
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:

Na de derde psalmlezing zingen we het kathisma-zang:

kruistheotokion:

kruistheotokion:
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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.1  De luister van Uw komst  ...

ander triodion

irmos t.6   Uit de nacht tot U ontwakend ...
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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  De oven die dauw bracht ...
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irmos   t. 6 (gew.)



ander triodion

t 6 Wij zingen het hemelse lied...

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  Een voorafbeelding ...
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irmos   t. 6



ander triodion

irmos t.6 Onverklaarbaar is het baren  ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

katavasia   t. 6 :
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photagogikon  in de toon van de week ; 

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:  Gij Die tussen twee rovers ...

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 ��
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Eer ... Nu en ... kruistheotokion
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in Het zesde UUr

troPaar Van de Profetie

Eer ... Nu en ...  herhalen

ProkiMen toon 8 ps 100

lezing uit de profetie van jesaja 45,11-17

Zo spreekt de HEEr God, de Heilige van Israël, de Schepper van de
toekomstige dingen: vraagt gij Mij naar Mijn zonen, en zoudt gij
Mij bevelen geven aangaande het werk van Mijn handen? Ik heb

de aarde gemaakt en Ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het, Mijn
handen hebben de hemel uitgespannen en aan al de sterren geef Ik Mijn
bevelen. Ík heb hem doen opstaan om koning te zijn in gerechtigheid, en
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Ik zal psalmzingen en wijs zijn op
een onbevlekte weg. Wanneer zult
Gij tot mij komen? Ik heb gewan-
deld in de onschuld van mijn hart,
in het midden van mijn huis.



al zijn wegen zullen recht zijn. Híj zal Mijn stad bouwen en hij zal Mijn
ballingen terugvoeren, zonder losgeld en zonder geschenken, zegt de
HEEr Sabaoth. 
Zo spreekt de HEEr: De arbeidsopbrengst van de Egyptenaren en de
koophandel van de Ethiopiërs, en de Sabeeërs, mannen van grote lengte,
zullen naar u overgaan en zij zullen uw slaven zijn, zíj zullen achter u aan
gaan, in boeien zullen zij overkomen en voor u zullen zij zich buigen, zij
zullen u smeken, zeggend: Voorzeker, God is bij u en er is geen andere
God dan de uwe. Voorwaar, Gij zijt God, de God van Israël, de Verlosser,
maar wij wisten het niet. Allen die tegen Hem zijn, zullen beschaamd en
te schande worden, zij zullen met smaad weggaan. Komt tot Mij, wordt
nieuw, kustlanden. Israël zal door de HEEr verlost worden: een eeuwige
verlossing. Zij zullen niet beschaamd en niet te schande worden, niet in
eeuwigheid, zegt de Heer, de Albeheerser. 

���

tweede ProkiMen toon 4 ps 101
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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 het volgende martyrikon:

* 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:  de prosomia voor de Moeder Gods, elk 2x; Eer...

Nu en... t.2   Heden wordt het mysterie... . Bij de apostichen: 2 x het idiomelon, het

martyrikon en een theotokion in dezelfde toon. 
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dan de volgende  prosomia voor de Moeder Gods in een totaal van 7:

Eer ... Nu en ...  theotokion, toon 2:
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Intocht met wierook, indien er een evangelie-lezing volgt, dan ook met

het Evangelie-boek.  Vreugdevol Licht .. 

ProkiMen toon 4 ps.  102

lezing Uit genesis 22,1-18

En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stel-
de. Hij zei tegen hem: Abraham, Abraham! Hij zei: Zie, hier ben
ik. Hij zei: Neem uw geliefde zoon, die gij liefhebt, Izaäk, ga naar

het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op één van de bergen
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die Ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde
zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee, en Izaäk, zijn zoon.
Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging op reis, en hij
kwam op de plaats die God hem genoemd had, op de derde dag. En
Abraham sloeg zijn ogen op, en hij zag die plaats in de verte. Abraham
zei tegen zijn knechten: Blijven jullie hier met de ezel, dan zullen ik en
de jongen daarheen gaan. Als wij aanbeden hebben, zullen wij bij jullie
terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde
dat op zijn zoon Izaäk. Hij nam het vuur in zijn hand en het mes. Zo gin-
gen zij beiden samen. Toen zei Izaäk tegen zijn vader Abraham: Vader!
Hij zei: Wat is er, kind? Hij zei: Zie, hier is het vuur en het hout, maar
waar is het schaap voor het brandoffer? Abraham zei: God zal Zichzelf
voorzien van het schaap voor het brandoffer, mijn kind. Zo gingen zij
beiden samen. En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had.
Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon
Izaäk en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen strekte
Abraham zijn hand uit om het mes te pakken om zijn zoon te slachten.
Maar de Engel van de HEEr riep tot hem vanuit de hemel en zei:
Abraham, Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Toen zei hij: Steek uw hand
niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet ik dat gij God
vreest en uw zoon, uw geliefde, niet gespaard hebt omwille van Mij.
Toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek, en zie, een ram met zijn
horens verstrikt in een doornstruik. Abraham ging erheen, nam die ram
en offerde hem als brandoffer in plaats van zijn zoon Izaäk. En Abraham
gaf die plaats de naam: de-HEEr-zag. Daarom wordt heden ten dage
gezegd: Op de berg waar de-HEEr-gezien-werd. Daarna riep de Engel
van de HEEr tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel, zeggend:
Ik zweer bij Mijzelf, spreekt de HEEr: Omdat gij dit gedaan hebt en uw
zoon, uw geliefde, omwille van Mij niet gespaard hebt, zal Ik u zeker rijk
zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren aan de hemel
en als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de ste-
den van zijn vijanden beërven. En in uw nageslacht zullen alle volken
van de aarde gezegend worden, omdat gij Mijn stem gehoorzaamd hebt. 

���
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tweede ProkiMen toon 4 ps.  103

liCHtzegen

lezing Uit de sPreUken 17,17-18,5

Laten broeders nuttig zijn in tijden van nood,
want daarvoor worden zij geboren.

Een mens zonder verstand klapt in zijn handen, en is blij met zichzelf,
net zoals degene die zich borg stelt voor zijn vrienden.

Wie overtreding liefheeft, verheugt zich over ruzie,
wie zijn deur verhoogt, zoekt ondergang,
en wie hard van hart is, zal het goede niet vinden.

Wie dubbel van tong is, valt in het kwaad.
Een dwaas hart brengt verdriet aan wie dat heeft.

Een vader zal zich niet verblijden over een hardleerse zoon, 
maar een verstandige zoon verblijdt zijn moeder.

Een blij hart bevordert de gezondheid,
maar van een neerslachtige man verdorren de beenderen.

Wie onrechtmatig, heimelijk, geschenken aannneemt, 
zal geen voorspoed vinden op zijn wegen, 
een goddeloze wijkt af van wegen van gerechtigheid. 
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Het gezicht van een wijze man ziet er verstandig uit, 
maar de ogen van de dwaas zijn gericht op het einde van de aarde.

Een dwaze zoon maakt zijn vader kwaad,
en geeft smart aan wie hem gebaard heeft.

Het is niet goed de rechtvaardige te laten boeten,
noch is het terecht een complot te smeden tegen rechtvaardige aanzien-
lijken.

Wie een hard woord inhoudt, is verstandig, 
en iemand met inzicht is geduldig.

Een dwaas die naar wijsheid vraagt, wordt wijs geacht, 
wie doet alsof hij niet kan praten, lijkt verstandig.

Wie zijn vrienden in de steek wil laten, zoekt voorwendsels,
maar te allen tijde zal hij gesmaad worden.

Een dwaas heeft geen behoefte aan wijsheid,
maar hij laat zich leiden door zijn onverstand.

Wanneer een goddeloze de diepte van het kwaad bereikt, veracht hij alles, 
maar schande en smaad komen over hem.

De woorden uit het hart van een man zijn diepe wateren,
een rivier welt eruit op en een bron des levens.

Het is niet goed een goddeloze persoon te bewonderen,
noch terecht om in het gericht het recht te buigen. 

���

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

van de voorafgewijde Gaven.

[In de Completen zingen we de Canon voor de overledenen van de toon

en van het Mineon van de heilige van de dag]

Volgens nieuwer Grieks gebruik wordt in de Completen de Canon voor

de Moeder Gods gelezen en de Akathist.
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