❖

Woensdag

in de derde Week ❖

Metten
Na de hexapsalm en de triadika van de toon:

PsalM-lezingen
Na de eerste psalm-lezing zingen we de kathisma-zangen volgens de
toon van de week (zie appendix).
Na de tweede psalm-lezing zingen we de kathisma-zang:

van Jozef

Eer... Nu en ... theotokion:

Na de derde psalm-lezing zingen we de kathisma-zang:

van Theodorus
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❖

triodion ❖

Eer... Nu en ... kruistheotokion:

de Canons
we lezen eerst de canon uit het mineon, en dan van het triodion:
de derde Cantiek (lied van Hanna - Mijn hart heeft gejuicht ... Sam.2,1-10 )
(canon uit het mineon en dan:)

Het

derde ode
triodion- van Jozef - toon 3

irmos t.3 Gij zijt de kracht, o Heer ...

ander triodion
irmos t.2 Bevestig ons, Heer in U ...
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❖

Woensdag

in de

derde Week ❖

Eer aan U, onze God, eer aan U.

irmos t. 2

de aCHtste Cantiek (het lied van de drie jongelingen; Dan.3. 57-88)
(canon uit het mineon en dan:)

Het triodion
t.3 Temidden der vlammen die hen niet deerden ...
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❖

triodion ❖

ander triodion
t.2 Hem, Die in het braambos...

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

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Loven, zegenen en aanbidden wij de Heer ...
irmos t. 2

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

❖

de

Woensdag

negende

in de

derde Week ❖

Cantiek (Lofzang van Zacharias)

(canon uit het mineon en dan:)

negende

ode

- Het triodion

irmos t.3 Laat ons gelovigen, in de schaduw en de letter van de Wet ...

ander triodion
irmos t.2 Gij zijt de geestelijke, bezielde ladder ...
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❖

triodion ❖

Eer aan U, onze God, eer aan U.

irmos t. 2

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

PHotagogikon

in de toon van de week (zie horologion)

Gelezen lofpsalmen en gelezen kleine doxologie

aPostiCHen idiomelon, toon 2

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 en op Uw werken, en leid hun kinderen.

en we herhalen: Ik was hoog in eer ...
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❖

Woensdag

in de

derde Week ❖

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:

in
troPaar

van de

Het

zesde UUr

Profetie

Eer ... Nu en ... herhalen

ProkiMen

toon 6

ps 49
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❖

triodion ❖

lezing uit de profetie van Jesaja 10, 12-20

H

et zal gebeuren, wanneer de Heer Zijn werk op de berg Sion en
in Jeruzalem voltooid heeft, dat Hij zal optreden tegen de hooghartige heerser van de Assyriërs en tegen de hoogmoed in zijn
ogen. Want Hij heeft gezegd: met kracht zal Ik handelen en met de wijsheid van Mijn inzicht zal Ik de grenzen van de volkeren wegnemen en
hun kracht plunderen. Ik zal bewoonde steden doen schudden en met
Mijn hand de hele bewoonde wereld nemen als een nest en Ik zal de achtergelaten eieren wegnemen. En er is niemand die Mij kan ontvluchten
of tegenspreken. Wordt dan een bijl geprezen zonder degene die ermee
hakt? Of wordt soms een zaag verheerlijkt, zonder degene die ermee
zaagt? Net zoals wanneer iemand een stok of een staf optilt. Maar zo zal
het niet gaan, de Heer Saboath zal oneer sturen naar uw eer. Een verterend vuur zal Hij ontsteken tegen uw roem. Het licht van Israël zal een
vuur worden, het zal hem heiligen met een brandend vuur en het hout
verteren als verdord gras. Op die dag zullen de bergen, de heuvels en de
bossen verdwijnen en alles van ziel tot vlees zal worden verteerd en hij
die vlucht zal zijn als iemand die vlucht voor een vlammend vuur. En wie
overblijven zullen gering in aantal zijn, zo gering dat een kind het kan
opschrijven. En op een dag zal het geschieden dat er niets meer wordt
toegevoegd aan dat wat van Israël over is en dat degenen van het huis
Jakob, die gered zijn, hun vertrouwen niet meer stellen op hen die hen
onrecht hebben aangedaan, maar zij zullen in waarheid vertrouwen op de
heilige God van Israël.
❖❖❖

tWeede ProkiMen

toon 6

ps 50

Schep in mij een rein hart, o
God, en maak nieuw een rechte geest in mijn binnenste.
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❖

Woensdag

in de

derde Week ❖

vesPers van Woensdagavond
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* ; 2x het idiomelon:

2x
het martyrikon:

dan de 3 prosomia :

van Jozef

* 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 gezongen zoals elke dag: bij de Heer ik roep-verzen:
de 3 prosomia-stichieren, en 3 van het mineon met het kruistheotokion.
Bij de apostichen: 2 x het idiomelon, het martyrikon en een theotokion
van dezelfde toon.
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❖

triodion ❖

en 4 uit het mineon van de heilige van de dag, waarbij de eerste herhaald wordt; met het theotokion.
Intocht met wierook, indien er een evangelie-lezing volgt, dan ook met
het Evangelie-boek. Vreugdevol Licht ..

ProkiMen

toon 4

ps. 51

❖

Woensdag

lezing

Uit

in de

derde Week ❖

genesis 7,6-9

N

oach was zeshonderd jaar oud toen de watervloed over de aarde
kwam. Toen ging Noach met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen met hem in de ark, vanwege het water van
de vloed. Van de reine vogels en van de vogels die niet rein waren, van
het reine vee, en van het vee dat niet rein was, van de dieren en van alles
wat over de aardbodem kruipt, kwamen er twee aan twee naar Noach in
de ark, mannetje en vrouwtje, zoals God aan Noach geboden had.
❖❖❖

tWeede ProkiMen

toon 4

ps. 52

liCHtzegen
lezing

Uit de sPreUken 9,12-18

M

ijn zoon, als je wijs wordt voor jezelf,
zul je ook wijs worden voor je naaste.

Maar als je slecht wordt,
zul je je ellende alléén moeten dragen.
Een zoon die streng is opgevoed, zal wijs handelen
hij gebruikt de onverstandige als dienaar.
- 143 -

❖

triodion ❖

Wie op leugens vertrouwt, zal winden hoeden,
hij zal vliegende vogels verjagen,
want hij heeft de wegen van zijn eigen wijngaard verlaten,
hij is verdwaald op de paden van zijn eigen akker.
Hij trekt door een waterloze woestenij,
door een land voorbestemd voor droogte,
met zijn handen brengt hij vruchteloosheid bijeen.
Een onverstandige en brutale vrouw krijgt gebrek aan brood,
van schaamte heeft zij geen weet.
Ze zit bij de deur van haar eigen huis,
op een stoel openlijk op straat,
en nodigt voorbijgangers uit
en ieder die zich op zijn weg houdt:
“wie van jullie het domste is, kom naar me toe,
en tegen hen van jullie die geen verstand hebben, zeg ik:
neem gerust van dit geheime brood
en proef de zoetheid van gestolen water.”
Maar hij weet niet dat een sterveling door haar ten gronde gaat,
en loopt in de valstrik van de Hades.
Maak je uit de voeten, blijf niet dralen op die plek,
laat je blik niet op haar rusten,
want zo zul je andermans water oversteken,
andermans rivier doorwaden.
Houd je verre van andermans water
en drink niet uit andermans bron,
opdat je lange tijd zult leven,
en er jaren aan je leven worden toegevoegd.
❖❖❖

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