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de heiliGe en GroTe
donderdaG
de meTTen
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

plechtig gezongen:

3x
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En onmiddellijk zegt de diaken: En acht ons waardig te luisteren....

evanGelie

Lk § 108b

Lk 22,1-39

In die tijd naderde het feest der ongedesemde broden ...
psalm 50

(geen: Red God, Uw volk ... t/m paaszaterdag)

de Canon

de irmen twee keer, de troparen elk vier keer; katavasia dezelfde irmos.

1e ode - Toon 6

van Kosmas
(acrostichon: voor de lange donderdag zing ik een lang lied)

irmos t.6-spec.

De oneindige Wijsheid Gods, Die de oorzaak is van alles en Die het
leven schenkt, heeft een huis gebouwd uit Zijn eigen reine maagdelijke
Moeder; want Hij heeft zich omgeven met een lichamelijke tempel,
heerlijk heeft Hij zich verheerlijkt, Christus onze God.
Om Zijn vrienden in te wijden in Zijn Mysteriën, heeft Christus, de werkelijke Wijsheid Gods, een Dis toebereid om de zielen te spijzigen en
mengt Hij een Kelk met goddelijke drank voor de gelovigen. Laten ook
wij eerbiedig daartoe naderen en roepen: heerlijk heeft Hij zich verheerlijkt, Christus onze God.
Alle gelovigen, laten wij luisteren naar de ongeschapen en geboren
Wijsheid Gods, die ons samenroept met verheven woorden, zeggend:
Smaak en erken dat Ik goedhartig ben, en roep: heerlijk heeft Hij zich
verheerlijkt, Christus onze God.
katavasia: irmos herhalen « De Rode Zee werd verdeeld…»
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3e ode
irmos t.6-spec.

Uw eigen Bloed, het redmiddel van heel het mensengeslacht, hebt Gij,
Goede, aan Uw Leerlingen te drinken gegeven, toen Gij de Kelk der vreugde gevuld had. Want zelf hebt Gij Uzelf als offer opgedragen, roepend:
Drink Mijn Bloed, dan wordt gij versterkt in het geloof.
Gij Lankmoedige, hebt aan Uw eigen leerlingen voorzegd: de dwaze man,
die zich onder u bevindt en Mij zal verraden, zal deze Mysteriën geenszins
kennen, en omdat hij geen inzicht heeft, zal hij het niet begrijpen. Maar gij,
blijft in Mij, dan wordt gij versterkt in het geloof.
katavasia: irmos herhalen « Ofschoon Gij…» en kleine litanie

kaThisma-ZanG

Eer ... t.3-Ldn
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t.3 Ldn

Nu en ...

4e ode
irmos t.6-spec.
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katavasia: irmos herhalen « Toen de profeet Habakuk…»

5e ode
irmos t.6-spec.

katavasia: irmos herhalen « De band der liefde…»
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6e ode
irmos t.6-spec.

katavasia: irmos herhalen « De diepe afgrond …» en kleine litanie.

kondaak

toon 2
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.

ikos
Nu wij genaderd zijn tot de mystieke dis: laat ons met reine ziel dit
Brood ontvangen, en laat ons blijven bij de Meester om te zien hoe Hij
de voeten van Zijn leerlingen wast; en laat ons dan ook zelf doen zoals
wij mogen zien, door elkaar te dienen en de voeten te wassen. Want
Christus heeft dit zo aan Zijn leerlingen bevolen. Maar hij luisterde niet,
Judas, * de dienaar die Hem verraden heeft.

synaxarion

van het mineon en :
Op de Heilige en Grote Donderdag gedenken wij vier gebeurtenissen:
de heilige voetwassing; het mystieke avondmaal (d.w.z. de traditie van
de ontzagwekkende Mysteriën die door ons gevierd worden) ; het
gebed in Gethsémané dat de menselijk natuur te boven ging; en het
verraad.
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verzen - bij de voetwassing:
God, Wiens voeten eens in de avondkoelte in Eden wandelden,
wast deze avond de voeten van Zijn leerlingen.
- bij het avondmaal:
Een tweevoudige volheid bezit dit avondmaal:
het is de vervulling van het pascha der wet,
en tegelijk het nieuwe pascha:
het bloed en het lichaam van de Meester.
- bij het bovennatuurlijk gebed in Gethsémané:
Met het bloedig zweet der doodsangst op Uw gelaat, o Christus,
vraagt Gij als het ware om gespaard te blijven van de dood,
maar daarmee misleidt Gij de vijand.
- bij het verraad:
Wat moet gij met wapens en stokken, volksverleiders, tegen
Hem Die bereid is om te sterven voor de verlossing van de
wereld?
Door Uw onzegbare barmhartigheid, Christus onze God, ontferm U
over ons. Amen

7e ode
irmos t.6-spec.

katavasia: irmos herhalen « De jongelingen…»
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8e ode
irmos t.6-spec.

Loven, zegenen en aanbidden ... katavasia, toon 6: herhalen
« Zich houdend aan de wet…»
geen Magnificat [de negende ode in zijn geheel gezongen:]
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irmos t.6-spec.

katavasia: irmos herhalen « Komt, gelovigen…»; kleine litanie.
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exaPosTilarion
(automelon; plechtig gezongen; 3x; met canonarch)

3x

lofPsalmen

we laten vier verzen over en zingen de volgende
stichieren-idiomela toon 2:
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Eer ... Nu en ... toon 2
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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 8

Die mijn Brood eet, heeft zijn hiel tegen Mij opgeheven.
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Hij ging naar buiten en sprak erover.

Zij vatten een boos plan tegen mij op.

Eer ...
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Nu en ...

Abt Het is goed de Heer te belijden, en psalmen te zingen voor Uw
Naam, Allerhoogste. Om ‘s morgens Uw barmhartigheid te verkondigen, en Uw waarheid in de nacht.

L

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

[volgens Athos-gebruik gevolgd door het tropaar: Terwijl de roemrijke..
gewoon slot Metten, en in het eerste uur: tropaar t.3 en profetie-lezing]
volgens Grieks gebruik worden het 1e, 3e en 6e uur niet gelezen, maar
leest men de profetie aan het eind van de Mettten, d.w.z. direct na het
‘Onze Vader..’:

TroPaar

van de

Eer .. Nu en ... herhalen
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toon 1

lezing uit de profetie van jeremia

ps 82

11,18-23; 12,1-5;9-11;14-15

H

EER,

laat mij het weten, zodat ik het zal weten. Toen begreep ik
hun plannen. Maar ik, die als een onschuldig lam ter slachting
werd geleid, wist het niet. Tegen mij smeedden zij een slecht
plan, zeggend: ‘Kom, laten we hout stoppen in zijn brood, laten we hem
verdelgen uit het land der levenden en zijn naam zal niet langer worden
herinnerd.’ HEER, Die rechtvaardig oordeelt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij Uw wraak tegen hen zien, want aan U heb ik mijn rechtszaak bekend gemaakt. De mannen van Anathoth, die mij naar het leven
staan, zeggen: ‘Profeteer niet in de Naam des HEREN, anders zult gij sterven door onze hand’, over hen zegt de HEER het volgende: ‘Zie, Ik ga hen
bezoeken, hun jongemannen zullen sterven door het zwaard, hun zonen
en hun dochters zullen omkomen van de honger, niemand van hen zal
overblijven. Ik zal rampen brengen over de bewoners van Anathoth, in
het jaar dat Ik hen bezoek.’ Gij zijt rechtvaardig HEER, en ik zal mijn
zaak voor U bepleiten. Toch wil ik met U over Uw oordelen spreken:
Waarom verloopt de weg van goddelozen zo voorspoedig? Waarom
leven zij, die trouweloos handelen, zo onbezorgd? Gij hebt hen geplant
en zij schoten wortel, zij baarden kinderen en brachten vrucht voort. Gij
zijt dichtbij hun mond, maar ver weg van hun hart. En Gij, HEER, Gij
kent mij. Gij doorgrondt mij en hebt de gezindheid beproefd van mijn
- 19 -
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hart jegens U. Drijf hen samen als schapen ter slachting. Zonder ze af op
de dag van hun slachting. Hoe lang nog zal de aarde treuren, zal het
gewas van de velden verdorren door het kwaad van wie haar bewonen?
Vee en vogels zijn omgekomen, omdat zij zeiden: ‘God zal onze wegen
niet zien. Uw voeten rennen, en zij worden al moe?’ Verzamel alle dieren van het veld, laat hen komen om te eten. Vele herders hebben mijn
wijngaard verwoest, mijn erfdeel lieten zij verkommeren, mijn geliefd
erfdeel hebben zij veranderd in een ontoegankelijke woestenij, het is
geheel en al verloren gegaan. Want zo spreekt de HEER over alle slechte
buren, die aan mijn erfdeel komen dat ik aan Mijn volk Israël had nagelaten: ‘Zie, Ik ga hen wegrukken uit hun land, en Ik zal Juda uit hun midden wegwerpen. En nadat ik hen heb weggerukt, zal Ik Mij weer tot hen
keren en Mij over hen ontfermen, en Ik zal hen terugbrengen ieder naar
zijn eigen erfdeel, ieder naar zijn eigen land.’

❖❖❖

TWeede Prokimen

toon 8

ps 75

God wordt gekend in Judea,
Zijn Naam is groot in Israël.
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Als bovenstaande is ingevoegd aan het eind van de Metten,
dan worden die nu als volgt beëindigd:
P
Ontferm U ... [dringende litanie] ... Wijsheid
L
Vader, zegen
P
Hij, Die is ...
L
Amen.
Abt/L Versterk, Heer God, het heilige ongeschonden geloof
van de vrome orthodoxe christenen, en dit heilig
klooster (deze heilige kerk) in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
P
L

Alheilige Moeder Gods ..
U, eerbiedwaardiger ...

WeGZendinG
P
L
P

Eer aan U, Christus God, onze hoop, eer aan U.
Eer… nu en … Heer, ontferm U (3x) vader, zegen.
Dat Christus onze ware God, Die in Zijn alles overtreffende goedheid ons de uitstekende weg van de nederigheid getoond heeft door de voeten van Zijn leerlingen
te wassen en door Zich te vernederen tot aan het kruis en
de begrafenis, Zich over ons ontferme en ons redde ...

Als er uren worden gelezen:

in de uren

als tropaar:
Terwijl de roemrijke leerlingen bij de voetwassing werden verlicht,
werd de goddeloze Judas verduisterd, en viel hij ten prooi aan gierigheid, en leverde hij U, de rechtvaardige Rechter, over aan de wetteloze
rechters. Zie dan, gij die door geldzucht bevangen zijt, hoe hij zich terwille van geld heeft verhangen. Ontvlucht de hebzucht die hem ertoe
bracht dit met zijn Meester te doen. O Heer, die voor allen goed zijt,
ere zij U.
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.
- 21 -

❖

Triodion ❖

Als men, voorafgaand aan de Vespers, na het negende uur de
TyPika bidt, dan als volgt (Athos-typikon):
Zegen, mijn ziel ..
Eer ...
Loof, mijn ziel ...
Nu en ... Eniggeboren Zoon
Zaligsprekingen (gelezen)
alles zonder de Geloofsbelijdenis en het Onze Vader.
Ontbind, scheld kwijt..
Kondaak De handen ...
Heer, ontferm U (12x)
Alheilige Drieëenheid...
Wegzending
Gezegend is het Koninkrijk ...

N.B. In de Proskomidie wordt een extra Lam voorbereid, dat
mede-geconsacreerd wordt in de Goddelijke Liturgie.
De ziekencommunie van het afgelopen jaar wordt geheel geconsumeerd, en het extra Lam wordt gedroogd en bewaard voor het
hele jaar voor de zieken.
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