
De Metten

van De graflegging

- gevierD op vrijDagavonD -

Na het koninklijk officie, de hexapsalm en de vredeslitanie zingen we 
goD is Heer ... in toon 2  (speciale melodie, zie Appendix, p. 220 )

troparen

_  De edele Jozef nam Uw allerzuiverst lichaam van het kruis; *  

hij wikkelde het in een reine linnen doek *  met welriekende kruiden   **

en legde het in een nieuw graf. _ 

Eer ...

_  Toen Gij, het onsterflijke Leven, nederdaalde tot de dood, *  hebt Gij

de Hades gedood door de bliksem van Uw Godheid. * En toen Gij de

gestorvenen * uit de onderwereld opwekte, * riepen alle machten der

hemelen: **  Christus onze God, Schenker des Levens,  ere  zij U. _

Nu en ..

_  De engel bij het graf riep tot de myrondraagsters:  *  myron is passend 

voor stervelingen,  **  Christus echter bleef vrij van het bederf. _

En vervolgens kleine litanie
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De Heilige en grote

ZaterDag



psalM-leZing*‘Gelukzalig de onberispelijken’ (ps.118)  in drie

stasen met bijbehorende troparen (De klaagZangen)

De priester komt uit het altaar, gaat naar het epitafion. 

De zangers zingen de klaagzangen bij het epitafion.

eerste stase toon 5

Gezegend zijt Gij, o Heer, leer mijn Uw voorschriften.

1. Gelukzalig de onberispelijken op de weg,

die wandelen in de wet des Heren.
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*   volgens huidig Grieks gebruik worden nu de kathisma-zangen Met

zuiver linnen ... gezongen (zie p.176). De klaagzangen worden ver-

plaatst, men zingt ze na de canon, voor het exapostilarion (zie blz. 185 -

in de appendix is een versie opgenomen met byzantijnse melodie) .



2. Zalig die Zijn getuigenissen doorvorsen,

die Hem zoeken met heel hun hart.

3. Want zij die de wet overtreden, 

wandelen niet op Zijn wegen.

4. Gij hebt Uw geboden gegeven 

om ze nauwgezet te onderhouden.

5. Mogen mijn wegen gericht zijn 

op het onderhouden van Uw voorschriften. 

6. Dan zal ik niet beschaamd staan,

wanneer ik al Uw geboden in acht neem.

7. Ik zal U belijden met een oprecht hart,

door het leren van Uw rechtvaardige oordelen.
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8. Uw voorschriften zal ik onderhouden:

verlaat mij dan toch niet geheel en al.

9. Waardoor houdt een jongeman zijn weg recht?

Door Uw woorden te onderhouden.

10. Ik heb U met heel mijn hart gezocht;

wend mij niet af van Uw geboden. 

11. In mijn hart heb ik Uw woorden verborgen, 

om niet te zondigen tegen U.
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12. Gezegend zijt Gij, Heer;

leer mij Uw voorschriften.

13. Met mijn lippen

heb ik alle oordelen van Uw mond verkondigd.

14. Ik vond evenveel vreugde in de weg van Uw getuigenissen,

als in de grootste rijkdom.

15. Uw geboden zal ik overwegen,

Uw wegen doorgronden.
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16. Uw voorschriften zal ik bestuderen:

Ik zal Uw woorden niet vergeten.

17. Beloon Uw dienaar;

ik zal leven en Uw woorden onderhouden.

18. Neem de sluier van mijn ogen,

en ik zal de wonderen van Uw wet doorgronden.

19. Ik ben een vreemdeling op aarde,

verberg Uw geboden niet voor mij. 
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20. Mijn ziel werd te allen tijde verteerd

door het verlangen naar Uw oordelen. 

21. Gij hebt de hoogmoedigen gestraft:

vervloekt zijn wie afwijken van Uw geboden.

22. Neem smaad en verachting van mij weg,

omdat ik Uw getuigenissen gezocht heb.

23. Want zelfs vorsten zaten neer en belasterden mij, 

maar Uw dienaar overwoog Uw voorschriften. 
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24. Want Uw getuigenissen zijn mijn overweging:

Uw voorschriften mijn raad. 

25. Mijn ziel kleeft aan de grond,

maak mij levend volgens Uw woord.

26. Ik heb U mijn wegen bekend gemaakt, 

en Gij hebt mij verhoord: 

leer mij Uw voorschriften.

27. Geef mij inzicht in de weg van Uw voorschriften,

en ik zal Uw wonderwerken overwegen.

- 134 -

�� trioDion ��



28. Mijn ziel is slaperig door lusteloosheid;

versterk mij door Uw woorden.

29. Verwijder van mij de weg van het onrecht,

en ontferm U over mij door Uw wet.

30. Ik heb de weg der waarheid gekozen;

Uw oordelen ben ik niet vergeten.

31. Ik ben gehecht aan Uw getuigenissen,

Heer, beschaam mij niet.
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32. Ik snelde over de weg van Uw geboden,

toen Gij mijn hart had wijd gemaakt.

33. Geef mij, Heer, de weg van Uw voorschriften tot wet, 

en ik zal ze altijd zoeken.

34. Geef mij inzicht om Uw wet te doorvorsen,

en ik zal deze met heel mijn hart onderhouden.

35. Leid mij op het pad van Uw geboden,

want ik heb daarnaar verlangd.
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36. Neig mijn hart naar Uw getuigenissen,

en niet tot hebzucht.

37. Keer mijn ogen af, om geen ijdelheid te zien;

maak mij levend op Uw weg.

38. Doe aan Uw dienaar Uw woord gestand,

zodat hij U vreest.

39. Neem weg mijn smaad, waarvoor ik vrees,

want Uw oordelen zijn goed.
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40. Zie, ik verlang naar Uw geboden;

maak mij levend in Uw rechtvaardigheid.

41. Heer, moge Uw barmhartigheid over mij komen;

Uw heil, volgens Uw woord.

42. Dan zal ik een weerwoord hebben voor die mij honen,

omdat ik vertrouw op Uw woorden.

43. Neem het woord der waarheid toch nooit weg uit mijn mond, 

want ik vertrouw op Uw oordelen.
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44. Dan zal ik altijd Uw wet onderhouden,

voor eeuwig en in de eeuwen der eeuwen.

45. Ik mag wandelen in vrije ruimte,

omdat ik Uw Geboden heb gezocht.

46. Ik sprak over Uw getuigenissen voor het aanschijn van 

koningen, zonder mij erover te schamen.

47. Ik denk steeds na over Uw geboden, 

die ik zozeer liefheb.
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48a. Ik hef mijn handen op naar Uw geboden, die ik liefheb, *

48b. en ik overweeg Uw voorschriften. *

49. Gedenk Uw woord tot Uw dienaar,

waardoor Gij mij deed vertrouwen.

50. Dit is mijn troost in mijn vernedering,

want Uw godsspraak maakt mij levend.

�� trioDion ��

*   vermoedelijk omdat er twee varianten waren van het oorspronkelijke ene tropaar na

psalmvers 47 (beginzinnen zijn identiek in Grieks), heeft de redactor beide varianten

opgenomen en heeft hij vervolgens psalmvers 48 opgesplitst in twee delen. 

N.B. Vader Adriaan heeft in zijn triodion (pascha-boekje p. 89) vers 48 in zijn geheel laten

staan, en heeft vervolgens aan het einde van de eerste stase psalmvers 73 ‘verdubbeld’ om

het laatste tropaar een plaats te geven. Daarom lopen verzen en troparen vanaf vs. 48  bij

hem niet meer synchroon met de grondtekst. Hier volgen we de oorspronkelijk Griekse (en

ook Slavische) oplossing, door psalmvers 48 op te splitsen.
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51. Hoogmoedigen hebben de grootste boosheid bedreven,

maar ik ben niet afgeweken van Uw wet.

52. Heer, ik bracht mij Uw eeuwige oordelen te binnen,

zodat ik getroost werd.

53. Ik ben door moedeloosheid bevangen,

om de zondaars, die Uw wet hebben verraden.

54. Uw voorschriften werden mij tot zang

in het oord van mijn ballingschap.
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55. Heer, in de nacht heb ik mij Uw Naam herinnerd;

daarom heb ik Uw wet onderhouden.

56. Dit is mij gebeurd,

omdat ik Uw voorschriften heb gezocht.

57. Gij zijt mijn aandeel, Heer,

ik heb beloofd Uw wet te onderhouden.

58. Ik smeek voor Uw aangezicht uit heel mijn hart;

ontferm U over mij, volgens Uw godsspraak.
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59. Ik heb Uw wegen overdacht,

mijn voeten gekeerd tot Uw getuigenissen. 

60. Ik ben bereid en niet bevreesd, 

om Uw geboden te onderhouden. 

61. Al ben ik met touwen door zondaars geboeid,

toch heb ik Uw wet niet vergeten.

62. Te middernacht sta ik  op om U te belijden

wegens de oordelen van Uw rechtvaardigheid.
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63. Ik ben metgezel van allen die U vrezen,

en die Uw geboden onderhouden.

64. Heer, de aarde is vol van Uw barmhartigheid;

leer mij Uw voorschriften.

65. Gij hebt goed gedaan aan Uw dienaar, Heer,

volgens Uw woord. 

66. Leer mij goedheid, tucht en kennis,

want ik stel vertrouwen in Uw geboden.
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67. Voordat ik vernederd werd had ik gezondigd,

daarom onderhoud ik Uw godsspraak.

68. Gij zijt goed, Heer;

in Uw goedheid leer mij Uw voorschriften.

69. Het onrecht der hoogmoedigen tegen mij neemt steeds toe,

maar ik onderzoek uit heel mijn hart Uw geboden.

70. Hun hart is zuur als gestremde melk,

maar ik overweeg Uw wet.
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71. Het is goed voor mij dat Gij mij vernederd hebt,

opdat ik Uw voorschriften zou leren.

72. De wet van Uw mond is goed voor mij,

beter dan duizenden in goud of zilver.

_     Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  _ 

_     Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. _ 

En we herhalen; zie evt. p. 128:

_ Gij, Christus, het leven,  * zijt in het graf gelegd. *  De 

scharen der engelen ontstelden bij dit gezicht,  ** en zij verheerlijkten

Uw lankmoedigheid. _ 



Kleine litanie met als uitroep:  Want gezegend zij Uw Naam ... en ter-

wijl de priester wierookt beginnen we de:

73. Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd;

geef mij inzicht om Uw geboden te leren. 

74.    Wie U vrezen zien mij en verheugen zich,

omdat ik vertrouw op Uw woorden.
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tweeDe stase toon 5



75.    Ik weet, Heer, dat Uw oordelen rechtvaardig zijn;

dat Gij mij naar Uw waarheid hebt vernederd.

76.    Laat Uw barmhartigheid mij toch troosten,

volgens Uw godsspraak tot Uw dienaar.

77.    Laat Uw ontfermingen tot mij komen, zodat ik leef,

want Uw wet is mijn overweging. 

78.    Dat de trotsen beschaamd worden omdat zij onrechtvaardig boos-

heid tegen mij bedrijven,

terwijl ik Uw geboden overdenk.
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79.    Wie U vrezen mogen zich tot mij keren,

zij die Uw getuigenissen kennen.

80.    Moge mijn hart onbevlekt zijn in Uw voorschriften,

opdat ik niet te schande worde.

81.    Mijn ziel smacht naar Uw verlossing,

ik hoop op Uw woorden.

82.    Mijn ogen smachten naar Uw godsspraak,

en vragen: wanneer zult Gij mij troosten?
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83.    Want ik ben geworden als een bevroren wijnzak;

toch heb ik Uw voorschriften niet vergeten.

84.    Hoeveel zijn de dagen van Uw dienaar?

Wanneer zult Gij mij recht doen tegen mijn vervolgers?

85.    De overtreders verhalen mij hun redeneringen;

maar deze zijn niet als Uw wet, o Heer.

86.    Al Uw geboden zijn waarheid;

maar zij vervolgen mij onrechtvaardig: help mij.
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87.    Bijna hebben zij mij uitgeroeid van de aarde;

toch heb ik Uw geboden niet vergeten.

88.    Maak mij levend volgens Uw barmhartigheid,

zodat ik de getuigenissen van Uw mond kan onderhouden.

89.    Heer, tot in eeuwigheid

duurt Uw woord in de hemel.

90.    Uw waarheid blijft van geslacht tot geslacht;

Gij hebt de aarde duurzaam gegrondvest.
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91.    Op Uw bevel houdt de dag stand,

want het heelal dient U.

92.    Als ik niet steeds Uw wet overdacht,

dan zou ik in mijn vernedering bezwijken.

93.    In eeuwigheid zal ik Uw voorschriften niet vergeten, 

want daarin maakt Gij mij levend.

94.    U behoor ik toe: verlos mij,

want ik zoek Uw voorschriften.
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95.    Zondaars wachten mij op om mij te verdelgen,

maar ik heb inzicht in Uw getuigenissen.

96.    Ik zie een grens aan alle volkomenheid,

maar Uw gebod is oneindig wijd.

97.    Heer, hoezeer bemin ik Uw wet:

deze is heel de dag in mijn gedachten.

98.    Boven mijn vijanden hebt Gij mij wijs gemaakt door Uw gebod,

dat in eeuwigheid bij mij is.
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99.    Ik heb meer begrip dan allen die mij moeten onderrichten,

want Uw getuigenissen zijn mijn overweging. 

100.   Ik heb meer begrip dan de oudsten, 

want ik zoek steeds Uw geboden.

101.   Bij elke weg tot kwaad heb ik mijn voeten weerhouden,

opdat ik Uw woorden zou vervullen.

102.   Ik ben niet afgeweken van Uw oordelen,

want Gij hebt mij de wet gegeven.
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103.   Uw uitspraken zijn zoetheid voor mijn gehemelte,

zoeter dan honing voor mijn mond.

104.   Door Uw geboden heb ik verstand gekregen;

daarom heb ik een afkeer van elke weg ter ongerechtigheid.

105.   Uw wet is een lamp voor mijn voeten,

en een licht op mijn paden.

106.   Ik zweer en ben vastbesloten,

om de oordelen van uw rechtvaardigheid te onderhouden.
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107.   Ik ben ten uiterste vernederd;

Heer, maak mij levend volgens Uw woord.

108.   Aanvaard toch, Heer, wat ik vrijwillig opdraag met mijn mond; 

leer mij Uw oordelen.

109.   Mijn ziel is steeds in Uw handen:

Uw wet vergeet ik nooit. 

110.   Zondaars spannen mij strikken,

maar ik dwaal niet af van Uw geboden.
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111.   Uw getuigenissen zijn voor eeuwig mijn erfdeel,

want zij zijn de vreugde van mijn hart.

112.   Ik heb voor eeuwig mijn hart geneigd om Uw voorschriften te 

doen, omwille der vergelding.

113.   Ik haat de overtreders,

maar bemin Uw wet.

114.   Gij zijt mijn helper en beschermer,

ik vertrouw op Uw woorden.
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115.   Ga weg van mij, boosdoeners,

want ik zoek steeds de geboden van mijn God.

116.   Houd mij vast volgens Uw godsspraak en maak mij levend; 

stel mij niet teleur in mijn verwachting.

117   Help mij, dan ben ik gered,

en zal steeds Uw voorschriften overwegen.

118.   Gij minacht allen die afvallen van Uw gerechtigheid,

want hun gedachten zinnen op onrecht.
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119.   Alle zondaars van het land beschouw ik als misdadigers,

omdat ik Uw getuigenissen liefheb.

120.   Hecht mijn vlees vast aan de vreze voor U,

want ik heb ontzag voor Uw oordelen.

121.   Oordeel en rechtvaardigheid heb ik betracht:

lever mij niet over aan wie mij onrechtvaardig behandelen.

122.   Neem Uw dienaar aan ten goede;

laat de trotsen mij niet belasteren.
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123.   Mijn ogen smachten naar Uw verlossing,

naar de godsspraak van Uw rechtvaardigheid.

124.   Doe met Uw dienaar  volgens Uw barmhartigheid,

en leer mij Uw voorschriften.

125.   Uw dienstknecht ben ik:
geef mij inzicht om Uw getuigenissen te kennen. 

126.   Het is tijd om te handelen, Heer;

zij verkrachten Uw wet.
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127.   Ik heb Uw geboden lief,

boven goud en edelstenen.

128.   Daarom zie ik uit naar al Uw geboden, 

want ik haat elke ongerechte weg.

129.   Wonderbaar zijn Uw getuigenissen,

daarom heeft mijn ziel ze steeds gezocht.

130.   De uiteenzetting van Uw woorden schenkt licht,

en maakt onmondigen verstandig.
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131.   Met open mond hijg ik naar adem:

zozeer verlang ik naar Uw geboden.

_     Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. _ 

_     Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. A - men. - 

En we herhalen:

Ja, waardig ....  zie pagina 147

Kleine litanie, met de uitroep: Want heilig zijt Gij, onze God, die zetelt

....  en nogmaals wierookt de priester.
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132.  Zie op mij neer en ontferm U over mij,

volgens Uw oordeel over hen die Uw Naam liefhebben.

133.  Richt mijn schreden naar Uw godsspraak,

dan zal geen ongerechtigheid mij overheersen.

134.  Bevrijd mij van de laster der mensen,

dan zal ik Uw geboden onderhouden.
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DerDe stase toon 3



135.  Doe Uw aanschijn lichten over Uw dienaar;
leer mij Uw voorschriften.

136.  Mijn ogen vergoten stromen van tranen,

toen ik Uw wet niet had onderhouden.

137.  Gij zijt rechtvaardig, Heer;

Uw oordelen zijn heilig.

138.  Uw getuigenissen gebieden rechtvaardigheid,

en opperste waarheid.
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139.  De ijver voor U heeft mij verteerd,

omdat mijn vijanden Uw woorden hebben vergeten.

140.  Uw godsspraak is als het zuiverste vuur,

en wordt bemind door Uw dienaar.

141.  Ik ben jong en veracht,

maar Uw gerechtigheid heb ik niet vergeten.

142.  Uw rechtvaardigheid is gerechtigheid voor eeuwig:

Uw wet is waarheid.
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143.  Beproeving en benauwdheid hebben mij gevonden,

maar Uw geboden zijn mijn overweging.

144.  Uw getuigenissen zijn gerechtigheid voor eeuwig;

geef mij verstand, dan zal ik leven.

145.  Ik roep uit geheel mijn hart: Verhoor mij, Heer;

ik verlang Uw voorschriften.

146.  Ik roep tot U: verlos mij;

dan zal ik Uw getuigenissen onderhouden.
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147.  Reeds in de nacht ben ik opgestaan om te roepen;

ik vertrouw op Uw woorden.

148.  Reeds vóór de morgen zijn mijn ogen open,

om Uw uitspraken te overdenken.

149.  Heer, luister naar mijn stem, volgens Uw barmhartigheid;

maak mij levend, volgens Uw oordeel.

150.  Steeds nader komen zij die mij onrechtvaardig vervolgen,

maar zij zijn ver verwijderd van Uw wet.
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151.  Heer, wees nabij;

al Uw wegen zijn waarheid;

152.  Van den beginne weet ik dit van Uw getuigenissen,

dat Gij ze hebt gegrondvest van eeuwigheid.

153.  Zie mijn vernedering en bevrijd mij,

want ik heb Uw wet niet vergeten.

154.  Voer mijn rechtszaak en verlos mij;

maak mij levend door Uw woord.
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155.  Ver is het heil verwijderd van zondaars,

want zij streven niet naar Uw voorschriften.

156.  Talrijk zijn Uw ontfermingen, Heer;

maak mij levend volgens Uw oordeel.

157.  Talrijk zijn wie mij vervolgen en verdrukken;

maar ik ben niet afgeweken van Uw getuigenissen.

158.  Ik zag de overtreders, en werd bedroefd,

omdat zij Uw uitspraken niet onderhouden.
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159.  Zie, hoe ik Uw geboden liefheb;

Heer, maak mij levend in Uw barmhartigheid.

160.  De oorsprong van Uw woorden is waarheid;

alle oordelen van Uw gerechtigheid zijn tot in eeuwigheid.

161.  Vorsten hebben mij zonder reden vervolgd,

maar mijn hart was slechts bevreesd voor Uw woorden.

162.  Ik wil juichen over Uw uitspraken,

als zij die rijke buit hebben gevonden.
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163.  Voor onrecht heb ik slechts haat en verachting,

maar Uw wet heb ik lief.

164.  Zevenmaal daags zing ik Uw lof:

over de oordelen van Uw gerechtigheid.

165.  Overvloed van vrede voor wie Uw wet beminnen:

voor hen ligt er geen struikelblok.

166.  Heer, ik verwacht Uw verlossing;

Uw geboden heb ik lief.
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167.  Mijn ziel onderhoudt Uw getuigenissen,

omdat ik deze zozeer bemin.

168.  Ik onderhoud Uw geboden en Uw getuigenissen,

want al mijn wegen, Heer, zijn voor Uw aanschijn.

169.  Laat mijn smeken naderen tot Uw aangezicht;

Heer, schenk mij inzicht, volgens Uw godsspraak.

170.  Laat mijn verzoek voor Uw aanschijn komen;

Heer, bevrijd mij, volgens Uw godsspraak.
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171.  Een hymne zal van mijn lippen klinken,

Wanneer Gij mij Uw voorschriften leert.

172.  Mijn tong zal Uw uitspraken verkondigen,

want al Uw geboden zijn rechtvaardigheid.

173.  Laat Uw hand mij verlossen,

want ik heb Uw geboden gekozen.

174.  Heer, ik verlang naar Uw verlossing;

en Uw wet is mijn overweging.
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Drie keer zingen we het volgende vers, waarbij de priester met bloe-

menwater het epitafion besprenkeld en daarna al de gelovigen.

175.  Mijn ziel leeft om U te loven,

want Uw oordelen helpen mij.

176.  Ik ben afgedwaald als een verloren schaap:

zoek Uw dienaar, want Uw geboden heb ik niet vergeten.

_   Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest _  

_   Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. A - men. 

Nu géén herhaling en géén litanie. De zangers gaan naar hun koor-

stoelen terug en zingen meteen de gezegend-zangen van de opstanding:
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( 3x)



geZegenD-Zangen
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kleine litanie;  met als uitroep: Want Gij zijt de koning van de vrede ....

katHisMa-Zangen toon 1

3x



Geen evangelie-lezing, maar wel:

Lezing van de homilie van de H. Johannes Chrysostomus over het

Mattheüs-evangelie: De volgende dag, de dag na de voorbereiding ...

(Mt. 27, 62 vv)

psalm 50    (geen: Red, God, Uw volk ...  t/m paaszaterdag)

De Canon de irmen twee keer, de troparen elk vier keer; katava-

sia dezelfde irmos.

1e oDe - toon 6 - speC.

eerste oDe
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Irmos-t.6

(2x)



katavasia, irmos herhalen « Die eens in de vloedgolf…»

DerDe oDe

katavasia, irmos herhalen « Gij hebt eens boven de wateren…»; 

kleine litanie met als uitroep:  Want Gij zijt onze God ...
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Irmos

2 x
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katHisMa-Zang toon 1

Eer ... Nu en ... herhalen

vierDe oDe

katavasia, irmos herhalen « Toen hij Uw goddelijk sterven …»
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Irmos

2 x



vijfDe oDe

katavasia, irmos herhalen « Uw Godsverschijning…»

ZesDe oDe
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Irmos

2x

Irmos



katavasia, irmos herhalen « Wel omvat doch niet verslonden…»

kleine litanie met als uitroep:  Want Gij zijt de koning van de vrede ...

konDaak toon 6

ikos Hij Die het heelal tezamen houdt, wordt geheven op het kruis.

Heel de schepping weent, nu zij Hem naakt ziet hangen aan het hout. De

zon verborg haar stralen en de sterren verloren hun glans. De aarde beef-

de van grote vreze, de zee vlood terug, de rotsen barstten open, vele gra-

ven openden zich, en lichamen van heiligen werden opgewekt. In de

diepte steunt de Hades, en de Joden beramen hoe zij Christus’ opstanding

met leugens zullen ontkennen. De vrouwen echter roepen: “Dit is de

hooggezegende Sabbat waarop Christus slaapt  **

om op te staan op de Derde Dag.”
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synaxarion van het mineon, en dan:

ZevenDe oDe

katavasia, irmos herhalen « Onzegbaar wonder…»
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Irmos

2x



aCHtste oDe

Loven, zegenen en aanbidden ....

katavasia, irmos herhalen « Sidder nu vol ontzetting…»

geen Magnificat, maar gezongen negende ode:
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Irmos

2x



negenDe oDe - geheel gezongen

katavasia: irmos herhalen « Ween niet over Mij…»; 

kleine litanie, met als uitroep”: Want U loven alle hemelse krachten ...
--------------------------------------------------------------------------
Grieks gebruik: nu de klaagzangen, zie p.128 of appendix p. 235

--------------------------------------------------------------------------- 184 -
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Irmos
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exapostilarion toon 2  (= ‘3a’)

lofpsalMen we laten vier verzen over en zingen de volgende

stichieren-idiomela     toon 2

en de laatste in toon 6:
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Eer ... toon 6

Nu en ...  toon 2

grote Doxologie Met proCessie Met epitafion
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Tijdens de grote doxologie bekleden de priesters zich met alle priester-

gewaden. Terwijl Heilige God...  langzaam gezongen wordt,  nemen ze

het epitafion op. De eerste draagt het Evangelie. Voorafgegaan door

lampen en zangers en diakens met wierookvaten, de broeders volgen

(koor), processie rond de kerk in vier stasen, bij elke stase kleine litanie

door de diaken. 

In de kerk terug, door de H. Deuren het altaar in.

D Laat ons aandachtig zijn! P Vrede zij allen!

L En met uw geest.

D Wijsheid.

en we zingen het   tropaar * (een keer)  :

_  De edele Jozef nam Uw allerzuiverst lichaam van het kruis; *  

hij wikkelde het in een reine linnen doek *  met welriekende kruiden   **

en legde het in een nieuw graf. _  

Bewieroking één keer rond het Altaar met epitafion. Bij de woorden:

‘legde hij het in een nieuw graf’ wordt het epitafion op het Altaar gelegd.

vervolgens: 

tropaar van De profetie toon 2

Eer ..   Nu en ...  herhalen
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*   sommige griekse uitgaven hebben als tropaar hier: Ton hlion

kruyanta ...  Toen Jozef aanschouwde hoe de zon haar stralen
verborg ... deze tekst is opgenomen op p. 126
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prokiMen toon 4   ps 43

vers: God, wij hebben met onze oren gehoord,

onze vaderen hebben het ons verhaald.

lezing uit de profetie van ezechiël    37,1-14

D
e hand des HErEN kwam op mij en voerde mij naar buiten in de

geest des HErEN, en Hij zette mij in het midden van een veld, en

dat was vol beenderen van mensen. En Hij leidde mij er rondom

omheen, en zie, er waren er zeer veel op het veld verspreid, en zie, zij

waren zeer dor.

En Hij zei tot mij: mensenzoon, zullen deze beenderen herleven? En ik

zei: Heer, HEEr, Gij weet het. En Hij zei tot mij: Profeteer over deze

beenderen, en zeg tot hen: Dorre beenderen, hoort het woord des HErEN!

Dit zegt de Heer tot deze beenderen: Zie, Ik breng de geest des levens in

u, en Ik zal u spieren geven en Ik zal vlees over u doen komen en u over-

trekken met een huid en Ik zal u Mijn geest geven en gij zult leven, en

gij zult weten dat Ik de HEEr ben.

En ik profeteerde, zoals de Heer mij bevolen had. En er ontstond een

gedruis, toen ik profeteerde. En zie, een beweging, en de beenderen

voegden zich aaneen, elk tot zijn gewricht. En ik zag, en zie, spieren en

vlees groeiden erop, en er kwam een huid overheen; maar er was geen

geest in hen. 

En Hij zei tot mij: Profeteer tot de geest, mensenzoon, profeteer, en zeg

tot de geest: Dit zegt de Heer HEEr: Kom van de vier windstreken, en

blaas in deze doden, dan zullen ze leven. Toen profeteerde ik, zoals Hij

mij bevolen had; en de geest kwam in hen, en zij leefden, en zij gingen

op hun voeten staan, een geweldig groot leger. 

En de Heer HEEr sprak tot mij, zeggend: Mensenzoon, deze beenderen

zijn het gehele huis van Israël. Zie, zij zeggen: verdord zijn onze been-

deren, vergaan is onze hoop, het is met ons gedaan. Profeteer daarom en

zeg tot hen: Dit zegt de Heer HEEr: Zie, Ik open uw graven, en Ik zal u

uit uw graven doen opkomen, en Ik zal u binnenleiden in het land Israël;

en gij zult weten, dat Ik de HEEr ben, wanneer Ik uw graven open, en

mijn volk uit de graven doe opkomen. En Ik zal mijn Geest in u geven

en gij zult leven, en Ik zal u doen wonen in uw land, en gij zult weten dat

Ik, de HEEr ben, Ik heb gesproken en zal het doen, zegt de Heer HEEr.
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tweeDe prokiMen toon 7 ps 9

apostel pericoop 133 / 206 i  kor 5 : 6b-8   /  gal  3 : 13-14   

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs,

roeders, een klein beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Verwijder

dan het oude zuurdeeg, opdat gij een nieuw deeg zult zijn. Gij zijt

immers ongezuurd, omdat ons Paaslam, Christus, voor ons is geslacht.

Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van

slechtheid en kwaadaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprecht-

heid en waarheid. Want Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de

wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: 

Vervloekt is ieder die aan het hout hangt;

opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen,

en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

alleluja - toon 5 ps.67

Dat zij verdwijnen zoals rook verdwijnt, zoals was smelt voor het  vuur. 

Zo mogen de zondaars ten verderve gaan voor het aanschijn van God. 

evangelie Mt § 114     Mt. 27, 62-66

De volgende dag, de dag na de voorbereiding... slot ...Zij gingen dan heen,

verzekerden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden.

Tenslotte de dringende en vragende litanie; en in de wegzending :

Dat Christus onze ware God, Die om ons mensen en om onze redding, in

Zijn vlees het huiveringwekkend lijden, de levendmakende kruisiging en

de vrijwillige begrafenis  heeft ondergaan,  Zich over ons ontferme en

ons redde, want Hij is goed en menslievend.
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P: K:
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in De uren (op ZaterDagMorgen)

Als de uren en typika worden gelezen, dan worden afwisselend 

één van de volgende drie troparen gebruikt:

De edele Jozef nam Uw allerzuiverst lichaam van het kruis; hij wikkel-

de het in een reine linnen doek met welriekende kruiden  en legde het in

een nieuw graf. 

Toen Gij, het onsterflijke Leven, nederdaalde tot de dood, hebt Gij de

Hades gedood door de bliksem der Godheid. En toen Gij de gestorvenen

uit de onderwereld opwekte, riepen alle machten der hemelen: Christus

onze God, Schenker des Levens, ere  zij U. 

De engel bij het graf riep tot de myrondraagsters: myron is passend voor

stervelingen, Christus echter bleef vrij van het bederf. 

kondaak: 

Hij Die aan de wateren haar grenzen heeft gesteld, ziet men als een dode;

en gewikkeld in linnen met balsem wordt Hij in een graf gelegd, de

Onsterfelijke als een sterveling. De vrouwen kwamen om Hem te balse-

men, bitter wenend en roepend: Dit is de hooggezegende Sabbat, waar-

op Christus slaapt, om op te staan op de Derde Dag.

De Heilige en grote ZaterDag

vooraf wordt voor de priester een mandje

met laurierblaadjes klaargezet.


