
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:

kruis-theotokion:

Na de derde psalmlezing zingen we het kathisma-zang:

kruistheotokion:
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de Canons

we lezen de volgende canon van het kruis, en op hun beurt, de triodia.

De canon van het mineon wordt gelezen in de Completen.

eerste ode - Van theoPhanes - toon 4
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de derde Cantiek (lied van Hanna - Mijn hart heeft gejuicht ... Sam.2,1-10 )

derde ode - Canon Van het kruis

het triodion- Van Jozef - toon 6

irmos t.6  Ofschoon Gij Heer over alles zijt ...
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ander triodion

irmos t.1  Bevestig, Heer, ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.
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kathisMa-zangen

Vierde ode - Canon Van het kruis
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ViJfde ode - Canon Van het kruis
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zesde ode - Canon Van het kruis

irmos   t. 4 De profeet Jona ...

kondaak toon 7
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ikos

zeVende ode - Canon Van het kruis
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de aChtste Cantiek (het lied van de drie jongelingen;  Dan.3. 57-88)

aChtste ode - Canon Van het kruis

�� Woensdag in de Vierde Week ��
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het triodion

t.6  Zich houdend aan de wet ...

ander triodion

t.1  Toen Daniël...

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

Nu en altijd ...
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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)

negende ode - Canon Van het kruis

�� Woensdag in de Vierde Week ��
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het triodion

irmos t.2 Geen tong vermag U ...
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ander triodion

irmos t.1 Word verlicht, word verlicht  ...

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) 

en vervolgens het: 

exaPostilarion

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:  Wij hebben de helft...

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.
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martyrikon:

Eer ...  Nu en ...   kruistheotokion:

het eerste uur

Kruisverering in het Eerste Uur : d.w.z. we zingen: Uw heilig kruis ...

i.p.v. Richt mijn schreden... en terwijl de broeders het kruis vereren 

zingen we de stichieren van zondag: Komt gelovigen... en volgende.

En na het Onze Vader het kondaak: Nu wordt niet langer ...
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in het zesde uur

troPaar Van de Profetie

Eer ... Nu en ...  herhalen

ProkiMen toon 6 ps 69

lezing uit de profetie van Jesaja 26,21-27,9

Z
ie, de HEEr brengt Zijn toorn over de bewoners van de aarde van-

uit Zijn heilige plaats, en de aarde zal haar bloed onthullen, en zal

de gesneuvelden niet bedekken. Op die dag zal God Zijn heilige,

grote en sterke zwaard uitsteken naar de draak, naar de vluchtende slang,

naar de verdorven draak, en Hij zal de draak vernietigen in de zee. Op

die dag zal er een goede wijngaard zijn, een begeerlijke, om een lied mee

te beginnen: Ik ben een versterkte stad, een belegerde stad,  tevergeefs

geef ik haar water, want zij zal veroverd worden in de nacht,  en overdag
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zal haar muur vallen. Er is geen kracht die niet aangewend is. Wie zal mij

aanstellen om riet in een veld te bewaken? Om deze vijand heb ik dit

afgewezen. Om deze reden heeft de HEEr dit gedaan, alles wat Hij ver-

ordend had. Ik ben opgebrand, zullen haar bewoners roepen, laten wij

vrede met hem sluiten, laten wij vrede sluiten. Zij die komen zijn kinde-

ren van Jakob: Israël zal uitgroeien en bloeien, en heel de bewoonde

wereld zal vervuld worden van zijn vruchten. Zoals Hij geslagen heeft,

zal ook Hij niet zo gewond worden? En zoals hij gedood heeft, zal ook

hij niet zo gedood worden? Vechtend en scheldend zal hij hen wegsturen.

Was jij het niet die met een verharde geest overwoog hen te doden in een

geest van woede? Daarom zal de wetteloosheid van Jakob weggenomen

worden, en dit is zijn zegen, wanneer Ik zijn zonde wegneem, wanneer

zij al de stenen van het altaar kapotslaan tot fijn stof; en hun bomen zul-

len niet overblijven, en hun afgoden zullen kapot gehakt worden als

kreupelhout in de verte. 
���

tWeede ProkiMen toon 6 ps 70
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VesPers Van WoensdagaVond

ps.103; vredeslitanie; het 18e kathisma in drie stasen, waarbij steeds

een litanie, waaronder de priester de H. Gaven naar de proskomidie-

tafel overbrengt. 

heer ik roeP ... we zingen 10* stichieren; het idiomelon:

en een ander:
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* De bovenstaande volgorde van de stichieren geldt voor de Vespers met Liturgie van
de Voorafgewijde Gaven. Indien er geen Liturgie is, dan wordt de Vespers gezongen
zoals elke dag: bij de Heer ik roep-verzen: de 3 prosomia-stichieren, en 3 van het mine-
on; Eer.. nu en ... het idiomelon Heden is Hij ... Bij de apostichen: de beide idiomela,
het martyrikon en een theotokion van dezelfde toon. 



het martyrikon

dan de 3 prosomia voor het kruis:

en 4 uit het mineon van de heilige van de dag, waarbij de eerste her-

haald wordt.    n.b. Eer ... Nu en ... idiomelon:
- 81 -

�� Woensdag in de Vierde Week ��



Eer ... Nu en ... idiomelon:

Intocht met wierook, indien er een evangelie-lezing volgt, dan ook met

het Evangelie-boek.  Vreugdevol Licht .. 

ProkiMen toon 4 ps. 71
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lezing uit genesis 9,18-10,1

E
n de zonen van Noach, die uit de ark gingen, waren Sem, Cham

en Jafeth; Cham was de vader van Kanaän. Deze drie waren de

zonen van Noach; en uit hen is heel de aarde bevolkt. En Noach

werd landbouwer en plantte een wijngaard. Hij dronk van de wijn en

werd dronken; en hij ontkleedde zich in zijn woning. En Cham, de vader

van Kanaän, zag de naaktheid van zijn vader en ging naar buiten en ver-

telde het aan zijn beide broers buiten. Toen namen Sem en Jafeth zijn

mantel, legden het op hun schouders, liepen achteruit en bedekten de

naaktheid van hun vader, met het gezicht afgewend, zodat zij de naakt-

heid van hun vader niet zagen. Toen ontwaakte Noach uit zijn roes en

kwam hij te weten wat zijn jongste zoon hem aangedaan had. Hij zei:

Vervloekt is de dienaar Cham! Laat hij voor zijn broers een huisdienaar

zijn! Ook zei hij: Gezegend is de HEEr, de God van Sem! Laat Kanaän

een huisdienaar voor hem zijn! Laat God Jafeth uitbreiden en laat hij in

de tenten van Sem wonen! En laat Kanaän voor hem een dienaar zijn! En

Noach leefde na de vloed driehonderdvijftig jaar. Zo waren al de dagen

van Noach negenhonderdvijftig jaar; en hij stierf.  Dit zijn de afstamme-

lingen van de zonen van Noach, Sem, Cham en Jafeth. Bij hen werden

na de vloed zonen geboren.

���

tWeede ProkiMen toon 4 ps. 72

liChtzegen
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lezing uit de sPreuken 12,23-13,9

E
en schrander mens is een zetel van kennis,

maar het hart van onverstandigen zal vervloeking ontmoeten. 

De hand van de vlijtigen zal heersen,

maar arglistigen vallen aan anderen ten prooi. 

Een angstaanjagend woord ontstelt het hart van de rechtvaardige man,

maar een goed woord verblijdt hem.

Een rechtvaardige scheidsrechter is zijn eigen vriend, 

maar de meningen van goddelozen zijn meedogenloos.

Kwaad zal de zondaars vervolgen,

want de weg van goddelozen laat hen dwalen.

De bedrieger zal zijn doel niet bereiken,

maar een oprecht mens verkrijgt een kostbaar bezit.

Op het pad van de gerechtigheid is leven,

maar de wegen van hen die zich kwaad herinneren, leiden naar de dood.

Een slimme zoon luistert naar zijn vader,

maar een ongehoorzame zoon komt ten val.

Wie goed is, zal de vruchten van gerechtigheid eten,

maar de zielen van de wettelozen gaan voor hun tijd te gronde.

Wie zijn eigen mond bewaakt, zal zijn ziel behouden, 

wie vrijpostig is van lippen zal een schrik zijn voor zichzelf.

Begerig is de ziel van iedere luiaard, 

maar de handen van vlijtigen werken aandachtig.

De rechtvaardige haat een onrechtvaardig woord,

maar de goddeloze wordt veracht en zal geen vrijmoedigheid hebben.  

Gerechtigheid behoedt wie onschuldig is,

maar de zonde maakt de goddelozen slecht.
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Er zijn er die zich rijk voordoen, terwijl zij niets hebben,

en er zijn er die zichzelf nederig houden, terwijl zij veel bezit hebben.

Het losgeld voor iemands leven is zijn eigen rijkdom,

maar een arme krijgt zelfs geen bedreiging te horen.

Het licht schijnt voortdurend voor de rechtvaardigen,

maar het licht van goddelozen dooft uit.

Listige zielen verdwalen in zonden,

rechtvaardigen hebben medelijden en zijn barmhartig.

���

meteen de wierook-zang: Laat mijn gebed ... en de rest van de dienst

van de voorafgewijde Gaven.
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