
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

de vespers van Zaterdagavond
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kleine vespers

heer iK roep... vier  stichieren, toon 1 :
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apostichen toon 2

�� triodion ��
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tropaar toon 2

Nu en ... theotokion

en de wegzending.
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grote vespers

Psalm 103;  Het eerste kathisma helemaal: Gelukzalig de man..

heer iK roep... tien  stichieren ; zes van de opstanding van de

oktoïch en dan de volgende vier van het triodion toon 6:
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Nu en ... Dogmatikon van de toon van de week

Intocht,  Vreugdevol Licht ...het prokimen van de zaterdagavond
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litie van de patroonheilige van de kerk, in Asten::

Eer ...  toon 2

Nu en ... toon 2
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apostichen van de opstanding en volgens het alfabet;   Eer ... t. 2

indien agrypnia met broodwijding (vigilie waarbij de metten meteen na

de vespers gezongen worden): Moeder Gods en Maagd ... 3x

anders:  zie volgende pagina:

�� Zondag van de orthodoxie ��

Nu en ... toon 2
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tropaar van de opstanding van de toon;  

Eer ...   tropaar van de zondag van de orthodoxie, toon 2: 

Nu en ...   slottheotokion in dezelfde toon: 

en de wegzending.

---------------------------------------------------------------------------------------

Volgens nieuw Grieks gebruik: wanneer er geen agrypnia met litie en

broodwijding wordt gehouden, worden in het mesonyktikon de litie-sti-

chieren gezongen (na de Drie-eenheidscanon).
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Metten

na de hexapsalm: God is Heer ... tropaar van de opstanding (2x)

Eer ... Wij vereren Uw reine ikoon ...; Nu en ...   theotokion:

Onbegrijpelijk  ...

KathisMa-Zangen van de opstanding uit de oktoïch;

Psalm 118 en de Evlogitaria van de opstanding.

Hypokoï en Anabathmi van de toon en het opstandingsevangelie;

Na  Nu wij Christus’ opstanding .. en na ps.50: Eer .. Open voor mij

de poort van berouw .. 

de canons van de opstanding en van kruis-opstanding uit de

oktoïch, met het theotokion (8); daarna de Canon van het triodion (6):

1e ode - toon 4 - van theofanus

irmos: Nadat het oude Israël ... 

Heden werd aan de kerk het overwinningsfeest gegeven, door de door

God geïnspireerde inwilliging en raad van Michaël en Theodora, de

vorsten die vroom vasthielden aan het geloof.
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katavasia, toon 4

3e ode

irmos t.4 : Vol vreugde roept Uw kerk ... 

katavasia:  

en kleine litanie; [Kondaak en Ikos van de opstanding van de toon.]

KathisMa toon 1
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4e ode

irmos t.4 : Toen de kerk U ... 

katavasia - t.4: 

�� Zondag van de orthodoxie ��
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5e ode

irmos t.4 : Gij, mij Heer, zij het heilig licht ... 

katavasia: 

6e ode

irmos t.4 : U wil ik een offer van lof opdragen ... 

�� triodion ��
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katavasia:  

en kleine litanie

KondaaK toon 8

iKos

synaxarion van het mineon en: 

�� Zondag van de orthodoxie ��
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7e ode

irmos t.4 : In de perzische vuuroven ... 

katavasia:

8e ode

irmos t.4 : Daniëls in het gebed uitgebreide handen ... 
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Zegenen wij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de Heer 

Loven, zegenen en aanbidden ... katavasia: 

9e ode

irmos t.4 : De door geen mensenhanden afgehouwen steen ... 

�� Zondag van de orthodoxie ��
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katavasia: 

exapostilarion van het opstandingsevangelie, en dan:  Eer ... 

Nu en ... theotokion

lofpsalMen vijf stichieren van de oktoïch; en de volgende drie

van het triodion:
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Eer ...  het idiomelon van het triodion,  toon 6

Nu en ... t.2 Hooggezegend ...

grote doxologie*    en de wegzending; we gaan naar de narthex

en zingen de eer-stichier van het opstandingsevangelie.
____________

* Aan het einde van de doxologie wordt er een plechtige litanie gehou-
den met uitdraging van ikonen en het kruis. (in de praktijk meestal na
de liturgie, zie aan het eind van de liturgie, p. 195)
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in de goddelijKe liturgie

Basilius-liturgie

met Typika/zaligsprekingen, enz.* 

proKiMen toon 4 ode 7

Want rechtvaardig zijt Gij, in alles wat Gij aan ons hebt gedaan.

apostelleZing pericoop 329b hebr 11 : 24-26, 32-40 (of -12:2a)

Lezing uit de Brief van de Heilige Apostel Paulus aan de Hebreeën,

roeders, door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden

was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te

worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behan-

deld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben.

Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schat-

ten van Egypte, want hij had de beloning voor ogen. En wat zal ik nog

meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon,

Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door

het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht,

beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht

van het vuur geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen,

zij hebben in zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in

de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd.

Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood.

Maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden bevrijding niet

aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen
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hebben spot en geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Zij

zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het

zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en

geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De

wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en

verbleven op bergen, in grotten en in holen in de aarde. En deze allen

hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis van God gekre-

gen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, want God had

voor ons iets beters voorzien, opdat zij zonder ons niet tot de volmaakt-

heid zouden komen. 

(Grieks triodion tot hier; anderen vervolgen tot 12,2a:)

Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd

worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt.

En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl

wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het

geloof.� ���

alleluja toon 8 ps.98

Mozes en Aäron zijn onder Zijn priesters; 

Samuël is onder hen die Zijn Naam aanroepen. 

Zij riepen tot de Heer en Hij verhoorde hen; 

Hij sprak tot hen in een wolkkolom.

evangelie jh § 5        jh 1 : 43-51

In die tijd wilde Jezus naar Galiléa vertrekken...

in plaats van WaarlijK, het is Waardig: over u Begenadigde ..

coMMunievers ps.148 en 32

Loof de Heer vanuit de hemelen. 

Rechtvaardigen verblijd u in de Heer. Alleluja.
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processie

Tijdens de processie wordt de canon gezongen [hier niet vertaald] of het

tropaar. We beginnen de processie onder het zingen van het tropaar; we

gaan de westdeur uit, en dan linksom de kerk: ZUID - OOST - NOORD

-  WEST; we gaan naar de plaats waar het synodikon wordt gelezen,

ondertussen luiden de klokken feestelijk.

tropaar toon 2

Aan de ZuidKant van de kerk aangekomen, houden we halt 

(1e stase) en bidden voor de levenden:

D Ook bidden wij voor onze Aartsbisschop (Athenagoras), en geheel

onze broederschap in Christus.

K Heer, ontferm U. 3x   40 x, en 3x, 

wordt zachtjes doorgezongen tijdens de volgende beden:

D Ook bidden wij voor de abdis van dit heilig klooster, 

moniale (Maria), en haar medezusters;

Ook bidden wij voor elke gekwelde en bedroefde christenziel, 

die Gods genade en hulp behoeft; 

om bescherming voor dit heilig Godshuis voor hen die er wonen; 

voor hen die er zingen en het rondomstaande volk; 

om vrede en rust in de gehele wereld;

om standvastigheid van de heilige kerken Gods;

om verlossing en hulp voor onze vaders en broeders 

die met ijver en vreze Gods werken en dienen.

Voor de afwezigen en hen die op reis zijn, 

en om genezing voor hen die in ziekte terneer liggen;
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voor de bevrijding van de krijgsgevangenen; 

en voor de zusters die met hun taak bezig zijn 

en voor allen die in dit heilig klooster dienen en gediend hebben,  

laat ons zeggen:
K Heer, ontferm U. (3 keer)

D Ook bidden wij dat dit heilig klooster en ieder klooster, stad en streek

gespaard mogen blijven voor toorn, hongersnood, besmettelijke ziek-

te, aardbeving, overstroming, brand, doodslag, vijandelijke aanval,

burgeroorlog en onverwachte dood;

dat onze goede menslievende God genadig moge zijn, 

welwillend en tot verzoening geneigd;

dat Hij iedere toorn en ziekte die op ons afkomt moge afwenden, 

en ons moge verlossen van Zijn gerechte toorn die ons bedreigt, 

en dat Hij zich over ons ontfermt.

Ook bidden wij dat de Heer onze God de stem van de smeekbede van

ons zondaars verhoort, en dat Hij zich over ons ontfermt.

P Verhoor ons, God onze Redder, hoop van alle einden der aarde en van

hen die zich ver weg op zee bevinden; en wees genadig, wees gena-

dig, o Heer, voor onze zonden, en ontferm U over ons.  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.

Aan de oostKant van de kerk aangekomen, houden we halt 

(2e stase) en bidden voor de overledenen:

D Nogmaals bidden wij voor de rust van de ziel van de ontslapen die-

naren, de vrome voorvechters van de orthodoxie: koningen, heilige

patriarchen, bisschoppen, leraren, martelaren en belijders: dat hen

iedere gewilde en ongewilde zonde vergeven moge worden.

Dat de Heer, onze God, hun zielen daar plaatse waar de rechtvaardi-

gen rust genieten.

De genade van God, het koninkrijk der hemelen, en de vergeving van

zonden, vragen wij aan Christus, onze onsterflijke Koning en God.

K _Verleen , o Heer._
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D Bidden wij de Heer.  

K _ Heer, ontferm U._

P God van de geesten en van alle vlees, Die de dood overwonnen en de

duivel vernietigd hebt, Die aan Uw wereld leven geschonken hebt:

Gij, Heer, schenk ook de rust aan de ziel van Uw ontslapen dienaren,

in de plaats van Licht, de plaats van vreugde, de plaats van verkwik-

king, waar alle smart, droefheid en zuchten afwezig zijn. Vergeef hun,

als goede en menslievende God, iedere zonde, die zij in woord, in

daad, of in gedachten hebben begaan. Want er is geen mens die leeft

zonder te zondigen: Immers Gij alleen zijt zonder zonde; Uw recht-

vaardigheid duurt in eeuwigheid, en Uw woord is waarheid.

K Eeuwige gedachtenis, eeuwige gedachtenis, 

eeuwige gedachtenis.   (3x)

P Want Gij zijt de Opstanding en het leven en de rust van uw ontslapen

dienaren, o Christus onze God, en tot U zenden wij de lof, evenals tot

Uw beginloze Vader, en Uw alheilige goede en levendmakende Geest,

nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.

K Amen.

Aan de noordKant van de kerk aangekomen, houden we halt 

(3e stase) en bidden voor de levenden; zoals bij de 1e stase.

Tenslotte weer aan de WestKant van de kerk aangekomen, hou-

den we halt (4e stase) en bidden eerst voor de levenden; zoals bij de 1e

en 3e stase, en de priester vervolgt dan met het 

synodiKon (korte versie) 

�� triodion ��
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K _ Eeu -  -  wige gedachtenis   , eeuwige gedachtenis   , 

eeuwige gedachtenis.

K _ Amen.

Wanneer we de kerk binnen zijn gegaan zingen we het grote prokimen:
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groot proKiMen toon 7 ps.76,13

Gij hebt onder de volkeren uw macht doen kennen. 

Toen zei ik: “Nu maak ik een nieuw begin”, 

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.

[Als deze processie aan het eind van de Metten is gehouden volgt nu

het opstandingstropaar-na-de-doxologie: Heden is de verlossing ...]

indien na de liturgie: uitdeling van het antidoron en daarna:

P Door de gebeden ...

---------------------------------------------------------------------------------------

Er is ook een uitvoeriger typikon voor deze processie, volgens de orde

van de patriarchaten van Alexandrië en Jeruzalem, met name wanneer

er een bisschop dient. 

---------------------------------------------------------------------------------------
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tWeede vespers

heer iK roep... tien  stichieren ; eerst vier stichieren van de toon;

dan de drie van het triodion; en dan drie van het mineon.

en de drie van het mineon. Eer ...  Nu en ... theotokion

Intocht,  Vreugdevol Licht ... het groot-prokimen:
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groot proKiMen toon 8 ps.60,6

Van de uiterste grenzen van het land heb ik tot U geroepen.

Ik vind beschutting onder de dekking van Uw vleugelen. 

apostichen het idiomelon, toon 8

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:    Komt, laten wij ons reinigen ...

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:

en het slot van de vespers van zondagavond als volgt:
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Eer ... Nu en ... toon 8
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Nu laat Gij ... 

Heilige God... t/m  Onze Vader ... 

en de vastentroparen (met poklonen) Moeder Gods en Maagd  ... 

(zie vasten-horologion of  triodion-1 p. 214v.)

Heer, ontferm U (40x, met rustige, zachtmoedige stem) 

Eer .. Nu en ... U eerbiedwaardiger ... 

Vader, zegen in de Naam des Heren. 

P Hij Die is ... of:  L. Door de gebeden...

L Amen.

De overste of de priester: Hemelse Koning versterk het geloof ...

Gebed van de Heilige Efraïm de Syriër: Heer en Meester ...

met 3 poklonen, zonder herhaling. 

P Eer aan U ... etc. en de gewone wegzending. 

(Geen ps. 33 etc. want het is geen vastendag).

----------------------------------------------------------------------------------------

vanaf heden worden in de Grote Completen meerdere canons gelezen

n.l. van de Moeder Gods, en die van het Mineon welke volgens de

datum samen zouden vallen met de officies vanaf Lazarus-zaterdag t/m

Thomas-zondag. 

----------------------------------------------------------------------------------------
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