❖ Vijfde Zondag ❖
Van de H. Maria Van egypte

de Vespers

Van

ZaterdagaVond

Psalm 103; Gelukzalig de man...

Heer ik roep... tien stichieren ; zes van de opstanding van de
oktoïch en dan vier van de heilige Maria, toon 6:

2x
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❖

triodion ❖

Eer ... toon 4

Nu en ... Dogmatikon van de toon van de week

aposticHen van de opstanding en volgens het alfabet; Eer ...

Nu en ... toon 2:
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t. 2

❖

tropaar

Vijfde

Zondag

- Van

de

H. Maria Van egypte ❖

van de opstanding; en van heilige Maria: byz. mel:

moe - der,

moe-der Ma - ri

- - a.

slavische melodie:

Ma-ri-a

Nu en ... theotokion , toon 8:
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❖

triodion ❖

Metten
na de hexapsalm: god is Heer ... troparen zie Vespers
Kathismata van de oktoïch, ps. 118 en de evlogitaria; anabathmi van
de toon en het opstandingsevangelie; Na Nu wij Christus’ opstanding
.. en psalm 50 : Eer ... Open voor mij de poort van berouw.. enz.

de canons

van de opstanding en van de Moeder Gods (6);

daarna van het triodion (4) en van de heilige (4)

1e ode - canon Van Het triodion
Van de rijke en de arMe LaZarus - toon 8
irmos: Toen zij het water waren doorgegaan ...
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❖

Vijfde

Zondag

- Van

de

H. Maria Van egypte ❖

canon Van de HeiLige Maria -

toon

6

irmos: Hij, Die eens in de golven...

katavasia, toon 4 :
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❖

triodion ❖

3e ode - canon

Van Het

triodion

irmos t. 8 : Gij zijt de sterkte , o Heer, ...

canon Van

de HeiLige

Maria

irmos t.6 : Gij, Die boven de wateren...

katavasia, toon 4:
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❖

Vijfde

Zondag

- Van

de

H. Maria Van egypte ❖

en kleine litanie

kondaak

en ikos

katHisMa

toon 8

van de Opstanding

Eer ... Nu en ... theotokion, toon 8
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❖

triodion ❖

4e ode - canon

Van Het

triodion

irmos t. 8 : Heer, ik heb vernomen...

canon Van

de HeiLige

Maria

irmos t.6: Toen hij Uw goddelijke ontlediging ...

katavasia, toon 4:
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❖

Vijfde

Zondag

- Van

de

5e ode - canon

H. Maria Van egypte ❖

Van Het

triodion

irmos t.8 : Waarom hebt gij mij verstoten...

canon Van de HeiLige Maria
irmos t.6 : Uw Godsverschijning, o Christus ...

De roemrijke Mozes werd eertijds op de Sinaï verheerlijkt toen hij op
mystieke wijze God van achteren mocht aanschouwen, en beschreef
zo een nog nooit gehoord mysterie. Maria, die vurig neervalt voor de
vlekkeloze ikoon van het goddelijk mannavat, krijgt daar de levenswijze der engelen toebedeeld.
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❖

triodion ❖

katavasia, toon 4:

6e ode - canon

Van Het triodion
irmos t. 8 : Wees mij genadig, o Heiland ...
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❖

Vijfde

Zondag

- Van

de

H. Maria Van egypte ❖

canon Van de HeiLige Maria
irmos t.6 : De diepe afgrond der zonde ...

katavasia, toon 4:

en kleine litanie

kondaak

van de heilige Maria, toon 3
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❖

triodion ❖

ikos

synaxarion van het mineon en:
Op deze vijfde zondag van de Grote Vasten vieren wij de gedachtenis
van onze heilige moeder Maria van Egypte.
de sticHen Zijn niet VertaaLd

Door haar heilige gebeden, ontferm U over ons, o God, en red ons.
Amen.
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❖

Vijfde

Zondag

- Van

de

7e ode - canon

H. Maria Van egypte ❖

Van Het

triodion

irmos t. 8 : Toen God nederdaalde ...

canon Van de HeiLige Maria
irmos t.6 : De drie jongelingen in Babylon ...

katavasia, toon 4:
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❖

triodion ❖

8e ode - canon

Van Het

triodion

irmos t. 8 : In zijn woede ...

canon Van

de HeiLige

Maria

irmos t.6 : Sidder hemelen bij dit gezicht ...
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❖

Vijfde

Zondag

- Van

de

H. Maria Van egypte ❖

Loven, zegenen en aanbidden ... katavasia, toon 4:

9e ode - canon

Van Het triodion
irmos t. 8: Gij, die het huwelijk nooit gekend hebt ...
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❖

triodion ❖

canon Van

de HeiLige Maria
irmos t.6 : Moeder, ween niet over mij ...

katavasia, toon 4:
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❖

Vijfde

Zondag

- Van

de

H. Maria Van egypte ❖

exapostiLarion van het opstandingsevangelie, en dan:
Eer ... van de heilige Maria

Nu en ...

LofpsaLMen

we zingen de opstandingsstichieren van de oktoïch;

Eer ... het idiomelon van het triodion, toon 1 :

Nu en ... Hooggezegend ...

grote doxoLogie

tropaar enn wegzending
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❖

in

de

triodion ❖

goddeLijke Liturgie
BasiLius-Liturgie

met Typika / zaligsprekingen met de troparen uit de canons van de
oktoïch en het triodion.

prokiMen

toon

8

ps

75

God wordt gekend in Judea, Zijn Naam is groot in Israël.

aposteLLeZing

pericoop 321b

Hebr 9 : 11-14

roeders, Christus is verschenen, de Hogepriester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de grotere en meer volmaakte
tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is: die niet
van deze schepping is. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren,
maar door Zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing verworven. Want als
het bloed van stieren en bokken en de as van de jonge koe, op de verontreinigden gesprenkeld, hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel
te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf
smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen!
en Voor de

H. Maria Van egypte

per. 208c

gal 3 : 23-4:5

roeders voordat het geloof kwam, werden wij door de wet
bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot
Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar
nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want
- 130 -

❖

Vijfde

Zondag

- Van

de

H. Maria Van egypte ❖

gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want
gij allen die in Christus zijt gedoopt, hebt u met Christus bekleed.
Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; dat men slaaf is
of vrije; dat men man is of vrouw; want allen zijt gij één in Christus
Jezus. En als gij van Christus zijt, dan zijt gij Abrahams nageslacht en
overeenkomstig de belofte erfgenamen. Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, al is hij ook heer
en meester over alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot op
het tijdstip, dat de vader heeft bepaald. Zo waren ook wij, zolang wij
onmondig waren, als slaven onderworpen aan de elementen, waaruit de
wereld bestaat. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft God
Zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om
hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij tot kinderen zouden aangenomen worden.

aLLeLuja

toon 8

ps.94

Komt, laat ons jubelen voor de Heer.
Laat ons voor Zijn aanschijn treden met belijdenis.

eVangeLie

Mk § 47

Mk 10, 32B-45

In die tijd nam Jezus de twaalf leerlingen om Zich heen...
en Voor de

H. Maria Van egypte Lk § 33

Lk 7, 36-50

In die tijd nodigde een van de Farizeeën Jezus bij zich ter maaltijd ...

coMMunieVers
Loof de Heer, vanuit de hemelen, loof Hem, in den hoge.
In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn;
hij zal geen slechte tijding vrezen. Alleluja.
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❖

triodion ❖

tweede Vespers
Heer ik roep... tien

stichieren ; eerst vier stichieren van de toon
(appendix) ; dan deze drie van het triodion; en dan drie van het mineon.

en de drie van het mineon. Eer ... Nu en ... theotokion

Intocht, Vreugdevol Licht ... het groot-prokimen:
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❖

Vijfde

Zondag

groot prokiMen

- Van

de

H. Maria Van egypte ❖

toon 8

ps.60,6

fa
--re

vers Van de uiterste grenzen van het land heb ik tot U geroepen.
vers Ik vind beschutting onder de dekking van Uw vleugelen.

aposticHen

idiomelon, toon 1 :

Ik hef mijn ogen tot U, Die in de hemel woont. Zie, zoals de ogen van
dienaars op de handen van hun meesters, zoals de ogen van dienaressen op de handen van hun meesteres, zo zien onze ogen naar de Heer
onze God, totdat Hij zich over ons ontfermt.
herhalen: Hoe bewonderenswaardig ...
Ontferm U over ons, o Heer, ontferm U over ons: wij zijn overladen
met verachting, onze ziel is er geheel en al van vervuld.
Wij zijn de hoon der rijkaards, de verachting der hoogmoedigen.
en het martyrikon:
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❖

triodion ❖

Eer ... Nu en ... toon 1

en de rest van de dienst zoals gewoonlijk op zondagavond.
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