
VergeVingszondag

de zondag Van de laatste zuiVelspijzen

____________________________________________________

____________________________________________________



de Vespers Van zaterdagaVond

Na ps 103, reciteren we het eerste kathisma: Gelukzalig de man .... 

Heer ik roep ... we zingen 10 stichieren: 6 van de opstanding

van de oktoïch,  en de volgende 4 van het triodion:
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Nu en ...    theotokion (dogmatikon) van de lopende toon

Intocht, Vreugdevol Licht ..., en het Prokimen van de zaterdag

litie stichieren van het patroonsfeest en:

Eer ...

Nu en ...
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aposticHen van de oktoïch 

Eer ... idiomelon
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Nu en ...

apolytikia Moeder Gods en Maagd, verheug u ... (3x) en brood-

wijding; indien geen vigilie: Tropaar van de opstanding, Eer ... Nu en

... en het slottheotokion.
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Mesonyktikon

ps. 50, Drieëenheidscanon, Triadika, Heilige God ... en (i.p.v. de

hypakoï:) de rouwmoedige troparen: Ontferm u over ons ...
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Metten

Na de hexapsalm zingen we God is Heer ..., gevolgd door het 

opstandingstropaar (2x) en het theotokion van dezelfde toon. Na de 

lezingen uit het psalter zingen we de kathisma-zangen uit de oktoïch. Als

derde ka thisma: psalm 134,135 (polyeleos) en 136: Aan de stromen van

Babylon ... gevolgd door de opstandings-eulogitaria. Hypakoï, anabath-

mi en prokimen van de toon. Alles wat adem heeft ..., opstandingsevan-

gelie en  Nu wij Christus’ opstanding ... Psalm 50, gevolgd door Open

voor mij de poort van berouw ... (zie p.7 - zondag van de tollenaar).

Heiligen-litanie.

de canons We gebruiken vier troparen (incl. irmos) van de

Opstandings-canon, twee van  kruis-opstanding en twee van de Moeder

Gods; dan de canon van het Triodion, met zes troparen; als katavasia

irmen  toon 6 van de canon van het Triodion: Over de bodem der 

Rode Zee ...

canon Van Het triodion - toon 6
- van christoforus -

eerste ode

t.6  Over de bodem der Rode Zee ...

Kom, mijn arme ziel, beween uw werken. Bedenk hoe gij in Eden

naakt geworden zijt, verstoten uit de genieting van het Paradijs en

uit de eeuwige vreugde.

Uit de overvloed van Uw barmhartigheid en medelijden,

Formeerder der schepping, Schepper van het heelal, hebt Gij mij

eertijds uit stof levend gemaakt. En Gij hebt mij opgedragen om U

te bezingen, tezamen met Uw engelen.

Vanuit de rijkdom van Uw goedheid, Schepper en Heer, hebt Gij

een paradijs van vreugden geplant in Eden. En Gij hebt mij gezegd

te genieten van zijn mooie en heerlijke vruchten die nimmer ver-

gaan.

Wee mij, arme ziel! Van God had ge de vrijheid ontvangen om de

vreugden van Eden te genieten. Alleen van de vrucht der kennis

van het goede en kwade mocht ge niet proeven, zo was u bevolen.

Waarom hebt ge Gods gebod overtreden?
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theotokion Moeder Gods en Maagd, ook gij zijt een dochter van

Adam, maar door Christus' genade zijt gij de Moeder Gods gewor-

den. Roep mij die uit Eden verbannen ben, weer terug. 

katavasia  t.6-spec- ldn.:

derde ode

t.6  Niemand is heilig ...

In haar sluwheid heeft de slang, uit nijd om mijn eer, de list in

Eva's oren geblazen. Daardoor ben ik op een dwaalspoor gebracht

en werd ik verbannen uit de reidans van het Leven.

Onbezonnen heb ik mijn hand uitgestrekt en van de boom der ken-

nis geproefd, ofschoon God mij bevolen had die niet aan te raken

en daarom werd ik vol bitterheid verstoten uit de goddelijke heer-

lijkheid.

Wee mij, arme ziel! hoe hebt gij die list niet doorschouwd en het

bedrog en de nijd van de vijand niet bemerkt? Uw verstand was

verduisterd en gij hebt het gebod van Hem Die u geschapen heeft

overtreden.

theotokion Mijn hoop en heilige bescherming, door uw baren hebt

gij de naaktheid van de gevallen Adam bedekt, Alzuivere. Bekleed

ook mij weer met de onbederflijkheid.

katavasia  t.6-spec.ldn:

Kondaak en Ikos van de Opstanding

- 198 -

�� triodion ��



katHisMazang
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Vierde ode

t.6  Christus is mijn Kracht ...

Welk een hoge eer hebt Gij, Meester, mij in Eden waardig

gemaakt! Maar wee mij, hoe ver ben ik afgedwaald door de nijd

van de vijand, zodat ik verworpen ben van voor Uw aangezicht.

Beween mij, heerscharen der engelen; en ook gij, heerlijkheid van

het paradijs en schoonheid van zijn bomen, ween over mij, onge-

lukkige verdwaalde, die van God is weggegaan.

Gelukzalige weide, met door God geplante gewassen, vreugde van

het paradijs, doe tranen stromen van uw bladeren als uit wenende

ogen, over mij die naakt ben en van Gods heerlijkheid vervreemd.

Niet meer mag ik u aanschouwen; niet meer mag ik genieten van

uw zoete, goddelijke glans, paradijs van heerlijkheid. Van alles

ontbloot lig ik ter aarde, want ik heb mijn Schepper vertoornd.

theotokion Heilige Vrouwe, voor alle gelovigen hebt gij de poorten

van het paradijs geopend, die Adam door zijn overtredingen eer-

tijds gesloten had. Open voor mij de poorten der Barmhartigheid.

katavasia  t.6-spec-ldn:

Vijfde ode

t.6  Verlicht, o Goede ...

Afgunstig was de vijand op het geluk van mijn leven in het para-

dijs: hij haat de mensen. In de gedaante van een slang heeft hij mij

ten val gebracht en mij van de eeuwige heerlijkheid vervreemd.

Ik ween en treur in mijn ziel, en mijn ogen branden om stromen

van tranen te vergieten bij het aanschouwen van mijn naaktheid,

omdat ik mij daarvan bewust ben geworden door mijn zonden.
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Uit aarde ben ik geformeerd door de hand van God. Nu moest ik in

mijn armoede horen dat ik tot aarde zou wederkeren. Wie zou niet

wenen over mij, die door God verstoten ben, omdat ik Eden 

verruild heb voor de Hades?

theotokion Wij gelovigen verkondigen u allen als het mystieke

bruidsvertrek der Heerlijkheid, alreine Moeder Gods. Daarom

smeek ik u, Alzuivere: maak mij, de banneling, weer tot een deel-

genoot van het hemels paradijs.

katavasia  t.6-spec-ldn:

zesde ode

t.6  Bij het zien van de geweldige golven ...

Met een door God geweven gewaad hebt Gij mij in Eden, o

Verlosser, bekleed, want Gij zijt vol barmhartigheid. Doch ik heb

geen acht geslagen op Uw gebod, maar liet mij door de duivel mis-

leiden. En in mijn armoede bemerkte ik mijn naaktheid.

Mijn arme ziel, hoe ver zijt gij van God vervreemd door uw onop-

lettendheid. Gij hebt uzelf beroofd van de vreugde van het paradijs.

Gij hebt u afgescheiden van de engelen en zijt neergestort in het

verderf: welk een deerniswekkende val!

Ontferm U, heb medelijden met het maaksel van Uw handen,

almachtige God. Ik bid tot U, o Goede, wend U niet af van mij, die

mijzelf heb afgescheiden van het koor van Uw heiligen.

theotokion Maria, uitverkorene van God, Meesteres van het heelal:

gij hebt ons aller Koning en Verlosser gebaard. Ik ben verbannen

uit de heerlijkheid van het paradijs: roep mij toch weer terug!
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katavasia  t.6-spec.-ldn:

kondaak

ikos

Adam zat tegenover het vreugdevolle paradijs en weende;  hij sloeg zich

met de handen in het gelaat, en riep: Barmhartige, ontferm U over mij,

die gevallen ben.

Toen Adam de engel aanschouwde, die hem verdreef en de poort

van de goddelijke hof afsloot, weeklaagde hij luid en riep:

Barmhartige, ontferm U over mij, die gevallen ben. 

Paradijs, heb medelijden met mij, die u bezat, en die nu tot armoe-

de vervallen ben: smeek door het ruisen van uw bladeren tot uw

Maker, dat Hij u niet voor altijd afsluit. Barmhartige, ontferm U

over mij, die gevallen ben.

Begerenswaardig, heilig en gezegend paradijs, dat geplant werd

voor de eerste mens, en om zijn zonde gesloten is, hoe zal ik om u

wenen.*  Barmhartige, ontferm U over mij die gevallen ben.  

synaxarion van de datum, en daarna:

Deze dag herdenken wij de verbanning van Adam, de eerstgeschapene

uit het paradijs van genietingen.
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vers: Dat heel de kosmos bitter weeklage 

samen met de eerstgeschapenen,  

want de wereld is gevallen 

samen met hen die vielen omwille van de zoete spijs.

Hierna volgt een uitleg.

Door Uw onzegbaar medelijden, Christus onze God, maak ons 

weer waardig voor de vreugden van het paradijs. En ontferm U 

over ons, als enig menslievende. Amen.

zeVende ode

t.6  De engel maakte de vuuroven koel ...

Heer, Gij zijt de Gebieder over alle tijdperken, en door Uw wil hebt

Gij mij geformeerd. Ik werd benijd door de listige slang, en ik heb

U, mijn Redder vertoornd. God, veracht mij niet, maar roep mij tot

U terug.

Wee mij, ik ben gehuld in het kleed der schande in plaats van in het

lichtstralend gewaad. Nu beween ik mijn ondergang, Verlosser, en

vol vertrouwen roep ik, Algoede, tot U: veracht mij niet, mijn God,

maar roep mij tot U terug.

Uit nijd heeft de in het boze gewortelde slang mijn ziel gewond,

waardoor ik uit de vreugde van het paradijs ben verbannen. Maar

Gij, mijn medelijdende Heiland, veracht mij niet daar Gij God zijt,

maar roep mij tot U terug.

theotokion Gij die geheel zonder smet zijt, aanvaard mijn smeek-

gebed in uw medelijden. Schenk vergeving van zonden aan mij,

die onder tranen dringend tot u roep: veracht mij niet, o goede,

maar roep mij tot U terug.

katavasia  t.6-spec.-ldn:
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acHtste ode

t.6  Uit de vlam hebt Gij voor de Gewijden ...

Met velerlei gaven hebt Gij eertijds het werk van Uw handen,

geëerd, enig Menslievende. Maar helaas, de listige slang heeft mij

vol sluwheid verleid en mij van die heerlijke talenten beroofd.

Waarom hebt gij toch geluisterd naar de bittere raad, en zijt ge

ongehoorzaam geworden aan het goddelijk besluit? Wee u, gebrek-

kige ziel! Ge hebt God bedroefd, terwijl gij geschapen waart om

Hem voor altijd samen met de engelen te loven.

Ge waart aangesteld tot meester over de slangen, zowel als over

alle andere dieren. Hoe hebt ge u dan kunnen voegen naar de ziel-

dodende slang en hebt ge naar zijn raad geluisterd en zijn misda-

dig woord als goed aanvaard? Wel zeer zijt ge bedrogen, arme ziel.

theotokion Als de lichtbrengende woontent van de menswording

Gods bezingen wij u, Maria, door God begenadigde. Ik ben ver-

duisterd door mijn hartstochten, maar verlicht mij met het licht der

barmhartigheid, gij, hoop der wanhopigen.

Loven, zegenen en aanbidden wij ...

katavasia  t.6-spec.-ldn:

negende ode

t.6  Voor mensen is het onmogelijk ...

Zoet scheen mij bij het proeven de vrucht der kennis in Eden, maar

ik liet mij overtuigen door de slang en tenslotte werd zij in mij 

bitter als alsem. Wee u, arme ziel, hoe heeft de lust u kunnen ver-

drijven uit de heerlijke woonplaats van het paradijs!
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God van allen, Heer der barmhartigheid, zie genadig neer op mijn

geringheid. Verdrijf mij niet ver van het goddelijk Eden, maar geef

dat ik, bij het beschouwen van de schoonheid waaruit ik gevallen

ben, mij met tranen moge inspannen om terug te verkrijgen wat ik

verloren heb.

Ik ween, zucht en klaag bij het zien van de cherub met het vlam-

mend zwaard, die de ingang van het paradijs moet bewaken tegen

alle zondaars. Wee mij, die ingang is voor mij ontoegankelijk, 

tenzij Gij, Verlosser, mij toegang verleent.

Ik schep moed door de volheid van Uw erbarmen, Christus

Verlosser, en door het Bloed dat gij uit Uw goddelijke zijde hebt

doen vloeien, waardoor Gij de sterfelijke natuur hebt geheiligd.

Voor hen die U aanbidden, hebt Gij, o Goede, geopend de poorten

van het paradijs, die eens door Adam waren gesloten.

theotokion Ondoorschrijdbare geestelijke poort van het Leven,

Maagd en ongehuwde Moeder Gods. Open voor mij, door uw

gebeden, de poort van het paradijs, die eens voor mij gesloten

werd, opdat ik u moge verheerlijken, die naast God mijn bijstand

zijt, en mijn machtige toevlucht.

katavasia  t.6-spec.-ldn:

Heilig is de Heer onze God ...

exapostilarion van het opstandingsevangelie,

en dan van het triodion:

- 205 -

�� VergeVingszondag - zondag Van laatste zuiVelspijzen ��



theotokion

lofpsalMen we laten 6 verzen over; we zingen 5 stichieren

van de oktoïch, en dan de volgende 3 van het triodion:

�� triodion ��

t. ‘3a’

t. ‘3a’
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Nu en ...   Hooggezegend zijt gij ...

grote doxologie
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in de goddelijke liturgie
De typika (psalm 102 en 145) en de Zaligsprekingen. Daarbij vier tro-

paren uit de Oktoïch, en vier troparen uit de 6e ode van de canon van

het Triodion. 

intocHt

Tropaar van de Opstanding; tropaar van het patroonsfeest; Eer ...

Kondaak van het patroonsfeest* ; Nu en ... Kondaak van het triodion. 

prokiMen (niet van de lopende toon maar:) toon 8  ps. 75

God wordt gekend in Judea, Zijn Naam is groot in Israël.

apostel pericoop 112           roM 13 : 11b-14:4 

Lezing uit de brief van Paulus aan de Romeinen,

roeders, nu is de redding dichter bij ons dan toen wij tot geloof

kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen.

Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens

van het licht aandoen. Laten wij, zoals past bij de dag, eerzaam leven,

niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in wellust en losban-

digheid, niet in ruzie en jaloezie. Maar bekleed u met de Heer Jezus

Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Aanvaard

wie zwak is in het geloof, zonder over meningsverschillen te strijden. De

één gelooft dat hij alles mag eten, maar wie zwak is, eet alleen plantaar-

dig voedsel. Wie wel alles eet, moet niet neerkijken op iemand die dat

niet doet. En wie niet alles eet, moet niet veroordelen wie alles eet. God

immers heeft hem aanvaard. Wie zijt gij, dat gij de dienaar van een ander

oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal ech-

ter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te

houden. 
���

______________________
* indien het patroonsfeest van de Heer, of de Moeder Gods is, 

verandert de volgorde. 
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alleluja (niet van de lopende toon maar:) toon 4            ps 91

Het is goed de Heer te belijden, 

en psalmen te zingen voor Uw Naam, Allerhoogste.

Om ‘s morgens Uw barmhartigheid te verkondigen, 

en Uw waarheid in de nacht. 

eVangelie Mt  pericoop  17           Mt 6 : 14-21

De Heer zei: Als gij de mensen hun overtredingen vergeeft...

coMMunie-Vers Loof de Heer, vanuit de hemelen ... 
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de Vespers Van zondagaVond

Begin van de vespers zoals door het jaar. De ‘vasten-vespers’ beginnen

vanaf  Acht ons waardig ..., dan beginnen we poklonen te maken.  

Ps. 103; (geen psalmlezing)

Heer ik roep ... we zingen 10 stichieren: eerst 4 van de oktoïch, 

dan de volgende 3 van het triodion:    
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en tot slot 3 van het Mineon. Eer ...  Nu en ...  theotokion

Intocht, Vreugdevol Licht ... 

groot prokiMen toon 8   ps 68,18

1e vers: [30] God, laat Uw verlossing mij helpen.

2e vers: [33] Mogen de armen het zien en zich verheugen.

Dringende litanie * Acht ons waardig...  met drie knielbuigingen. 

Vragende litanie

�� triodion ��

t. 2

* Volgens het Grieks triodion wordt hier, als gewoonlijk bij Vespers met Intocht, de

dringende litanie gebeden; volgens Slavisch gebruik: onmiddelijk het Acht ons waar-

dig... en de vragende litanie, in de vastentoon.
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aposticHen niet van de oktoïch , maar het idiomelon, twee keer:

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:     Opgestraald is over ons .. 

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 ...  (evt. uit het mineon) Nu en ... theotokion
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Nu laat Gij ... Heilige God... t/m  Onze Vader ... 

en de Vasten-troparen:

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.
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en wij zeggen: 

Hemelse Koning, 

versterk het geloof van de vrome, orthodoxe christenen;

maak de volken goed gezind, 

schenk vrede aan de wereld, 

doe onze vaders en moeders die ons zijn voorafgegaan

binnentreden in de woonplaats der rechtvaardigen; 

en neem ons aan in berouw en belijdenis, 

want Gij zijt goed en menslievend.

gebed Van de H. efraïM de syriër

Heer en Meester van mijn leven
geef mij niet de geest van ledigheid,

bemoeizucht, heerszucht of ijdel gepraat. pokloon

Maar geef mij, Uw dienaar, 

de geest van zelfbeheersing, 

nederigheid, geduld en liefde.   pokloon

Ja, Heer mijn Koning,

laat mij mijn eigen fouten zien,

en mijn broeder niet veroordelen;

want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen.

Amen.    pokloon

Geen herhalingen op zondagavond, maar meteen: 

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

Hierna vragen we elkaar vergeving in de Narthex, en wensen we elkaar

een Heilige Vasten toe. 

In de refter vertroosting van de broeders. 
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