
Metten

Na de hexapsalm en de triadika van de toon:

PsalM-lezingen

Na de eerste psalmlezing zingen we de kathisma-zangen volgens de

toon van de week (zie appendix). 

Na de tweede psalmlezing zingen we het kathisma-zang:

theotokion:

Na de derde psalmlezing zingen we het kathisma-zang:

theotokion:
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De Canons

we lezen eerst de canon uit het mineon, en dan van het triodion:

De tweeDe Cantiek (Hoort, hemelen ... Deut 32, 1-44- )

tweeDe oDe

Het trioDion- Van Jozef - toon 8
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Irmos  t. 8 



anDer trioDion

irmos t.8  Ziet, ziet ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

irmos   t. 8:
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De aCHtste Cantiek (het lied van de drie jongelingen;  Dan.3, 57-88)

(canon uit het mineon en dan:)

Het trioDion

t.8  Gij hebt Uw hemelen ...

anDer trioDion

t.8 God Die zetelt ...

Zegenen wij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de Heer.
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Eer aan U, onze God, eer aan U.

Loven, zegenen en aanbidden wij de Heer ...

we zingen het MagnifiCat met het: U, eerbiedwaardiger...

De negenDe Cantiek (Lofzang van Zacharias)

(canon uit het mineon en dan:)

negenDe oDe - Het trioDion

irmos t.8  Gezegend zij de Heer, de God van Israël ...

�� DinsDag in De VierDe week ��
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anDer trioDion

zelfde toon en irmos

Eer aan U, onze God, eer aan U.

en het   Waarlijk, het is waardig ...  met een pokloon.
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PHotagogikon in de toon van de week (zie horologion)

Gelezen lofpsalmen en gelezen  doxologie

aPostiCHen idiomelon, toon 8

Heer, vervul ons ‘s morgens met Uw barmhartigheid; dan zullen wij juichen en ons ver-

heugen. Geef dat wij ons mogen verheugen over al onze dagen; ook over de dagen dat

Gij ons vernederd hebt, over de jaren waarin wij rampen zagen. Zie toch neer op Uw

dienaren, op Uw werken, en leid hun kinderen.

en we herhalen:  Bedenk toch ...

Moge de luister van de Heer onze God over ons stralen. Maak voor ons recht het

werk van onze handen; ja, maak recht het werk van onze handen.

martyrikon:

Eer ...  Nu en ...   theotokion:
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in Het zesDe UUr

troPaar Van De Profetie

Eer ... Nu en ...  herhalen

ProkiMen toon 6 ps 65

lezing uit de profetie van Jesaja 25,1-9

H
EEr, mijn God, U wil ik verheerlijken, Uw Naam bezingen, want

Gij hebt wonderbare dingen gedaan. Uw raadsbesluiten zijn van

oudsher waarachtig. Het zij zo, Heer. Want Gij hebt van steden

een steenhoop gemaakt, van de versterkte stad een ruïne, de stad van

goddelozen zal in eeuwigheid niet herbouwd worden. Daarom zal een
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Zegent, volken, onze God; 

laat de klank van Zijn lofprijzing 

horen.



arm volk U zegenen, de steden van mensen aan wie onrecht is gedaan,

zullen U zegenen. Want Gij werd voor iedere geringe stad een helper, een

bescherming voor de armen in wanhoop; Gij zult hen bevrijden van de

arglistige mensen, en een schutse zijn van hen die dorsten, en een ver-

ademing voor degenen die onrecht leden.  Zij zullen U zegenen als wan-

hopige mensen die dorsten in Sion, want Gij zult hen verlossen van god-

deloze mensen aan wie Gij ons had overgeleverd. De HEEr Sabaoth zal

dit doen op deze berg voor alle volken. Vol vreugde zullen zij drinken,

zij zullen wijn drinken. Zij zullen zich zalven met zalf van mirre op deze

berg. Ja, geef dit alles aan de volken, want dit is het raadsbesluit voor alle

volken. De dood werd sterk en heeft hen verslonden, maar de HEEr God

zal iedere traan van ieder gezicht afwissen. Hij nam van heel de aarde de

smaad weg van Zijn volk, want de mond van de HEEr heeft gesproken.

Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; op Wie wij hebben

gehoopt, en in Wie wij ons hebben verheugd, en Hij zal ons verlossen.

Dit is de HEEr, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en

verblijden in ons heil. 

���

tweeDe ProkiMen toon 6 ps 66
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VesPers Van DinsDagaVonD

MiDDenVasten

Heer ik roeP ... we zingen 6 stichieren: de volgende 6  proso-

mia voor het kruis:
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Eer ... Nu en ... kruistheotokion - t.8:
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Na het  Vreugdevol Licht .. 

ProkiMen toon 6 ps. 67

lezing Uit genesis 9,8-17

E
n God zei tegen Noach en zijn zonen met hem: Zie, Ik richt Mijn

verbond met u op, met uw nageslacht na u, en met alle levende

wezens die bij u zijn: de vogels, het vee en alle dieren van de
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aarde die bij u zijn; alles wat uit de ark is gegaan. Ik sluit Mijn verbond

met u, dat niet meer alle vlees door het water van een vloed zal worden

uitgeroeid, en dat er geen vloed meer zal zijn om heel de aarde te gron-

de te richten. En de Heer God zei: Dit is het teken van het verbond dat

Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens die bij u zijn, alle gene-

raties door tot in eeuwigheid: Mijn boog stel Ik in de wolken; die zal die-

nen als teken van het verbond tussen Mij en de aarde. Het zal gebeuren,

als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien

wordt, dat Ik aan Mijn verbond zal denken, dat er is tussen Mij en u en

alle levende wezens van alle vlees. Het water zal niet meer tot een vloed

worden om alle vlees te gronde te richten. Als deze boog in de wolken is,

zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen Mij en de

aarde en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is. En God

zei tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gesloten heb tus-

sen Mij en alle vlees dat op de aarde is.

���

ProkiMen toon 6 ps. 68

lezing Uit De sPreUken 12,8-22

D
e mond van wie inzicht heeft, wordt geprezen door de mensen,

maar wie verkeerd van hart is, zal veracht worden.

Beter is een man die nederig voor zichzelf werkt, 

dan wie zich groot voordoet, terwijl hij gebrek heeft aan brood.

De rechtvaardige heeft medelijden met het leven van zijn vee,

maar het innerlijk van goddelozen is meedogenloos.
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Wie zijn eigen land bewerkt, zal met brood verzadigd worden,

maar wie ijdele dingen nastreeft, is een mens zonder verstand.

Wie zijn tijd blij doorbrengt met wijn,

laat oneer achter in zijn eigen burcht.

De begeerten van de goddeloze zijn slecht,

maar de wortels van de rechtvaardigen zijn sterke burchten.

Door de overtreding van de lippen valt de zondaar in valstrikken,

maar de rechtvaardige ontkomt daaraan.

Door de vrucht van zijn mond wordt iemand met het goede verzadigd,

en de beloning van zijn lippen zal hem gegeven worden.

De wegen van onverstandigen zijn juist in hun eigen ogen,

maar een wijze luistert naar raad.

Een onverstandige verkondigt zijn toorn dezelfde dag,

maar wie listig is, verbergt zijn eigen schande.

Een rechtvaardige verkondigt openlijk zijn eerlijkheid, 

maar een valse getuige bedrog.

Er zijn er die als met dolksteken praten,

maar de tong van de wijzen brengt genezing.

Waarachtige lippen geven een goed getuigenis,

maar een haastige getuige heeft een ongerechte tong.

Bedrog is in het hart van wie kwaad smeden,

maar wie vrede aanraden, hebben blijdschap.

Geen enkel onrecht bevalt de rechtvaardige,

maar de goddelozen zullen met het slechte overstelpt worden.

Valse lippen zijn voor de HEEr een gruwel,

maar wie betrouwbaar handelt, is Hem welgevallig. 

���

aPostiCHen het idiomelon:
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Ik hef mijn ogen tot U, Die in de hemel woont. Zie, zoals de ogen van dienaars op de

handen van hun meesters, zoals de ogen van dienaressen, op de handen van hun mees-

teres, zo zien onze ogen naar de Heer onze God, totdat Hij zich over ons ontfermt.

en we herhalen het idiomelon: Wel heb ik de tollenaar ...

Ontferm U over ons, o Heer, ontferm U over ons: wij zijn overladen met verachting, 

onze ziel is er geheel en al van vervuld. Wij zijn de hoon der rijkaards, de verachting

der hoogmoedigen.

en het volgende martyrikon:

Eer ...  Nu en ...  idiomelon, toon 5:
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