❖

Woensdag

in de eerste 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:

kruistheotokion:

Na de derde psalmlezing zingen we het kathisma-zang:

Eer... herhalen; Nu en ... kruistheotokion:
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❖

triodion ❖

Lezing uit het Lausaïkon; psalm 50

de Canons
we lezen eerst de canon uit het mineon, en dan van het triodion:
de derde Cantiek (lied van Hanna - Mijn hart heeft gejuicht ... Sam.2,1-10 )
(canon uit het mineon en dan:)

derde ode
Het triodion- van Jozef -

toon

2

irmos t.2 De onvruchtbare woestijn ...

ander triodion
irmos t.2 Bevestig ons, Heer, in U ...
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❖
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in de
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Eer aan U, onze God, eer aan U.

tot slot de 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.2 De vuuroven in Babylon ...
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❖

triodion ❖

ander triodion
t.2 Hem, Die in het braambos...

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 en aanbidden wij de Heer ...
irmos t. 2

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

de

Woensdag

negende

in de

eerste Week ❖

Cantiek (Lofzang van Zacharias)

(canon uit het mineon en dan:)

negende

ode

- Het triodion

irmos t.2 De Zoon van de Voortbrenger zonder begin ...

ander triodion
irmos t.2 De reine, ongerepte Moeder en Maagd ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.
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❖

triodion ❖

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 kleine 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 en op Uw werken, en leid hun kinderen.
en we herhalen: Laat ons door het vasten ...

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:
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Eer ... Nu en ... kruistheotokion:

in
troPaar

van de

Het

zesde UUr

Profetie

Eer ... Nu en ... herhalen

ProkiMen

toon 4

ps 9
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❖

triodion ❖

lezing uit de profetie van Jesaja 2,3b-3,11

Z

o zegt de Heer: Uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de
HEEr uit Jeruzalem. En Hij zal richten tussen de heidenen en veel
volken berispen. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen
omsmeden en hun speren tot sikkels; geen volk zal tegen een ander volk
het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. En gij, Huis
van Jakob, komt nu, laten wij wandelen in het licht des HErEN. Want Hij
heeft Zijn volk, het huis van Jakob, verworpen, omdat zoals van het
begin hun land vol is van waarzeggerij - zoals bij buitenlanders - en zij
hebben veel buitenlandse kinderen verwekt. Hun land is vol zilver en
goud en hun schatten zijn ontelbaar; en hun land is vol paarden en hun
wagens zijn ontelbaar; en hun land is vol afgoden, werk van eigen handen, ja, zij hebben vereerd wat hun vingers hebben gemaakt. Mensen
buigen zich neer, ja, mannen vernederen zich, en Ik zal hen zeker niet
vergeven. Ga dan nu in de rotskloven en verberg u in de aarde van voor
het vreeswekkende aanschijn des HErEN en voor de luister Zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te slaan. Want de ogen des Heren
zijn verheven, en de mens is gering. De hoogmoed der mensen zal vernederd worden en de HEEr alleen zal te dien dage verheven zijn.
❖❖❖

tWeede ProkiMen
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toon 6

ps 10

❖

Woensdag

in de

eerste Week ❖

vesPers van Woensdagavond
ps.103; vredeslitanie; het 18e kathisma in drie stasen, waarbij steeds
een litanie, waaronder de priester de H. Gaven naar de proskomidietafel overbrengt.

Heer

ik roeP

... we zingen 10 stichieren*; het idiomelon:

2x
het martyrikon:

dan de 3 prosomia :
* De bovenstaande volgorde van de stichieren geldt voor de Vespers
met Liturgie van de Voorafgewijde Gaven. Indien er geen Liturgie is,
dan wordt de Vespers gezongen zoals elke dag: bij de Heer ik roepverzen: de 3 prosomia-stichieren, en 3 van het mineon met het kruistheotokion. Bij de apostichen: 2 x het idiomelon, het martyrikon en
een theotokion van dezelfde toon.
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❖

triodion ❖

en 4 uit het mineon van de heilige van de dag, waarbij de eerste herhaald wordt; met het theotokion.
Intocht met wierook, indien er een evangelie-lezing volgt, dan ook met
het Evangelie-boek. Vreugdevol Licht ..
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❖

ProkiMen

Woensdag

in de

eerste Week ❖

toon 5

ps. 11

lezing Uit genesis 1,24-2,3

G

od sprak: Dat de aarde levende wezens voortbrenge naar hun
soort, viervoeters en kruipende dieren en wilde dieren naar hun
soort; en zo gebeurde het. En God schiep de wilde dieren naar
hun soort en het vee naar zijn soort en al de kruipende dieren der aarde
naar hun soort. En God zag, dat het goed was.
En God zei: Laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en laten zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des
hemels en over het vee en over de hele aarde en over al het kruipend
gedierte, dat over de grond kruipt. En God schiep de mens naar Zijn
beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En
God zegende hen en God zei tot hen: Wees vruchtbaar en word talrijk;
vervul de aarde en onderwerp haar, heers over de vissen der zee en over
het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat over de grond
kruipt. En God zei: Zie, Ik heb u al het zaaddragend gewas op de gehele
aarde gegeven en alle bomen, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het
zal u tot spijze dienen. En Ik heb al het groene kruid tot spijze gegeven
aan alle wilde dieren der aarde en alle vogels des hemels en al wat over
de aarde kruipt waarin leven is, en zo gebeurde het. En God zag alles wat
Hij geschapen had, en zie, het was zeer goed. En het werd avond en het
werd morgen: de zesde dag.
Zo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun rijkdom. En God voltooide op de zevende dag de werken, die Hij geschapen had: en God rustte op de zevende dag van al het werk, dat Hij geschapen had. En God
zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft
van al Zijn werken, die God begonnen was te scheppen.
❖❖❖
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❖

tWeede ProkiMen

triodion ❖
toon 6

ps. 12

Heer, hoe lang nog zult gij mij volkomen vergeten,
hoe lang nog wendt gij Uw aangezicht van mij af?

liCHtzegen
lezing

Uit de sPreUken 2,1-22

M

ijn zoon, indien gij de woorden van mijn geboden aanneemt
en bij u bewaart,

zal uw oor luisteren naar wijsheid
en uw hart zal neigen naar inzicht:
dan zult gij dit aan uw zoon toevertrouwen als raadgeving.
Want indien gij de wijsheid bij u roept,
en tot inzicht uw stem verheft;
en met luide stem om begrip vraagt
indien gij haar zoekt als zilver
en naar haar speurt als naar schatten,
dan zult gij de vreze des HErEN verstaan
en de kennis Gods vinden.
Want de HEEr geeft wijsheid,
uit zijn mond komen kennis en inzicht;
Hij bewaart redding voor de oprechten,
Hij beschermt hun weg,
opdat zij de wegen van de voorschriften houden
en Hij behoedt de weg van wie Hem eren.
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❖

Woensdag

in de
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Dan zult gij gerechtigheid en recht verstaan,
en alle goede wegen volgen.
Want de wijsheid zal in uw hart komen
en de kennis zal voor uw ziel liefelijk zijn;
bedachtzaamheid zal over u waken,
verstandigheid zal u behoeden,
om u te redden van de boze weg,
van de man die verkeerde dingen spreekt,
van hen die de rechte paden verlaten,
om op duistere wegen te gaan;
die in kwaaddoen zich verheugen,
juichen over boze draaierijen,
wier paden krom zijn
en die op hun dwaalwegen gaan;
om u te redden van de vreemde vrouw,
van de onbekende die gladde woorden spreekt,
die de echtvriend van haar jeugd verlaat
en het verbond van haar God vergeet;
want haar huis zinkt weg naar de dood,
haar paden voeren naar de schimmen;
niet één van allen die tot haar gaan, keert weder,
en zij bereiken de paden des levens niet;
opdat gij de weg der goeden bewandelt
en de paden der rechtvaardigen bewaart.
Want de oprechten zullen het land bewonen
en de vromen zullen daarin overblijven,
maar de goddelozen zullen uit het land worden uitgeroeid
en de trouwelozen zullen eruit worden weggerukt.
❖❖❖

meteen de wierook-zang: Laat mijn gebed ... en de rest van de dienst
van de Voorafgewijde Gaven.
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❖

Woensdag

in de

eerste Week ❖

grote CoMPleten
Deze avond worden de Grote Completen gebeden met het derde kwart
van de Grote Canon van de H. Andreas van Kreta.

grote Canon van andreas van kreta
1e ode

20.

Van mijn jeugd af, Verlosser, heb ik Uw geboden verworpen.
Heel mijn leven bracht ik hartstochtelijk door
in zorgeloosheid en onverschilligheid.
Daarom roep ik tot U, Verlosser:
ook al is mijn levenseinde nabij, red mij!

13.

In mijn ouderdom heb ik mij neergeworpen voor Uw poorten,
o Heiland. Verwerp mij niet zonder meer in de hades,
maar geef mij vóór het einde vergiffenis van mijn zonden,
als Menslievende. (Lk 16:20; Ps 70:9)

21.

Mijn vermogen heb ik verkwist in losbandigheid
en ik ben verstoken van godvruchtige deugden.
Hongerlijdend roep ik: Medelijdende Vader,
kom tijdig om U over mij te ontfermen. (Lk 15:11-20)

14.

Ik ben degene die in handen van rovers gevallen ben:
dat zijn mijn gedachten;
nu ben ik helemaal door hen gewond
en ik ben overdekt met kwetsuren;
maar Gijzelf Christus Verlosser, kom bij me om mij te genezen.
(Lk 10:30-36)
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❖

15.

1.

triodion ❖

De priester, die mij het eerst zag, ging aan de overkant voorbij,
en de Leviet, die mijn ellendige toestand zag,
had minachting voor mijn naaktheid.
Gij toch, Jezus, Die uit Maria zijt verschenen,
kom bij mij en ontferm U over mij. (Lk 10:31-33)

Schenk mij, Maria, de lichtstralende genade,
die gij uit de hemel van de goddelijke voorzienigheid ontvangt,
om te ontkomen aan het duister van de hartstochten
en om van harte uw schitterende levensgeschiedenis te bezingen.

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

23.

Door mijn teugelloosheid ben ik uitgegleden zoals David,
en ik wentel me in de modder,
maar was ook mij, o Heiland, door mijn tranen. (II Sam 11:2-4)

25.

Ik heb geen tranen, noch inkeer, noch berouw,
maar Gijzelf, Verlosser, geef mij dat als God.
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11.

Ik heb de oorspronkelijk in mij geschapen schoonheid en waardigheid verloren, en nu lig ik naakt terneer en ik schaam mij.
(Gen 3:7)

26.

Heer, Heer, sluit dán de deur van de Bruiloftszaal toch niet voor mij,
maar open die voor mij, want ik ben tot inkeer gekomen.
(Mt 25:11)

28.

Luister naar het zuchten van mijn ziel,
en aanvaard de tranen van mijn ogen, Verlosser, en red mij.

27.

Menslievende, Die wil dat allen worden gered,
roep mij tot U terug,
en aanvaard mij in Uw goedheid, nu ik mij bekeer. (I Tim 2:4)
- Alheilige Moeder Gods, red ons. -

29.

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

30.

Ziet, ziet, dat ik God ben.
Luister mijn ziel naar die roep van de Heer.
ruk u los van de vroegere zonde
en vrees Hem als rechter en God! (Deut 32:39)

31.

Met wie zijt gij te vergelijken, met zonden beladen ziel?
Is het niet met die eerste Kaïn en met die Lamech?
Want gij hebt uw lichaam gestenigd door slechte daden
en ge hebt uw geest gedood door uw redeloze begeerten.
(Gen 4:8, 23)

32.

Allen die vóór de wet leefden, o ziel,
hebt gij langs u heen laten gaan.
Maar gij leek niet op Set, noch volgde gij Enos na,
noch Henoch, die naar God overging, noch Noach:
maar gij bleek arm,
in vergelijking met het leven der rechtvaardigen.
(Gen 5:3,6,21-24; 6:9)
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33.
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triodion ❖

Zelf hebt gij, mijn ziel, de sluizen van Gods toorn geopend,
en zoals weleer de aarde, zo liet gij heel uw lichaam en uw daden
en heel uw leven overstromen en ge bleef buiten de reddende ark.
(Gen 7:11-13)

Met heel uw verlangen en vol ijver zijt gij tot Christus gesneld;
gij hebt u afgewend van uw vroegere weg der zonde,
en gij leefde verder in de ongebaande wildernis,
waar gij in reinheid Zijn goddelijke geboden onderhield.

Beginloze, ongeschapen Drievuldigheid, ondeelbare Eenheid,
neem mij aan nu ik berouw heb, red mij die gezondigd heb,
want ik ben Uw schepsel, veracht mij niet,
maar spaar mij en verlos mij
van de veroordeling tot het eeuwige vuur.

Ongerepte Meesteres, Moeder Gods, hoop van wie tot u vluchten,
en haven voor wie zich in stormen bevinden.
Verzoen ook mij met uw genadenrijke Schepper en Zoon
door uw smeekbeden.

3e ode

14.
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De zegen van Sem hebt gij niet geërfd, arme ziel,
noch hebt gij uitgestrekte velden verkregen zoals Jafet,
in het land van vergiffenis. (Gen 9:26-27)

❖

Woensdag

in de

eerste Week ❖

15.

Trek weg uit Haran, het land der zonde, mijn ziel,
en kom naar het land
dat overvloeit van eeuwige onvergankelijkheid,
het land dat Abraham geërfd heeft. (Gen 11:31-12:1; Ex 3:8)

16.

Gij hebt gehoord, mijn ziel,
hoe Abraham wegtrok uit zijn vaderland
om een vreemdeling te worden.
Volg hem na in zijn besluit. (Gen 12:1)

17.

Bij de eik van Mamre
heeft de aartsvader gastvrijheid verleend aan de engelen,
en in zijn ouderdom erfde hij de vrucht van de belofte.
(Gen 18:1-15)

18.

Gij hebt vernomen, armzalige ziel,
dat Izaäk als een nieuw offer
op mystieke wijze aan de Heer werd opgedragen als brandoffer.
Volg hem na in zijn bereidwilligheid. (Gen 22:1-14)

19.

Gij hebt ook gehoord hoe Ismaël,
let goed op mijn ziel, werd uitgedreven,
omdat hij de zoon was van een slavin:
zie toe dat ook u niet zoiets overkomt door uw losbandigheid.
(Gen 21:10)

5.

6.

Ik wordt geteisterd door de golven en de storm van mijn zonden,
o Moeder, maar red gij mij nu,
en leid mij de haven binnen van de Godwelgevallige boete.

Breng een smeekbede, o gewijde Moeder,
tot uw barmhartige Voorspreekster, de Moeder Gods,
en open ook voor mij de goddelijke deuren,
waardoor gij mocht binnentreden.

- 89 -

❖
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Enkelvoudige, ongeschapen, Eenheid, beginloze Natuur,
Die in de Drievoudigheid der Personen bezongen wordt:
red ons die in geloof Uw macht aanbidden.

De uit de Vader buiten de tijd geboren Zoon,
hebt gij, Moeder Gods,
zonder man in de tijd gebaard: nooit-gehoord wonder!
Terwijl gij Maagd bleef, voedde gij Hem met melk!
4e ode

17.

Mijn lichaam heb ik verontreinigd, mijn geest bevlekt,
ik ben helemaal met zweren overdekt:
maar als Geneesheer genees beiden, o Christus, door bekering,
was mij, en reinig mij,
en maak mij witter dan sneeuw, mijn Verlosser.

18.

Uw Lichaam en Uw Bloed
hebt Gij voor allen geofferd aan het Kruis, o Woord:
Uw Lichaam om mij te herscheppen,
en Uw Bloed om mij rein te wassen.
En Gij hebt de geest gegeven,
om mij, o Christus, tot Uw Vader te leiden. (I Petr 3:18)

19.

Gij hebt heil bewerkt in het midden der aarde, Schepper,
opdat wij verlost worden.
Vrijwillig liet Gij U kruisigen aan het Hout:
Eden, dat gesloten was, werd weer geopend.
Hemel en aarde, de schepping en alle volkeren
werden verlost en aanbidden U. (Ps 73:12)
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20.

Het Bloed uit Uw zijde worde mij tot doopbad,
en het opwellende water worde mij tot drank van vergiffenis,
opdat ik door beide gereinigd worde, o Woord,
en met Uw levenbrengende woorden
als met een zalf gezalfd worde,
en ze drinke als een drank. (Joh 19:34; 6:55)

22.

De Kerk heeft een Kelk verworven, onze Verlosser,
in Uw levenbrengende zijde,
waaruit een dubbele stroom voor ons is opgeweld,
van vergiffenis en van kennis,
als ikoon van het Oude en het Nieuwe Testament,
en van beiden samen. (Ex 24:8; Mt 26:28; Joh 19:34)

21.

Ik heb geen kleed voor de bruiloftszaal,
geen kleed voor de bruiloft, noch voor de maaltijd;
mijn lamp is uitgegaan, omdat ik geen olie heb,
en het bruidsvertrek is gesloten terwijl ik sliep;
het feestmaal is beëindigd,
en aan handen en voeten gebonden ben ik naar buiten geworpen.
(Mt 25:1-13; 22:11-13)

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; Openb. 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

13.

Zo bezwaard als Farao was
door de verbitterde raad van Jannes en Jambres,
zo ben ik zwaar geworden van lichaam en ziel,
zodat mijn geest verzinkt:
Maar Gij, Heer, help mij. (Ex 7:11; II Tim 3:8)

14.

Mijn geest heb ik, ellendige, neergehaald in het slijk,
maar was mij, Meester, in het bad van mijn tranen:
zo smeek ik U,
en maak het gewaad van mijn vlees wit als sneeuw.

15.

Als ik over mijn daden nadenk, Verlosser,
dan zie ik dat ik alle mensen overtroffen heb in de zonde,
want ik zondigde willens en wetens, en niet in onwetendheid.

16.

Spaar, spaar, Heer, Uw schepsel! Ik heb gezondigd, vergeef mij.
Gij alleen zijt van nature rein,
en buiten U is er niemand zonder smet.

17.

God zijnde, hebt Gij terwille van mij, mijn gestalte aangenomen.
Gij hebt wonderen getoond, melaatsen gereinigd
en verlamden kracht geschonken,
en de bloedvloeiing van de vrouw hebt Gij gestelpt,
toen zij de kwast van Uw kleed aanraakte.
(Phil 2:6-7; Mt 4:24; Lk 17:12-14; 5:18; 8:43-47)

10.

Gij zijt de rivier van de Jordaan overgestoken,
en toen vond gij rust zonder smart,
toen gij de lust van het vlees waart ontvlucht.
Bevrijd ook ons daarvan, heilige Moeder, door uw smeekbeden.
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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

11.

Sta op, mijn ziel, en zoals Jozua Amalek versloeg,
bestrijd zo de hartstochten van het vlees
en overwin steeds de Gibeonieten,
dat zijn: uw arglistige gedachten. (Ex 17:13; Joz 9:3-27)

12.

Doorschrijd de voortvloeiende tijd,
zoals eens de Ark de rivier de Jordaan;
en neem het land der belofte in bezit, mijn ziel,
want God beveelt het. (Joz 3; Joz 4)

13.

Zoals Gij Petrus hebt gered, toen hij riep:
- kom te hulp, red mij, Verlosser red zo ook mij van het monster, strek Uw hand uit
en trek mij omhoog uit de diepe zee van mijn zonden.
(Mt 14:22-33)
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Meester, Meester Christus, U ken ik als de kalme Haven:
Kom om mij te verlossen
uit de ondoordringbare diepe zee van de zonde en de wanhoop.

Ik ben de enkelvoudige Drievuldigheid, de ondeelbare,
maar te onderscheiden in Personen,
en Ik ben de Eenheid, in Wezen verenigd,
zegt de Vader, de Zoon en de goddelijke Geest.

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

16.
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Uit vrije wil hebt gij de misdaden van Manasse vermenigvuldigd,
en als gruweltekens hebt gij de hartstochten opgericht,
en Gods toorn opwekkende afgodsbeelden hebt gij vermeerderd,
o ziel: maar streef nu vurig zijn berouw na,
en verwerf u rouwmoedigheid.
(II Kon 21:1-18; II Kron 33:18-20; Gebed van Manasse)
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13.

Achab hebt gij nagevolgd in zijn gruwelen, mijn ziel, wee u!
Gij zijt een herberg geworden van vleselijke bevlekking,
en een schandelijk vat van de hartstochten.
Maar slaak diepe verzuchtingen en zeg aan God uw zonden.
(I Kon 16:29-34)

15.

De hemel is voor u gesloten, o ziel,
en de honger naar God heeft u gegrepen,
omdat gij, evenals Achab,
niet gehoorzaamd hebt aan de woorden van Elia de Tisbiet.
Maar volg de weduwe uit Sarphat na,
en spijzig de ziel van de profeet. (I Kon 17:7-24; 18:16-19)

14.

Eens verbrandde Elia de twee maal vijftig mannen van Izebel,
en eerder had hij de profeten van Baäl vernietigd
om Achab te berispen.
Maar ontvlucht het voorbeeld van beiden, o ziel, en word sterk.
(I Kon 18:40; II Kon 1:9-12)

Enkelvoudige, ondeelbare, Wezenséne Drievuldigheid,
heilige Eenheid,
Licht en Lichten, 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.
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8e ode

13.

rechtvaardige rechter, ontferm U, o redder,
en verlos mij van de bedreiging van het vuur,
dat ik in het oordeel terecht zal moeten ondergaan:
vergeef mij vóór het einde door deugd en berouw.

14.

Zoals de rover roep ik tot U het 'Gedenk mij';
zoals Petrus ween ik bitter.
'Vergeef mij, Verlosser', roep ik, zoals de Tollenaar;
en ik vergiet tranen zoals de zondares.
Aanvaard mijn weeklacht, zoals eens die van de Kananeese.
(Lk 23:33-43; Mt 26:69-75; Lk 18:9-14; Lk 7:36-48; Mt 15:21-28)

15.

Genees, Verlosser, de etterwonden van mijn nederige ziel,
Gij de unieke arts: leg pleisters op mijn wonden met olie en wijn,
namelijk werken van berouw, rouwmoedigheid met tranen.

16.

In navolging van de Kananese roep ook ik:
Ontferm U over mij, Zoon van David;
ik raak de kwast van Uw kleed aan zoals de bloedvloeiende;
ik ween zoals Martha en Maria over Lazarus.
(Mt 15:21-28; Mt 9: 20-22; Joh 11:1-44)

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.
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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

15.

Christus het Woord Gods heeft ziekten genezen,
aan armen het Evangelie verkondigd,
gebrekkigen gezond gemaakt,
met tollenaars heeft Hij gegeten, en Hij ging om met zondaars;
en door de hand van de dochter van Jaïrus aan te raken,
heeft Hij haar reeds gestorven ziel teruggebracht.
(Lk 7:22; Mt 9:18-26)

16.

De Tollenaar werd gered,
de overspelige ging een kuis leven leiden,
en de Farizeeër die pochte werd veroordeeld:
want de eerste zei: ‘vergeef mij’,
en de vrouw: ‘Ontferm U over mij’,
en de laatste riep pochend: ‘God ik dank U’,
en de verdere dwaze woorden.
(Lk 18:9-14; Lk 7:36-50)

17.

Zacheüs was een tollenaar, maar toch werd hij gered.
En Simon de Farizeeër dacht verkeerd,
terwijl de overspelige kwijtschelding ontving,
van Hem Die de macht heeft om zonden te vergeven:
verzoen u, o ziel, met Hem.
(Lk 19:1;-10; 7:36-50)
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18.

De overspelige, mijn ziel, hebt gij niet nagestreefd,
die de albasten kruik met myron nam,
en onder tranen de voeten van de Heer zalfde;
en ze droogde met haar haren de voeten af van Hem
Die de schuldbrief van haar vroegere misdrijven
voor haar verscheurde. (Lk 7:36-50)

19.

Gij kent, mijn ziel,
de steden waaraan Christus het Evangelie heeft gebracht,
en hoe zij werden vervloekt.
Vrees dit voorbeeld, opdat het u niet evenzo vergaat.
Want de Meester vergeleek ze met Sodom,
en veroordeelde ze tot de Hades. (Mt 11:20-24)

20.

Betoon uzelf niet slechter, o mijn ziel, door wanhoop,
want gij hebt gehoord over het geloof van de Kananeese,
waardoor haar dochter genezen werd op het woord van God.
roep daarom net als zij uit het diepst van uw hart tot Christus:
Zoon van David, red ook mij! (Mt 15:21-28)

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.

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.
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Nu zingen beide koren de negende irmos:

En we vervolgen de Completen.
Aan het einde van de dienst: lezing uit het evangelie
Mk § 51a Mk 11: 22-25 + Mt 7: 7-8
De Heer zei: Heb geloof in God ...zie priester-evangelie-boek:
Wo Eerste week Grote Vasten
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