Zondag

van de

verloren Zoon

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

Heer

ik roep

... we zingen 10 stichieren: zes van de opstanding

van de oktoïch, en de volgende twee van het triodion, die we beide
herhalen:
Ldn-t.1

(2x)
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❖

triodion ❖

Ldn-t.1

(2x)

Ldn-t.2

Nu en ...

Theotokion (dogmatikon) van de lopende toon

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

litie
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stichieren van het patroonsfeest

❖

Zondag van

aposticHen
Eer ...

de verloren

Zoon ❖

van de opstanding en volgens het alfabet

idiomelon

t. 6

Nu en ...

theotokion

t. 6

apolytikia
Moeder Gods en Maagd, verheug u ... (3x); broodwijding en aansluitend
de Metten.
(Indien geen vigilie: Tropaar van de opstanding, Eer ... Nu en ... en het
slottheotokion uit de oktoïch; in dat geval mesonyktikon ‘s morgens
voor de Metten:)

Mesonyktikon

ps. 50, Drieëenheidscanon (toon van de week) Triadika, Heilige God ...
en (i.p.v. de hypakoï:) de rouwmoedige troparen: Ontferm u over ons ...
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❖

triodion ❖

Metten
Na de hexapsalm zingen we God is Heer ..., gevolgd door het opstandingstropaar (2x) en het theotokion van dezelfde toon. Na de kathismalezingen uit het psalter zingen we de kathisma-zangen uit de oktoïch. en
de opstandings-eulogitaria. Hypakoï, anabathmi en prokimen van de
toon. Alles wat adem heeft ..., opstandingsevangelie en Nu wij Christus’
opstanding ... Psalm 50, gevolgd door Open voor mij de poort van
berouw ... (zie p. 7). 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, in zes; als katavasia irmen - t. 2
van de canon van het triodion: Hef, mijn ziel, het lied van Mozes ...

canon

van Het

triodion eerste

toon

2

- van JoZef

ode

t.2 Hef, mijn ziel, het lied van Mozes ...

Jezus, God, neem ook mij nu aan in mijn berouw, zoals de Verloren
Zoon; want heel mijn leven heb ik doorgebracht in nalatigheid, en
heb ik U vertoornd.
De goddelijke rijkdom die Gij mij eerst geschonken had, heb ik
schandelijk verkwist. Ver ben ik van U afgedwaald in een losbandig leven, barmhartige Vader. Neem ook mij aan nu ik tot U terugkeer.
Heer, open voor mij nu Uw vaderlijke armen. Neem ook mij aan,
o Heer, zoals de Verloren Zoon, Albarmhartige, opdat ik U vol
dankbaarheid moge verheerlijken.
theotokion Geheel uw goedheid hebt Gij mij doen zien, o God.
Vergeef mij de menigte van mijn overtredingen, Weldoener,
omwille van de heilige gebeden van Uw Moeder.

katavasia t. 2 - Ldn.:
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❖

Zondag van

de verloren

derde

Zoon ❖

ode

t.2 Onvruchtbaar is mijn geest ...

Ik ben geheel en al buiten mijzelf en in mijn verstandsverbijstering
heb ik mij gehecht aan de uitvinders van de hartstochten. Maar
neem mij aan, o Christus, zoals de Verloren Zoon.
In navolging van de Verloren Zoon roep ik tot U: “Ik heb gezondigd, Vader.” Sluit zoals hem, ook mij in Uw armen, en verstoot
mij niet.
Open voor mij in Uw medelijden, Uw armen, o Christus. Neem mij
aan, nu ik uit het verre land van zonde en hartstochten terugkeer.
Edelste der vrouwen, maak ook mij die door vele zonden tot armoede vervallen ben, rijk aan edele gedachten, opdat ik
u, Reine, moge verheerlijken.

theotokion

katavasia t.2-ldn

Kondaak en Ikos van de Opstanding

katHisMaZang
t. 1

Eer ...

herhalen
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❖

triodion ❖

Nu en ...
t. 1

vierde

ode

t.2 De profeet heeft tevoren ...

De rijkdom der heerlijkheid die Gij mij gegeven had, Hemelse
Vader, heb ik op ellendige wijze verkwist, en ik werd een slaaf bij
vreemde burgers. Daarom roep ik tot U: Tegen U heb ik gezondigd,
neem mij aan zoals eens de Verloren Zoon, en strek Uw armen naar
mij uit.
Van allerlei kwaad werd ik een slaaf, erbarmelijk ben ik gezwicht
voor de uitvinders van de hartstochten, en ik ben geheel buiten mijzelf door onachtzaamheid. Heb medelijden met mij, Redder,
hemelse Vader, nu ik mijn toevlucht neem tot Uw rijke erbarming.
Met allerlei schande ben ik vervuld, ik waag het niet mijn ogen op
te slaan naar de hoge hemel omdat ik zo redeloos ben gezwicht
voor de zonde. Nu keer ik echter terug en roep berouwvol: Tegen
U heb ik gezondigd; neem mij aan, Koning van het heelal.
theotokion Gij zijt de hulp der mensen, de vaste hoop van alle
christenen en de toevlucht van allen die gered zijn, Alreine. Red
mij, o Maagd, door uw moederlijke voorbeden en verleen mij het
komende leven.

katavasia
t. 2 - Ldn
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❖

Zondag van

de verloren

viJfde

Zoon ❖

ode

t.2 De nacht loopt ten einde ...

Ik werd een slaaf van vreemde burgers en ik vertrok naar een verderfbrengend land, en ik werd vervuld van schaamte. Maar nu ik
terugkeer, roep ik tot U, Medelijdende: Ik heb gezondigd!
Open voor mij Uw vaderhart, nu ik uit de zonde terugkeer, hemelse Vader! Verstoot mij niet, want eindeloos is Uw barmhartigheid.
Ik waag het niet mijn blik omhoog te heffen, want al te zeer heb ik
U vertoornd, o Christus. Maar Uw medelijden kennend, o
Barmhartige, roep ik: Ik heb gezondigd; wees mij genadig en red
mij.
Alheilige begenadigde Maagd, gij hebt de Verzoening
van allen gebaard. Verlicht de zware last van mijn slechte daden
door uw smeekbeden.
theotokion

katavasia
t. 2 - Ldn

Zesde

ode

t.2 De diepe zee der zonden ...

De diepe zee der zonden houdt mij steeds gevangen, en ik verdrink
in de branding van mijn overtredingen. Stuur mij naar de haven
van het leven, Christus God, en red mij, Koning der heerlijkheid.
Verkwist heb ik de vaderlijke rijkdom. Ik ben arm geworden en
met schande vervuld, en werd slaaf van onvruchtbare gedachten.
Daarom roep ik tot U, Menslievende: Heb medelijden met mij en
red mij.
Ik honger naar het goede, nu ik mij vervreemd heb van U, Algoede.
Heb medelijden met mij, nu ik terugkeer, en red mij, die uw menslievendheid bezing, o Christus.
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❖

triodion ❖

theotokion Christus, onze Verlosser en Heer, hebt gij gebaard, o
Bruid. Schenk redding aan mij die arm geworden ben aan het
goede, reine Maagd, opdat ik uw heerlijkheid moge bezingen.

katavasia
t. 2 - Ldn

kondaak
t. 3

ikos
Dagelijks worden wij door de stem zelf van onze Verlosser onderricht,
laat ons dan luisteren naar het Schriftwoord over de Verloren Zoon, die
tot bezinning kwam, en streven wij in geloof naar zijn goede bekering.
Laat ons roepen in de deemoed van ons hart, tot Hem, Die vanuit den
hoge al het verborgene doorziet: Tegen U hebben wij gezondigd, medelijdende Vader, en wij zijn niet waardig om ooit weer, zoals vroeger, Uw
kinderen te heten; maar Gij, Die volgens Uw natuur de Menslievende
zijt, neem mij aan, ** en maak mij tot één van Uw dagloners.

synaxarion

van de datum, en daarna:
Op deze dag overdenken wij de gelijkenis uit het Evangelie over de
Verloren Zoon, die onze goddelijke vaders als tweede in het triodion
geplaatst hebben.
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❖

Zondag van

de verloren

Zoon ❖

vers: Zo iemand een Verloren Zoon is, zoals ik,
laat hij dan moed vatten en tot Christus gaan;
want de poort van het goddelijk medelijden is voor allen geopend.
(Hierna volgt een uitleg. Niet vertaald.)
Door uw onzegbare mensenliefde, Christus onze God, ontferm U over
ons. Amen.
Zevende

ode

t.2 Naar de wijze der cherubijnen ...

Erbarmelijk ben ik gezwicht voor de lusten van het lichaam, en ik
werd een slaaf van de uitvinders van de hartstochten. En ik heb mij
van U vervreemd, Menslievende. Maar nu roep ik met de woorden
van de Verloren Zoon: Ik heb gezondigd, Christus, veracht mij
niet, Gij Die alleen barmhartig zijt.
Luid roep ik: ik heb gezondigd, en ik waag het niet mijn ogen naar
de hoge hemel op te slaan, koning van het heelal. Want in mijn
dwaasheid heb ik U vertoornd, toen ik Uw voorschriften overtrad.
Gij Die alleen de Goede zijt, verwerp mij niet van voor Uw aangezicht.
Door de gebeden, Heer, van uw apostelen, profeten en monniken,
van de roemrijke martelaren en van de rechtvaardigen, vergeef mij
alles wat ik heb misdaan, o Christus, en waardoor ik Uw goedheid
heb vertoornd. Dan mag ik U bezingen in alle eeuwigheid.
Gij zijt stralender, Moeder Gods, dan de cherubijnen en
de serafijnen, en alle hemelse scharen. Smeek samen met hen tot
Hem aan Wie gij een lichaam gegeven hebt, Alreine, Christus God,
het Woord van de beginloze Vader, opdat wij allen de eeuwige goederen waardig mogen worden.
theotokion

katavasia
t. 2 - Ldn
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❖

triodion ❖
acHtste

ode

t.2 Hem die in het braambos ...

Om de wereld te redden zijt Gij in de overvloed van Uw medelijden op aarde neergedaald in vrijwillige armoede. Red mij nu,
Barmhartige, want ik ben arm aan elke goede daad.
Ver heb ik mij verwijderd van uw geboden, en jammerlijk werd ik
een slaaf van de bedrieger. Neem mij aan, hemelse Vader, nu ik
terugkeer en voor U neerval, zoals eens de Verloren Zoon.
Door verderfbrengende gedachten heb ik mij laten knechten en
verblinden. Ver heb ik mij van U verwijderd, en ik ben geheel buiten mijzelf geraakt, Medelijdende, red mij, nu ik berouwvol voor
U neerval.
Reine Moeder Gods, die als enige de gevallenen
opricht, richt ook mij op, die door zo vele zonden geheel gebroken
en vernederd ben.
theotokion

Loven, zegenen en aanbidden wij ...

katavasia
t. 2 - Ldn

negende

ode

t.2 Welke aardgeborene heeft ooit ...

Zie, Christus, de nood van mijn hart: zie mijn bekering, zie mijn
tranen, Verlosser. Veracht mij niet, maar sluit mij weer barmhartig
in Uw armen. Tel mij bij de menigte der verlosten, opdat ik dankbaar Uw ontferming mag bezingen.
Zoals de Rover roep ik: Gedenk mij, Heer; ik sla mij op de borst
met neergeslagen ogen, zoals de tollenaar en roep: Wees mij, genadig. Bevrijd mij, Albarmhartige, uit al mijn slechtheid, zoals de
Verloren Zoon; opdat ik Uw uiterste welwillenheid, o Koning van
het heelal, moge bezingen.
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❖

Zondag van

de verloren

Zoon ❖

Klaag nu, mijn erbarmelijke ziel, en roep tot Christus: Heer, Die
vrijwillig arm geworden zijt om mij, die arm ben aan goede werken, maak mij rijk door de overvloed van Uw zegeningen, want Gij
alleen zijt goed en rijk aan barmhartigheid.
Eens hebt Gij blijdschap bewerkt door de vrijwillige terugkeer van
de Verloren Zoon, o Goede. Schenk die vreugde ook aan mij, armzalige. Open voor mij Uw heilige armen, en red mij opdat ik Uw
uiterste welwillendheid moge bezingen.
Verlicht, o Maagd, door uw lichtschenkende gebeden
mijn innerlijke ogen, die door de zonde verduisterd zijn. Leid mij
naar de wegen van berouw, opdat ik naar waarde mag bezingen, u,
die op onzegbare wijze, het Woord hebt gebaard.

theotokion

katavasia
t. 2 - Ldn

Heilig is de Heer onze God ...

exapostilarion

van het opstandingsevangelie;
en van het triodion:

t. ‘3a’

Eer ...
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❖

triodion ❖

t. ‘3a’

Nu en ...

theotokion

t. ‘3a’

lofpsalMen

we laten 6 verzen over; we zingen 5 stichieren
van de oktoïch, en dan de volgende 3 van het triodion:
Ldn-t.2

t. 4
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❖

Zondag van

de verloren

Zoon ❖

t. 8

t. 6

Nu en ... Hooggezegend zijt gij ...

grote doxologie
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❖

in

de

triodion ❖

goddeliJke liturgie

De typika (psalm 102 en 145) en de Zaligsprekingen. Troparen uit de
Oktoïch, en 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

toon 1

ps. 32

Rechtvaardigen, juicht in de Heer;
de oprechten past lofzang.

apostel

pericoop 135

i kor 6 : 12-20

roeders, alles is mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is
mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten beheersen. Het
voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel, maar God zal
zowel het één als het ander tenietdoen. Het lichaam is er niet om er ontucht mee te plegen, maar het is er voor de Heer en de Heer voor het
lichaam. En God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons
opwekken door Zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden zijn van
Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden
van een hoer? Dat nooit! Of weet gij niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één
vlees zijn. Wie zich echter met de Heer verenigt, is één geest met Hem.
Ga ontucht uit de weg! Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het
lichaam, maar wie ontucht pleegt, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of
weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in
u is en Die gij van God hebt ontvangen, en dat gij niet van uzelf zijt? Gij
zijt immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in
uw geest, die van God zijn.
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❖❖❖

❖

alleluJa

Zondag van

de verloren

Zoon ❖

toon 1

ps. 17

De God Die mij wreekt en volkeren aan mij onderwerpt,
Hij bevrijdt mij ook van mijn verbitterde vijanden.
Hij verheft het heil van Zijn koning;
Hij doet barmhartigheid aan Zijn gezalfde,
aan David, zijn zaad, in eeuwigheid.

evangelie

lk pericoop 79
lk 15 : 11-32
De Heer sprak de volgende gelijkenis: Een man had twee zonen ...

coMMunie-Zang

Loof de Heer, vanuit de Hemelen ...

Gedurende de komende week wordt gevast op woensdag en vrijdag.

In de komende week zingen we God is Heer ... (en geen: Alleluja )
We lezen slechts twee kathismata in de Metten, het derde lezen we in de
Vespers.
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❖
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triodion ❖

