
Metten

PsalM-lezingen

Na de eerste psalm-lezing zingen we de kathisma-zangen volgens de

toon van de week (zie appendix). 

Na de tweede psalm-lezing zingen we de kathisma-zang:

Na de derde psalmlezing zingen we:

�� Vrijdag in de tweede week ��

kruis-theotokion, t.4:

kruis-theotokion,  t.5:
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de Canons

we lezen eerst de canon uit het mineon, met, op hun beurt, van het trio-

dion:

de Vijfde Cantiek (Gebed van Jesaja - Uit de nacht ontwaakt... Jes26, 9-21 )

(canon uit het mineon en dan:)

Vijfde ode - Het triodion - toon 4

irmos t.4  De goddelozen, o Christus  ...

ander triodion

irmos t.5 Wees barmhartig, Christus...
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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.4  Almachtige Verlosser ...

�� Vrijdag in de tweede week ��
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ander triodion

t.5 De Formeerder...

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

Nu en altijd ...

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.4  De door geen mensenhanden afgehouwen steen ...
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ander triodion

irmos t.5 Verheug u, Jesaja  ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

photagogikon  in de toon van de week ; 

gelezen lofpsalmen en gelezen doxologie.
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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 en op Uw werken, en leid hun kinderen.       

en we herhalen:  De hartstocht-dodende ...

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:

�� triodion ��

Eer ...  Nu en ...   kruistheotokion



in Het zesde UUr

troPaar Van de Profetie

Eer ... Nu en ...  herhalen

ProkiMen toon 4 ps 37

Want uw pijlen steken diep in mij, Uw hand drukt zwaar op mij.

lezing uit de profetie van jesaja 7,1-14

H
et gebeurde in de dagen van Achaz, de zoon van Jotham, de zoon

van Uzzia, de koning van Juda, dat Rezin, de koning van Syrië,

met Pekah, de zoon van Remalia, de koning van Israël, optrok

naar Jeruzalem om er oorlog tegen te voeren, maar hij was niet in staat

de stad te belegeren. Toen het huis van David verteld werd: Syrië is het

eens geworden met Efraïm, ontstelde zijn hart en het hart van zijn volk,

zoals de bomen in het woud beven voor de wind. En de HEER zei tegen

Jesaja: Ga nu op weg, Achaz tegemoet, gij en uw zoon Jasjub, naar de

vijver bij de bovenweg van het Blekersveld. Zeg dan tegen hem: Beheers

uzelf, blijf rustig, wees niet bevreesd, laat uw hart niet week worden voor

die twee rokende stukken brandhout. Wanneer Mijn toorn ontbrandt, zal

Ik daarna weer genezen. Wat betreft de zoon van Syrië en de zoon van
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Remalia, zij hebben kwaad tegen u beraamd, zeggend: Laten wij opruk-

ken tegen Juda, en hen angst aanjagen, en hen overmeesteren en de zoon

van Tabeal er als koning over aanstellen. Zo spreekt de HEER Sabaoth:

Dat besluit zal niet uitgevoerd worden, dat zal niet gebeuren! Want het

hoofd van Syrië is Damascus, en het hoofd van Damascus is Rezin. En

na vijfenzestig jaar zal het rijk van Efraïm vernietigd worden en niet

meer als volk bestaan. Ondertussen zal Samaria het hoofd van Efraïm

zijn en de zoon van Remalia het hoofd van Samaria. Als gij het niet

gelooft, zult gij het ook niet begrijpen. Opnieuw sprak de HEER tegen

Achaz, zeggend: Vraag voor uzelf een teken van de HEER, uw God, vraag

het beneden in de diepte of boven in de hoogte. Maar Achaz zei: Ik zal

het niet vragen en de HEER niet op de proef stellen. Toen zei hij: Luister

toch, huis van David, is het u niet genoeg mensen te vermoeien, dat u ook

mijn God vermoeit? Daarom zal de Heer Zelf u een teken geven: Zie, de

maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de Naam

Immanuel geven.

���

tweede ProkiMen toon 6 ps 38
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VesPers Van VrijdagaVond

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 (2x) :

dan de 4 martyrika van de toon , zie appendix.

en dan nog 4 stichieren uit het Mineon

Eer ... het nekrosimon van de toon, zie appendix
Nu en ... theotokion (dogmatikon) van de toon

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

het Evangelie-boek.  Vreugdevol Licht .. 

ProkiMen toon 4 ps. 39

�� Vrijdag in de tweede week ��

* 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 als volgt

gezongen: bij de Heer ik roep-verzen:  3 martyrika van de toon (appendix), en 3 van

het mineon; Eer... necrosimon van de toon (app.); Nu en dogmatikon (app.). Bij de

apostichen: 2 x het idiomelon, het 4e martyrikon (app.) en een theotokion van dezelf-

de toon. 
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lezing Uit genesis 5, 32-6,8   

T
oen Noach vijfhonderd jaar oud was, verwekte hij drie zonen:

Sem, Cham en Jafeth. En het gebeurde, toen de mensen zich op de

aardbodem begonnen te vermenigvuldigen en er dochters bij hen

geboren werden, dat Gods zonen zagen dat de dochters van de mensen

mooi waren, en zij namen zich vrouwen uit allen die zij uitgekozen had-

den. Toen zei de HEER God: Mijn Geest zal niet voor eeuwig op deze

mensen blijven rusten, omdat zij vleselijk zijn, en hun dagen zullen hon-

derdtwintig jaar zijn. In die dagen, en ook daarna, waren er reuzen op

aarde, toen Gods zonen bij de dochters van de mensen waren gekomen

en die kinderen voor hen baarden; dit zijn de geweldenaars van oude tij-

den af, mannen van naam. En de HEER God zag dat de slechtheid van de

mensen op aarde toenam, en dat iedereen in zijn hart voortdurend slech-

te dingen overwoog. Toen dacht God erover na dat Hij de mens op de

aarde gemaakt had, en het berouwde Hem. En God zei: Ik zal de mens,

die Ik geschapen heb, van het aanschijn der aarde verdelgen, van mens

tot vee, en van de kruipende dieren tot de vogels in de lucht toe, want Ik

heb er berouw over dat Ik hen gemaakt heb. Maar Noach vond genade in

de ogen van de HEER God. 

���

tweede ProkiMen toon 6 ps.  40

liCHtzegen
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lezing Uit de sPreUken 6,20 - 7,1

M
ijn zoon, neem de geboden van je vader in acht

en verwerp het onderricht van je moeder niet.

Bind ze voortdurend op je ziel,

hang ze om je hals.

Als je op weg gaat, neem ze dan mee, zodat ze bij je blijven,

als je neerligt, zullen deze over je waken,

als je ontwaakt, zullen deze tot je spreken.

Want de geboden van de wet zijn een lamp en een licht, 

en een levensweg met bestraffing en vermaning,

om je te bewaren voor de vrouw van een ander,

voor het gevlei van de tong van een onbekende.

Begeer haar schoonheid niet in je hart

en laat ze je niet vangen met haar ogen,

noch meeslepen met haar wimpers,

want de waarde van een hoer is niet meer dan een homp brood,

en de vrouw van een getrouwde man jaagt op een kostbare ziel.

Als iemand vuur in zijn boezem neemt,

zullen dan zijn kleren niet in brand vliegen?

Als iemand op gloeiende kolen loopt,

zullen dan zijn voeten niet verbranden?

Zo ook wie naar de vrouw van een andere man gaat:

al wie haar aanraakt, zal niet voor onschuldig gehouden worden.

Men is niet verbaasd als men een dief vangt,

die steelt om zijn mond te vullen, als hij honger heeft.

Als hij gevonden wordt, vergoedt hij het zevenvoudig:

al het bezit van zijn huis moet hij geven, om zich te bevrijden.

Maar wie met een vrouw overspel pleegt, is zonder verstand.

Wie dat doet, richt zijn ziel te gronde.

Plaag en schande zal hij vinden

en zijn smaad zal niet uitgewist worden in eeuwigheid,
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want de woede van haar man is vol jaloersheid

en hij zal geen medelijden hebben op de dag van het gericht.

Voor geen enkel losgeld zal hij de vijandschap goed maken

en deze wordt niet geslecht met veel geschenken.  

Mijn zoon, neem mijn woorden in acht,

berg mijn geboden bij je op. 

���

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

van de voorafgewijde Gaven.
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