag �

2x

2x

2x



ProKimen toon 8 ps 133

aPosticHen
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ps. 97

ps. 97

*

*   het Grieks triodion heeft hier een andere apostich



Eer ... herhaal de eerste: Laat ons van het feest ...

Nu en ... herhaal de tweede: Vreeswekkend is het ...

Nu laat Gij ...* 

Heilige God ... t/m Onze Vader ... 

en de rest van de dienst zoals gewoonlijk op zondagavond:

de vastentroparen (met poklonen) Moeder Gods en Maagd, ver-

heug u  ...(vanavond voor het laatst gezongen, de komende 

dagen: gelezen) 

Heer, ontferm U (40x, met rustige, zachtmoedige stem) 

Eer .. Nu en ...  U eerbiedwaardiger ... 

Vader, zegen in de Naam des Heren. 

P Hij Die is ... of:  L Door de gebeden...

L Amen.

De overste of de priester: Hemelse Koning, versterk het geloof..

Gebed van de Heilige Efraïm de Syriër:  Heer en Meester ...

met 3 knielbuigingen (poklonen), zonder herhaling. 

P Eer aan U ... etc. en de gewone wegzending. 

Geen ps. 33 etc. want het is geen vastendag, 

en onmiddellijk de beginzegen van de kleine completen.
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* volgens Grieks parochie-gebruik gevolgd door de canon (triodion) van de

completen: waarbij de dienst als volgt verloopt: na de 9e ode de irmos herha-

len; Heilige God ... t/m Onze Vader ... en de rest van de dienst zoals gewoonlijk

op zondagavond, zie hierboven, maar in de wegzending: Dat de Heer, Die

opgaat naar Zijn vrijwillig lijden omwille van onze verlossing, Christus onze

ware God, Zich over ons ontferme en ons redde; door  ..



de comPleten Van zondagaVond

triodion van de H. Andreas van Kreta

1e ode - toon 8
irmos: Hem, Die door de kracht van Zijn arm ...

Gelovigen, laten wij de ingetogenheid navolgen van Jozef, die de

redelijkheid van de mens geëerd heeft, en laat ons in waakzaam-

heid leven met daadwerkelijke deugd. 

Laat ons niet onvruchtbaar zijn zoals de vijgeboom, opdat wij niet

ook behoeven te verdorren door de vloek wegens het ontbreken

van goede werken.

Jozef was een voorafbeelding van de Meester, toen hij geworpen

werd in de droge put en door zijn broeders werd verkocht. De lof-

waardige verdroeg alles, als een werkelijke typos van Christus.    

Broeders, laten wij ons hoeden voor de onvruchtbaarheid van de

vijgeboom. Denk toch na over dit voorbeeld, zodat wij niet moeten

verdorren wanneer de Menslievende Zich hongerig van ons moet

afwenden. 

Jezus haast Zich om voor de wereld te lijden, en Hij trekt uit vrije

wil met Zijn leerlingen naar de stad Jeruzalem, naar Zijn vrijwillig

Lijden dat Hij op Zich wilde nemen.

Gelovigen, laten wij ons hechten aan de Heer, Die Zich spoedde

om alles te ondergaan. Laten wij onszelf bereid maken voor

bespotting, bespuwing en hoon, opdat wij door de deelname aan

Zijn lijden, met Hem medeverheerlijkt mogen worden.

Hij Die om ons lijdt, geneest door Zijn lijden de hartstochten die

onze ziel doen lijden. Want in onze menselijke natuur nadert Hij

vrijwillig tot Zijn levenschenkend lijden, opdat wij verlost worden. 

Eer …  

Ik verheerlijk de beginloze Drie-heid; ik bezing de heilige Drie-

heid; ik verkondig de Drie-heid als mede-eeuwig in één

Wezenheid. Want één God wordt verheerlijkt in de Vader, de Zoon

en de Geest.
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Nu en altijd … 

De staf van Mozes en die van Aäron ondergingen een wonderbare

verandering volgens Gods onzegbare voorzienigheid. En in uw

schoot, Moeder Gods, vond een nieuwe geboorte plaats.

KatHisma toon 4 

8e ode

irmos t.8: Hem, Die Zich verheerlijkt heeft ...

Laten wij ons leven sieren met ingetogenheid en goed inzicht.

Bewaren wij het geloof; verschaffen wij ons een rechtvaardige

levenswijze, om vol moed Christus na te volgen en met Hem

medegekruisigd te worden. 

De Egyptische was als een andere Eva voor de aartsvader Jozef,

maar hij liet zich niet verleiden tot overspel, doch hield staalhard

stand tegen de hartstocht en viel niet in zonde.

Wandelend op de aardse levenswegen, mijn Verlosser, hebt Gij

vrijwillig honger geleden in Uw streven allen te verlossen: want

Gij had honger naar de bekering van hen die van U waren afgewe-

ken.

Toen de stamvader van de boom gegeten had en bemerkte dat hij

naakt was, schaamde hij zich en hij omgordde zich met vijgebla-

deren. Zo was hij een voorafbeelding van de van Christus onblote

synagoge.

Maak u gereed, mijn ziel, voor uw uittocht; bereid u voor op het

andere leven. Christus haast Zich om te lijden omwille van u.

Spoed u daarom om met Hem mede te lijden en te sterven en

gekruisigd te worden: opdat Hij u moge verheerlijken.

Hoe zou de dood niet beven, mijn Verlosser, hoe zou hades niet

vrezen, nu zij U ontmoeten Die volgens uw eigen raadsbesluit U

spoedt naar het lijden; want zie hoe Gij, de Rechtvaardige, geko-

men zijt om te lijden terwille van onrechtvaardigen. 
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Toen zij zagen hoe Lazarus was opgewekt, beraamden de Joden, de

priesters en de levieten een samenzwering in hun nijd, om door

verraad Christus aan Pilatus ter dood over te leveren.

Toen de Maagd, Uw lam en dienstmaagd, zag hoe Gij U naar het

lijden spoedde, en hoe Gij, Goede Herder, Uw ziel had ingezet

omwille van ons, werd haar moederlijk hart van smart over U ver-

vuld.

Eer ...

Als één in Wezen bezing ik U: als Drie in Personen vereer ik U:

Vader, Zoon en alheilige Geest; en ik verheerlijk de aanvangloze

Macht van Uw Rijk in alle eeuwen. 

Nu en altijd … 

De Moeder Gods smeekt U, Christus, en de schare der leerlingen

bidt U: schenk Uw vrede aan de wereld en verleen ons rijkelijk Uw

medelijden in alle eeuwen. 

9e ode

irmos t.8: Maagdelijkheid en moederschap ...

Ingetogenheid is vreemd aan losbandigen, zoals wetsverkrachting

vreemd is aan rechtvaardigen. De grote Jozef ontvluchtte de zonde

en werd een ikoon van ingetogenheid en werkelijk een voorafbeel-

ding van Christus.

Wetsgetrouwheid is vreemd aan wettelozen, en Godskennis is

vreemd aan ongelovigen. Zij die Gods heil verwerpen, erven daar-

om de vloek over de onvruchtbaren, zoals de vijgeboom.

Mijn Christus en God, Die het Brood des Levens is, hongerde naar

verlossing voor de mensen. Hij kwam tot de synagoge, maar vond

daar geen vrucht doch alleen maar de bladeren van uiterlijke wets-

vervulling, zodat deze de vloek op zich laadde van de onvruchtba-

re vijgeboom.

Gij hebt de onvruchtbaarheid vervloekt van de wet, wanneer deze

slechts de schaduwrijke bladeren van de letter voortbrengt, maar

geen vrucht van goede werken, door innerlijke wetteloosheid.

Maar zegen ons allen, Verlosser, als zonen van de genade.
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De staf van Mozes werd veranderd in een slang, terwijl de

onvruchtbare, dorre tak van Aäron een levende tak werd die blade-

ren deed ontspruiten. Maar de wetteloze synagoge werd tot een

onvruchtbare vijgeboom. 

Zie er op toe, dat gij uw priesters niet gereed maakt en hun handen

niet voorbereidt tot de moord op God. Want zie, Hij komt zacht-

moedig en rustig naar het lijden, Hij die ons Lam is en onze

Herder, de Koning van Israël. 

Ontvang Uw koning, Judea; want zie Hij komt vrijwillig naar het

lijden, om te lijden en hen te redden, die onophoudelijk roepen:

Gezegend Hij Die komt om de wereld te redden door het kruis.

De Heer veranderde uw feesten, Judea, in rouw, volgens de profe-

tie van Amos, want gij werd tot moordenaar van God, Die eens de

rots en de harde steen veranderde in waterbronnen en poelen, zoals

David zingt. 

Eer … 

Het is de wettelozen vreemd U te verheerlijken, de beginloze

Wezenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de ongescha-

pen Alheerschappij, door Wie heel de wereld gegrondvest is op een

wenk van haar goddelijke kracht.

Nu en altijd … 

Wij beroepen  ons op de voorspraak van de Moeder Gods. Heer,

maak ons, door haar smeekbeden en die van de apostelen, tot deel-

genoot van Uw goede gaven, en acht ons waardig voor Uw stra-

lende opstanding, Verlosser. 

en als  KondaaK in de completen    toon 8 

Jakob weeklaagde over het verlies van Jozef,  maar zijn dappere zoon

werd op de strijdwagen als koning geëerd. Want omdat hij zich niet had

onderworpen aan de begeerte van de Egyptische, werd hij verheerlijkt

door Hem Die het hart van de mens doorgrondt, en Die de onverganke-

lijke krans verleent. 

8
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Het zij bekend dat we in de Heilige en Grote Week het

psalmboek eenmaal voltooien, en dat we op Maandag

in de metten drie kathismata lezen, en twee in het derde-

zesde uur, en evenzo op Grote Dinsdag en we eindigen

op Grote Woensdag. Op Grote Zaterdag reciteren we

‘Gelukzalig de onberispelijken’ (ps.118)


