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Woord Vooraf

Deze uitgave, die wordt gebruikt in het Orthodoxe Klooster in de Peel,

is samengesteld uit verschillende, door ons gecorrigeerde, Nederlandse

vertalingen. De rubrieken (volgens Grieks typikon) zijn door ons toe-

gevoegd. 

De oud-testamentische lezingen zijn uit het Griekse Triodion vertaald,

d.w.z. volgens de tekst van de Septuagint. 

M. Maria en medezusters

Orthodox Klooster in de Peel  - Asten - maart 2013

voor meer informatie: + Orthodox Klooster in de Peel +

Geboorte van de Moeder Gods 

Gruttoweg 7 
5725 RT Asten

tel/fax (0031) 0493 - 560421

www.orthodoxasten.nl

e-mail: orthodoxasten@hetnet.nl
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de Vespers Van ZaTerdaGaVond

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

kleine Vespers

heer ik roep... vier  stichieren, toon 6 :

�� derde ZondaG �
Van kruisVererinG

2x
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Eer ...  Nu en ... kruistheotokion, in dezelfde toon:

aposTichen toon 2
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Eer ...  Nu en ... kruistheotokion

Tropaar

na de Kleine Vespers wordt de reliek van het kostbaar Kruis vanuit de

sacristie naar het altaar gebracht, waar er een kaars voor gebrand

wordt. De uitdraging is aan het einde van de Metten.
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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 vier van het heilig kruis, toon 5:
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Eer ...  

Nu en ... Dogmatikon van de toon van de week
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Intocht,  Vreugdevol Licht ...het prokimen van de zaterdagavond

liTie (volgens Athos-typikon litie-stichieren van 14 september)

Eer ...  Nu en ... toon 5

aposTichen van de opstanding en volgens het alfabet

Eer ... Nu en ... toon 4

tijdens de Broodwijding: Moeder Gods en Maagd, verheug u ... 2x

gevolgd door het tropaar van het kruis; 

[als er geen vigilie is: eerst tropaar van de opstanding en dan Eer ...

van het kruis:]
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Tropaar van het kruis ,  1e modus; griekse melodie:

of slavisch:

Nu en ...   theotokion: 

en de wegzending [van de vigilie].
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meTTen

na de hexapsalm: God is heer ...  
tropaar van de opstanding,

Eer  ... van het kruis  :  Red,  Heer, Uw volk ...

Nu en ...   theotokion: Toen Gabriël ...

kaThismaTa van de opstanding uit de oktoïch

polyeleos - “dienaren des heren - alleluja”

kaThisma-ZanG na de polyeleos, van het kruis toon 8

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 uit de

oktoïch; daarna de Canon van het Kruis:

1e ode - canon Van heT kruis - Toon 1
irmos: Dag der opstanding ... 

Eer aan Uw heilige opstanding, o Heer.
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Eer aan Uw kostbaar kruis, o Heer.

katavasia, in dezelfde toon als de irmos - (pasen!) - toon 1 : 

3e ode -  canon Van heT kruis

irmos t.1 : Drinken wij de nieuwe drank ... 

Eer aan Uw heilige opstanding, o Heer.

�� derde ZondaG -  kruisVererinG ��
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Eer aan Uw kostbaar kruis, o Heer.

Wij zijn gered, o Meester Christus, door het kruis dat Mozes eens met
zijn handen voorafbeeldde, en nu wij het vereren wenden wij de geeste-
lijke Amalek af.

katavasia  

en kleine litanie

kaThisma toon 6
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4e ode -  canon Van heT kruis

irmos t.1 : Moge op de goddelijke wacht ... 

Eer aan Uw heilige opstanding, o Heer.

Eer aan Uw kostbaar kruis, o Heer.
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katavasia: 

5e ode -  canon Van heT kruis

irmos t.1 : Laat ons waken in de morgen ... 

Eer aan Uw heilige opstanding, o Heer.

Eer aan Uw kostbaar kruis, o Heer.
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katavasia: 

6e ode -  canon Van heT kruis

irmos t.1 : Nedergedaald in de hades ... 

Eer aan Uw heilige opstanding, o Heer.
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Eer aan Uw kostbaar kruis, o Heer.

katavasia:  

en kleine litanie
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kondaak toon 7

synaxarion van het mineon en: 

Op deze derde zondag van de Grote Vasten vieren wij de verering van

het kostbaar en levenschenkend kruis.

7e ode - canon Van heT kruis

irmos t.1 : Hij , Die de jongelingen redde ... 

Eer aan Uw heilige opstanding, o Heer.

�� derde ZondaG -  kruisVererinG ��

ikos
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Eer aan Uw kostbaar kruis, o Heer.

katavasia:

8e ode -  canon Van heT kruis

irmos t.1 : Dit is de beroemde dag ... 

Eer aan Uw heilige opstanding, o Heer.

‘Waarom draagt gij myron in uw handen, Wie zoekt gij’, zo roept de

engel die in het graf verscheen: Opgestaan is Christus, onze God, en Hij

heeft de natuur van de stervelingen opgewekt uit de diepten van de

Hades.
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Eer aan Uw kostbaar kruis, o Heer.

Loven, zegenen en aanbidden ... katavasia: 
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9e ode -  canon Van heT kruis

irmos t.1 : Wees stralend, wees stralend ... 

Eer aan Uw heilige opstanding, o Heer.

Eer aan Uw kostbaar kruis, o Heer.

katavasia: 

�� Triodion ��
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exaposTilarion van het opstandingsevangelie, en dan:

Eer ... van het kruis

Nu en ... theotokion

lofpsalmen vier stichieren van de oktoïch; en vier van het

kruis, de eerste twee keer:

Verhef de Heer, onze God, ps.98,5

val neer voor de steun van zijn voeten want Hij is heilig.

�� derde ZondaG -  kruisVererinG ��

2x
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God is van eeuwigheid onze koning; ps.73,12

Hij heeft verlossing bewerkt in het midden der aarde.

Eer ...  toon 8

Nu en ... t.2 Hooggeprezen ...

GroTe doxoloGie

met kruis-uitdraging 
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Aan het eind van de doxologie kruisuitdraging. Er staat een tafeltje klaar

in het midden van de Kerk. Op het Altaar een kruis, op een blad, versierd

en met drie brandende kaarsen. Tijdens de doxologie bewierookt de pries-

ter het Kruis, voordat hij het opneemt en op zijn hoofd uitdraagt door de

noorddeur, tijdens het langzaam gezongen  Heilige God ... Voorafgegaan

door kaarsdragers, de zesvleugeligen en de koren. Intocht naar het mid-

den van de Kerk, waar het tafeltje klaarstaat. Drie keer om het tafeltje,

tot hij weer achter het tafeltje staat, naar het oosten kijkend. Zodra het

koor uitgezongen is, maakt hij met het opgeheven, op het blad liggend

Kruis een kruisvorm roepend:  

P    Wijsheid, staat recht!

Dan legt hij het Kruis op het tafeltje, pakt het wierookvat en bewierookt

het Kruis rondom in kruisvorm, zingend:

Tropaar van het kruis,  1e modus;

griekse melodie:

of slavisch:

De beide koren herhalen elk 1x het tropaar. 
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Dan vereert de priester het Kruis, waarbij hij zingt:

Ook dit wordt door elk der koren herhaald. 

Hierna vereren allen terwijl het koor de idiomela zingen; toon 2 :

en in toon 8:
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Eer ...  ook in toon 8

Nu en ... t.6 
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Dan de litanieën (of evt. Litie met de opstandings-evangelie-stichier),

en het eerste uur met lezing uit de katechese van de Studiet.

in de Goddelijke liTurGie

basilius-liTurGie

met Typika / zaligsprekingen, enz. [volgens nieuw Grieks gebruik eigen

antifonen, zie imerologion / niet vertaald]

Intocht: Komt laat ons ...  Die opgestaan ...

in plaaTs Van TrisaGion : uW heiliG kruis ..

prokimen Toon 6 ps 27

_ Red, Heer, Uw volk  *  en zegen Uw erfdeel. 

Tot U Heer, heb ik geroepen; 

mijn God blijf niet zwijgen tegen mij. 

aposTelleZinG pericoop 311a hebr 4 : 14-5:6

roeders, nu wij een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is

doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan de

belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen Hogepriester Die

geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Eén Die in alles

op dezelfde wijze als wij verzocht is, maar zonder zonde. Laten wij dan

met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barm-

hartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het
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juiste tijdstip. Want elke hogepriester die uit de mensen wordt genomen,

is ten behoeve van mensen aangesteld met het oog op de dienst van God,

om gaven en offers te brengen vanwege de zonden. Hij kan voluit mede-

lijden hebben met de onwetenden en dwalenden, omdat hij ook zelf met

zwakheid omvangen is. En daarom moet hij, evenals voor het volk, ook

voor zichzelf offeren vanwege de zonden. En niemand neemt die eer

voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen, zoals Aäron.

Zo heeft ook Christus Zichzelf niet de eer gegeven om Hogepriester te

worden, maar Hij Die tot Hem heeft gesproken: 

Gij zijt Mijn Zoon, 

heden heb Ik U verwekt.

Zoals Hij ook op een andere plaats zegt: 

Gij zijt Priester in eeuwigheid, 

volgens de ordening van Melchizedek.  

���

alleluja Toon 2    ps. 73

Gedenk Uw gemeente, die Gij van den beginne af hebt vrijgekocht.  

Toch is God van eeuwigheid onze Koning:  Hij bewerkt verlossing in

het midden der aarde.

eVanGelie mk § 37 mk 8 : 34-9:1

De Heer zei: Zo iemand Mij wil volgen, die verloochene zichzelf, neme

zijn kruis op en volge Mij ...

in plaaTs Van Waarlijk, heT is WaardiG: oVer u, beGenadiGde ..

communieVers

Heer, het licht van Uw aanschijn is een teken over ons. Alleluja.

[volgens nieuw Grieks gebruik  in plaaTs Van Wij hebben heT Ware

lichT heT Tropaar red, heer, uW Volk ..]

In de uren: het kruis vereren we vier dagen: op zondag, dat wil zeg-

gen vandaag, op maandag, op woensdag en op vrijdag; en dan  zingen

we in het eerste uur i.p.v Richt mijn schreden ... Uw heilig kruis. 

De hele week als Kondaak : Nu wordt niet langer ...
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TWeede Vespers

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

(zie appendix); dan de volgende 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

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

vers  Ik vind beschutting onder de dekking van Uw vleugelen.

aposTichen 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:   Wegens al ...

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 ... theotokion  toon 8:
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en de rest van de dienst zoals gewoonlijk op zondagavond
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