❖

Zaterdag

in de tweede week ❖

Metten
Na de hexapsalm

1e vers:
2e vers:
3e vers:

alleluja... (3x) in toon 2:

Zalig die Gij hebt uitverkoren en opgenomen, Heer.
Hun gedachtenis is van geslacht tot geslacht.
Hun ziel zal wonen in het goede.

troparen

t.2:

t.2

t.2

psalMleZingen
Na de eerste psalm-lezing zingen we de kathisma-zangen: drie van de
martelaren en één voor de overledenen, met theotokion volgens de toon
van de week (zie appendix). Lezing uit de Hexa-ímeron.
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de 2e

psalMleZing

❖

triodion ❖

-

psalM

118

- korte versie
De psalm wordt in twee stasen gelezen. Na ieder vers van de eerste
helft herhalen we:

Eerste stase
1.
Gelukzalig de onberispelijken op de weg,
die wandelen naar de wet des Heren
20.

Mijn ziel werd te allen tijde verteerd
door het verlangen naar Uw oordelen.

28.

Mijn ziel is slaperig van lusteloosheid;
versterk mij door Uw woorden.

36.

Neig mijn hart naar Uw getuigenissen,
en niet naar hebzucht.

53.

Ik was door moedeloosheid bevangen,
vanwege de zondaars, die Uw wet verzaken.

63.

Ik ben metgezel van allen die U vrezen,
en die Uw geboden onderhouden.

73.

Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd,
geef mij inzicht om Uw geboden te leren.

83.

Want ik ben geworden als een wijnzak bedekt met rijp;
Uw voorschriften ben ik niet vergeten.

93.

In eeuwigheid zal ik Uw voorschriften niet vergeten,
want daarin hebt Gij mij levend gemaakt.

en het koor zingt

2x
en de derde keer:
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❖

Zaterdag

in de

tweede week ❖

Litanie; tweede stase (tweede helft) van psalm 118; na elk vers herhalen we:

K
94.

De Uwe ben ik: red mij, want steeds zoek ik Uw voorschriften.

102.

Ik ben niet afgeweken van Uw oordelen,
want Gij hebt mij de wet gegeven.

112.

Ik neig mijn hart om Uw voorschriften tot in eeuwigheid te doen,
met het oog op een beloning.

126.

Het is tijd voor de Heer om te handelen;
zij hebben Uw wet geschonden.

Vanaf het volgende vers
132. Zie op mij neer en ontferm U over mij,
volgens Uw besluit over hen die Uw Naam liefhebben.
zingen we als refrein:
t. 3

141. Ik ben nog jong en word geminacht,
maar Uw gerechtigheid vergeet ik niet.
149.

Heer, luister naar mijn stem, volgens Uw barmhartigheid;
maak mij levend, volgens Uw oordeel.

161.

Vorsten vervolgen mij zonder reden
en mijn hart is bevreesd voor Uw woorden.

175v. Mijn ziel zal leven en U loven; en Uw oordelen zullen mij helpen.
Ik ben afgedwaald als een verloren schaap, zoek Uw dienaar,
want Uw geboden ben ik niet vergeten.
en het koor zingt drie keer:

hierna (zonder alleluja) direkt de gezegendzangen:
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❖

geZegendZangen
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triodion ❖

t. 5

❖

Zaterdag

in de

tweede week ❖

- 77 -

❖

triodion ❖

3x
Dan de kleine litanie met de namen. [N.B. Meestal begint de priester
reeds tijdens ps 118 de namen te lezen]

kathisMaZangen (in grieks triodion: tropaar genoemd)
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❖

Zaterdag

in de

tweede week ❖

psalM 50
Canons van het mineon en van het kerkfeest tot aan de 6e ode; en
vanaf de 6e ode: mineon en de beide canons van het tetraodion.
Na de 3e ode: kondaak, ikos en kathisma-zang van de heilige van de dag.

6e ode - tetraodion -

toon 8
irmos t.8: Mijn gebed stort ik uit voor de Heer ...
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❖

triodion ❖

en een ander

tetraodion -

toon

3

irmos t.3 : Bij het zien van de geweldige golven ...

Wonderbaar is God in Zijn heiligen, de God van Israël

Hun ziel zal wonen in het goede

irMos
t.3

Na de 6e Ode: Litanie voor de overledenen.
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❖

Zaterdag

in de

tweede week ❖

kondaak

ikos
Gij alleen zijt onsterflijk, Die de mens geschapen hebt en geformeerd:
maar wij stervelingen zijn uit aarde geschapen en zullen tot haar terugkeren, zoals Gij bevolen hebt, toen Gij mij schiep en tot mij sprak: Gij
zijt aarde en zult tot aarde terugkeren, daar waarheen wij sterfelijken
allen gaan, ** die als klaagzang zingen bij het graf: Alleluja.

synaxarion
7e ode - tetraodion -

toon

8

irmos t.8: De hebreeuwse jongelingen ...
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❖

triodion ❖

en een ander tetraodion - toon 3
irmos t.3 : Gij Die de gloed van de vuuroven...

Voor de heiligen in Zijn land, heeft de Heer grote wonderen gedaan.

ps.15,3

Zalig zij, die Gij hebt uitverkoren, en opgenomen, Heer.

ps.64,5

irMos
t.3

8e ode - tetraodion -

toon

8

irmos t.8: De jongelingen die zo vasthielden ...
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❖

Zaterdag

en een ander

in de

tweede week ❖

tetraodion -

toon

3

irmos t.3 : God Die voor de eeuwen uit de Vader geboren is ...

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

Nu en altijd ...
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❖

triodion ❖

Wonderbaar is God in Zijn heiligen, de God van Israël.

ps.67,35

Hun ziel zal wonen in het goede.

ps.24,13

Loven, zegenen ... irMos
t.3

9e ode - tetraodion -

toon

8

irmos t.8: Gij zijt de begrenzing der natuur te boven gegaan ...

.
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❖

Zaterdag

in de

tweede week ❖

en een ander tetraodion - toon
irmos t.3 : Gij zijt de onsterflijke bron ...

3

Voor de heiligen in Zijn land, heeft de Heer grote wonderen gedaan.

Zalig zij, die Gij hebt uitverkoren, en opgenomen, Heer.

ps.15,3

ps.64,5

irMos
t.3
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❖

triodion ❖

exapostilarion * voor de overledenen van de zaterdag:
t.3a

Eer ... Nu en ...

lofpsalMen

4 stichieren van de martelaren van de toon
Eer ... het nekrosimon; Nu en... theotokion van de toon
Aan u is de heerlijkheid ...
gelezen doxologie

apostiChen de prosomia van de lopende toon.
Het is goed de Heer te belijden ... Heilige God... t/m Onze Vader...

troparen

* de rubrieken zijn niet eenstemmig. volgens het triodion eerst photagogika van Alle heiligen en de Moeder Gods, in de lopende toon.
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❖

in
prokiMen

apostel

de

Zaterdag

in de

tweede week ❖

goddelijke liturgie

toon 6

pericoop 309

ps. 31

hebr 3 : 12-16

Lezing uit de Brief van de heilige apostel Paulus aan de Hebreeën,

roeders, zie erop toe, dat er nooit iemand van u een verdorven,
ongelovig hart zal hebben, dat afvallig wordt van de levende God;
maar vermaan elkaar elke dag, zolang men van een heden kan
spreken, opdat niemand van u verhard zal worden doorhet bedrog van de
zonde. Want wij zijn deelgenoten van Christus geworden, tenminste als
wij onze oorspronkelijke standvastigheid ten einde toe onwrikbaar vasthouden, terwijl er wordt gezegd:
Heden, als gij Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet, zoals in de
verbittering.
Wie waren het dan, die, hoewel zij de stem gehoord hadden, God verbitterden? Maar niet allen die onder leiding van Mozes uit Egypte waren
❖❖❖
ook op deze dag:
getrokken.
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❖

triodion ❖

ook op deze dag:

gedaChtenis van

de overledenen

pericoop 270

i thess 4 : 13-17

roeders, ik wil niet, dat gij onwetend zijt ten aanzien van hen die
ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt zoals de anderen, die
geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en
opgestaan is, zal God op dezelfde wijze ook hen die in Jezus ontslapen
zijn, terugbrengen met Hem. Want dit zeggen wij u met een woord van
de Heer, dat wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, de ontslapenen in geen geval zullen voorgaan. Want de Heer Zelf zal op het
teken, bij het geroep van een aartsengel en bij de klank van Gods bazuin
neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen het eerst
opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, weggevoerd worden op de wolken in de lucht om de Heer te ontmoeten, en zo
zullen wij altijd bij de Heer zijn.
❖❖❖

alleluja

toon

6

ps.

33

en

64

De rechtvaardigen riepen en de Heer heeft hen verhoord.
Zalig die Gij hebt uitverkoren en opgenomen, o Heer.

evangelie

Mk § 6 Mk 1 : 35-44

In die tijd, ging Jezus naar een eenzame plaats...
ook op deze dag: Gedachtenis van de overledenen Joh § 16 Joh 5 : 24-30
De Heer zei tot de Joden: Amen, amen, Ik zeg u: Wie naar mijn woord
hoort...

CoMMunievers
Verheug u, rechtvaardigen in de Heer, de oprechten past lofzang.
en

Zalig die Gij hebt uitverkoren en opgenomen, o Heer.
Deze orde van dienst wordt gevolgd op deze drie zaterdagen voor de
overledenen, tenzij er een feest op valt: van de Voorloper, van de h. veertig martelaren of 25 maart, of het feest van de kerkpatroon.
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