
de Vespers Van ZaterdagaVond

Psalm 103; Gelukzalig de man.

Heer ik roep... tien  stichieren ; zes van de opstanding van de 

oktoïch en dan vier van de heilige Johannes, toon 8:

�� Vierde Zondag ��
Van de H. JoHannes ClimaCus

2x
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Eer ...  toon 5

Nu en ... Dogmatikon van de toon van de week

apostiCHen van de opstanding en volgens het alfabet

Eer ... van de heilige, idiomelon toon 2

Nu en ... toon 2
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Na het Onze Vader... , indien vigilie: 3x Moeder Gods en Maagd, ver-

heug u... , anders: 

tropaar van de opstanding en van heilige Johannes *:

Nu en ...   theotokion: 

metten

na de hexapsalm: god is Heer ...  troparen zie Vespers

Kathisma-zangen van de oktoïch; Anabathmi van de toon en het

opstandingsevangelie; Na  Nu wij Christus’ opstanding .. en psalm 50

: Eer  ... Open voor mij de poort van berouw ..  enz.

de Canons van de opstanding en van de Moeder Gods (6);

daarna van het triodion van de Barmhartige Samaritaan (4); en van de

heilige (4)

�� Vierde Zondag - H. JoHannes ClimaCus ��

Johannes

t.8 

*  volgens slavisch triodion het andere (alg.) tropaar: Als een bewoner

van de woestijn... toon 1 en het slottheotokion toon 1
- 141 -



1e ode - Canon Van Het triodion - toon 5
irmos: De verlossende God ... 

Canon Van de Heilige JoHannes - toon 8
irmos: Toen zij het water waren doorgegaan ... 

katavasia, toon 4 : 
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3e ode -  Canon Van Het triodion

irmos t. 5 : Versterk ons, God, door Uw kracht ... 

Canon Van de Heilige JoHannes

irmos t.8 : Gij zijt de sterkte.. 

katavasia, toon 4:  

en kleine litanie

gelezen kondaak en ikos van de Opstanding.

- 143 -

�� Vierde Zondag - H. JoHannes ClimaCus ��



katHisma-Zang toon 5

Eer ... van de heilige Johannes, toon 4

Nu en ... theotokion, toon 4

4e ode -  Canon Van Het triodion

irmos t. 5 : De verkondiging heb ik gehoord... 
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Canon Van de Heilige JoHannes

irmos t.8 : Heer, ik heb vernomen ... 

katavasia, toon 4:  

5e ode -  Canon Van Het triodion

irmos t. 5 : Uit de nacht ontwakend... (=onbekend irmos)
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Canon Van de Heilige JoHannes

irmos t.8 : Waarom hebt Gij mij verstoten ... 
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katavasia, toon 4:  

6e ode -  Canon Van Het triodion

irmos t. 5 : De afgrond had mij verzwolgen ... 

Canon Van de Heilige JoHannes

irmos t.8 : Wees mij genadig, o Heiland ... 
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katavasia, toon 4:  

en kleine litanie

kondaak van de heilige Johannes, toon 4

ikos
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synaxarion van het mineon en: 

Op deze vierde zondag van de Grote Vasten vieren wij de gedachtenis

van onze heilige vader Johannes, de schrijver van “de Ladder.”

7e ode -  Canon Van Het triodion

irmos t. 5 : De hoogverheven Heer ... 
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Canon Van de Heilige JoHannes

irmos t.8 : De drie jongelingen uit Judea ... 

katavasia, toon 4:  

8e ode -  Canon Van Het triodion

irmos t. 5 : Tot U, Die het heelal geschapen hebt ... 
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Canon Van de Heilige JoHannes

irmos t.8 : De scharen der engelgen bezingen de koning der hemelen ... 

Loven, zegenen en aanbidden ... katavasia, toon 4:  
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9e ode -  Canon Van Het triodion

irmos t. 5 : Verheug u, Jesaja ... 

Canon Van de Heilige JoHannes

irmos t.8 : Laat ons roemrijk de Moeder Gods ... 
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katavasia, toon 4:  

exapostilarion van het opstandingsevangelie, en dan:

Eer ... van de heilige Johannes

Nu en ... theotokion

lofpsalmen we zingen de opstandingsstichieren van de oktoïch;

Eer ...  het idiomelon van het triodion,  toon 1 :
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Nu en ... Hooggezegend ... grote doxologie tropaar en wegzending

in de Basilius-liturgie

Typika / zaligsprekingen met de troparen uit de oktoïch en het triodion

prokimen toon 7 ps 26

apostelleZing pericoop  314                         Hebr 6 : 13-20

roeders, toen God Abraham de belofte deed, zwoer Hij bij

Zichzelf, omdat Hij bij niemand die hoger was, kon zweren. Hij

zei: Voorzeker, rijk zal Ik u zegenen en overvloedig zal Ik u in aan-

tal doen toenemen. En zo heeft hij de belofte verkregen na daar geduldig

op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij Iemand die hoger is

dan zijzelf, en de eed, die hun tot bevestiging dient, is het eind van alle

tegenspraak. Omdat Hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger

de onveranderlijkheid van Zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God

die bekrachtigd met een eed, opdat wij door twee onveranderlijke din-

gen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zou-
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Offer de Heer, zonen van God, 

offer de Heer jonge rammen; 

offer de Heer glorie en eer. 



den ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de

hoop die voor ons ligt, vast te houden. Deze hoop hebben wij als een

anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste

heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de Voorloper voor ons bin-

nengegaan, namelijk Jezus, Die volgens de ordening van Melchizedek

Hogepriester geworden is tot in eeuwigheid. 

en Voor de H. JoHannes ClimaCus pericoop 229 ef 5 : 8b-19

roeders, wandel als kinderen van het licht – want de vrucht van de

Geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid – en

onderzoek wat de Heer welbehaaglijk is. En neem niet deel aan de

onvruchtbare werken van de duisternis, maar breng ze veeleer aan het

licht. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om

zelfs maar te vertellen. Alles wat aan het licht wordt gebracht, wordt in

het licht openbaar; want alles wat openbaar wordt, is licht. Daarom zegt

Hij: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, 

en Christus zal over u lichten.

Let er dan op dat gij nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wij-

zen, en buit de geschikte tijd uit, want de dagen zijn slecht. Wees daar-

om niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word

niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met

de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke

liederen, en zing en jubel van harte voor de Heer. 

alleluJa toon 7   ps. 91

Het is goed de Heer te belijden, 

en psalmen te zingen voor Uw Naam, Aller hoog ste. 

Om ‘s morgens Uw barmhartigheid te verkondigen, 

en Uw waarheid in de nacht. 

eVangelie mk § 40 mk 9, 17-31

In die tijd kwam er een man naar Jezus toe, knielde voor Hem neer ...

en Voor de H. JoHannes ClimaCus mt § 10b mt 4, 25-5,12

In die tijd volgden Hem grote scharen uit Galiléa ...

CommunieVerZen

Loof de Heer, vanuit de hemelen, loof Hem, in den hoge.

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn; 

hij zal geen slechte tijding vrezen.   Alleluja. 
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tweede Vespers

Heer ik roep... tien  stichieren ; eerst vier stichieren van de toon

(zie appendix); dan deze drie van het triodion:

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.68,18

apostiCHen twee idiomela :

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

meesteres, zo zien onze ogen naar de Heer onze God, totdat Hij zich over ons ont-

fermt.

- 157 -

�� Vierde Zondag - H. JoHannes ClimaCus ��

fa

---

re



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 verach-

ting der hoogmoedigen.

en het martyrikon

Eer ... Nu en ... toon 6

en de rest van de dienst zoals gewoonlijk op zondagavond.
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