
metten

Na de hexapsalm en de triadika van de toon:

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

hisma-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:
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theotokion:

De Canons

we lezen eerst de canon uit het mineon, en dan van het triodion:

De vierDe Cantiek (het gebed van Habakuk Heer, ik heb uw bericht... Hab.3,1-19)

(canon uit het mineon en dan:)

vierDe oDe

Het trioDion- van Jozef - toon 3

irmos t.5  Vooruitziend Uw goddelijk sterven ...

anDer trioDion

irmos t. 6  Uw gerucht heb ik vernomen...

�� trioDion ��
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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.5  Tot U, Die het heelal geschapen hebt ...
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anDer trioDion

t.6 Uw heilige jongelingen in het vuur ...

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.  5  Verheug u, Jesaja ...
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anDer trioDion

irmos t. 6 Onverklaarbaar  ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

irmos   t. 6 :
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en het Waarlijk, het is waardig ... met een pokloon; photagogikon  in

de toon van de week ; gelezen lofpsalmen en gelezen 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:  Broeders, voordat het einde komt ...

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:
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Eer ...  Nu en ...   theotokion:
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in Het zesDe UUr

troPaar van De Profetie

Eer ... Nu en ...  herhalen

Prokimen toon 4 ps 117

lezing uit de profetie van Jesaja 65,8-16

Z
o spreekt de HEEr: Net zoals wanneer in een tros één enkele goede

druif gevonden wordt en men zegt: vernietig hem niet, want er zit

zegen in, zo zal ook Ik doen met hem die mij dient. Vanwege hem

zal Ik niet allen ten gronde richten. Uit Jakob zal ik een nageslacht doen

voortkomen, en uit Juda, en zij zullen Mijn heilige berg beërven. Mijn

uitverkorenen en Mijn dienaren zullen deze beërven en zij zullen er

wonen. In het bos zullen er weidegronden zijn voor het vee, en het dal

van Achor zal een rustplaats zijn van de runderen van het volk dat Mij
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gezocht heeft. Maar gij, die Mij verlaten hebt, die Mijn heilige berg ver-

geten zijt, die een tafel klaarmaakt voor de duivel, en het glas heft op het

Lot, u zal Ik aan het zwaard overleveren. Gij zult omkomen in een slacht-

partij, want Ik riep u, en gij hebt niet geluisterd. Ik sprak, en gij sloeg er

geen acht op, gij deed wat kwaad is in Mijn ogen en koos voor dat wat

Ik niet wilde.

Daarom zegt de Heer aldus: Zie, Mijn dienaren zullen eten, maar gij zult

honger lijden. Zie, Mijn dienaren zullen drinken, maar gij zult dorst heb-

ben. Mijn dienaren zullen vreugde kennen, maar gij zult beschaamd wor-

den. Mijn dienaren zullen jubelen van vreugde, maar gij zult het uit-

schreeuwen van de pijn in uw hart, gij zult jammeren door uw gekwelde

geest. Gij zult uw naam achterlaten tot afkeer voor mijn uitverkorenen,

en de Heer zal u wegnemen. Maar zij die Mij dienen zullen genoemd

worden met een nieuwe naam, die geprezen zal worden over de aarde,

want zij prijzen de ware God.

���

tweeDe Prokimen toon 4 ps 118,32,33
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vesPers van DonDerDagavonD

Heer ik roeP ... we zingen 6 stichieren; de 3 prosomia:
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en 3 uit het Mineon van de heilige van de dag, met het kruistheotokion.

Na het  Vreugdevol Licht .. 

Prokimen toon 6 ps. 119

lezing Uit genesis 46,1-7  

I
sraël brak op, hij en alles wat hij had en kwam bij de Bron van de

Eed. Daar bracht hij een offer aan de God van zijn vader Isaäk. En

God sprak tot Israël in een nachtelijk visioen en zei: ‘Jakob, Jakob.’

Deze zei: ‘Wat is er?’  En God sprak tot hem: ‘Ik ben de God van uw

vaderen. Heb geen angst om naar Egypte af te dalen; want Ik zal u daar

tot een groot volk maken. Ik zal samen met u afdalen naar Egypte en u

tenslotte weer terugvoeren en Jozef zal met zijn handen uw ogen toe-

drukken. Jakob stond op van de Bron van de Eed en de zonen van Israël

tilden hun vader, hun bagage en hun vrouwen op de wagens die Jozef

gestuurd had om hen te halen. En nadat zij al hun goederen en heel hun

bezit, dat zij in Kanaän hadden verworven, hadden opgepakt, kwamen zij

aan in Egypte, Jakob, en al zijn nakomelingen, zijn zonen en zijn klein-

zonen die bij hem waren, zijn dochters en zijn kleindochters; al zijn

nakomelingen bracht Jakob naar Egypte. 

���
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Prokimen toon 6 ps. 120 

Ik heb mijn ogen geheven naar de bergen, vanwaar mijn hulp zal komen. 

lezing Uit De sPreUken 23,15-24,5 

M
ijn zoon, als uw hart wijs is,
zult ge ook Mijn hart verblijden; 

En als ze oprecht zijn, zullen uw lippen met woorden spreken, 
zoals Mijn lippen. 

Laat uw hart niet jaloers zijn op zondaars, 
maar wees in de vreze des HErEN de hele dag.

Als ge u hieraan houdt, zult ge nakomelingen hebben,
en de hoop zal niet van u weggaan.

Luister, zoon, en word wijs,
en maak recht de overwegingen van uw hart.

Wees geen wijndrinker, houd u niet op 
bij samenkomsten met wijn en vlees.

Want iedere dronkenlap en hoerenloper zal arm worden, 
en ieder die zijn dag verslaapt, zal in lompen gekleed gaan.

Luister, zoon, naar uw vader, die u voortgebracht heeft, 
minacht uw moeder niet wanneer ze oud geworden is.

Verwerf waarheid, 
en verwerp niet de wijsheid, vermaning en inzicht.

Een rechtvaardige vader voedt goed op
en zijn ziel verheugt zich over zijn wijze zoon. 
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Moge uw vader en uw moeder zich over u verheugen, 
dat zij die u baarde zich verblijde.

Mijn zoon, geef Mij uw hart, 
en laat uw ogen Mijn wegen in acht nemen.

Het huis van een ander is een gebarsten vat, 
en een vreemde bron is nauw.

Want snel zal hij ten gronde gaan, 
en iedere wetteloze zal vernietigd worden.

Bij wie is ach, bij wie rumoer, bij wie oordeel, bij wie twist en geroddel? 
Bij wie onenigheid zonder reden? Wiens ogen zijn dof? 

Is het niet van hen die hun tijd met wijn doorbrengen, 
die nagaan waar drankpartijen gehouden worden?

Drink u niet dronken aan wijn, maar ga om met rechtvaardige mensen, 
spreek met hen op uw wandelingen. 

Want als ge uw ogen leent aan kruiken en aan bekers, 
zult ge later naakter dan een stamper rondlopen.   

En tenslotte ligt hij uitgestrekt als gebeten door een slang, 
het gif als van een gehoornde slang stroomt door hem heen.

Als uw ogen een vreemde vrouw zien, 
zal uw mond listige dingen zeggen.

Dan ligt ge neer als in het hart van de zee, 
als een schipper op woelige baren.

Gij zult zeggen: ze sloegen me, maar ik voelde geen pijn.
Ze bespotten me, maar ik merkte het niet. 
Wanneer wordt het ochtend, dan ga ik hen zoeken met wie ik gezelschap
houd?

Mijn Zoon, wees niet jaloers op slechte mannen, 
en verlang er niet naar met hen samen te zijn.

Want hun hart zint op bedrog, 
en hun lippen spreken van ellende.

Een huis wordt gebouwd met wijsheid, 
met inzicht wordt het opgericht.

Met kennis van zaken worden de voorraadkamers gevuld,
met allerlei kostbare en goede bezittingen.

Een wijze is beter dan een sterke,
en iemand die verstand heeft is beter dan iemand met veel land.

���
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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:   Bevrijd mij van het gelijk ...

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:

Eer ...  Nu en ...  kruistheotokion:

----- o0o0o -----
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