
tweede Vespers 

De semantron klinkt vroeger vanwege de knielgebeden. 

Na psalm 103 de vredeslitanie door de diaken, als die er is, anders door de priester:

Laat ons in vrede bidden... en de rest, als gebruikelijk. Na de bede: Voor de

reizigers ... vervolgt hij: 

Heer ik roep ...   zes stichieren, elk stichier wordt herhaald
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Eer ... Nu en ...
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intocHt Vreugdevol Licht ...

prokimen toon 7

Gij hebt onder de volkeren uw macht doen kennen; 

door uw arm hebt Gij uw volk bevrijd. 

Toen zei ik: “Nu wil ik een nieuw begin maken,”

dit is de verandering van de hand des Allerhoogsten. 

Ik zal de werken des Heren gedenken;

ja, ik zal mij uw wonderdaden vanaf den beginne in herinnering roepen. 

D Nogmaals en nogmaals, laat ons met gebogen knieën de Heer

bidden.
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En terwijl we geknield zijn, het hoofd onbedekt, leest de priester de gebeden vanaf de

ambon met luide stem, ten aanhoren van allen:
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en hierna het volgende gebed:
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D Help en red ons, ontferm U,  richt ons op en behoed ons, o 

God, door Uw genade.

Onze alheilige, ongerepte, hooggezegende, glorierijke 

Vrouwe, de Moeder Gods en altijd Maagd Maria met alle 

Heiligen indachtig, laten wij onszelf, elkaar en geheel ons 

leven toevertrouwen aan Christus onze God.

P Want aan U is het om U te ontfermen en ons te redden, onze

God, en tot U zenden wij de lof, tot de Vader, de Zoon en de

Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 

K _  Amen _

D Zeggen wij allen met geheel onze ziel, laat ons met geheel ons

verstand zeggen ...  en de rest, zoals gebruikelijk.

P Want Gij zijt een ontfermende en menslievende God, en tot U

zenden wij de lof: tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

K _ Amen. _  
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D Nogmaals en nogmaals, laat ons met gebogen knieën de Heer

bidden.
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en ook het volgende gebed:

Heer, o Heer, Gij hebt ons gered van de vliegende pijl overdag,

bevrijd ons nu ook van het leed dat in de duisternis rondwaart.

Aanvaard de opheffing van onze handen als een avondoffer. Verleen

ons ook om de baan van de nacht onbesmet te door lopen, niet mee-

gesleept door het kwaad. En verlos ons van alle onrust en vrees, die

de duivel over ons doet komen. Schenk aan onze zielen berouw, en

aan onze gedachten bezorgdheid over het onderzoek voor Uw

vreeswekkend en rechtvaardig gericht. Hecht ons vlees vast aan de

vreze voor U. Versterf onze aardse ledematen, opdat wij in de rust

van de slaap gerei nigd mogen worden, door het beschouwen van

Uw oordelen. Houd van ons weg onbehoorlijke droombeelden en

schadelijke begeerten. Maar doe ons weer opstaan op de tijd van het

gebed, gesterkt in het geloof, en vooruitgegaan in Uw Geboden. 

D Help en red ons, ontferm U,  richt ons op en behoed ons, o 

God, door Uw genade. Onze alheilige, ongerepte, hooggeze

gende, glorierijke Vrouwe, de Moeder Gods en altijd Maagd

Maria met alle Heiligen indachtig, laten wij onszelf, elkaar en

geheel ons leven toevertrouwen aan Christus onze God.

P Door de genade en de menslievendheid van Uw eniggeboren

Zoon, met Wie Gij gezegend zijt, tezamen met Uw Alheilige,

goede en levenschenkende Geest; nu en altijd en in de eeu

wen der eeuwen. 

K _  Amen _
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Dan : Verwaardig ... gevolgd door:

D Nogmaals en nogmaals, laat ons met gebogen knieën de Heer

bidden.
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en het volgende gebed:
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en het volgende gebed:

Grote en allerhoogste God, Die alleen onsterflijk zijt en Die woont

in het ontoegankelijke Licht; Gij hebt het heelal met wijsheid

geschapen. Het licht hebt Gij gescheiden van de duisternis: de zon

gesteld tot heerschappij over de dag, de maan en de sterren tot heer-

schappij over de nacht. Gij hebt ons, zondaars, waardig geacht om

ook in dit uur met belijdenis voor Uw aanschijn te treden, om U het

Vespergebed op te dragen. Menslievende God, laat ons gebed tot U

opstijgen als wierook, en neem het aan als een welriekende geur.

Laat deze avond en nacht vol vrede zijn. Bekleed ons met de

wapenrusting van het Licht. Bewaar ons voor de huivering van de

nacht en voor het leed dat in de duisternis rondwaart. Geef dat de

slaap, die Gij ons schenkt tot herstel van de vermoeidheid, vrij blij-

ve van slechte dromen. Meester van het heelal en Schenker van het

goede, geef ons berouw op ons rustbed, opdat wij ook 's nachts Uw

naam gedenken. Geef dat wij verlicht door het onderhouden van

Uw Geboden, weer met vreugde in onze ziel mogen opstaan, om

Uw goedheid te prijzen, en om gebeden en smekingen op te dragen

aan Uw barmhartigheid; voor onze eigen zonden, en voor heel het

volk, dat Gij met Uw genade moge bezoeken. Want Gij zijt een

goede en menslievende God, en tot U zenden wij onze lof: Vader,

Zoon en Heilige Geest; nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen. 

D Help en red ons, ontferm U, richt ons op en behoed ons, o 

God, door Uw genade. Onze alheilige, ongerepte, hooggeze

gende, glorierijke Vrouwe, de Moeder Gods en altijd Maagd

Maria met alle Heiligen indachtig, laten wij onszelf, elkaar en

geheel ons trouwen aan Christus onze God.

P Want Gij zijt de rust van onze zielen en lichamen, en tot U zen

den wij de lof, tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu
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en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. 

K _  Amen _

D Laten wij ons gebed tot de Heer voleindigen ...

en de rest, zoals gebruikelijk.

P Want Gij zijt een goede en menslievende God, en tot U zen-

den wij onze lof: Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en altijd,

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

K _  Amen _

P Vrede zij allen.

K En met uw geest.

D Buigen wij onze hoofden voor de Heer.

K Voor U, o Heer.

en de priester zegt zacht:

Heer, onze God, Gij hebt de hemelen neergebogen om af te dalen

voor de redding van het geslacht der mensen. Zie neer op Uw die-

naren en op Uw erfdeel. Want voor U, de ontzagwekkende en mens-

lievende Rechter, hebben Uw dienaren hun hoofd gebogen, en

onderworpen buigen zij hun nek. Zij verwachten geen hulp van

mensen, maar zij hopen op Uw ontferming en zien uit naar Uw heil.

Behoed hen te allen tijde en gedurende deze avond en de komende

nacht, tegen elke vijand, tegen iedere duivelse tegenwerking en

tegen ijdele gedachten en slechte overwegingen.

- 690 -

Pentekostarion



Zondag van Pinksteren

en luider:

Gezegend en verheerlijkt zij de heerschappij van Uw Rijk, van de

Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen

der eeuwen. 

K Amen.

AposticHen de volgende stichieren:

Schep in mij een rein hart, O God, 

en  maak nieuw een rechte geest in mijn binnenste.
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Verwerp mij niet van voor uw Aangezicht

en neem uw Heilige Geest niet van mij weg.
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Dan: Nu laat Gij  uw dienstknecht gaan ...  het trisagion en het tropaar van het feest:

Gij zijt gezegend ... driemaal. 

De priester doet de wegzending op de volgende manier:

.

***
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