❖

DinsDag

in De

VijfDe

week ❖

Metten
Na de hexapsalm en de triadika van de toon:

PsalM-lezingen 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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theotokion:

De Canons
we lezen eerst de canon uit het mineon, en dan van het triodion:
De tweeDe Cantiek (Hoort, hemelen ... Deut 32, 1-44- )
Het
Irmos t. 3
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anDer trioDion
irmos t.2 Aanschouwt, gij volkeren ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

irmos t. 2

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

Het trioDion
t.3 God Die onophoudelijk ...
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anDer trioDion
t.2 Laat ons de Heer bezingen ...

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

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Loven, zegenen en aanbidden wij de Heer ... irmos t. 2 :
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t. 2

De

negenDe

Cantiek (Lofzang van Zacharias)

(canon uit het mineon en dan:)

negenDe

oDe

- Het trioDion

irmos t.3 Gij braambos dat niet werd verteerd ...

anDer trioDion
irmos t.2 Gelovig verheffen wij haar ...
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Eer aan U, onze God, eer aan U.

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

aPostiCHen idiomelon, toon 7

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: Heer, zie neer ...
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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:
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❖

in
troPaar

Van

trioDion ❖

Het zesDe
De Profetie

UUr

Eer ... Nu en ... herhalen

ProkiMen

toon 6

ps 87

lezing uit de profetie van jesaja 40,18-31

Z

o spreekt de Heer: met wie zoudt gij de HEEr willen vergelijken,
of welke vergelijking zoudt gij op Hem willen toepassen? Maakt
de vakman soms niet een beeld, of smelt de goudsmid soms geen
goud, en vergult het? En maakt hij er geen beeld van? Een timmerman
zoekt hout uit dat niet wegrot, en hij kijkt kundig hoe hij zijn beeld
opricht, zodat het niet wankelt. Weet gij het niet? Hoort gij het niet? Is
het u vanaf het begin niet bekend gemaakt? Kent gij de grondvesten van
de aarde niet? Degene Die de omtrek van de aarde samenhoudt, waarvan
de bewoners als sprinkhanen zijn: Degene Die de hemel heeft gemaakt
als een gewelf en deze uitspant als een tent om in te wonen; Die vorsten
laat heersen als niets, Die de aarde maakt tot niets. Want zij zullen niet
planten, noch zaaien, noch wortelen in de aarde. Hij blaast over hen, en
zij verwelken, en een windvlaag neemt hen weg als droge takjes. Dus
waarmee zoudt gij Mij dan willen vergelijken, en zal Ik verheven worden? De Heilige sprak: Sla uw ogen op naar de hoogte, en zie Wie al deze
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dingen geschapen heeft. Hij Die Zijn wereld voltallig tevoorschijn
brengt, allen roept bij naam: van Zijn grote glorie en Zijn machtige
kracht, is niets voor u verborgen. Want waarom zegt gij, Jakob, en sprak
gij, Israël: Mijn weg is voor God verborgen en mijn God heeft het oordeel over mij weggenomen en heeft Zich verwijderd. En nu, weet gij het
niet? Hebt gij het niet gehoord? De eeuwige God, de God Die de einden
der aarde geschapen heeft, krijgt geen honger en wordt niet moe, noch is
er doorgronding van Zijn inzicht. Hij geeft kracht aan de hongerigen, en
smart aan wie niet lijden. Want de jongeren zullen honger lijden, en
jonge mannen zullen het moeilijk hebben, en de uitverkorenen zullen
krachteloos zijn. Maar wie God verbeiden, zullen hun kracht vernieuwen.
❖❖❖

tweeDe ProkiMen

toon 6

ps 88
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VesPers Van DinsDagaVonD
Heer

ik roeP

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

en 3 uit het Mineon van de heilige van de dag, met het kruistheotokion.
Na het Vreugdevol Licht ..
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toon 4

lezing

ps. 89

Uit

genesis 15,1-15

H

et woord van de HEEr kwam tot Abram in een nachtelijk visioen,
zeggend: Wees niet bevreesd, Abram, Ik zal u beschermen, uw
loon zal zeer groot zijn. Toen zei Abram: Heer HEEr, wat zult Gij
mij geven, aangezien de zoon van Masek uit mijn huis, deze Eliëzer uit
Damascus, mijn erfgenaam zal zijn? Verder zei Abram: omdat Gij mij
geen nageslacht gegeven hebt, zal iemand die in mijn huis geboren is,
mijn erfgenaam zijn. En meteen kwam de stem van de HEEr tot hem,
zeggend: Deze man zal uw erfgenaam niet zijn, maar iemand die uit u
voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. Toen leidde Hij hem naar buiten
en zei tegen hem: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als gij ze kunt
tellen. En Hij zei tegen hem: Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij
geloofde God, en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Verder zei
Hij tegen hem: Ik ben God, Die u uit het land van de Chaldeeën geleid
heb, om u dit land te geven als erfdeel. Hij zei: Heer HEEr, waardoor zal
ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Hij zei tegen hem: Haal voor Mij
een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif. Hij haalde al deze dieren voor Hem, deelde ze
doormidden en legde de stukken tegenover elkaar; de vogels deelde hij
echter niet. Er kwamen roofvogels op de kadavers af, maar Abram bleef
er naast zitten. En het gebeurde, bij zonsondergang, dat er een diepe
slaap op Abram viel. En zie, een grote, schrikwekkende duisternis viel op
hem. Toen zei God tegen Abram: Weet wel dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land dat niet van hen is; zij zullen hen dienen
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en men zal hen vierhonderd jaar onderdrukken. Maar Ik zal het volk dat
zij zullen dienen, oordelen en daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Maar gíj zult in vrede tot uw vaderen heengaan; gíj zult in goede
ouderdom begraven worden.
❖❖❖

ProkiMen

toon 5

lezing Uit De sPreUken

ps. 90

15,7-19

D

e lippen van wijzen zijn verbonden met kennis,
maar het hart van onverstandigen is niet onwankelbaar.

De offers van goddelozen zijn voor de HEEr een gruwel,
maar de gebeden van oprechten zijn Hem welgevallig.
De wegen van goddelozen zijn voor de HEEr een gruwel,
maar wie gerechtigheid najaagt, heeft Hij lief.
De opvoeding van de onschuldige blijkt voor wie langs komt,
en wie bestraffing haat, zal met schande sterven.
Hades en verderf liggen open voor de HEEr –
hoeveel te meer de harten van de mensen.
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Een man zonder opvoeding houdt niet van wie hem terechtwijst,
naar wijzen gaat hij niet.
Een vrolijk hart maakt een gezicht blij,
maar een verdrietig hart maakt het neerslachtig.
Een oprecht hart zoekt kennis,
maar de mond van onopgevoeden zal slechtheid kennen.
Altijd zijn de ogen van de slechten gericht op het kwade,
maar goedhartigen zijn voortdurend kalm.
Beter is weinig met de vreze des HErEN,
dan grote schatten zonder vreze.
Beter is gastvrijheid met een schotel groente omwille van vriendschap,
dan een gemeste os met vijandigheid.
Een driftig man veroorzaakt ruzie,
maar een geduldige stilt opkomende onenigheid.
Een geduldig man dooft ruzies,
maar een goddeloze wakkert die aan.
De wegen van nietsdoeners zijn bezaaid met doornen,
maar het pad van oprechten is welgebaand.
❖❖❖

aPostiCHen

het idiomelon:
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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:

Eer ... Nu en ... kruistheotokion:
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