
metten

Na de hexapsalm en de triadika van de toon:

Psalm-lezingen Na de eerste psalmlezing zingen we de kathis-

ma-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 tweeDe Cantiek (Hoort, hemelen ... Deut 32, 1-44 )

tweeDe oDe

Het trioDion- van Jozef - toon 6

anDer trioDion

irmos t.5  Ziet, ziet, dat Ik God ben...
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Irmos  t. 6



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.6  Temidden der vlammengloed ...
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anDer trioDion

t.5 Uw gewijde jongelingen ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Loven, zegenen en aanbidden wij de Heer ...

De negenDe Cantiek (Lofzang van Zacharias)

(canon uit het mineon en dan:)

negenDe oDe - Het trioDion

irmos t. 6 Onverklaarbaar is het baren ...
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irmos   t. 5



anDer trioDion

irmos t.5  Verheug u, Jesaja ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

irmos   t. 5  : 
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PHotagogikon in de toon van de week (zie horologion)

Gelezen lofpsalmen en gelezen kleine doxologie

aPostiCHen idiomelon, toon 5

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 struikelt ...

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 8 ps 108
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lezing uit de profetie van Jesaja 49,6-10

Z
o spreekt de Heer: Zie, Ik heb u gegeven tot een verbond met het

volk en tot een licht voor de heidenen, om tot heil te zijn tot aan

het einde der aarde. Zo spreekt de HEEr, Die u verlost, de God van

Israël: heiligt hem die zijn leven veracht, van wie de heidenen, de slaven

van de heersers, een afschuw hebben. Koningen zullen hem zien, en vor-

sten zullen opstaan en zij zullen zich voor hem neerbuigen, omwille van

de HEEr, want de Heilige van Israël  is getrouw, en heeft u verkozen. Zo

spreekt de HEEr: In de tijd van het welbehagen heb Ik u verhoord, en op

de dag van het heil heb Ik u geholpen. Ik heb u geformeerd en geef u tot

een verbond met de heidenen, om de aarde weer op te richten, om de ver-

woeste erfelijke bezittingen te ontvangen, om te zeggen tegen de gevan-

genen: Ga uit!, tegen hen die in duisternis verkeren: Kom tevoorschijn!

Langs alle wegen zullen zij weiden, langs alle paden zullen hun weide-

gronden zijn. Zij zullen geen honger hebben of dorst lijden, hitte en zon

zullen hen niet steken, want hun Ontfermer zal hen troosten en langs

waterbronnen zal Hij hen leiden. 

���

tweeDe Prokimen toon 4 ps 109
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vesPers van DinsDagavonD

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. 110

lezing Uit genesis 31,3-16 

D
e HEEr sprak tot Jakob: Keer terug naar het land van uw vader

en naar uw geslacht, en Ik zal met u zijn. En Jakob liet Lea en

rachel halen en riep hen naar de vlakte, waar zijn kudden waren

en hij zei tot hen: “Ik zie dat het gezicht van uw vader mij niet gunstig

gezind is, zoals gisteren en eergisteren. Maar de God van mijn vader was

met mij. Ook gij weet zelf dat ik met al mijn kracht uw vader gediend

heb. Maar uw vader heeft mij bedrogen en mijn loon van tien lammeren

veranderd. Maar de God van mijn vader gaf hem echter geen gelegen-

heid om mij kwaad te doen. Wanneer hij zei: de gevlekte lammeren zul-

len uw loon zijn, dan wierpen alle schapen gevlekte lammeren. Maar

wanneer hij zei: de witte zullen uw loon zijn, dan wierpen alle schapen

witte lammeren. En God heeft al het vee van uw vader afgenomen en Hij

gaf het aan mij. En het geschiedde in de tijd dat de schapen bronstig

waren, dat ik hen met mijn ogen in een droom zag en zie, de bokken en

de rammen, geheel witte en bont gevlekte en grijs gevlekte, besprongen

de schapen en de geiten. En een engel van God zei tot mij in de droom:

‘Jakob, Jakob’. En ik zei: ‘Wat is er?’ En hij zei: ‘Sla uw ogen op en zie:

de bokken en de rammen, geheel witte en bont gevlekte en grijs gevlek-

te, bespringen de schapen en de geiten. Want Ik heb alles gezien wat

Laban u aandoet. Ik ben uw God Die door u gezien is op de plaats Gods,

waar gij een gedenkteken voor Mij hebt gezalfd en waar gij Mij een

gelofte hebt gedaan. Welnu, sta op en vertrek uit dit land en ga heen naar

het land waar gij geboren bent, en Ik zal met u zijn.’ En rachel en Lea
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antwoordden hem: ‘is er dan geen deel of erfdeel meer voor ons in het

huis van onze vader? Zijn wij dan niet door hem als vreemdelingen

beschouwd? Want hij heeft ons verkocht en ons vermogen geheel en al

verbrast. Heel de rijkdom en de eer, die God van onze vader heeft afge-

nomen, zal van ons zijn en van onze kinderen. Welnu, doe dan alles wat

God u gezegd heeft.’

���

Prokimen toon 4 ps. 111

lezing Uit De sPreUken 21,3-21  

M
ijn zoon, gerechtigheid doen en de waarheid spreken

is voor God aangenamer dan het brengen van bloedoffers.

De trotse man is hooghartig in zijn overmoed,

en de zonde is een lamp voor de goddelozen.

De gedachten van een bescheiden mens leiden tot overvloed,

Maar ieder die niet ijverig is, komt tot gebrek.

Hij die schatten verzamelt met een leugenachtige tong,

jaagt ijdelheid na en belandt in de valstrik van de dood.

Verderf zal te gast zijn bij de goddelozen,

want zij willen geen gerechtigheid doen.
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Gelukzalig de man die de Heer vreest,

die Zijn geboden vurig liefheeft.



Aan de krommen stuurt God kromme wegen,

want Zijn daden zijn puur en recht.

Het is beter te wonen in een hoekje in de open lucht,

dan in een gepleisterd huis, onder één dak met ongerechtigheid.

De ziel van een goddeloze zal bij geen enkel mens medelijden vinden.

Wanneer de teugelloze bestraft wordt, wordt de onnozele sluwer,

maar de wijze zal kennis verkrijgen door te begrijpen.

Een rechtvaardige begrijpt de ziel van de goddelozen,

hij veracht de goddelozen in hun kwaadheid.

Wie zijn oren dichtstopt om de zwakken niet te horen,

zal niemand hebben die naar hem luistert, wanneer hij zelf om hulp roept.

Een heimelijk geschenk wendt woede af,

maar wie zuinig is met geschenken wekt grote woede op.

Een oordeel te vellen, is een vreugde voor de rechtvaardigen,

maar volgens de boosdoeners is een vroom mens onrein.

De man die afgedwaald is van de weg van de gerechtigheid,

zal belanden in de bijeenkomst van reusachtige boosdoeners.

Wie van vrolijkheid houdt, wordt een behoeftig man,

Omdat hij wijn en olie bemint, zal hij niet rijk worden.

Een wetteloze is uitvaagsel voor de rechtvaardige,

zoals een wetsovertreder voor de oprechten.

Beter is het te wonen in de woestijn,

dan samen met een ruziezoekende, praatzieke en prikkelbare vrouw.

Een begerenswaardige schat rust in de mond van een wijze,

maar onverstandige mannen slikken hem in.

De weg van rechtvaardigheid en barmhartigheid

zal leven vinden en roem.

���
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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:    Gij waart bekleed ...

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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