❖

Vrijdag

in de

Vierde

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:

kruis-theotokion:

Na de derde psalmlezing zingen we het kathisma-zang:
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❖

triodion ❖

kruistheotokion:

de Canons
we lezen de volgende canon van het kruis, en op hun beurt, de triodia.
De canon van het mineon wordt gelezen in de Completen.

eerste
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ode

- Van jozef - toon 8

❖

Vrijdag

derde

ode

in de Vierde

- Canon

week ❖

Van het

kruis

irmos t. 8:
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❖

triodion ❖

kathisMa-zangen

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

Vierde

- 104 -

ode

- Canon
t.8

Van het

kruis

❖

Vrijdag

in de Vierde

week ❖

de Vijfde Cantiek (Gebed van Jesaja - Uit de nacht ontwaakt... Jes26, 9-21 )
Vijfde ode - Canon Van het kruis - t.8
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❖

triodion ❖

het triodion -

toon

4

irmos t.4 Het heelal stond vol verwondering ...

ander triodion
irmos t.4 Uit de nacht ontwaak ik tot u ...
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❖

Vrijdag

in de Vierde

week ❖

Eer aan U, onze God, eer aan U.

irmos t. 4

zesde

ode

- Canon

Van het

kruis

irmos t. 8 Wees mij genadig ...

irmos t. 8
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❖

triodion ❖

kondaak

zeVende

ode

- Canon

Van het

irmos t. 8:
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kruis

❖

Vrijdag

in de Vierde

week ❖

de aChtste Cantiek (het lied van de drie jongelingen; Dan.3. 57-88)
aChtste

ode

- Canon

Van het

kruis

irmos t. 8:
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❖

triodion ❖

het triodion
t.4 De schuldloze ...

ander triodion
t.4 Alle werken Gods ...

Zegenen wij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de Heer.
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❖

Vrijdag

in de Vierde

week ❖

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Loven, zegenen en aanbidden wij de Heer ...
irmos t. 4

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

negende

negende

Cantiek (Lofzang van Zacharias)

ode

- Canon

Van het

kruis

irmos t. 8:
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❖

triodion ❖

het triodion
irmos t.4 Alle aardgeborenen ...

Vrij van hartstocht hebben wij Uw kostbaar kruis mogen vereren. Acht
ons waardig, Christus, Uw lijden te beschouwen, dat voor alle stervelingen de hartstochtloosheid doet opwellen. Want Gij vergeeft onze zonden
en Gij maakt ons tot kinderen van de waarheid van de opstanding.
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❖

Vrijdag

in de Vierde

week ❖

ander triodion
irmos t.4 Ongerepte Moeder Gods ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

irmos t. 4

en het Waarlijk, het is waardig ... met een pokloon

Photagogikon

in de toon van de week (zie horologion)

Gelezen lofpsalmen en gelezen doxologie
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❖

triodion ❖

aPostiChen idiomelon, toon 4

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 we herhalen: Heer, die de waarheid...
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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❖

Vrijdag

in de Vierde

week ❖
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❖

in
troPaar

Van de

triodion ❖

het

zesde uur

Profetie

Eer ... Nu en ... herhalen

ProkiMen

toon 6

ps 77

lezing uit de profetie van jesaja 29,13-23

Z

o spreekt de Heer: dit volk nadert Mij met zijn mond en zij eren
Mij met hun lippen, maar hun hart houden zij ver van Mij.
Tevergeefs eren zij Mij door geboden en leringen van mensen te
onderwijzen. Zie, daarom zal Ik doorgaan met dit volk te verbannen, en
Ik zal hen verplaatsen en Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen en
het inzicht van de verstandigen verbergen. Wee hun die zich diepzinnig
beraden, maar niet volgens de HEEr. Wee hun die in het geheim beraadslagen, en van wie de werken in duister gehuld zijn, en die zeggen: Wie
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❖

Vrijdag

in de Vierde

week ❖

ziet ons, wie kent ons of weet wat wij doen? Moet gij niet beschouwd
worden als leem van de pottenbakker? Het maaksel zal toch niet tegen
zijn maker zeggen: Gij hebt mij niet gevormd? Of een voorwerp tegen
zijn werkman: Gij hebt mij niet goed gemaakt? Nog een korte tijd, en zal
de Libanon niet veranderen en worden als de berg Karmel? En zal de
Karmel niet beschouwd worden als een woud? Op die dag zullen doven
de woorden van het Boek horen, en de ogen van de blinden die in het
duister zijn en in een nevel, zullen zien. De armen zullen vol vreugde juichen om de HEEr, en de wanhopigen zullen vervuld worden van blijdschap. Want de wetteloze is er niet meer, en de hoogmoedige is omgekomen. En wie met onrecht wetteloosheid bedrijven, zullen uitgeroeid
worden; en ook zij die andere mensen laten zondigen in hun woorden.
Zij leggen valstrikken voor allen die in de poorten rechtspreken, want zij
verbogen het recht voor de ongerechten. Daarom, zo spreekt de HEEr
over het huis Jakob, dat Hij heeft afgezonderd van de afstammelingen
van Abraham: Nu zal Jakob niet beschaamd worden, noch zal het aangezicht van Israël betrekken. Maar wanneer hun kinderen Mijn werken zullen zien, zullen zij Mijn Naam heiligen, omwille van Mij, en de Heilige
van Jakob zullen zij heiligen, en de God van Israël zullen zij vrezen.
❖❖❖

tweede ProkiMen

toon

5

Ps

78
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❖

na

triodion ❖

de

uren

(d.w.z. na de typika) wordt het kruis vereerd -zoals op zondagen binnengebracht in het altaar (zie p.25 vv)

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) :

dan de 4 martyrika van de toon , zie appendix.
en dan nog 4 stichieren uit het Mineon
Eer ... het nekrosimon van de toon, zie appendix
Nu en ... theotokion (dogmatikon) van de toon
Intocht met wierook, indien er een evangelie-lezing volgt, dan ook met
het Evangelie-boek. Vreugdevol Licht ..
* 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 als volgt
gezongen: bij de Heer ik roep-verzen: 3 martyrika van de toon (appendix), en 3 van het
mineon; Eer... necrosimon van de toon (app.); Nu en dogmatikon (app.). Bij de apostichen: 2 x het idiomelon, het 4e martyrikon (app.) en een theotokion van dezelfde toon.
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❖

ProkiMen

Vrijdag

in de Vierde

week ❖

toon 4

ps. 79

lezing

uit

genesis 12,1-7

D

e HEEr zei tegen Abram: Ga uit uw land, uit uw familiekring en
uit het huis van uw vader, en kom naar het land dat Ik u wijzen
zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam
groot maken; en gij zult gezegend zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en
wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de
aarde gezegend worden. Toen ging Abram op weg, zoals de HEEr tot
hem gesproken had, en Lot reisde met hem mee. Abram was vijfenzeventig jaar oud, toen hij uit Haran vertrok. En Abram nam Sara, zijn
vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer, en al hun bezittingen die ze verworven hadden, en de mensen die zij in Haran verkregen hadden; en zij
gingen weg om naar het land Kanaän te gaan. En Abram trok in de lengte door dat land heen tot aan de plaats Sichem, tot aan de hoge eik. De
Kanaänieten woonden toen in dat land. Toen verscheen de HEEr aan
Abram en zei: Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven. Toen bouwde hij
daar een altaar voor de HEEr, Die hem verschenen was.
❖❖❖
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❖

tweede ProkiMen

triodion ❖
toon 2

ps. 80

liChtzegen
lezing uit

de sPreuken 14,15-26

E

en eenvoudig man gelooft elk woord,
maar een schrandere bedenkt zich.

Een wijze vreest en keert zich af van het kwade,
maar een onverstandige vertrouwt op zichzelf
wanneer hij omgaat met een wetteloze.
Wie snel toornig wordt, handelt zonder nadenken,
maar een verstandig man verdraagt veel.
Het lot van onverstandigen is slechtheid,
maar de schranderen verwerven kennis.
De kwaaddoeners zullen uitglijden voor de ogen van goede mensen,
en de goddelozen zullen dienen bij de deur van de rechtvaardigen.
Vrienden zullen hun arme vrienden gaan haten,
maar talrijk zijn de vrienden van de rijken.
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❖

Vrijdag

in de Vierde

week ❖

Wie armen veracht, zondigt,
maar welzalig is hij die zich over armen ontfermt.
Afgedwaalde onrechtvaardigen smeden kwaad,
maar goede mensen bewerken barmhartigheid en waarheid.
Wie kwaad smeden, kennen geen genade en trouw,
maar aalmoezen en eerlijkheid zijn bij hen die het goede bewerken.
Ieder die zorgvuldig handelt, ontvangt overvloed,
maar wie wil genieten zonder moeite vindt gebrek.
De kroon van de wijzen is hun rijkdom,
het tijdverdrijf van de onverstandigen is slecht.
Een betrouwbare getuige is een redder van levens,
maar wie leugens doet oplaaien, is een bedrieger.
In de vreze des HErEN ligt een sterk vertrouwen,
en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn.
❖❖❖

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

- 122 -

triodion ❖

