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Twee schima-zusters (of geïntroniseerde abdissen die aanwezig zijn)
brengen de nieuwe abdis naar de bisschop en zeggen:

Zegen, Meester, deze moniale die voor dit dienstwerk wordt voorgesteld.
B De genade van de Heilige Geest moge met u zijn,
om u te verlichten, om u te steunen, en om u inzicht
te geven, alle dagen van uw leven.
D Laat ons aandachtig zijn.
B God, onze God, Die altijd zorg draagt voor het heil
der mensen, Gij hebt Uw geestelijke kudde tot eenheid gebracht in Uw Naam. Gij, Meester van het
heelal, in Uw onmetelijke menslievendheid, beschut
deze kudde onder de bescherming van Uw vleugelen; bewaar hen ongedeerd bij alle aanvallen van de
vijand. Gij, Heer, hebt Uw dienares, moniale
Johanna, tot abdis over deze kudde aangesteld.
Bewaar haar onberispelijk, opdat zij zich steeds aan
Uw geboden houdt, en waakzaam blijft over de haar
toevertrouwde kudde, opdat er geen enkel schaap
verloren gaat door de aanvallen van de geestelijke
wolf.
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Ja, Heer, maak Uw dienares Uw goedheid waardig.
Sier haar met alle deugden, opdat zij door haar
daden een voorbeeld mag zijn voor hen die onder
haar zijn gesteld. Dat haar zusters zich aangespoord
voelen om haar vlekkeloze levenswijze na te volgen,
zodat zij samen onveroordeeld mogen staan voor
Uw vreeswekkende rechterstoel.
Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid: van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.

D Laat ons in vrede bidden tot de Heer.
K Heer, ontferm U. (Na iedere bede)
D Om de vrede van boven en de redding van onze
zielen, bidden wij de Heer.
Om vrede voor de gehele wereld, standvastigheid
van de heilige kerken Gods en eenheid van allen,
bidden wij de Heer.
Voor onze aartsbisschop (Athenagoras), en het werk
van zijn handen, bidden wij de Heer.
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Voor haar die gewijd wordt tot abdis en herder van
dit eerwaardig klooster van de Geboorte van de
Moeder Gods, bidden wij de Heer.
Opdat onze menslievende God Zijn gemeenschap in
vrede, harmonie en standvastigheid moge bewaren,
bidden wij de Heer.
Voor al onze broeders en zusters, bidden wij de
Heer.
Voor dit heilig klooster, ieder klooster, elke stad en
streek en voor de gelovigen die er wonen, bidden
wij de Heer.
Om bevrijding uit alle verdrukking, toorn, gevaar
en nood, bidden wij de Heer.
Help en red ons, ontferm U en bescherm ons, o
God, door Uw genade.
Onze alheilige, ongerepte, hooggezegende, glorierijke Vrouwe, de Moeder Gods en altijd Maagd
Maria met alle heiligen indachtig, laten wij onszelf,
elkaar en geheel ons leven toevertrouwen aan
Christus onze God.
K Aan U, o Heer.
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B Want Gij zijt het Die al het zijnde heiligt en tot U
zenden wij de lof: tot de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der
eeuwen.
B + Vrede zij u allen.
K En met uw geest.
D Buigen wij ons hoofd voor de Heer.
K Voor U, o Heer.
En de bisschop bidt zacht:

B Neig, Heer, Uw oor en verhoor ons gebed: maak
Uw dienares, de abdis van dit eerwaardig klooster,
tot een trouwe en wijze behoeder van deze met rede
begaafde kudde die door Uw genade aan haar wordt
toevertrouwd. Geef haar om in alles Uw wil te doen
en waardig te worden voor Uw hemels Koninkrijk.
En dan luid: Door de genade, de barmhartigheid en de

mensenliefde van Uw eniggeboren Zoon, met wie
Gij gezegend zijt, samen met Uw alheilige, goede en
levendmakende Geest, nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen.

K Amen.
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Dan brengt de bisschop de abdis naar een troon, die in het midden
van de kerk is opgesteld [in de praktijk: naar haar koorstoel]
hij ontdoet haar van haar oude rasso en bekleedt haar met een
nieuw; [in de praktijk doet hij haar de mantia om, over haar rasso
en vervolgens doet haar het kruis om] en zegt:

B Geïntroniseerd wordt de dienares Gods, moniale
Johanna, tot abdis en herder van het eerwaardig
klooster van de Geboorte van de Alheilige Moeder
Gods.
En alle monialen zingen 3 x Axia!
De bisschop en alle monialen begroeten de abdis. Daarna overhandigt
hij haar de staf met de woorden:

B Neem deze herdersstaf als een steun om de aan u
toevertrouwde kudde te leiden; u moet immers
rekenschap over hen afleggen aan onze God, op de
dag van het oordeel.

Het koor zingt het Fimi voor de metropoliet :
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Polychroon voor de Abdis

Polychroon:

en vervolgens voor de nieuwe abdis het
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of in een snellere versie in toon 2, z.o.z:
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Polychroon
voor de❖ Abdis
2de modus
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