
Na de hexapsalm en de vredeslitanie zingen we plechtig het  

alleluja ... in toon 8 5e ode - Jes 26

1. Aan het einde van de nacht ontwaakt mijn geest voor U, o God,

want Uw geboden stralen als licht over de aarde.

2. Leert gerechtigheid, bewoners der aarde.

3. Naijver zal een tuchteloos volk treffen;

reeds nu verslindt het vuur de tegenstanders.

4. Vermeerder het kwaad over hen, o Heer,

vermeerder het kwaad over al de roemrijken der aarde.

tropaar toon 8      ook  plechtig gezongen:
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(3x)



na De eerste psalMlezing (9e kath.)  KatHisMa-zang:

na De tweeDe psalMlezing (10e kath.) KatHisMa-zang :

Eer… nu en altijd … herhalen

na De DerDe psalMlezing (11e kath..)  KatHisMa-zang :

Eer… nu en altijd … herhalen

En onmiddellijk zegt de priester: En acht ons waardig te luisteren....

evangelie van De Metten Mt § 90b       Mt. 22,15-23:39

In die tijd overlegden de Farizeeën met elkaar, hoe zij Jezus in Zijn

eigen woorden zouden verstrikken. ... 
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Eer… nu en altijd … herhalen



psalM 50 

kleine litanie

KonDaaK toon 2 

Denk, mijn ziel, aan het uur van het einde, vrees omgehouwen te worden

als de vijgeboom. Werk met het u gegeven talent; waak en roep, ramp-

zalige: *  laat ons niet buiten Christus’ bruiloftszaal blijven.

iKos

Waarom zijt ge zo nalatig, mijn armzalige ziel? Waarom denkt ge aan uw

zorgen op ongeschikte tijd?  Waarom houdt ge u zo bezig met verganke-

lijke zaken?  Het laatste uur is immers nabij,  wij moeten allen scheiden

van dit aardse leven. Word nuchter, zolang ge nog tijd hebt, en roep:

Tegen U heb ik gezondigd, Verlosser;  houw mij niet om zoals de

onvruchtbare vijgeboom,  maar heb medelijden, Christus, als

Barmhartige,  nu ik vol vreze roep: * Laat ons niet buiten Christus’ brui-

loftszaal blijven.

synaxarion van het mineon en: 

Op de heilige en grote dinsdag gedenken we de gelijkenis uit het heilig

evangelie over de tien maagden. 

vers De grote dinsdag brengt ons de tien maagden, 

en toont ons de overwinning van de onomkoopbare Rechter.

Bruidegom Christus, tel ons bij de wijze maagden,

voeg ons bij Uw uitverkoren kudde en ontferm U over ons. Amen.

Het DioDion de irmen twee keer, de troparen vier keer; 

katavasia: dezelfde irmos
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8e oDe - DioDion - toon 2  van Kosmas

acrostichon in Grieks: ‘op dinsdag’

Laat ons de laksheid van ons afwerpen, om Christus, de onsterfelij-

ke Bruidegom, met hymnen en brandende lampen tegemoet te gaan,

terwijl we roepen: Zegen, alle werken des Heren, de Heer. 

Zegenen wij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de Heer.

Laat ons voldoende olie van barmhartigheid bijeenbrengen in de

vaten van onze ziel, zodat wij de tijd van het uitdelen der kampprij-

zen niet hoeven te besteden om olie te gaan kopen. Laat ons zingen:

Zegen, alle werken des Heren, de Heer.

Nu en ...

Gij die van God de genadegave ontvangen hebt naar de mate van uw

kracht, vermeerder uw talent met hulp van Christus, Die het u ver-

leend heeft, en zing: Zegen, alle werken des Heren, de Heer. 

Loven, zegenen en aanbidden ... irmos - toon 2:  herhalen 

« De heilige jongelingen…»

geen Magnificat, [ de negende ode in zijn geheel gezongen:]
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irmos Ldn t. 2 



9e oDe -  Canon van Het DioDion

irmos herhalen:   «De geheel onomvatbare God …»

exapostilarion

(automelon; plechtig gezongen; 3x; met canonarch)
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t. 3

3x

irmos Ldn-t.2



lofpsalMen we laten vier verzen over en zingen de volgende
stichieren-ideomela  elk tweemaal:

Eer ... Nu en ... 

Abt U komt de heerlijkheid toe  ....

Gelezen doxologie 

Vragende litanie: Laten wij ons morgengebed tot de Heer voltooien ...
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apostiCHen idiomela, toon 6

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.

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.

�� De Heilige en grote DinsDag - Metten ��
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Abt   Het is goed de Heer te belijden ...

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

KonDaaK toon 2

Denk, mijn ziel, aan het uur van het einde, vrees omgehouwen te worden

als de vijgeboom. Werk met het u gegeven talent; waak en roep, ramp-

zalige: laat ons niet buiten Christus’ bruiloftszaal blijven.

L Heer, ontferm U. (40x) Eer ..   Nu en ...U, eerbiedwaardiger ...

Vader zegen in de Naam des Heren.

P Hij, Die is ... 

Abt Hemelse Koning, versterk het geloof van de vrome, orthodoxe

christenen; maak de volken goed gezind, schenk vrede aan de

wereld, bewaar deze heilige kerk en deze stad (of dit heilig kloos-

ter); doe onze broeders en zusters die ons zijn voorafgegaan, bin-

nentreden in de woonplaats der rechtvaardigen; en neem ons aan in

berouw en belijdenis, want Gij zijt goed en menslievend.

P Heer en Meester... met 3 knielbuigingen (poklonen); zonder her-

halingen.

wegzenDing

P Eer aan U, Christus God, onze hoop, eer aan U.

L Eer… nu en … Heer, ontferm U (3x)  vader, zegen.

P 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 ...
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Eer ...  Nu en ...   



in Het zesDe uur

tropaar van De profetie

Eer ... Nu en ...  herhalen

proKiMen toon 6 ps 129
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toon 1



lezing uit de profetie van ezechiël    1,21-28

W
anneer de wezens gingen, gingen de wielen ook. Wanneer zij

stilstonden, stonden die ook stil. Wanneer zij van de aarde

werden opgeheven, werden de wielen tegelijk met hen opge-

heven, want de Geest des levens was in die wielen. En boven de hoofden

van de levende wezens was iets wat leek op een gewelf, met het uiterlijk

van kristal, van boven over hun vleugels uitgespannen. Onder het gewelf

waren hun vleugels uitgestrekt naar elkaar toe. Ieder had er twee aan

elkaar verbonden die hun lichamen bedekten. Ik hoorde, toen zij vlogen,

het geruis van hun vleugels. Het klonk als het bruisen van machtige

wateren, en als zij gingen als de stem van God de Almachtige: het geluid

van een stem als het geluid van een leger. Als zij stilstonden, waren ook

hun vleugels stil. En zie, toen kwam er een stem van boven het gewelf

dat boven hun hoofden was. Als zij stilstonden, lieten zij hun vleugels

hangen. En boven het gewelf dat boven hun hoofden was, was iets met

het uiterlijk van een saffiersteen, iets wat leek op een troon. En boven op

wat op een troon leek, was iets wat leek op een mens. Toen zag ik iets als

de schittering van edelmetaal, rondom van binnen als het uiterlijk van

vuur. Vanaf datgene wat er uitzag als Zijn heupen en daar boven, en

vanaf datgene wat eruitzag als Zijn heupen naar beneden, zag ik iets dat

leek op vuur met een lichtglans eromheen. Zoals het uiterlijk van de

regenboog, die in de wolken verschijnt op de dag van de regen, zo was

het uiterlijk van de lichtglans rondom. Dat was de verschijning van de

gedaante van de heerlijkheid van de HEER.  

���

tweeDe proKiMen toon 4 ps 130

�� trioDion ��
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in De vespers

ps.103; vredeslitanie; het 18e kathisma. Na iedere stase een litanie.

Heer iK roep ... we zingen 10*  stichieren; de idiomela:
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2x

2x

2x

* als er geen liturgie van de voorafgewijde Gaven wordt gevierd, dan

6 stichieren en apostichen.  Heilige God t/m Onze Vader; Heer, ont-

ferm U (12x) Alheilige Drie-eenheid .. De Naam des Heren ...



Eer ... nu en ...
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Intocht met wierook en het Evangelie-boek.  Vreugdevol Licht .. 

proKiMen toon 6 ps. 131

lezing uit exoDus 2, 5-10

D
e dochter van de farao daalde af om zich te wassen in de Nijl en

haar dienaressen liepen langs de kant van de rivier. En zij zag het

mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te

halen. Toen zij het open deed, zag zij een huilend kind in het mandje. En

de dochter van de farao kreeg medelijden met hem en zei: Dit is één van

de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de

farao: Zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roe-

pen, die dat kindje voor u kan zogen? De dochter van de farao zei tegen

haar: Ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En

de dochter van de farao zei tegen haar: Zorg voor dit kind en zoog het

voor mij. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en

zoogde het. En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij

de dochter van de farao, en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam

Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. 

���
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tweeDe proKiMen toon 4 ps. 132

liCHtzegen

lezing uit job 1,13-22

H
et gebeurde op die dag, dat de zonen van Job en zijn dochters

aten en wijn dronken in het huis van hun oudste broer. En zie, er

kwam een bode bij Job die tegen hem zei: De runderen waren

aan het ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden. Toen deden

mannen een inval en namen ze gevangen, en ze doodden de knechten

met de scherpte van het zwaard; en ík ben maar als enige ontkomen om

het u te berichten. Terwijl deze nog sprak, kwam er een andere bode bij

Job en zei: Vuur viel neer uit de hemel op het land en verbrandde de

schapen, en ook de knechten; en ík ben maar als enige ontkomen om het

u te berichten. Terwijl deze nog sprak, kwam er een andere bode bij Job

en zei tegen hem: Ruiters stelden drie groepen op en omsingelden de

kamelen en namen ze mee, en doodden de knechten met de scherpte van

het zwaard; en ík ben maar als enige ontkomen om het u te berichten.

Terwijl deze nog sprak, kwam er een andere bode bij Job en zei: Uw

zonen en uw dochters waren aan het eten en drinken in het huis van uw

zoon, hun oudste broer. En plotseling kwam er een hevige stormwind van

over de woestijn en greep de vier hoeken van het huis, en het huis viel
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op uw kinderen en zij stierven; en ík ben als enige ontkomen om het u te

berichten. Toen Job dit hoorde, stond hij op en scheurde zijn bovenkleed,

schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer voor de Heer. En

hij zei: Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal

ik daarheen terugkeren. De HEER heeft gegeven en de HEER heeft geno-

men, zoals het de HEER goeddacht, zo is het geschied; de Naam des

HEREN zij gezegend in eeuwigheid! In dit alles wat hem overkwam, zon-

digde Job in niets tegen de Heer, ook niet met zijn lippen en schreef hij

de Heer niets ongerijmds toe. 

���

meteen de wierook-zang: Laat mijn gebed ... en de volgende lezing :

evangelie Mt §  102 Mt 24 : 36-26,2

De Heer zei:  Van die dag of van dat uur weet niemand ...

en de rest van de dienst van de voorafgewijde Gaven.
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De CoMpleten van DinsDagavonD

trioDion van de H. Andreas van Kreta

3e oDe - toon 2

Nu is het de tijd der voleinding; laten wij ons dus bekeren, zoals

Christus leert: want Hij zal plotseling komen; Hij zal komen zon-

der dralen, om Zijn wereld te redden. 

Hoe onverwacht Zijn wederkomst zal geschieden, heeft Christus

ons geopenbaard door die te vergelijken met het verderf dat onver-

wacht over de aarde kwam in de tijd van Noach. 

De bruiloftszaal is geopend, de goddelijk bruiloft is voorbereid, de

Bruidegom is nabij en roept ons. Laten wij ons dus gereed maken. 

Simons woning heeft U, de Onomvatbare, omvat, koning Jezus; en

een zondige vrouw heeft U daar met myron gezalfd. 

Vervuld van mystieke geur, werd de vrouw verlost van haar vroe-

gere stank der vele zonden, Verlosser; want Gij doet de nardus van

het leven ontspringen. 

Gij zijt de hemelse spijs, Christus, en het leven der hongerigen.

Maar bij Simon liet Gij U spijzigen en hebt zo aan de mensen Uw

welwillendheid doen zien. 

De ondankbare leerling heeft U verworpen, Christus. Hij bracht de

bende der wettelozen bijeen en hitste hen tegen U op, nadat hij zich

had omgewend tot  het verraad. 
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irmos    toon 2



Eer ...

Ik aanbid en bezing met de Vader ook U, de Zoon, en de recht-

vaardige Geest: de éne goddelijke Natuur, onderscheiden in

Personen maar verenigd in Wezen. 

Nu en ... theotokion:

Het reine Moederlam dat U, Die herder en lam zijt, gebaard heeft,

smeekt steeds tot U, Jezus God, voor alle aardgeborenen die op U

vertrouwen.

KatHisMa toon 1 

8e oDe
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irmos   t.2

2x



Eer... 

Nu en altijd …
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9e oDe

Ik heb vergankelijke myron, Gij hebt myron des levens: want myron is

Uw Naam, die uitgegoten wordt over de waardigen: maar vergeef mij,

scheld kwijt, riep de zondares tot Christus.

Eer…

�� De Heilige en grote DinsDag - CoMpleten ��

irmos       toon 2
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Nu en altijd …

en als KonDaaK in de completen  :

Hoewel ik meer gezondigd heb, Algoede, dan de zondares, 

heb ik U geen stromen van tranen gebracht. 

Maar woordeloos smekend val ik voor U neer, 

en kus vol liefde Uw ongerepte voeten, 

opdat Gij mij, als de Meester, mijn schulden vergeven wilt, 

nu ik tot U, Redder, roep: Bevrijd mij uit het vuil van mijn daden.

8
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