❖

Maandag

in de

Vijfde

week ❖

Metten
Na de hexapsalm en de triadika van de toon:

PsalM-lezingen n.b. deze week lezen we de psalmen volgens
een andere orde dan de vorige weken.
Na de eerste psalmlezing zingen we de kathisma-zangen volgens de
toon van de week (zie appendix).
Na de tweede psalmlezing zingen we het kathisma-zang:

theotokion:

Na de derde psalmlezing zingen we het kathisma-zang:
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❖

triodion ❖

theotokion:

Psalm 50

de Canons
we lezen eerst de canon uit het mineon, en dan van het triodion:
de eerste Cantiek (Het Lied van Mozes - Ex.15, 1-19)
(de canon uit het mineon en dan:)

Het

eerste ode
triodion- Van jozef - toon 3

irmos: Hij Die eens de wateren ...
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ander triodion- Van tHeodorus -

toon

7

irmos t. 7 Laat ons een zegehymne zingen...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

irmos t. 7

de aCHtste Cantiek (het lied van de drie jongelingen; Dan.3. 57-88)
(canon uit het mineon en dan:)

Het triodion
t.3 De vuuroven van Babylon ...
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❖

triodion ❖

ander triodion
t.7 Hem Die de cherubijnen ...

Zegenen wij de vader, de Zoon en de Heilige Geest, de Heer.

Nu en altijd ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Loven, zegenen ...

irmos t. 7

we zingen het MagnifiCat met het: U, eerbiedwaardiger...
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❖

de
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negende

in de Vijfde

week ❖

Cantiek (Lofzang van Zacharias)

(canon uit het mineon en dan:)

negende

ode

- Het triodion

irmos t.3 Nieuw is het wonder ...

ander triodion
irmos t.7 Laat ons zoals passend is ...
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❖

triodion ❖

Eer aan U, onze God, eer aan U.

irmos t. 7

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

PHotagogikon

in de toon van de week (zie horologion)

Gelezen lofpsalmen en gelezen doxologie

aPostiCHen idiomelon, toon 8

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, op Uw werken, en leid hun kinderen.

en we herhalen: Ik ben in handen ...
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.
- 164 -

❖

Maandag

in de Vijfde

week ❖

martyrikon:

Eer ... Nu en ... theotokion :
t.8
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❖

in
troPaar

Van de

Het

triodion ❖

zesde uur

Profetie

Eer ... Nu en ... herhalen

ProkiMen

toon 8

ps 83

lezing uit de profetie van jesaja 37,33-38,6

Z

o spreekt de HEEr over de koning van Assyrië: Hij zal deze stad
niet binnenkomen, daar geen pijl in schieten, haar met geen schild
tegemoetkomen, en tegen haar geen belegeringsdam opwerpen.
Langs de weg waarover hij gekomen is, zal hij terugkeren, maar deze
stad zal hij niet binnenkomen. Zo spreekt de HEEr: Want Ik zal deze stad
beschermen en haar verlossen, omwille van Mijzelf en omwille van
David, Mijn dienaar. Toen trok de engel van de HEEr ten strijde en sloeg
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❖
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in het legerkamp van de Assyriërs honderdvijfentachtigduizend man
neer. De volgende morgen vroeg vonden zij alle dode lichamen. Daarop
brak Sanherib, de koning van Assyrië, op. Hij trok weg en hij verbleef in
Ninevé. Het gebeurde nu, toen hij zich in het huis van Nisroch, zijn god,
neerboog, dat zijn zonen, Adrammelech en Sarezer, hem met het zwaard
doodden. Zij ontkwamen naar het land Armenië, en zijn zoon, EsarHaddon, werd koning in zijn plaats. In die dagen werd Hizkia ziek, tot
stervens toe. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, bij hem
en zei tegen hem: Zo zegt de HEEr: regel de zaken van uw huis, want u
zult sterven en niet leven. Daarop keerde Hizkia zijn gezicht om naar de
muur en bad tot de HEEr en zei: HEEr, bedenk toch dat ik in trouw en
met een oprecht hart voor Uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb
wat goed is in Uw ogen. En Hizkia huilde luid snikkend. Toen kwam het
woord van de HEEr tot Jesaja: Ga tegen Hizkia zeggen: Zo zegt de HEEr,
de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, Ik heb uw tranen
gezien. Zie, Ik zal vijftien jaar aan uw levensdagen toevoegen, en Ik zal
u uit de hand van de koning van de Assyriërs redden, evenals deze stad;
Ik zal deze stad beschermen.
❖❖❖

tweede ProkiMen

toon 8

ps 84
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❖

triodion ❖

VesPers Van MaandagaVond
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 ..
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toon 4

ps. 85

lezing uit genesis 13,12-18

bram ging wonen in het land Kanaän; en Lot ging wonen in de
steden in de vlakte en zette zijn tenten op tot bij Sodom. De mannen van Sodom waren echter slecht en grote zondaars tegenover
de HEEr. En de HEEr zei tegen Abram, nadat Lot zich van hem afgescheiden had: Sla toch uw ogen op en kijk vanaf de plaats waar gij nu
zijt, naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Want al het
land dat gij ziet, zal Ik voor eeuwig aan u en uw nageslacht geven. En Ik
zal uw nageslacht maken als het zand van de aarde; als iemand het zand
van de aarde zou kunnen tellen, dan zou ook uw nageslacht geteld kunnen worden. Sta op, ga het land door in zijn lengte en in zijn breedte,
want Ik zal het u geven. En Abram zette zijn tenten op en ging bij de eik
van Mamre wonen, die bij Hebron was, en hij bouwde daar een altaar
voor de HEEr.
❖❖❖

ProkiMen

toon 4

ps. 86
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❖

lezing uit

triodion ❖

de sPreuken

14,27-15,4

D

e vreze des HErEN is een bron van leven
om de strikken van de dood te ontwijken.

In een talrijk volk ligt de glorie van een koning,
maar in gebrek aan volk ligt de ondergang van een machthebber.
Een lankmoedig man heeft veel inzicht,
maar wie snel kwaad wordt, is uiterst onverstandig.
Een zachtmoedige man is een geneesheer voor het hart,
een overgevoelig hart maakt beenderen rot.
Wie een geringe belastert, smaadt diens Maker,
maar wie zich over een arme ontfermt, eert Hem.
Een goddeloze wordt weggedreven door zijn eigen kwaad,
wie vertrouwt in zijn eigen oprechtheid, is rechtvaardig.
Wijsheid rust in het hart van de verstandige,
maar in het binnenste van onverstandigen is zij niet te vinden.
Gerechtigheid verhoogt een volk,
maar zonden maken het aanzien van de stammen gering.
De koning heeft een welgevallen aan een verstandige dienaar,
want door diens gevatheid vermijdt hij oneer.
Woede richt zelfs wijzen te gronde,
maar een bescheiden antwoord wendt toorn af.
De tong van wijzen weet wat goed is,
maar de mond van onverstandigen verkondigt wat slecht is.
De ogen van de HEEr zijn op elke plaats:
ze slaan slechte en goede mensen gade.
Een genezende tong is een boom des levens,
wie zijn tong bewaakt, zal vervuld worden van de geest.
❖❖❖
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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 een ander idiomelon:

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:
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❖

triodion ❖

Eer ... Nu en ... theotokion

- - - oOOOo - - -
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