❖

Woensdag

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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❖

triodion ❖

kruistheotokion:

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

irmos t.8 Het gewelf der hemelen ...
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8

❖

Woensdag

in de Vijfde

Week ❖

ander triodion
irmos t.2 Onvruchtbaar is mijn geest ...

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.8 In zijn woede...
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❖

triodion ❖

ander triodion
t.2 God Die in de hemelen verheerlijkt wordt...

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

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

❖

de

Woensdag

negende

in de Vijfde

Week ❖

Cantiek (Lofzang van Zacharias)

(canon uit het mineon en dan:)

negende

ode

- Het triodion

irmos t.8 De hemel geraakte ...

ander triodion
irmos t.2 Uw maagdelijkheid ...

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 doxologie

aPostiCHen idiomelon, toon 3-ldn

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 een ander idiomelon, toon 8:
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❖

Woensdag

in de Vijfde

Week ❖

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 ... kruistheotokion:
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❖

in
troPaar

Van de

triodion ❖

Het

zesde UUr

Profetie

Eer ... Nu en ... herhalen

ProkiMen

toon 4

ps 91

Om ‘s morgens Uw barmhartigheid te verkondigen,
en Uw waarheid in de nacht.

lezing uit de profetie van jesaja 41,4-14

Z

o spreekt de Heer: “Ik, God, ben de eerste en in de dingen die
komen gaan, zal Ik zijn. De volkeren zagen het en werden
bevreesd, de einden der aarde ontstelden, zij naderden elkaar en
kwamen bijeen en besloten ieder hun naaste en hun broeder te helpen. En
ieder zal zeggen: de ambachtsman is sterk geworden, en ook de smid
wanneer hij klopt en slaat met zijn hamer. Ooit zal hij zeggen: ‘de verbinding is goed, ze verstevigen hem met spijkers, zodat hij op zijn plaats
blijft en niet bewogen wordt.’
Maar gij, Israël, mijn dienaar Jakob, die Ik uitverkoren heb, zaad van
Abraham, die Ik liefhad, u, die Ik nam vanaf de uiteinden der aarde en
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❖

Woensdag

in de Vijfde

Week ❖

die Ik riep vanaf de hoogste toppen, Ik zei tot u: gij zijt Mijn dienaar, Ik
heb u uitverkoren en heb u niet verlaten. Wees niet bevreesd, want Ik ben
met u; laat u niet misleiden, want Ik ben uw God, Die u gesterkt heeft,
Die u geholpen en beschermd heeft met Mijn rechtvaardige rechterhand.
Zie, al uw tegenstanders zullen beschaamd worden en zij zullen zich
schamen, ze zullen zijn alsof ze niet bestaan, al uw tegenstanders zullen
ten gronde gaan. Gij zult ze zoeken, maar gij zult geen mens vinden, die
tegen u tekeer gaat. Ze zullen zijn alsof ze niet bestaan en er zal niemand
zijn die tegen u oorlog voert. Want Ik ben uw God, Die uw rechterhand
vasthoudt en tegen u zegt: “wees niet bevreesd, Ik ben uw Helper, wees
niet bevreesd, Jakob, allerkleinst Israël, Ik zal u helpen, zegt God, de
Heilige van Israël, Die u verlost heeft.”

❖❖❖

tWeede ProkiMen

toon 4

ps 92
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❖

triodion ❖

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

...

in toon 8

Stel, Heer, een wacht aan mijn mond;
maak een gesloten deur van mijn lippen.
Neig mijn hart niet tot slechte woorden,
om met uitvluchten mijn zonden te verontschuldigen.
Tezamen met mensen die goddeloosheid bedrijven;
ik wil geen deel hebben aan hun lusten.
Laat de rechtvaardige mij tuchtigen met erbarmen,
dan zal hij mij van schuld overtuigen.
Maar sta niet toe, dat mijn hoofd gezalfd wordt
door olie van zondaars;
mijn gebed verzet zich tegen hun lusten.
Wanneer hun rechters vanaf de rots geworpen worden,
zullen zij weten dat mijn woorden God aangenaam zijn.
Want als aardkluiten over het land,
zo zijn hun beenderen verstrooid bij het graf.
Heer, op U zijn mijn ogen gericht;
Heer, op U vertrouw ik: ontneem mij het leven niet.
Bewaar mij voor de strik die zij tegen mij spannen,
voor de struikelblokken der boosdoeners.
* Volgens het triodion het 18e kathisma; volgens (Athos)-typikon zijn de
kathisma-lezingen van deze week anders, en lezen we het 7e kathisma.
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❖

Woensdag

in de Vijfde

Week ❖

Laat de zondaars in hun eigen net vallen;
al ben ik alleen toch ga ik Uw weg.
het idiomelon, toon 8:

Met mijn stem heb ik tot de Heer geroepen;
met mijn stem heb ik tot de Heer gebeden.
we herhalen het idiomelon: Ik ben overvallen...
Ik stort mijn gebed uit voor Zijn aangezicht;
voor Zijn aanschijn klaag ik mijn nood.
en het martyrikon, toon 8 :

de volgende drie prosomia in toon 8:
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❖

triodion ❖

Mijn geest ging uit mij heen,
maar Gij, Heer, kent mijn wegen.

Op de weg die ik gaan moest,
hadden zij een valstrik voor mijn verborgen.

Tevergeefs wendde ik mij naar rechts om een verdediger,
maar er was niemand die mij wilde kennen.

en dan de volgende stichieren van het alfabet, in toon 4 *:
Vluchten was mij onmogelijk;
er was niemand die zich om mijn leven bekommerde.
* om deze stichieren met het Nederlandse alfabet te laten beginnen,
zijn ze door archimandriet Adriaan iets aangepast.
- 198 -

❖

Woensdag

in de Vijfde

Week ❖

t.4

Toen heb ik tot U geroepen, Heer;
ik zeide: Gij zijt mijn hoop.

Gij zijt mijn deel in het land der levenden.
Luister naar mijn gebed, want ik ben ten uiterste vernederd.

Bevrijd mij van mijn vervolgers,
want zij hebben mij overmeesterd.

Voer mijn ziel uit de kerker,
opdat ik Uw Naam moge belijden.
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❖

triodion ❖

De rechtvaardigen zien uit
tot Gij mij vergeldt.

Uit de diepten, Heer, heb ik tot U geroepen:
Heer, geef gehoor aan mijn stem.

Laat Uw oren aandacht schenken
aan de stem van mijn smeking.

Zo Gij op ongerechtigheden zoudt achtslaan,
Heer; Heer, wie kan dat doorstaan? Maar bij U is vergeving;
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❖

Woensdag

in de Vijfde

Week ❖

Omwille van Uw Naam, Heer, heb ik U verbeid.
Mijn ziel verwacht Uw Woord; mijn ziel vertrouwt op de Heer.

Van de ochtendwake tot de nacht
vertrouwe Israël op de Heer.

Want bij de Heer is barmhartigheid; bij Hem is overvloedige verlossing. Ja, Hijzelf zal Israël verlossen uit al zijn ongerechtigheden.

- 201 -

❖

triodion ❖

Looft de Heer, alle natiën,
bezingt Hem alle volkeren.

Want Zijn barmhartigheid is machtig over ons;
en de waarheid des Heren blijft in eeuwigheid.

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.

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.
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❖

Woensdag

in de Vijfde
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Eer aan U, onze God, eer aan U.

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Eer aan U, onze God, eer aan U.
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❖

triodion ❖

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Eer ... Nu en .... theotokion:
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❖

Woensdag

in de Vijfde

Week ❖

Intocht met wierook, indien er een evangelie-lezing volgt, dan ook met
het Evangelie-boek. Vreugdevol Licht ..

ProkiMen

toon 4

ps. 93

lezing Uit genesis 17,1-9
Toen Abram negenennegentig jaar oud was, verscheen de HEEr aan
Abram en zei tot hem: “Ik ben uw God; wees mij welgevallig en wees
zonder blaam. Ik zal Mijn verbond opstellen tussen Mij en u, en ik zal u
uiterst talrijk maken.” Abram viel met zijn gezicht ter aarde en God sprak
tot hem, zeggend: “Zie, Mijn verbond is met u en gij zult de vader zijn
van vele volkeren. Niet langer zult gij Abram worden genoemd, maar uw
naam zal Abraham zijn, want Ik heb u tot vader van vele volkeren
gemaakt. Ik zal u uiterst, uiterst talrijk maken, Ik zal u tot volkeren
maken en koningen zullen uit u voortkomen. Ik zal Mijn verbond sluiten
tussen Mij en u en uw nageslacht, over al hun generaties, tot een eeuwig
verbond, dat Ik God ben van u en van uw nageslacht. Ik zal aan u en uw
nageslacht het land geven waarin gij nu als vreemdeling verblijft, heel
het land Kanaän tot een eeuwig bezit en Ik zal hun tot God zijn.” En God
sprak tot Abraham: “ Gij moet Mijn verbond onderhouden, gij en uw
nageslacht, tot in al hun generaties.”
❖❖❖
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❖

tWeede ProkiMen

triodion ❖
toon 6

liCHtzegen
lezing

Uit de sPreUken 15,20-16,9

E

en wijze zoon verblijdt zijn vader,
maar een dwaze zoon minacht zijn moeder.

De wegen van een dwaas zijn zonder verstand,
maar een verstandige man blijft op het rechte pad.
Zij die het overleg niet in ere houden, stellen hun besluiten uit,
maar raad blijft in het hart van hen die overleggen.
Een slecht mens zal daar niet naar luisteren,
noch zal hij iets nuttigs zeggen of iets dat goed voor allen is.
De gedachten van een wijze zijn wegen tot leven,
opdat hij zich afwendt en uit de Hades gered wordt.
De HEEr breekt het huis der hoogmoedigen af,
maar bakent het land af voor de weduwe.
De HEEr verafschuwt een onrechtvaardige gedachte,
maar de woorden van een zuiver mens zijn heilig.
Een man die zich laat omkopen, vernietigt zichzelf,
maar wie een afkeer heeft van omkoperij wordt gered.
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ps. 95

❖

Woensdag

in de Vijfde

Week ❖

Door liefdadigheid en trouw worden zonden gereinigd,
door vrees voor de Heer wendt ieder zich af van het kwade.
Het hart van de rechtvaardigen overweegt trouw,
maar de mond van goddelozen geeft slechte antwoorden.
De wegen van rechtvaardigen zijn aangenaam voor de Heer,
en door hen worden zelfs vijanden vrienden.
God houdt zich verre van goddelozen,
maar verhoort de gebeden van rechtvaardigen.
Het oog dat goede dingen ziet, verheugt het hart,
en een goede naam brengt vet op de botten.
Wie vermaningen voor het leven aanvaardt,
zal wonen temidden van wijzen.
Wie opvoeding verwerpt, haat zichzelf,
maar wie leert uit vermaningen houdt van zijn ziel.
De vreze Gods brengt opvoeding en wijsheid,
en het begin van roem zal daarop volgen.
De mens kan plannen maken in zijn hart,
maar de Heer is het die de tong bestuurt.
Hoe groter je bent, hoe meer je jezelf dient te vernederen,
en in Gods ogen zul je genade vinden.
Alle werken van de nederige zijn duidelijk voor God,
maar de Heer bestuurt de geesten.
Geef je werken over aan de Heer,
en je gedachten zullen bevestigd worden.
De Heer heeft alles voor Zijn eigen doel gedaan,
maar de goddelozen zullen op een kwade dag te gronde gaan.
De hoogmoedigen van hart zijn onrein bij de HEEr,
Hij die met onrechtvaardigen de handen ineen slaat,
zal niet ongestraft blijven.
Het begin van het goede pad is rechtvaardige dingen te doen,
dat is God aangenamer dan het brengen van offers.
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❖

triodion ❖

Hij die de HEEr zoekt, zal kennis vinden met rechtvaardigheid,
zij die Hem zoeken op juiste wijze zullen vrede vinden.
Alle werken van de HEEr worden verricht met rechtvaardigheid,
maar de goddeloze wordt bewaard voor een kwade dag.
Het is beter weinig te verdienen met rechtvaardigheid,
dan veel met onrechtvaardigheid.
Laat het hart van een man rechtvaardigheid overwegen,
opdat zijn schreden door God recht gemaakt worden.
❖❖❖

meteen de wierook-zang: Laat mijn gebed ... en de rest van de dienst
van de voorafgewijde Gaven.
In de refter is er wijn. De completen lezen we in de cel.
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