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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 toegevoegd.
De vertaling van de Grote Canon is een eigen vertaling uit de Griekse
grondtekst. Deze is deels tot stand gekomen in samenwerking met
vader Alexis Voogd - eeuwige gedachtenis!De oud-testamentische lezingen zijn uit het Griekse Triodion vertaald,
d.w.z. volgens de tekst van de Septuagint.
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Van de

heiliGe

en

GroTe

VeerTiGdaGenTijd
maandaG in de eersTe
meTTen

Week

De eerste maandag wordt iets later geluid, vanwege de vertroosting
van gisteravond. Op deze ochtend geen mesonyktikon. De priester gaat
het altaar binnen, neemt het wierookvat, zegt het wierookgebed, staat
voor het Altaar en wierookt kruisgewijs, dan roept hij de beginzegen:
P Gezegend is onze God, immer nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
L Amen. en dan: Heilige God ... t/m Onze Vader ...
Heer, ontferm U. (12x) en het koninklijk officie
daarna zegt de priester :
P Eer aan de heilige, eenwezenlijke ... Amen.
en de abdis, of door haar aangewezen lezer leest de hexapsalm.
De vredeslitanie. Na de uitroep van de priester zingen we, (in plaats
van God is Heer ...) het Alleluia in de toon van de week met de triadika in dezelfde toon (zie appendix).

psalmlezinGen
Na de psalm-lezingen maken we drie poklonen wanneer de lezer bidt:
Alleluia, alleluia, alleluia, eer aan U o God.
Na de eerste psalm-lezing een kleine litanie*. Daarna zingen we de
kathisma-zangen volgens de toon van de week (zie appendix).
En Lezing uit de H. Efraïm.
* volgens Konstantinopel-typikon wel kleine litanieën na alle psalmlezingen; volgens slavisch typikon niet na de eerste en de tweede, maar
alleen na de derde.
-5-
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Na de tweede psalmlezing: [litanie en] zingen we de kathisma-zang:

Eer... herhalen; Nu en ... theotokion

En weer lezing uit de H. Efraïm.
Na de derde psalmlezing: litanie en zingen we de kathisma-zang:

Eer... herhalen; Nu en ... theotokion:
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Lezing uit het Lausaïkon (Palladius).
Psalm 50 en het gebed: Heer red Uw volk en zegen Uw erfdeel ...

de canons
Nu worden de cantieken gelezen uit het Oude Testament, met de daarbij
gecomponeerde canons.
Volgens de oude traditie* worden aan het eind van elke ode tussen de
laatste cantiek-verzen de troparen van de canons ingevoegd, met daarna
Eer .. triadikon, Nu en ... theotokion, en eventueel toegevoegde troparen
voorafgegaan door Eer aan U, onze God, eer aan U, en tot slot de
katavasia (ofwel eigen, ofwel de irmos van de laatste canon).
Op maandag zingen we de eerste cantiek voluit: We houden 14 verzen
van de cantiek over, en voegen daar irmos en troparen tussen.
We gebruiken in totaal 14 troparen, d.w.z. 6 (inclusief de irmos) uit het
mineon (zonodig herhalen we het eerste tropaar), en dan twee keer 4 troparen van het triodion.
Van de derde t/m zevende ode lezen we alleen de laatste twee verzen van
de cantiek, die we tussen de troparen van de canon van het mineon voegen. Bij de derde en zesde wordt de irmos aan het begin weggelaten,
omdat deze gebruikt wordt als katavasia.
De achtste en negende ode, gaan zoals de eerste.

* Volgens nieuwer Grieks gebruik worden eerst de voorgeschreven
cantieken in hun geheel gelezen, daarna de canon uit het mineon en de
twee canons uit het triodion.
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canTiek (Ex.15, 1-19)

(de canon uit het mineon en dan:)

eersTe ode
heT Triodion- Van jozef -

Toon

2

t.2 Komt volkeren ...

ander Triodion- Van Theodorus
toon en irmos hetzelfde
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Eer aan U, onze God, eer aan U.

Eer aan U, onze God, eer aan U.

tot slot het irmos t. 2

Na de derde ode: kathisma van het mineon; lezing uit het Lausaïkon.
Na de zesde ode: kathisma-martyrikon van de lopende toon
(zie appendix) en lezing van het synaxarion uit het mineon van de dag.
de achTsTe canTiek (het lied van de drie jongelingen)
(canon uit het mineon en dan:)

heT Triodion- Van jozef
t.2 God, Die met de jongelingen der Hebreeen in de vuuroven is neergedaald ...

-9-
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ander Triodion- Van Theodorus
t.2 Bezingen wij de Heer ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

- 10 -
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Loven, zegenen en aanbidden wij de Heer ...
tot slot de irmos t. 2:

we zingen het maGnificaT met het: U, eerbiedwaardiger...
de

canTiek (Lofzang van Zacharias)
(canon uit het mineon en dan:)

neGende

heT

neGende ode
Triodion- Van jozef

t.2 God, het Woord van God ...
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ander Triodion- Van Theodorus
t.2 Laat ons haar verheffen ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

tot slot het irmos t. 2

en het Waarlijk het is waardig ... met een pokloon

phoTaGoGikon

in de toon van de week (zie horologion)

Gelezen lofpsalmen en gelezen doxologie

- 12 -
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aposTichen idiomelon, toon 5

Heer, vervul ons ‘s morgens met Uw barmhartigheid; dan zullen wij juichen en ons verheugen. 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 en op Uw werken, en leid hun kinderen.
en we herhalen: Gekomen is de vastentijd ...

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:

Eer ... Nu en ... theotokion:

Het is goed de Heer te belijden ... Heilige God ... t/m Onze Vader ...
als Apolytikion (theotokion): t.7 - Wij staan in de Tempel uwer heerlijkheid ... Heer, ontferm U. (40x) Eer .. Nu en ... U, eerbiedwaardiger ... Vader zegen in de Naam des Heren.
- 13 -
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P: Hij, Die is ... of: L: Door de gebeden...
L: Amen.
P/Overste: Hemelse Koning, versterk het geloof ...
en het

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

12 kleine buigingen met: God, wees mij zondaar genadig
en onferm U over mij. Dan één pokloon met de herhaling:
Ja, Heer, mijn Koning...
en onmiddellijk (dus zonder wegzending):

eersTe uur
L
Komt, laat ons ... met drie poklonen
De drie vaste psalmen, met drie poklonen bij het alleluia.
Vandaag, en op alle maandagen, geen Kathisma in het eerste uur,
de verzen: In de ochtend ... worden gezongen:
Eer ... Nu en ... Hoe zullen wij u noemen ...
en dan gezongen: Richt mijn schreden ...:
het trisagion en i.p.v. het kondaak wordt gelezen: Bezingen wij onophoudelijk ... (zie vasten-horologion).
Na het U eerbiedwaardiger ... volgt het gebed van de h. Efraïm.
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❖

maandaG

in de

eersTe Week ❖

derde uur
P
L

Gezegend is onze God...
Amen. Heilige God ... t/m Onze Vader ... Heer, ontferm U. (12x)
Komt, laat ons ... met drie poklonen
De drie vaste psalmen, met drie poklonen bij het alleluia.
Kathisma-lezing en de verzen: Heer , die op het derde uur .. (zie vasten-horologion).
Eer ... Nu en ... Moeder Gods, gij zijt de ware wijnstok ...
meteen gevolgd door een lezing uit de Ladder van Johannes Klimakus
Gezegend zij God, de Heer...
het trisagion en i.p.v. het kondaak wordt gelezen:
Gij zijt gezegend... (zie vasten-horologion).
na het U eerbiedwaardiger ... volgt het gebed van de h. Efraïm.

zesde uur
aansluitend aan het derde uur:
L
Komt, laat ons ... met drie poklonen
De drie vaste psalmen, met drie poklonen bij het alleluia.
Kathisma-lezing en de verzen: Gij , Die op de zesde dag .. (zie vastenhorologion).
Eer... Nu en ... Omdat wij geen vrijmoedigheid ...

Tropaar

Van de

profeTie

Eer ... Nu en ... herhalen

- 15 -
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toon 4

lezing uit de profetie van jesaja

ps 1

1: 1-20

isioen van Jesaja, de zoon van Amoz, dat hij heeft gezien over
Juda en Jeruzalem tijdens de regering van Uzzia, Jotam, Achaz
en Jechizkia, koningen van Juda. Hoor, hemel, en luister aarde,
want de HEER heeft gesproken: Ik heb zonen verwekt en grootgebracht,
maar zij hebben Mij verworpen. Een rund kent zijn eigenaar en een ezel
de krib van zijn meester, maar Israël kent Mij niet, en mijn volk begrijpt
Mij niet. Wee, zondige natie, volk beladen met zonden, verdorven
geslacht, wetteloze kinderen. Gij hebt de HEER verlaten en de Heilige
Israëls vertoornd. Waarom wilt gij nog meer geslagen worden, dat gij
voortgaat met wetteloosheid? Het gehele hoofd doet pijn, het gehele hart
heeft verdriet; van de voetzool af tot de schedel is er niets gaaf; er zijn
niets dan wonden, striemen en ontstoken kwetsuren, die niet verzorgd
zijn, noch met olie verzacht, noch verbonden. Uw land is een woestenij;
uw steden zijn met vuur verbrand; uw akker wordt verslonden door
vreemden voor uw ogen, wordt een woestenij, door vreemde volken verwoest. En de dochter Sion zal verlaten worden, als een hut in een wijngaard, als een nachthut in een komkommerveld, als een belegerde stad.
Indien de HEER der heerscharen voor ons geen zaad had overgelaten,
waren wij als Sodom geworden, aan Gomorra gelijk. Hoort het woord
des HEREN, bestuurders van Sodom; sla acht op de wet van onze God,
volk van Gomorra. Waartoe dient Mij de menigte uwer slachtoffers? zegt
de HEER; oververzadigd ben Ik van de brandoffers van rammen en het vet
van lammeren, en aan het bloed van stieren en bokken heb Ik geen beha- 16 -
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gen. Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te verschijnen – wie
heeft deze dingen uit uw handen gevraagd? Gaat niet voort mijn voorhoven plat te treden. Indien gij meeloffers brengt, is het tevergeefs, wierook is Mij een gruwel; uw nieuwemaansdagen en sabbatten en hoogtijdagen verdraag Ik niet: vasten en vrije dagen en uw nieuwemaansdagen
en uw feesten haat Mijn ziel: het is Mij teveel geworden, uw zonden verdraag Ik niet meer, wanneer gij uw handen naar Mij uitstrekt, zal Ik mijn
ogen van u af wenden; en wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, zal Ik
het niet verhoren; uw handen zijn vol bloed. Wast u, en wordt rein, neemt
uw kwade daden van uw ziel weg van voor Mijn ogen; houdt op kwaad
te doen; leert goed te doen, zoekt het recht, helpt wie onrecht lijdt, verschaft recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak van de weduwe. Komt
dan, en laat ons samen erover spreken, zegt de HEER; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood
als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Als gij gewillig zijt en
naar Mij luistert, zult gij het goede van dit land eten; maar als gij weigert
en niet naar Mij wilt luisteren, zal het zwaard u verslinden, want de mond
des HEREN heeft het gesproken.
❖❖❖

TWeede prokimen

toon 7

ps 2

Lezing uit de Ladder van Johannes Klimakus
Heer, laat zonder uitstel ...
- 17 -
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het trisagion en i.p.v. het kondaak wordt gelezen:
Wij vereren Uw vlekkeloze Ikoon ... (zie vasten-horologion).
na het U eerbiedwaardiger ... volgt het gebed van de h. Efraïm.

neGende uur
P
L
P/Abdis
L

Gezegend is onze God...
Amen.
Hemelse Koning ..
Heilige God ... t/m Onze Vader ... Heer, ontferm U. (12x)
Komt, laat ons ... met drie poklonen
De drie vaste psalmen, met drie poklonen bij het alleluia.
Kathisma-lezing en de verzen: Gij, Die op het negende uur .. (zie vasten-horologion).
Eer... Nu en ... Om ons zijt Gij uit de Maagd geboren ...
het trisagion en i.p.v. het kondaak wordt gelezen:
Toen de Rover de Bron des Levens... (zie vasten-horologion).
Heer, ontferm U (40x);
geen: Gij Die te allen tijde ...
Eer .. Nu en ... U eerbiedwaardiger ... Vader zegen ...
P
God wees ons genadig ...
Gebed van de H. Efraïm, met alleen drie poklonen!
Nu volgt het slotgebed (ten onrechte in sommige Griekse boeken overgeslagen): Meester, Heer Jezus Christus ...
Na dit slotgebed volgen onmiddellijk de Zaligsprekingen:

- 18 -
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Typika
De Zaligsprekingen; Het bovenhemels koor... Ik geloof...
Ontbind, scheld kwijt ... Onze Vader...
Kondaak van de Transfiguratie: Op de berg ... etc. (zie vasten horologion). Heer, ontferm U (40x); Gij Die te allen tijde ...
Heer, ontferm U (3x); U, eerbiedwaardiger ...
Vader, zegen in de Naam des Heren.
P
God wees ons barmhartig ...
L
Amen.
We bidden het gebed van de Heilige Efraïm, met 3 poklonen en 12
buigingen; direkt hierna beginnen we de Vespers (zonder liturgie van de
Voorafgewijde Gaven) met Komt, laat ons ...

------- ------- ------- ------- ------Op dagen waarop wel de liturgie van de Voorafgewijde Gaven wordt
gevierd, volgt na het gebed van de H. Efraïm:
L Heilige God ... t/m Onze Vader ... Heer, ontferm U. (12x)
P Alheilige Drie-eenheid, wezensene Kracht...
[P Wijsheid! L Waarlijk het is waardig...
P Alheilige Moeder Gods, red ons ... L U, eerbiedwaardiger ...]
P Eer aan U, o God, eer aan U.
L Eer.. Nu en.. Heer, ontferm U.(3x)
Vader zegen in de Naam des Heren.
P Dat Christus ... Door de gebeden ....
L Amen.
en de Vespers beginnen met : Gezegend is het koninkrijk ...

- 19 -
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Komt laat ons ... en psalm 103. De priester bidt de lichtgebeden.

heer

ik roep

... we zingen 6 stichieren; de 3 prosomia:

en 3 uit het Mineon van de heilige van de dag, met het theotokion.
Na het Vreugdevol Licht ..
- 20 -
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toon 3

ps. 3

lezinG uiT Genesis (1, 1-13)

I

n het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was
onzichtbaar en vormloos, en duisternis lag op de afgrond, en de Geest
Gods zweefde over de wateren. En God zei: Er zij licht; en er was
licht. En God zag het licht, dat het goed was, en God scheidde het licht
van de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde Hij nacht. En het werd avond en het werd morgen: dag één. En God
zei: Er zij een gewelf in het midden van het water, en dit make scheiding
tussen water en water. En God maakte het gewelf en Hij scheidde het
water dat onder het gewelf was, van het water dat boven het gewelf was.
En God noemde het gewelf hemel. En God zag dat het goed was: En het
werd avond en het werd morgen: de tweede dag. En God zei: Dat de
wateren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het droge te voorschijn kome; en zo gebeurde het. De wateren onder de hemel vloeiden
samen op één plaats en het droge kwam te voorschijn. En God noemde
het droge aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën. En
God zag, dat het goed was. En God zei: Dat de aarde jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, elk naar zijn soort en vorm, vruchtbomen,
die vruchten voortbrengen, welke zaad bevatten elk naar zijn soort op de
aarde; en zo gebeurde het. En de aarde bracht jong groen voort, zaadgevend gewas, elk naar zijn soort en vorm, en vruchtbomen, die vruchten
voortbrengen, welke zaad bevatten elk naar hun soort op de aarde. En
God zag, dat het goed was. En het werd avond en het werd morgen: de
derde dag.
❖❖❖
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toon 5

ps. 4

uiT de spreuken (1, 1-20)

D

e Spreuken van Salomo, de zoon van David, die koning was in
Israël, om wijsheid en onderricht te leren, om verstandige woorden te verstaan: om wendingen van woorden op te nemen, en
waarachtige rechtvaardigheid te doorgronden en oprecht oordeel: om de
onervarenen schranderheid te geven, en de jongeling inzicht en begrip.
Want een wijze die hiernaar luistert zal wijzer worden, en een verstandige zal leiding verwerven: hij zal gelijkenissen begrijpen en duistere
woorden en gezegden van wijzen en raadselen.
De vreze des HEREN is het begin der wijsheid:
er is goed inzicht bij allen die deze uitoefenen.
Vroomheid voor God is het begin van inzicht;
de goddelozen verachten wijsheid en onderricht.
Hoor, mijn zoon, de wetten van uw vader
en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;
want gij zult een liefelijke krans voor uw hoofd ontvangen,
een gouden ketting om uw hals.
Mijn zoon, laten goddelozen u niet verleiden,
bewillig niet;
- 22 -
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indien zij u vragen, zeggend: Ga met ons mee, heb deel aan bloed,
laten wij een rechtvaardige onrechtvaardig in de aarde verbergen,
laten wij hem levend verslinden, zoals de Hades,
en laten wij zijn gedachtenis van de aarde wegnemen;
zijn rijke bezit zullen wij grijpen;
we zullen onze huizen met buit vullen;
werp jouw lot in ons midden,
laten we allen één gemeenschappelijke beurs hebben,
en laat er één buidel zijn.
Mijn zoon, ga niet met hen op weg;
weerhoud uw voet van hun paden;
want hun voeten snellen naar het kwaad,
en zij haasten zich om bloed te vergieten.
Want niet tevergeefs worden netten uitgespannen voor vogels.
Zij die zelf deelnemen aan moord, vergaren kwaad voor zichzelf.
Slecht is de ondergang van mannen die de wet overtreden.
Zo zijn de wegen van allen die wetteloosheid bedrijven;
want in goddeloosheid nemen zij hun eigen ziel weg.
De wijsheid wordt bezongen in de straten,
op de pleinen heeft zij vrijmoedigheid.
❖❖❖

Na de lezing onmiddellijk het Acht ons waardig, Heer ... met drie kleine buigingen. Vragende litanie.
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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 meesteres, zo zien onze ogen naar de Heer onze God, totdat Hij zich over ons ontfermt.

en we herhalen het idiomelon:

Laat 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 ... Nu en ... theotokion:

- 24 -
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Het Nu laat gij ... dan het Heilige God ... met drie kleine buigingen etc.
en dan de vasten-troparen (met poklonen): Moeder Gods en Maagd verheug U ... (zie vasten-horologion).
Heer, ontferm U (40x) Eer .. Nu en ... U eerbiedwaardiger ...
Vader, zegen in de Naam des Heren.
P Hij Die is ... of: L. Door de gebeden... L Amen.
De priester of abdis: Hemelse Koning versterk het geloof ...
Gebed van de Heilige Efrem de Syriër: Heer en Meester ...
met 3 poklonen en 12 kleine buigingen .
[Heilige God t/m Onze Vader ...; wordt meestal weggelaten]
Heer, ontferm U. (12x)
P Alheilige Drie-eenheid, wezensene kracht ...
De Naam des Heren ... 3x met kleine buigingen. Eer .. Nu en ...
ps.33 - Ik wil de Heer zegenen te allen tijde ...(er is antidoron voor
degenen die nuchter zijn) en als we aan tafel gaan, dan ook: ps. 144 Ik wil U verheffen, mijn God en Koning ... .
[Dan gaan we naar de narthex*, onder het zingen van de stichier van
de patroonheilige Eer.. Nu en.. theotokion. De priester zegt de gebruikelijke gebeden, en herdenkt de overledenen en doet de wegzending .]

* uit het typikon van het Sabbasklooster, waar bij de relieken in de
narthex gebeden wordt, ook voor de overleden stichters en broeders.
- 25 -
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GroTe compleTen
Deze avond worden de Grote Completen gebeden met een kwart van de
Grote Canon van de H. Andreas van Kreta.
Volgens oud kloostergebruik beginnen dan de Completen met
ps. 69, hierna volgt de Grote Canon en daarna volgen de
Grote Completen vanaf het begin.
Volgens Grieks nieuwer gebruik wordt de canon halverwege
de Completen gezongen, dat wil zeggen op de plaats waar op
andere dagen een of meer canons gelezen worden: ná de
doxologie.
In Griekenland wordt de canon helemaal gezongen, dat wil
zeggen:afwisselend zingen het rechter- en linkerkoor de
irmen en de troparen. Is dit te vermoeiend, dan worden ook
stukken gelezen door een Lezer.
Bij ieder tropaar lezen we: Ontferm U over mij, o God, ontferm U over mij en maken we 3 buigingen.
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GroTe canon Van andreas Van kreTa
1e ode

1.

Hoe zal ik beginnen de werken van mijn armzalig leven te bewenen? Hoe zal ik een begin maken, Christus, met deze klaagzang?
Schenk mij toch, Barmhartige, vergeving van mijn zonden.
(Ef 1:7)

2.

Kom, ongelukkige ziel, in uw lichaam:
belijd uw zonden aan de Schepper van het heelal.
Onthoud u voortaan van uw vroegere redeloosheid,
en breng aan God tranen van berouw.

3.

Adam, de eerstgeschapene,
heb ik voorbijgestreefd in zijn overtreding,
en toen bemerkte ik dat ik van God ontbloot ben,
en van het eeuwig Koninkrijk en haar genietingen,
door mijn zonden. (Gen 3:7)

4.

Wee mij, ongelukkige ziel!
Waarom hebt gij uzelf gelijk gemaakt aan de eerste Eva?
Want gij keek met begeerte en ge werd bitter gewond.
Gij raakte de boom aan
en proefde onbezonnen van de bedrieglijke vrucht. (Gen 3)

5.

In plaats van de zichtbare Eva
is een zinnebeeldige Eva in mij opgestaan:
de hartstochtelijke gedachte in mijn vlees.
Deze toont mij het zoete genot
maar laat mij steeds proeven van het bittere voedsel. (Gen 3:7)
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Terecht werd Adam uit Eden weggejaagd, Verlosser,
omdat hij Uw éne gebod niet onderhouden had;
hoe zal het mij dan vergaan,
die voortdurend Uw levenbrengende woorden verwerp?
(Gen 3:24)

Bovenwezenlijke Drievuldigheid,
Die in Eenheid aanbeden wordt,
neem de zware keten van de zonde van mij weg
en schenk mij tranen van berouw, Barmhartige.

Moeder Gods, hoop en bescherming van hen die u bezingen,
neem de zware keten van de zonde van mij weg,
en neem mij aan nu ik berouw heb, reine Vrouwe.
2e ode

1.

Hoor hemel, en ik zal spreken,
luister aarde naar de stem die zich tot God bekeert
en Hem in hymnen bezingt. (Deut 32:1)

2.

Sla acht op mij, God mijn Heiland, met Uw genadige blik,
en aanvaard mijn vurige schuldbelijdenis.

3.

Gezondigd heb ik meer dan alle mensen:
Ik alleen heb tegen U gezondigd:
Maar heb medelijden als God, o Verlosser, met Uw schepsel.
(Lk 13:4; Ps 50:6)

20.

- 28 -
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4.

Ik ben omgeven door de storm van mijn ondeugden,
barmhartige Heer,
maar strek Uw hand ook naar mij uit, zoals naar Petrus. (Mt
14:22-33)

15.

Bevlekt heb ik het gewaad van mijn lichaam,
en ik besmeurde in mij Uw ikoon en Uw gelijkenis.

6.

De schoonheid van mijn ziel heb ik ontluisterd
door de hartstochtelijke lusten,
en heel mijn geest heb ik geheel in het slijk gesleurd.

7.

Ik verscheurde mijn eerste gewaad,
dat de Schepper mij in het begin geweven had
en nu lig ik naakt ter aarde. (Gen 3: 7)

8.

Ik ben bekleed met het gescheurde gewaad,
dat de slang door haar raad voor mij geweven heeft,
en nu schaam ik mij.

5.

De tranen van de overspelige stort ook ik voor U, Medelijdende,
wees mij genadig, Verlosser, in Uw barmhartigheid. (Lk 7:36-50)

9.

Ik bekeek de schoonheid van de boom,
en mijn geest werd bedrogen:
en daarom lig ik nu naakt ter aarde en ik schaam mij. (Gen 3:6-7)

10.

Op mijn rug timmerden al de aanvoerders van het kwaad,
steeds langer duurde hun wetteloosheid tegen mij. (Ps 128:3)

Ik bezing U als één God van het heelal in drie Personen:
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Ongerepte Moeder Gods en Maagd, alleen albezongene,
smeek dringend dat wij mogen worden gered.

- 29 -

❖

Triodion ❖
3e ode

2x
1.

Vuur van de Heer heeft de Heer eens doen regenen,
toen Hij het land van Sodom verbrandde. (Gen 19:24)

2.

Red u op de berg, mijn ziel, zoals Lot;
breng u tijdig in veiligheid in Soar. (Gen 19:17-23)

3.

Vlucht voor de brand, mijn ziel,
vlucht voor de vuurgloed van Sodom,
vlucht voor het verderf van het goddelijk vuur.

5.

Alleen ik heb tegen U gezondigd,
meer dan alle anderen heb ik gezondigd:
Christus onze Heiland, veracht mij niet.

6.

Gij zijt de Goede Herder, zoek mij uw verloren schaap
en veracht mij niet. (Joh 10:1; Lk 15:4)

7.

Gij zijt de zoete Jezus, Gij zijt mijn Schepper:
in U, o Heiland, zal ik gerechtvaardigd worden.

4.

Voor U belijd ik, o Heiland: Ik heb gezondigd,
tegen U heb ik gezondigd:
maar ontbind en vergeef mij, o Barmhartige.

O Drievuldigheid en Eenheid, God,
red ons van dwaling, verzoekingen en moeilijke omstandigheden.
Verheug u schoot, die God ontvangen hebt:
Verheug u, troon des Heren:
Verheug u, Moeder van ons leven.
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4e ode

1.

Versmaad Uw werken niet, rechtvaardige Rechter,
veracht Uw schepsel niet:
ook al heb juist ik als mens meer gezondigd dan alle mensen,
Menslievende.
Maar Gij hebt als Heer van het heelal de macht
om zonden te vergeven. (Mt 9:6; Mk 2:10)

2.

Het einde nadert, o ziel, het nadert en ge maakt u niet bezorgd,
ge bereidt u er niet op voor! De tijd dringt: sta op.
De Rechter staat vlak voor de poorten.
Als een droom, als een bloem, gaat de tijd van ons leven voorbij.
Waarom zijn we tevergeefs bezorgd?
(Mt 24:33; Ps 38:7; Ps 102:15)

3.

Kom tot uzelf, mijn ziel:
overdenk de daden die ge verricht hebt,
en stel ze u voor ogen en laat uw tranen lopen:
zeg openlijk uw daden en uw gedachten aan Christus,
om gerechtvaardigd te worden. (Jes 43:26)

4.

Er bestaat in dit leven geen zonde,
noch slechte daad, noch boosheid, o Heiland,
die ik niet bedreven heb in gedachten, woorden en voornemens.
Zowel in overtuiging en bedoelingen als in daden
heb ik gezondigd, als nooit iemand anders.

5.

Daarom ben ik dan ook geoordeeld,
daarom ben ik dan ook veroordeeld,
ik ongelukkige, door mijn eigen geweten,
dat mij meer kwelt dan niets ter wereld.
Mijn Rechter, mijn Verlosser, Die mij kent, spaar,
bevrijd en red Uw dienaar.
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6.

De ladder die Jacob, de grote Aartsvader,
eertijds gezien heeft, mijn ziel,
is een zinnebeeld van de vooruitgang in daden,
waarmee samengaat het opstijgen der kennis.
Indien gij dus wilt leven met daden, kennis en beschouwing,
wordt dan een nieuw mens. (Gen 31)

7.

In armoede duldde de Aartsvader Jacob de hitte van de dag,
hij verdroeg de vrieskoude van de nacht,
en dagelijks moest hij verloren vee vergoeden
bij het weiden van zijn kudde,
en hij moest vechten en zwoegen
om zijn beide vrouwen te kunnen verkrijgen. (Gen 31:39-40)

8.

De beide vrouwen betekenen voor mij
de daden en het schouwend kennen:
Lea de daden, omdat ze rijk is aan kinderen,
Rachel is de kennis, die hij met zoveel moeite verwierf.
Want zonder inspanning, mijn ziel,
kan noch het doen noch het schouwen worden volbracht.
(Gen 29:31-35; 30:1)

Ondeelbaar in wezen, onvermengbaar wat de Personen betreft,
zo belijd ik U,
de drievoudige éne Godheid, met één Koningschap en één Troon:
tot U roep ik het grote Lied,
dat in de hoge steeds driemaal gezongen wordt.
(Jes :6:3; Opb 4:8)

Gij baart en zijt Maagd,
en blijft van nature Maagd onder beide omstandigheden:
Hij Die geboren is hernieuwt de wetten der natuur,
en de schoot baart zonder weeën.
Immers, wanneer God het wil
wordt de orde der natuur overwonnen:
Want Hij doet alles wat Hij besluit.
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5e ode

1.

Voortdurend heb ik mijn leven doorgebracht in de nacht;
want donker en vol diepe duisternis
is voor mij de nacht der zonde:
maar maak mij, Verlosser, tot een kind van de dag. (1 Thes 5:5)

2.

Ruben heb ik, ongelukkige, nagevolgd,
want verboden en wetteloze plannen heb ik ten uitvoer gebracht,
tegen God de Allerhoogste,
toen ik mijn rustbed onteerde, zoals hij dat van zijn vader.
(Gen 35:22; 49:4)

3.

Aan U belijd ik het, Christus Koning:
Ik heb gezondigd, gezondigd zoals vroeger de broers van Jozef,
die de vrucht van de onschuld en van de kuisheid verkochten.
(Gen 37: 12-36)

4.

Door zijn eigen broeders werd de rechtvaardige ziel,
de lieflijke Jozef, overgeleverd en als slaaf verkocht,
als voorafbeelding van de Heer:
En gij, ziel, hebt uzelf geheel verkocht aan uw slechte neigingen.
(Gen 37:12-36)

5.

Volg de rechtvaardige Jozef na met zijn kuise geest,
ongelukkige en onstandvastige ziel,
geef niet toe aan de losbandigheid,
gij die steeds de wet overtreedt met uw redeloze begeerten.
(Gen 39:1-23)

6.

In de put moest Jozef eens verblijven, Meester en Heer,
om een voorafbeelding te geven
van Uw Begrafenis en Uw Opstanding.
Maar ik, wat zou ik ooit kunnen doen voor U? (Gen 37: 12-36)
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U, Drievuldigheid, verheerlijken wij, de éne God: Heilig, Heilig,
Heilig, zijt Gij, Vader, Zoon en Geest: enkelvoudig Wezen, altijd
aanbeden Eenheid.

Ongerepte Moeder-Maagd, die het huwelijk niet gekend hebt,
uit u heeft God Zich met mijn lichaam bekleed.
Hij, Die de eeuwigheid geschapen heeft,
verenigde Zichzelf met de natuur der mensen.
6e ode

1.

De tranen van mijn ogen,
en de verzuchtingen uit het diepst van mijn hart, o Heiland,
draag ik U op met oprechtheid, en mijn hart roept:
God, tegen U heb ik gezondigd, wees mij genadig! (Lk 18:13)

2.

Gij zijt van Uw Heer afgeweken, mijn ziel,
zoals Dathan en Abiram;
maar roep uit heel uw hart: spaar mij!,
opdat de aarde niet opensplijte en u bedekke. (Num 16:1-34)

3.

Gij zijt als het weerspannige rund,
en gij lijkt op Efraïm, mijn ziel,
maar red uw leven zoals de gazelle uit de strikken,
en verschaf u vleugels met uw daden,
geestelijke inspanning en beschouwing. (Hos 4:16; Spr 6:5)

4.

De hand van Mozes, mijn ziel, kan ons ervan overtuigen,
hoe God een melaats leven blank en rein kan maken;
en wanhoop niet aan uzelf, ook al zijt gij melaats geworden.
(Ex 4:6-7)
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Voor ons heeft uw schoot God gebaard, in onze gestalte.
Smeek tot Hem, als Schepper van het heelal, o Moeder Gods,
opdat wij gerechtvaardigd mogen worden, omwille van uw voorbeden.
kondaak toon 6

7e ode

1.

Ik heb gezondigd, Uw wet overtreden en verworpen!
Ik verviel van de ene in de andere zonde,
en aan mijn kwetsuren voegde ik wonden toe.
Maar Gijzelf, ontferm U over mij, als Barmhartige,
o God onzer Vaderen. (Gen 4:23)

2.

De verborgenheden van mijn hart,
heb ik aan U, mijn Rechter, beleden:
zie mijn nederigheid en zie mijn droefheid,
en sla nu acht op mijn geding.
En Gijzelf, ontferm U over mij, als Barmhartige,
o God onzer vaderen. (Ps 18:13)

3.

Toen Saul eens de ezelinnen van zijn vader verloren had,
mijn ziel,
vond hij als bij toeval het koningschap
dat hem aangekondigd werd.
Maar gij, zie dus toe, dat gij niet ongemerkt
uw dierlijke begeerten verkiest boven Christus'
(I Sam 9:3; 10:1-2)
Koninkrijk.
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4.

David was de voorvader van God,
hoewel hij tweevoudig gezondigd had, mijn ziel:
want hij werd doorboord door de pijl van overspel,
en getroffen door de lans van de doodstraf.
Maar gij lijdt aan ergere gebreken:
aan de slechte neigingen van uw wil. (II Sam 11:2-17)

5.

David voegde eens zonde bij zonde,
want hij besloot zijn overspel met moord,
maar hij toonde onmiddellijk dubbel berouw.
Maar gij, mijn ziel, hebt slechter gehandeld,
zonder aan God spijt te betuigen. (II Sam 12:13)

6. David schreef een lied
dat hij, als een ikoon van zijn berouw, bekend maakte
waarin hij zijn daad veroordeelt, roepend:
Ontferm U over mij, want tegen U alleen heb ik gezondigd,
God van het heelal: Reinig mij. (Ps 50:3,6,11)

Enkelvoudige, ondeelbare, Wezenséne Drievuldigheid,
Heilige Eenheid, Lichten en Licht, Heilige Drie en één Heilige:
zo wordt de drievuldige God bezongen.
Bezing en verheerlijk, o ziel, het Leven en de Levens, de God
van het heelal.

U bezingen wij, u zegenen wij, u vereren wij, Moeder Gods.
Want van de onscheidbare Drievuldigheid
hebt gij de éne Zoon en God gebaard,
en gij hebt voor de aardbewoners de hemelen geopend.
8e ode
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1.

Ontferm U over mij die gezondigd heb, o Heiland:
wek mijn geest op tot inkeer, aanvaard mij nu ik berouw heb,
heb medelijden met mij nu ik roep:
Tegen U alleen heb ik gezondigd, ik heb Uw wet overtreden,
ontferm U over mij.

2.

Nadat Elia als een wagenmenner
de wagen der deugd beklommen had,
werd hij daardoor hoog boven het aardse gevoerd,
en steeg hij op naar de hemel.
Denk na, mijn ziel, over deze opgang. (II Kon 2:11)

4.

Toen Elisa eertijds de mantel van Elia ontving,
kreeg hij dubbele genade van de Heer:
Maar gij mijn ziel, hebt geen deel aan die genade
door uw teugelloosheid. (II Kon 2:9,13)

3.

De stroom van de Jordaan
bleef stroomopwaarts en stroomafwaarts stilstaan
door de mantel van Elia, omwille van Elisa.
Maar gij, mijn ziel, hebt geen deel aan die genade
door uw teugelloosheid. (II Kon 2:14)

5.

Met een goed hart heeft de Sunamitische
eertijds de rechtvaardige Elisa gastvrijheid verleend, mijn ziel:
maar gij hebt geen vreemdeling noch reiziger
in uw huis binnengehaald.
Daarom zult ge jammerend buitengeworpen worden
uit de bruiloftszaal. (II Kon 4:8; Mt 22:1-14)

6.

Wel hebt gij tijdens heel uw leven
de slechte hebzucht van Gehazi nagevolgd, mijn ziel:
Ontdoe u van zijn geldzucht, al is het in uw ouderdom,
ontvlucht het vuur van de hel,
door een einde te maken aan uw hartstochten. (II Kon 5:1-27)
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Beginloze Vader, medebeginloze Zoon,
goede Trooster en rechte Geest,
Gij Vader, Die het Woord Gods verwekt hebt.
Gij, Woord van de beginloze Vader,
Gij, levende en scheppende Geest,
Drievuldigheid en Enkelvoudigheid: Ontferm U over mij.
Zoals een kleed dat in purper geverfd wordt, Ongerepte,
zo werd de geestelijke purperen mantel,
het lichaam van Emmanuel,
in uw schoot samengeweven.
Daarom vereren wij u in waarheid als de Moeder Gods.
9e ode

1.

Het verstand is gewond, het lichaam verslapt,
de geest is ziek, de rede verzwakt,
het leven sterft weg, het einde staat voor de deur:
en daarom, mijn ongelukkige ziel, wat zult ge dan doen,
wanneer de Rechter zal komen om al het uwe te onderzoeken?

2.

Mozes' beschrijving van het ontstaan van de wereld
heb ik u getoond, mijn ziel, en daaruit iedere tekst
die voor u de rechtvaardigen en onrechtvaardigen beschrijft:
Van hen hebt gij, o ziel, de laatsten en niet de eersten nagevolgd,
en zo zondigde gij tegen God.

3.

Maar voor u was de wet krachteloos,
het Evangelie heeft geen uitwerking,
heel de Schrift hebt gij veronachtzaamd.
Zonder kracht waren de Profeten
en ieder woord van rechtvaardigen.
Uw wonden zijn talrijk geworden, o ziel,
en gij hebt geen arts om u te genezen.
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4.

Nu laat ik u voorbeelden zien uit het Nieuwe Testament,
mijn ziel, die u tot berouw zullen brengen.
Volg dan de rechtvaardigen na, keer u af van de zondaars,
en verzoen u met Christus
door gebeden en vasten, kuisheid en ernst.

6.

Christus is Mens geworden,
om rovers en ontuchtigen op te roepen tot inkeer:
Mijn ziel, bekeer u, reeds is de deur van het Koninkrijk geopend
en vóór anderen zijn het Farizeeën, tollenaars en overspeligen,
die zich bekeerd hebben, die het met geweld veroveren.
(Mt 9:13; 11:12; 21:31)

5.

Christus is een Kind geworden,
om in het vlees met mij verenigd te zijn.
Vrijwillig heeft Hij alles volbracht
wat tot de menselijke natuur behoort, behalve de zonde:
zo toonde Hij u, o ziel,
een voorbeeld en een ikoon van zelfvernedering. (Hebr 4:15)

7.

Christus heeft de Wijzen verlost, de herders bijeengeroepen,
de schare der pasgeborenen tot martelaren gemaakt,
de oude Simeon en Anna, de bejaarde weduwe,
heeft Hij verheerlijkt:
van hen hebt gij, mijn ziel, noch hun daden,
noch hun levenswijze nagestreefd.
Maar wee u, wanneer gij geoordeeld zult worden.
(Mt 2:12,16; Lk 2:9-12, 25-38)

8.

Nadat de Heer veertig dagen gevast had in de woestijn
kreeg Hij honger,
en toonde zo Zijn menselijke natuur.
Ziel, geef de moed niet op:
wanneer de Vijand u aanvalt, jaag hem dan van u weg
door gebeden en vasten. (Mt 4:2; 17:21)
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Laat ons de Vader verheerlijken, de Zoon hoog verheffen,
de goddelijke Geest gelovig aanbidden,
de onscheidbare Drievuldigheid,
de Eenheid in wezen, als Licht en Lichten,
en als Leven en Levens,
Die de einden der aarde leven schenkt en verlicht.

Bescherm uw kerk, Alreine, die God gebaard hebt,
want door u heerst zij gelovig, door u is zij sterk,
door u overwint zij,
wendt zij iedere verzoeking af, vernietigt zij de vijanden
en bestuurt zij haar gelovigen.

Eerbiedwaardige Andreas, welzalige Vader, Herder van Kreta,
houd niet op te bidden voor ons die u bezingen:
opdat wij, die altijd uw gedachtenis vieren,
bevrijd worden van iedere toorn, droefheid en bederf,
en verlost worden van onze zonden.
Nu zingen beide koren, als slot de irmos :

En we vervolgen de Grote Completen.
Aan het eind van de dienst wordt volgens nieuwer gebruik
een evangelie-lezing toegevoegd: Lk § 105b Lk 21, 8-36
De Heer zei: Ziet toe, dat gij niet misleid wordt ..
zie priester-evangelie-boek : Ma Eerste Week Grote Vasten.
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