❖

De Metten van De
Heilige en grote WoensDag

❖

Na de hexapsalm en de vredeslitanie zingen we plechtig het

alleluja ... in toon 8

5e ode - Jes 26

1. Aan het einde van de nacht ontwaakt mijn geest voor U, o God,
want Uw geboden stralen als licht over de aarde.

2. Leert gerechtigheid, bewoners der aarde.
3. Naijver zal een tuchteloos volk treffen;
reeds nu verslindt het vuur de tegenstanders.
4. Vermeerder het kwaad over hen, o Heer,
vermeerder het kwaad over al de roemrijken der aarde.

tropaar

toon 8

ook plechtig

(3x)
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❖

trioDion ❖

na De eerste psalMlezing (14e kath.)

KatHisMa-zang :

Eer… nu en altijd … herhalen
na De tWeeDe psalMlezing (15e kath.)

KatHisMa-zang :

Eer… nu en altijd … herhalen
na De DerDe psalMlezing (16 e kath.)

KatHisMa-zang :

Eer… nu en altijd … herhalen
En onmiddellijk zegt de priester: En acht ons waardig te luisteren....

evangelie

van De

Metten

In die tijd gaf het volk, dat bij Jezus was ...
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Jh § 41b

Jh 12, 17-50

De

❖

Heilige en grote

WoensDag - Metten ❖

psalm 50

Het trioDion

de irmen twee keer; troparen vier keer;
katavasia: dezelfde irmos

3e oDe - trioDion - toon 2

van Kosmas
acrostichon in Grieks: ‘woensdag zing ik’

irmos Ldn t. 2

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Eer ... Nu en ...

irmos herhalen «Gij hebt mij bevestigd…»
kleine litanie

KonDaaK
Hoewel ik meer gezondigd heb, Algoede, dan de zondares,
heb ik U geen stromen van tranen gebracht.
Maar woordeloos smekend val ik voor U neer,
en kus vol liefde Uw ongerepte voeten,
opdat Gij mij, als de Meester, mijn schulden vergeven wilt,
nu ik tot U, Redder, roep: ** Bevrijd mij uit het vuil van mijn daden.
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❖
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iKos
De vrouw die eerst zo losbandig leefde, werd plotseling ingetogen
gezien. Zij verachtte nu de werken van schandelijke zonde en lichamelijke lust, terwijl zij in haar geest overwoog de ontzettende schande van
de straf der hel, die de ontuchtigen en losbandigen moeten ondergaan,
onder wie ik de eerste ben. Maar al ben ik bevreesd, toch blijf ik, in mijn
onverstand, bij mijn slechte gewoonten. Maar deze zondige vrouw haastte zich in haar vrees tot U, Die de Verlosser zijt, en zij riep tot U:
menslievende Medelijdende, ** bevrijd mij uit het vuil van mijn daden.

synaxarion

van het mineon en :
Op de Heilige en Grote Woensdag hebben de goddelijke vaders vastgesteld de gedachtenis te vieren van de zondige vrouw die de voeten van
de Heer met myron zalfde, omdat dit kort voor het verlossend lijden
gebeurde.
vers De myron die de vrouw uitgoot over Christus’ lichaam,
ging vooraf aan de balseming van Nikodemus.
Maar Gij Die gezalfd zijt met geestelijke myron, Christus God,
bevrijd ons van de bevlekkende hartstochten;
en ontferm U over ons als de alleen Heilige en Menslievende. Amen

8e oDe - Canon
irmos Ldn t. 2
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trioDion

❖

De

Heilige en grote

WoensDag - Metten ❖

Toen de vrouw de kostbare myron uitgoot, Christus, over Uw
koninklijk, goddelijk en ontzagwekkend hoofd, heeft zij Uw ongerepte voeten aangeraakt met haar bevlekte handen en zij riep:
Bezingt de Heer, al Zijn werken, en verheft Hem in alle eeuwigheid.
Zegenen wij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de Heer.
Zij waste met tranen de voeten van haar Schepper, in het bewustzijn
van haar zonden, en droogde ze af met haar hoofdhaar. Daarom
kreeg zij ook kwijtschelding van alles wat zij in haar leven had
misdaan en zij riep uit: Bezingt de Heer, al Zijn werken, en verheft
Hem in alle eeuwigheid.
Nu en ...
Het mysterie van de verlossing wordt voltrokken aan de dankbare
vrouw, door de barmhartigheid van de Verlosser in de stroom van
haar tranen, waarin zij - zonder zich te schamen - gewassen werd
door haar belijdenis, terwijl zij riep: Bezingt de Heer, al Zijn werken, en verheft Hem in alle eeuwigheid.
Loven, zegenen en aanbidden ... irmos - toon 2: herhalen
« Op het onherroepelijk …»
geen Magificat [de negende ode in zijn geheel gezongen:]

9e oDe - Canon

van Het

trioDion

irmos Ldn t. 2
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irmos herhalen: « Laat ons met onbevlekte lippen …»
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❖

De

Heilige en grote

WoensDag - Metten ❖

exapostilarion
(automelon; plechtig gezongen; 3x; met canonarch)
t. 3

3x

lofpsalMen

we laten vier verzen over en zingen de volgende

stichieren-idiomela:
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❖

Eer ...

Nu en ...

- 126 -

trioDion ❖

❖
Abt

De

Heilige en grote

WoensDag - Metten ❖

U komt heerlijkheid toe, Heer onze God, en tot U zenden wij de lof,
tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gelezen doxologie
Vragende litanie: Laten wij ons morgengebed tot de Heer voltooien ...

apostiCHen idiomela, toon 6

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.
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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.

Eer ... Nu en ... idiomelon - toon 8 - van moniale Kassiani

Abt Het is goed de Heer te belijden ...
- 128 -

❖

L

De

Heilige en grote

WoensDag - Metten ❖

Heilige God ... t/m Onze Vader...

KonDaaK
Hoewel ik meer gezondigd heb, Algoede, dan de zondares,
heb ik U geen stromen van tranen gebracht.
Maar woordeloos smekend val ik voor U neer,
en kus vol liefde Uw ongerepte voeten,
opdat Gij mij, als de Meester, mijn schulden vergeven wilt,
nu ik tot U, Redder, roep: Bevrijd mij uit het vuil van mijn daden.
L
P

Heer, ontferm U. (40x) Eer .. Nu en ...U, eerbiedwaardiger ...
Vader zegen in de Naam des Heren.
Hij, Die is ...

Abt Hemelse Koning, versterk het geloof van de vrome, orthodoxe
christenen; maak de volken goed gezind, schenk vrede aan de
wereld, bewaar deze heilige kerk en deze stad (of dit heilig klooster); doe onze broeders en zusters die ons zijn voorafgegaan, binnentreden in de woonplaats der rechtvaardigen; en neem ons aan in
berouw en belijdenis, want Gij zijt goed en menslievend.

gebeD van

De

H. efraïM

De syriër

Heer en Meester van mijn leven ....
3 knielbuigingen (poklonen); met herhalingen

WegzenDing
P
L
P

Eer aan U, Christus God, onze hoop, eer aan U.
Eer… nu en … Heer, ontferm U (3x) Vader, zegen.
Dat de Heer, Die opgaat naar zijn vrijwillig lijden
omwille van onze Verlossing, Christus onze ware God,
Zich over ons ontferme en ons redde; door ...

in

De

uren

als tropaar: Zie de Bruidegom ... en als kondaak:
Hoewel ik meer gezondigd heb ... (vlgs. nieuw Grieks gebruik).
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❖

in
tropaar

van De

Het

trioDion ❖

zesDe uur

profetie

toon 2

Eer ... Nu en ... herhalen

proKiMen

toon 8

lezing uit de profetie van ezechiël

D

ps 133

2,3-3,3

e Heer zei tegen mij: Mensenkind, Ik zend u naar de zonen van
Israël, die Mij verbitterd hebben. Sommigen van hen hebben Mij
verbitterd, zij en hun vaderen zijn tot op de dag van vandaag
tegen Mij in opstand gekomen. En deze zonen zijn stug van aangezicht
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❖
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Heilige en grote
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en verstokt van hart. Ik zend u naar hen toe. Gij moet tegen hen zeggen:
Zo spreekt de HEER. En zij, of zij luisteren of dat niet doen – zij zijn
immers een opstandig huis – zij zullen weten dat gij profeet zijt in hun
midden. En gij, mensenkind, wees niet bevreesd voor hen, ga niet van
voor hun aangezicht weg, want zij zullen woedend worden, en zij zullen
u omringen, en gij zult wonen temidden van schorpioenen. Wees niet
bevreesd voor hun woorden, en ga niet van voor hun aangezicht weg,
want zij zijn een opstandig huis! Maar gij moet Mijn woorden tot hen
spreken, of zij luisteren of dat niet doen, want zij zijn een opstandig huis!
En gij, mensenkind, luister naar Wie tot u spreekt. Wees niet opstandig,
zoals dit opstandige huis. Doe uw mond open en eet wat Ik u geef. Toen
zag ik, en zie, er was een hand naar mij uitgestrekt en daarin was een
boekrol. En Hij rolde deze voor mij open: deze was van voren en van
achteren beschreven. Er waren gejammer, klaagliederen en weeklacht op
geschreven. Daarna zei Hij tegen mij: Mensenkind, eet deze rol op, ga
heen en spreek tot de zonen van Israël. Toen deed ik mijn mond open en
Hij gaf mij die rol te eten. Hij zei tegen mij: Mensenkind, laat uw mond
eten, en uw buik zal zich verzadigen met deze rol, die aan u gegeven is.
Toen at ik die op en hij werd in mijn mond als honing zo zoet.
❖❖❖

tWeeDe proKiMen

toon 2

ps 134
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❖

De

trioDion ❖

Heilige en grote WoensDag
in De vespers

ps.103; vredeslitanie; het 18e kathisma; bij iedere stase een litanie.

Heer

iK roep

... we zingen 10*

stichieren; de idiomela:

* als er geen liturgie van de voorafgewijde Gaven wordt gevierd, dan
6 stichieren en apostichen. Heilige God t/m Onze Vader; Heer, ontferm U (12x) Alheilige Drieeenheid .. De Naam des Heren ...
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❖
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Heilige en grote

WoensDag - vespers ❖
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❖
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Eer ... Nu en ... ideomelon - toon 8 - van moniale Kassiani
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Intocht met wierook en het Evangelie-boek. Vreugdevol Licht ..

proKiMen

toon 4

lezing uit exoDus

ps. 135

2,11-22 , 18,4

N

a veel dagen, toen Mozes groot geworden was en naar buiten
ging naar zijn broeders, de zonen van Israël, en hun dwangarbeid
aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag, die een
Hebreeuwse man sloeg, één van zijn broeders, uit de zonen van Israël.
Hij keek om zich heen, en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de
Egyptenaar dood en verborg hem in het zand. Toen hij de volgende dag
naar buiten ging, zag hij twee Hebreeuwse mannen die aan het vechten
waren. Hij zei tegen de schuldige: Waarom sla je jouw naaste? Maar die
zei: Wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Wilt gij misschien ook mij doden, zoals gij gisteren die Egyptenaar gedood hebt?
Toen werd Mozes bevreesd, en hij zei: Deze zaak is beslist bekend
geworden. Toen nu de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes
doden, maar Mozes vluchtte voor het aangezicht van de farao en ging
wonen in het land Midian. En toen hij in het land Midian gekomen was,
ging hij zitten bij de put. De priester van Midian nu had zeven dochters,
die de schapen weidden van hun vader Jethro. Zij kwamen om water te
putten en vulden de drinkbakken om de schapen van hun vader Jethro te
laten drinken. Toen kwamen de herders en joegen hen weg, maar Mozes
stond op, beschermde hen en putte water voor hen en gaf de schapen te
drinken. Toen zij bij hun vader Rehuel kwamen, zei hij: Waarom zijn jul- 135 -

❖
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lie vandaag zo snel teruggekomen? Zij zeiden: Een Egyptische man heeft
ons gered uit de hand van de herders. Hij heeft ook water voor ons geput
en onze schapen laten drinken. Hij zei tegen zijn dochters: En waar is
hij? Waarom hebben jullie die man daar achtergelaten? Roep hem om bij
ons brood te komen eten. En Mozes bleef wonen bij de man, en hij gaf
zijn dochter Zippora aan Mozes tot vrouw. En de vrouw werd zwanger
en baarde een zoon, en Mozes noemde zijn naam Gersom, want, zei hij,
ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. En wederom werd
zij zwanger, en zij baarde haar tweede zoon, en hij noemde zijn naam
Eliëzer, want, zei hij, de God van mijn vader is mijn Helper en heeft mij
bevrijd uit de hand van de farao.
❖❖❖

tWeeDe proKiMen

toon 4

ps. 137

liCHtzegen
lezing uit job

H

2,1-10

et geschiedde op die dag, toen de engelen van God kwamen om
hun opwachting te maken bij de HEER, dat ook de duivel in hun
midden kwam om zijn opwachting te maken bij de HEER. Toen
zei de HEER tegen de duivel: Waar kom je vandaan? En de duivel antwoordde de HEER en zei: Van een tocht over de aarde, en nadat ik de hele
aarde onder de hemel doorkruist heb, ben ik hier gekomen. De HEER zei
tegen de duivel: Heb je ook acht geslagen op Mijn dienaar Job? Want er
is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man, hij is onberispelijk, godvrezend en keert zich af van ieder kwaad. Hij volhardt nog
steeds in zijn vroomheid, hoewel jij gezegd hebt, dat zijn bezittingen
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zonder reden vernietigd moesten worden. Toen antwoordde de duivel de
HEER en zei: Huid voor huid! Alles wat iemand heeft, zal hij geven voor
zijn leven. Steek Uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn
vlees. Of hij U dan nog openlijk zal zegenen?! En de HEER zei tegen de
duivel: Zie, Ik geef hem aan je over, maar spaar zijn leven. Toen ging de
duivel weg van het aangezicht des HEREN en hij trof Job met vreselijke
zweren, van zijn voeten tot aan zijn hoofd. En Job nam een potscherf om
zich daarmee te krabben, terwijl hij neerzat op de mesthoop buiten de
stad. Toen er een lange tijd voorbijgegaan was, zei zijn vrouw tegen hem:
Hoe lang houd je nog vol, zeggend: zie, ik heb nog een korte tijd geduld,
en verwacht de hoop op verlossing. Zie toch, je gedachtenis is vergaan
van de aarde: de zonen en dochters, de weeën en pijn van mijn schoot,
waarvoor ik voor niets gezwoegd heb en me zozeer heb ingespannen. Je
zit zelfs ‘s nachts in de open lucht op de vuilnishoop vol ongedierte, en
ik ben een bedelende zwerfster die van de ene plaats naar de andere ga,
en van het ene huis naar het andere, en ik wacht op de zonsondergang om
uit te kunnen rusten van mijn moeite en leed, dat ik nu onderga. Maar
spreek een woord tegen God en sterf. Maar hij keek haar aan en zei:
Waarom spreek je als een dwaze vrouw? Zouden wij het goede van God
aannemen en het kwade niet verdragen? In dit alles wat hem overkwam,
zondigde Job met zijn lippen niet tegen God.
❖❖❖

meteen de wierook-zang: Laat mijn gebed ... en de volgende lezing :

evangelie

Mt § 108b
Mt 26, 6-16
Toen nu Jezus te Bethanië was ...
en de rest van de dienst van de voorafgewijde Gaven.
In het Triodion, zo ook hier, volgt nu de canon van de dienst van
de kleine completen van woensdag-avond.
In kloosters doet men de Grote Oliezalving soms op Grote
Donderdag vóór de Uren, d.w.z. vóór de speciale avond Basilius-Liturgie. In parochies gebeurt het meestal op woensdag
na de liturgie van de voorafgewijde Gaven, of los hiervan aan het
eind van de middag. Soms worden dan eerst de kleine completen
gebeden.
De orde van dienst van de Grote Oliezalving vindt men niet in het
Triodion, maar in het Euchologion. Voor het gemak is de dienst
hier als appendix opgenomen, vanaf p. 143
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De CoMpleten van
WoensDagavonD
trioDion van de H. Andreas van Kreta
4e oDe - toon 6
irmos: De profeet werd bevreesd ...

De toebereide bovenzaal nam U op, o Schepper, tezamen met Uw ingewijden. Daar hebt Gij het pascha voltrokken en de mysteriën voltooid,
nadat door de twee leerlingen voor U het Pascha was bereid.
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toon 4

8e oDe
irmos t.6: Hem, Die de hemlse scharen ...
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9e oDe
irmos t.6: Onverklaarbaar is het baren...

De bovenzaal werd een hemelse tent toen Christus het Pascha vierde,
het onbloedige Avondmaal, de geestelijke eredienst. En de tafel
waaraan die Mysterieën voltrokken werden, was het geestelijk Offeraltaar.
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en als KonDaaK :
De handen waarin hij het Brood had ontvangen,
strekte de verrader heimelijk uit,
om de koopprijs te ontvangen voor Hem,
Die de mens met Zijn eigen handen geschapen had.
Zo bleef Judas zonder bekering,
de dienaar die Hem verraden heeft.

8
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appenDix
teKst van Het gebeD van De palMWijDing

Laat ons de Heer bidden.

H

eer onze God, Die zetelt op de cherubijnen,
en Die Uw macht hebt opgewekt,
en Die Uw eniggeboren Zoon, onze Heer Jezus Christus,
gezonden hebt om de wereld te verlossen
door Zijn kruisiging, Zijn begrafenis en Zijn opstanding:
toen Deze in Jeruzalem kwam naar Zijn vrijwillig lijden,
nam het volk, dat gezeten is in duisternis en schaduw des
doods, de symbolen der overwinning,
takken van olijf- en palmbomen,
om tevoren de opstanding te verkondigen.
Gij, Heer, behoed ook ons die hen navolgen,
en die op deze dag van het voorfeest van het Pascha
palmtakken en twijgen in onze handen houden
en die U het hosanna zingen
zoals die scharen en de kinderen,
zodat wij waardig geacht worden om met hymnen en
geestelijke liederen de levenschenkende Opstanding op
de derde dag te vieren,
door Jezus Christus onze God, met Wie Gij gezegend zijt,
met Uw alheilige, goede en levendmakende Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen, amen.
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