
Metten

Na de hexapsalm en de triadika van de toon:

PsalM-lezingen Na de eerste psalmlezing zingen we de kat-

hisma-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 VierDe Cantiek (het gebed van Habakuk Heer, ik heb uw bericht... Hab.3,1-19)

(canon uit het mineon en dan:)

VierDe oDe

Het trioDion- Van Jozef - toon 1

irmos t.1  Toen het grote hemellicht ..

anDer trioDion

irmos t.4  Toen hij hoorde van Uw komst...

�� trioDion ��
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Eer aan U, onze God, eer aan U.

De aCHtste Cantiek (het lied van de drie jongelingen;  Dan.3. 57-88)

(canon uit het mineon en dan:)

Het trioDion

t.1  Toen Daniël  ...

anDer trioDion

t.4 De koning der heerlijkheid ...
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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. 1  maagd die in waarheid ...

�� trioDion ��
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irmos t. 4

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



anDer trioDion

irmos t. 4 Ongerepte Moeder en  Maagd ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

en het Waarlijk, het is waardig ... met een pokloon; photagogikon  in

de toon van de week ; gelezen lofpsalmen en gelezen  doxologie.
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aPostiCHen idiomelon, toon 7

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:  Volgen wij het berouw ...

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 4 ps 73

lezing uit de profetie van Jesaja 28,14-22

Z
o spreekt de Heer: Luister naar het woord van de HEEr, gij,

bedrukten, die over dit volk in Jeruzalem heerst. Omdat gij zegt:

Wij hebben een verbond gesloten met de hades, en met het rijk

van de dood zijn wij een verdrag aangegaan, wanneer de storm voorbij-

trekt, komt hij niet over ons, want wij hebben onze hoop gesteld op

bedrog en door bedrog zullen wij beschermd worden. Daarom, zo zegt
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de Heer God: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde

steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie daarop ver-

trouwt, zal niet beschaamd worden. Ik stel het recht tot hoop, en mijn

barmhartigheid tot maatstaf:  Gij die tevergeefs op bedrog vertrouwt, die

meent dat over u de storm niet zal komen, zal soms het verbond met de

dood niet van u weggenomen worden, en uw hoop op de hades geen

stand houden? Wanneer de storm over u heentrekt, zult gij neergeslagen

worden. Wanneer hij voorbijkomt, zal hij u aangrijpen. Op een dag zal

hij heel vroeg in de morgen voorbijtrekken en tegen de nacht zal de hoop

gering zijn. Leer te luisteren: omdat we in benauwdheid zijn, kunnen we

niet vechten, wijzelf zijn te zwak om ons te verzamelen. Zoals op de berg

van de goddelozen, zal de Heer opstaan, en Hij zal zijn in de kloof van

Gibeon. Hij zal Zijn werken doen in toorn, een daad van bitterheid. Zijn

toorn zal ongewoon zijn, en ongewoon zal Zijn bitterheid zijn. En gij,

verheug u niet, opdat uw boeien niet sterker worden, want ik hoorde van

de HEEr Sabaoth de dingen die Hij besloten heeft om binnenkort te doen

over heel de aarde.

���

tweeDe ProkiMen toon 4 ps 74
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VesPers Van DonDerDagaVonD

Heer ik roeP ... we zingen 6 stichieren; de 3 prosomia:

en 3 uit het Mineon van de heilige van de dag, met het kruistheotokion.

Na het  Vreugdevol Licht .. 
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ProkiMen toon 4 ps. 75

lezing Uit genesis 10,32-11.9

D
it zijn de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun

afstamming, met hun volken; van hen stammen de groepen vol-

ken af die zich na de vloed over de aarde hebben verspreid. Heel

de aarde had één taal en één uitspraak. En het gebeurde, toen zij naar het

oosten trokken, dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen

zij wonen. En zij zeiden ieder tegen zijn naaste: Kom, laten wij klei-

blokken maken en die bakken in het vuur! En de kleiblokken dienden

hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En zij zeiden: Kom, laten

wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel

reikt, en laten we voor ons een naam maken, anders worden wij over heel

de aarde verspreid! Toen daalde de HEEr God neer om de stad en de

toren te zien die de mensenzonen aan het bouwen waren, en de HEEr zei:

Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van

wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen,

voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten Wij neerdalen en laten Wij hun taal

daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars klanken zullen begrij-

pen. Zo verspreidde de HEEr hen vandaar over heel de aarde, en zij hiel-

den op met het bouwen van de stad en de toren. Daarom gaf men haar de

naam Babel, dat is Verwarring; want daar verwarde de HEEr God de taal

van heel de aarde, en vandaar verspreidde de HEEr God hen over heel de

aarde. 
���
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ProkiMen toon 7 ps. 76

lezing Uit De sPreUken 13,19-14,6

D
e verlangens van vromen zijn aangenaam voor de ziel,

maar de werken van goddelozen zijn ver van kennis.

Wie met wijzen omgaat, zal wijs worden,

maar wie omgaat met onverstandigen, zal erom bekend worden.

Het kwaad achtervolgt de zondaars,

maar het goede zal de rechtvaardige vasthouden.

Een goed mens zal kleinkinderen erven,

maar het vermogen van de goddelozen is weggelegd voor de rechtvaar-

digen.

rechtvaardigen zullen jarenlang in rijkdom leven,

maar onrechtvaardigen gaan snel te gronde.

Wie zijn stok spaart, haat zijn zoon,

maar wie hem liefheeft, voedt hem streng op.

De rechtvaardige eet tot hij verzadigd is,

maar de goddelozen zullen gebrek lijden. 

Wijze vrouwen bouwen hun huis op,

maar een onverstandige vrouw breekt het met haar handen af.

Wie in oprechtheid wandelt, vreest de HEEr,

maar wie op kronkelwegen wandelt, zal veracht worden.
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In de mond van een dwaas ligt een roede voor zijn hoogmoed,

maar de lippen van wijzen waken over hen.

Als er geen koeien zijn, blijft de kribbe schoon,

maar een grote oogst wijst op de kracht van de os.

Een betrouwbare getuige liegt niet,

maar een valse getuige doet leugens oplaaien.

Wanneer je wijsheid zoekt bij slechten, zul je die niet vinden, 

maar bij verstandigen is kennis overvloedig. 

���

aPostiCHen het idiomelon:

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:  Volg de Heer na ...

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:
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Eer ...  Nu en ...  kruistheotokion:
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