❖

Vrijdag

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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de Canons
we lezen eerst de canon uit het mineon, met, op hun beurt, van het triodion:
de Vijfde Cantiek (Gebed van Jesaja - Uit de nacht ontwaakt... Jes26, 9-21 )
(canon uit het mineon en dan:)

Vijfde

ode

- Het triodion

irmos t.2 Gij, Verlichting van wie in het duister zijn ...
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ander triodion
irmos t.2 De nacht is ten einde...

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.2 God, Die met de jongelingen der Hebreeën...
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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 ...
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irmos t. 2

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

negende

Cantiek (Lofzang van Zacharias)

(canon uit het mineon en dan:)

negende

ode

- Het triodion

irmos t.2 Gij Die op onzegbare wijze ...

ander triodion
irmos t.2 De reine, ongerepte Moeder en Maagd ...
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Eer aan U, onze God, eer aan U.

irmos t. 2

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 met ...
- 134 -

❖

Vrijdag

in de

eerste 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:

in
troPaar

Van de

Het

zesde UUr

Profetie

Eer ... Nu en ... herhalen
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toon 4

ps 17

lezing uit de profetie van jesaja

Z

3,1-14

ie, de Heer, de HEEr Sabaoth, neemt de sterke en de heldin uit
Judea en Jeruzalem weg: elke steun van brood en elke steun van
water; reus, sterke, krijgsman, rechter, profeet, wijze, oudste,
hoofdman over vijftig, aanzienlijke raadsheer, wijze bouwmeester en
bedreven waarzegger. En jongelingen zal Ik hun tot aanvoerders geven
en moedwil zal over hen heersen. Dan zal het volk dringen, man tegen
man, ieder tegen zijn naaste; de jongeling zal op de oude en de verachte
op de geëerde losstormen. Wanneer iemand zijn broer of een huisgenoot
van zijn vader aangrijpt met de woorden: Gij hebt een mantel, wees onze
aanvoerder en laat mijn puinhoop in uw hand zijn – dan zal deze op die
dag uitroepen: Ik kan geen aanvoerder zijn, want in mijn huis is brood
noch mantel, gij moet mij niet tot aanvoerder over dit volk aanstellen.
Want Jeruzalem wordt verlaten en Judea valt, want hun tongen spreken
wetteloosheid, ze vertrouwen niet op de HEEr. Want hun heerlijkheid is
vernederd. De schande op hun gelaat getuigt tegen hen en hun zonde
hebben zij verkondigd en openbaar gemaakt, zoals Sodom. Wee hun,
want zij hebben onheil beraamd tegen zichzelf. Ze zeggen: laat ons de
rechtvaardige boeien, want hij is nutteloos voor ons. Daarom zullen zij
de vruchten van hun werken plukken. Wee de wetteloze, het zal hem
slecht gaan, want het werk van zijn handen zal hem worden vergolden.
Mijn volk, uw afpersers buiten u uit, en uw eisers overheersen u; mijn
volk, wie u zaligprijzen, bedriegen u, en het pad van uw voeten maken
ze onbegaanbaar. Maar nu zal de HEEr Zijn rechtsgeding voeren, en Hij
zal een oordeel vellen over Zijn volk. De HEEr Zelf zal in het gericht
gaan met de oudsten en de aanvoerders van het volk.
❖❖❖
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toon 6

ps 18

------------------------------------------De dagelijkse heiligen-officies van zaterdag en zondag uit het mineon
worden in de Completen gelezen, of wanneer het de ekklesiarch goeddunkt.

-------------------------------------------

- 137 -

❖

triodion ❖

VesPers Van VrijdagaVond
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) :

2x
en dan de 4 martyrika van de toon , zie appendix.
dan de volgende 4 idiomela voor de H. Theodorus :

* 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 aldus gezongen: bij de Heer ik roep-verzen: 3 martyrika van de toon (appendix), en 3 van de h. Theodorus; Eer... t.6 De boze..
Nu en dogmatikon (appendix). Bij de apostichen: 2 x het idiomelon, het 4e
martyrikon (appendix) en een theotokion van dezelfde toon.
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Eer ... t.6
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Nu en ... theotokion (dogmatikon) van de toon van de week

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

ProkiMen
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lezing Uit genesis 2,20 - 3,20

A

dam gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en
aan al het gedierte van de aarde, maar voor zichzelf vond hij
geen hulp, aan hem gelijk. Toen deed God een diepe slaap op
Adam vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij één van zijn zijden en sloot
haar plaats toe met vlees. En de HEEr God bouwde de zijde, die Hij van
Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. Toen
zei Adam: Dit is nu been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze
zal vrouw heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal een man
zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. En zij beiden waren naakt, Adam en zijn vrouw,
maar zij schaamden zich niet. De slang nu was het listigste van alle dieren op aarde, die de HEEr God gemaakt had; en de slang zei tot de
vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom
van het paradijs? Toen zei de vrouw tegen de slang: Van al het geboomte in het paradijs mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom, die
in het midden van het paradijs staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan
niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. En de slang zei tegen
de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat op de dag, dat
gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als goden zult
zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag, dat de boom goed was
om van te eten, en dat hij een lust was voor het oog, ja, dat de boom
begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en de vrouw nam van
zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, en hij at. Toen werden hun
ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgenbladeren aaneen en maakten zich schorten. Toen zij het geluid van de
HEEr God hoorden, Die in het paradijs wandelde in de avondkoelte, verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de HEEr God
in het midden van het paradijs. En de HEEr God riep Adam tot Zich en
zei tegen hem: Adam, waar zijt gij? En hij zei tegen Hem: Toen ik Uw
stem hoorde, toen Gij wandelde in het paradijs, werd ik bevreesd, want
ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En God zei: Wie heeft u te kennen
gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, waarvan Ik u
geboden had om alleen daarvan niet te eten? Toen zei Adam: De vrouw,
die Gij mij gegeven hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb
ik gegeten. Daarop zei de HEEr God tegen de vrouw: Waarom hebt gij
dit gedaan? En de vrouw zei: De slang heeft mij verleid en toen heb ik
gegeten. Daarop zei de HEEr God tegen de slang: Omdat gij dit gedaan
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hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte der aarde;
op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En Ik zal
vijandschap stellen tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar
zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.
Tegen de vrouw zei Hij: uw weeën en zuchten zal Ik zeer vermeerderen;
met smart zult gij kinderen baren en van uw man zult gij afhangen, en hij
zal over u heersen. En tegen Adam zei Hij: Omdat gij naar uw vrouw
hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had:
Alleen van deze boom zult gij niet eten, is de aardbodem om uw daden
vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten alle dagen van uw leven;
doornen en distelen zal hij u voortbrengen, en gij zult het gewas des
velds eten; in het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten, totdat gij
tot de aarde wederkeert, waaruit gij genomen zijt; want stof zijt gij en tot
stof zult gij wederkeren. En Adam noemde zijn vrouw Eva -Leven-,
omdat zij de moeder van alle levenden is geworden.
❖❖❖

tweede ProkiMen

toon 6

liCHtzegen

G

lezing

Uit de sPreUken 3,19-34

od heeft met wijsheid de aarde gegrondvest,
met verstand de hemelen vastgesteld,

door Zijn kennis zijn de waterdiepten gekliefd
en druppelen de wolken dauw.

- 142 -

ps. 20

❖

Vrijdag

in de

eerste week ❖

Mijn zoon, laat ze niet wijken uit uw ogen,
bewaar mijn raad en mijn onderricht,
dan zal uw ziel leven,
en genade zal als een sieraad om uw hals zijn.
Er zal gezondheid in uw vlees zijn,
en welzijn in uw beenderen.
Dan zult gij uw wegen in vrede gaan,
zonder dat uw voet zich stoot.
Wanneer gij u neerzet, zult gij niet opschrikken,
en wanneer gij u neerlegt zal uw slaap zoet zijn.
Vrees niet voor plotselinge schrik,
noch voor het aanstormen der goddelozen.
Want de HEEr zal op al uw wegen zijn,
Hij zal uw voet sterken, zodat hij niet wankelt.
Houd niet op goed te doen aan de noodlijdende,
terwijl het in uw macht ligt te helpen.
Zeg niet tot uw naaste: Ga heen en kom terug,
morgen zal ik geven – terwijl gij het hebt.
Want gij weet niet wat de morgen brengt.
Smeed geen kwaad tegen uw vriend,
die bij u woont en op u vertrouwt.
Twist niet met iemand zonder oorzaak,
opdat hij u geen kwaad zal aandoen.
Neem de schandelijke daden van slechte mannen niet over,
en wees niet jaloers op hun wegen.
Want iedere wetsovertreder is onrein in de ogen des HErEN,
met rechtvaardigen gaat hij niet om.
De vloek des HErEN is in het huis van de goddelozen,
maar de woningen van rechtvaardigen worden gezegend.
De Heer weerstaat de hoogmoedigen,
maar de nederigen geeft Hij genade.
❖❖❖

meteen de wierook-zang: Laat mijn gebed ... en de rest van de dienst
van de Voorafgewijde Gaven.
Aan het einde van de Liturgie, meteen na het ambon-gebed, volgt een
smeek-canon van de H. Theodorus:
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Van de

H. tHeodorUs

met zegening van feest-kollyva

PsalM 142
Heer, verhoor mijn gebed,
luister naar mijn smeking in Uw waarachtigheid.
Verhoor mij in Uw rechtvaardigheid,
en treed niet in het gericht met Uw dienaar.
Immers, niemand der levenden
kan zich rechtvaardigen voor Uw aangezicht,
want de vijand heeft mijn ziel vervolgd,
mijn leven vernederd tot op de grond.
Hij doet mij neerzitten in het duister,
evenals de doden van eeuwigheid.
En mijn geest is ontmoedigd,
mijn hart is ontsteld in mijn binnenste.
Maar ik herinner mij vroegere dagen,
ik overweeg al Uw werken,
ik overweeg de daden van Uw handen.
Ik strek mijn handen naar U uit,
mijn ziel dorst naar U, als waterloos land.
Verhoor mij spoedig, Heer, mijn geest versmacht,
wend Uw aangezicht niet van mij af,
anders word ik gelijk aan wie afdalen in het graf.
Doe mij in de ochtend Uw barmhartigheid horen,
want op U heb ik mijn hoop gesteld.
Doe mij, Heer, de weg kennen die ik moet gaan,
want tot U heb ik mijn ziel verheven.
Bevrijd mij van mijn vijanden, Heer,
want tot U heb ik mijn toevlucht genomen.
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Leer mij Uw wil te doen, want Gij zijt mijn God.
Uw goede Geest geleide mij naar een effen land.
Omwille van Uw Naam, Heer,
zult Gij mij doen leven,
in Uw rechtvaardigheid zult Gij mijn ziel uit de verdrukking voeren,
in Uw ontferming zult Gij mijn vijanden verdelgen,
en Gij zult allen vernietigen die mijn ziel verdrukken,
ik ben immers Uw dienaar.

god

is

Heer ...

toon 2

troPaar toon 2

Eer ... herhalen; Nu en ...
- 145 -

❖

triodion ❖

PsalM 50
Ontferm U over mij, o God,volgens Uw grote ontferming
en volgens de overvloed van Uw barmhartigheid,
wis mijn ongerechtigheid uit.
Was mij steeds meer van mijn ongerechtigheid
en reinig mij van mijn zonde.
Want ik erken mijn ongerechtigheid,
en mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
Tegen U alleen heb ik gezondigd,
en ik heb kwaad gedaan voor Uw aanschijn.
Zodat Gij rechtvaardig blijkt in Uw uitspraak,
en zult winnen als men U oordeelt.
Want zie, in ongerechtigheden ben ik ontvangen,
mijn moeder droeg mij in zonden.
Want zie, Gij hebt waarheid lief,
het onbekende en het verborgene van Uw wijsheid
hebt Gij mij bekend gemaakt.
Besprenkel mij met hysop en ik zal rein worden;
was mij en ik word witter dan sneeuw.
Laat mij vreugde en blijdschap horen,
en mijn vernederd gebeente zal zich verheugen.
Wend Uw aangezicht van mijn zonden af,
en wis al mijn ongerechtigheden uit.
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Schep in mij een rein hart, o God,
en maak nieuw een rechte geest in mijn binnenste.
Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht,
en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
Geef mij de vreugde terug van Uw heil,
en sterk mij met een besturende geest.
Wettelozen zal ik Uw wegen leren,
en goddelozen zullen zich tot U bekeren.
Bevrijd mij van bloedschuld, o God, God van mijn heil;
mijn tong zal Uw gerechtigheid bejubelen.
Heer, open mijn lippen,
en mijn mond zal Uw lof verkondigen.
Want als Gij een offer wilde, zou ik het brengen,
maar in brandoffers hebt Gij geen behagen.
Een offer voor God is een vermorzelde geest,
een vermorzeld en vernederd hart zult Gij, God, niet versmaden.
Doe goed, Heer, in Uw welbehagen aan Sion,
en mogen de muren van Jeruzalem worden opgebouwd.
Dan zult Gij behagen hebben in een offer van rechtvaardigheid,
offerande en brandoffers, dan zal men kalveren op Uw altaar opdragen.

Canon

8

van johannes van damaskus
akrostichon: (Gij met de bijnaam) Godsgeschenken, u bezing ik. .
toon

eerste

ode

irmos t.8: De bodem der zee ...
Heilige grootmartelaar Theodorus, bid voor ons
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derde

ode

irmos t.8: Gij zijt de sterkte ...

Vierde

ode

irmos t.8: Het mysterie van Uw heilsorde ...
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ode

irmos t.8: Laat ons waken vroeg in de morgen ...

zesde

ode

irmos t.8: Wees mij genadig ...

2x

kondaak

toon 8
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zeVende

ode

irmos t.8: De jongelingen uit Juda ...

aCHtste

ode

irmos t.8: In zijn woede ...
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negende

ode

irmos t.8: Gij, Die hert huwelijk nooit gekend hebt ...

en we zingen als tot slot de irmos - toon 8:
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Heilige God t/m Onze Vader ....

troPaar

toon 2

Eer ...

kondaak

Nu en ...

tHeotokion

toon 8

toon 8

en dan volgt de zegening van de kollyva
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en tenslotte:
De Naam des Heren ....
Ik wil de Heer zegenen te allen tijde ... (ps. 33)
en de uitdeling van antidoron; de priester doet de wegzending.
--------------------------------------------------------------------------------------Er is een oude tradite (van de Laura van de H. Sabbas en het Kinovion
van de H. Euthimius) om in de refter een maaltijd te gebruiken met wijn
en olie. Deze traditie wordt echter nu nergens meer gevolgd vanwege de
ernst van de dag.
--------------------------------------------------------------------------------------Tegenwoordig worden volgens Grieks gebruik ‘s avonds de Kleine
Completen gelezen, met feestelijk gezongen Canon van de Akathist en het
eerste kwart van de Iken; met aan het einde van de Completen lezing uit
het evangelie: Joh § 50a Joh 15 : 1-8 : De Heer zei: Ik ben de ware
wijnstok ... zie priester-evangelie-boek : Vr Eerste Week Grote Vasten.
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