❖ Tweede Zondag ❖
van de H.gregorius Palamas

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

de vesPers

van

ZaTerdagavond

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psalm 103; Het eerste kathisma helemaal: Gelukzalig de man..

Heer ik roeP... tien

stichieren ; zes van de opstanding van de

oktoïch en dan de volgende vier van de heilige, toon 2:

2x
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❖

Triodion ❖

Eer ...

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

Intocht, Vreugdevol Licht ...het prokimen van de zaterdagavond

aPosTicHen van de opstanding en volgens het alfabet;
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Eer ... t. 8

❖
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Nu en ... theotokion

indien agrypnia met broodwijding: Moeder Gods en Maagd ... 3x
anders:

TroPaar

van de opstanding van de toon;
Eer ... tropaar van de heilige, toon 8:

Nu en ... slottheotokion in dezelfde toon:

en de wegzending.
- 91 -

❖

Triodion ❖

meTTen
na de hexapsalm: God is Heer ... tropaar van de opstanding (2x)
Eer ... Stralende ster ...; Nu en ... theotokion: Om ons zijt gij ...

kaTHisma-Zangen

van de opstanding uit de oktoïch;
lezing uit hexa-imeron; psalm 118 en de Evlogitaria van de opstanding.
Hypokoï en Anabathmi van de toon en het opstandingsevangelie;
Na Nu wij Christus’ opstanding .. en ps.50: Eer .. Open voor mij de
poort van berouw..

de canons

van de opstanding; daarna de eerste canon van het
triodion (van de inkeer/ verloren zoon en tollenaar) en van de heilige*:

1e ode - Toon 4 - van georgius
irmos: Mijn mond ...

De canon van ‘inkeer’ wordt tegenwoordig in Griekenland niet meer
gedrukt, aangezien die uit een tijd stamt toen de volgorde van feesten in
de vasten anders was. Nu wordt in Griekenland uit de oktoïch gelezen:
van de opstanding - van kruis-opstanding en van de Moeder Gods, en
daarna de canon van de heilige.
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katavasia, toon 4

3e ode
irmos t.4 : Moeder Gods, levende onuitputtelijke bron ...

katavasia:

en kleine litanie; [Kondaak en Ikos van de opstanding van de toon.]

kaTHisma

toon 4

Eer ... herhalen

- 93 -

❖

Triodion ❖

Nu en ... theotokion:

4e ode
irmos t.4 : Toen de profeet Habakuk ...

katavasia:

5e ode
irmos t.4 : Het heelal stond vol verwondering ...
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katavasia:

6e ode
irmos t.4 : Wij die dit goddelijk en eerbiedwaardig feest ...
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❖

katavasia:

en kleine litanie

kondaak

ikos
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toon 8

Triodion ❖

❖
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synaxarion van het mineon en:
op dezelfde dag, de tweede zondag van de Vasten, vieren wij de gedachtenis van onze heilige vader Gregorius Palamas, aartsbisschop van
Thessalonika
vers:

Nu voert de Bron van het Licht de grote en stralende pediker
van het licht, naar het avondloze licht.
Door zijn gebeden ontferm U over ons, o, God, en red ons, amen.

De heilige Gregorius Palamas werd in 1296 geboren in Klein-Azië en
vluchtte met zijn familie naar Constantinopel, wegens invallen van de
Turken. Hij werd opgevoed aan het hof van de keizer, en was een brillant student. Zijn vader was een man van gebed, en al was hij reeds tijdens de jeugd van Gregorius gestorven, zijn voorbeeld bleef van grote
invloed op zijn zoon, vooral sinds hij op zijn sterfbed de monniksgeloften had afgelegd.
Op twintigjarige leeftijd overreedde Gregorius het hele gezin om in het
klooster te treden. Zijn moeder en zusters gingen naar een vrouwenklooster, en zelf ging hij met zijn beide broers naar de Athos. Daar werd
hij novice bij een kluizenaar, Nikodimus. Na diens dood leefde hij enkele jaren in de Grote Lavra, waarna hij zelf de ‘woestijn’ introk, om een
leven van gebed en strenge ascese te leiden. Na geruime tijd ontving hij
de priesterwijding.
In die tijd was Barlaäm van Calabrië een belangrijke theoloog in de kerk.
Hij was naar Frankrijk gestuurd naar de paus in Avignon, om te onderhandelen over vriendschappelijke banden tussen Oost en West, en vooral om hulp te zoeken tegen de dreiging van de oprukkende Turken. Dit
was tevergeefs. Wel was hij daar onder de invoed geraakt van de opkomende scholastieke theologie. Hierna verbleef Barlaäm enkele jaren in
Thessalonika en op de Athos, waar hij werd ingewijd in het bidden van
het Jezus-gebed, in een bepaalde houding en met aandacht voor de ademhaling. Hij wendde zich daarvan af en begon met zijn aanvallen op de
mystieke theologie van de Vaders, waaraan de monniken trouw waren
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❖

Triodion ❖

gebleven. De monniken droegen de verdediging op aan Gregorius, die
bekend stond om zijn geleerdheid en zijn ascetisch leven. Het werd een
theologische strijd, waarbij vooral de vraag een rol speelde of het bovenaardse licht dat sommigen hesychasten zien, en bijv. het licht dat de
Apostelen zagen op de berg Thabor, een geschapen genade is, of dat het
tot het wezen van God zelf behoort. Volgens Barlaäm ging het om
geschapen licht, volgens Gregorius om ongeschapen ‘energieën’, van
God uitgaande werkingen, die als licht waargenomen kunnen worden.
De monniken die zich door ascese, het onophoudelijk gebed en grote
zwijgzaamheid voorbereiden op deze mystieke beleving, worden
Hesychasten genoemd: de zoekers naar innerlijke rust. Deze werden
door Barlaäm aangeklaagd bij het Patriarchaat in Constantinopel. In
1341 werd door keizer Andronicus III Paleologus een Synode bijeengeroepen, die Gregorius vrijsprak en Barlaäm zelf veroordeelde. In hetzelfde jaar werd een nieuwe synode bijeengeroepen, hier was het vooral
de monnik Akindynos die vasthield aan de mening dat alleen de Zoon en
de Heilige Geest ongeschapen ‘energieën’ van God kunnen zijn. Deze
monnik Akindynos, werd door zijn tegenstanders wel ‘Polykindynos’
genoemd, een woordspel: ‘Zonder-gevaar’ – ‘Zeer gevaarlijk’. Tenslotte
werden de meningen van Barlaäm en Akindynos veroordeeld en
Gregorius en de hesychasten vrijgesproken. (In het Westen was men het
eens met Barlaäm, en werd Gregorius als ketter beschouwd.) Gregorius
werd tot bisschop van Thessalonika gewijd en spoedig was hij de meest
geliefde bisschop uit de geschiedenis van die stad. Hij stierf daar in 1359,
63 jaar oud. Op de Synode van 1368 over het Hesychasme, werd hij heilig verklaard. Zijn relieken vormen de kostbaarste schat van de kathedraal van Thessalonika. Na de heilige Martelaar Dimitrios, is hij de tweede patroon van de stad.
Door de gebeden van de Heilige Gregorius, o God, ontferm U over ons
en red ons. Amen.

7e ode
irmos t.4 : De van God vervulden ...
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katavasia:

8e ode
irmos t.4 : De vrome jongelingen ...

De handlangers van de gevaarlijke worden duidelijk overwonnen en
lopen gevaar door uw kracht en uw wijze woorden, roemrijke Gregorius,
bisschop van Thessalonika, en zoals rook verdwijnt, zo verdwijnt de
zwakke partij door de donderslagen van uw God-belijdende stem.

Loven, zegenen en aanbidden ... katavasia:
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9e ode
irmos t.4 : Alle aardgeborenen ...

katavasia:
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exaPosTilarion van het opstandingsevangelie, en dan:

Eer ...

Nu en ... theotokion

lofPsalmen

vijf stichieren van de oktoïch; en de volgende drie

van het triodion:
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Triodion ❖

Eer ... het idiomelon van het triodion, toon 6

Nu en ... t.2 Hooggezegend ...

groTe doxologie

in

de

en tropaar: Heden ... of: Uit het graf ..

Basilius-liTurgie

Typika/zaligsprekingen, enz.

Prokimen

Toon

5

Ps

11

_ Gij, o Heer, bewaar en behoed ons tegen dit geslacht, * tot in alle
eeuwigheid.
Red mij, Heer, want er is geen toegewijde meer.
en voor de heilige:
prokimen toon 1

Mijn mond zal wijsheid spreken,
en de overweging mijns harten verstand.
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aPosTelleZing

pericoop 304

Hebr 1 : 10-2:3

Lezing uit de Brief van de Heilige Apostel Paulus aan de Hebreeën,

n het begin hebt Gij, Heer, de aarde gegrondvest,
en de hemelen zijn de werken van Uw handen.
Die zullen vergaan, maar Gij blijft altijd.
En ze zullen alle verslijten als een gewaad,
en als een mantel zult Gij ze oprollen en ze zullen verwisseld worden;
maar Gij zijt Dezelfde en Uw jaren zullen niet ophouden.
En tegen wie van de engelen heeft Hij ooit gezegd:
Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden neergelegd heb
als een voetbank voor Uw voeten?
Zijn zij niet allen dienende geesten, die uitgezonden worden ten dienste
van hen die het heil zullen beërven? Daarom moeten wij ons des te sterker houden aan wat wij gehoord hebben, opdat wij niet op enig moment
afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd, al bindend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontkomen, als wij zulk een groot heil
veronachtzamen, dat in het begin door de Heer is verkondigd, en dat aan
ons bevestigd is door hen die Hem gehoord hebben.
ook op deze dag: voor de

H. gregorius Palamas § 318 Hebr 7 : 26-8:2

roeders, zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig,
onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen
verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag
eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor
die van het volk. Want dat heeft Hij voor eens en altijd gedaan, toen Hij
Zichzelf offerde. De wet stelt als hogepriester mensen aan, die met zwakheid behept zijn; maar het woord van de eed die na de wet gezworen is,
stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid volmaakt is. De hoofdzaak nu
van de dingen waarover wij spreken, is dit: zo'n Hogepriester hebben
wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de
Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de
ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht en niet een mens.
❖❖❖

alleluja

toon 5

ps.88

Uw barmhartigheid, Heer, wil ik bezingen in eeuwigheid.
Gij hebt immers gezegd:
“Mijn barmhartigheid is opgebouwd voor eeuwig.”
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Triodion ❖

mk § 7 mk 2,1-12

In die tijd kwam Jezus te Kafárnaüm ...
ook op deze dag voor de H. Gregorius Palamas jh § 36 jh 10 : 9-16
De Heer zei: Ik ben de deur ...

in PlaaTs

van

waarlijk, HeT

is waardig: over u Begenadigde

communievers

..

Ps.148 en

111

Loof de Heer vanuit de hemelen, loof Hem uit den hoge.
In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja.

Tweede vesPers
Heer ik roeP... tien

stichieren ; eerst vier stichieren van de toon;

dan de drie van het triodion:
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en de drie van het mineon. Eer ... Nu en ... theotokion

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

grooT Prokimen

toon 8

1e vers: [30]

God, laat Uw verlossing mij helpen.

2e vers: [33]

Mogen de armen het zien en zich verheugen.

ps 68,18

- 105 -

❖

aPosTicHen

Triodion ❖

het idiomelon, toon 8

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.

en we herhalen het idiomelon: In mijn onstandvastige ...
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 volgende martyrikon:

Eer ... Nu en ... theotokion

en de rest van de dienst (zoals aangegeven bij de eerste zondagavond).
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