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❖

derde uur ❖

De priester draagt een epitrachiel en staat op de gebruikelijke plaats,
en zegt zacht:
P
God, wees mij zondaar genadig en ontferm U over mij.
luid: Gezegend is onze God, immer, nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
--------------als er geen priester is : -------------------------------------------

L

Door de gebeden van onze heilige vaders,
Heer Jezus Christus, onze God, ontferm U over ons.

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

L

Amen.

P/L Eer aan U, onze God, eer aan U. Hemelse Koning...
L

Heilige God .. t/m Onze Vader... Heer, ontferm U. (12x)
Eer .. Nu en ...
Komt, laat ons....

PsalM 16
verhoor, Heer, mijn gerecht verzoek,
sla acht op mijn smeking.
Geef gehoor aan mijn gebed van ongeveinsde lippen.
Laat het oordeel over mij uitgaan van Uw aangezicht.
Mogen mijn ogen gerechtigheid aanschouwen.
Gij hebt mijn hart getoetst, mij ’s nachts bezocht,
mij met vuur beproefd, maar geen onrecht werd in
mij gevonden.
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❖ Vasten

-

Horologion ❖

Opdat mijn mond niet de daden van mensen verkondigt,
ben ik, om de woorden van Uw lippen,
zware wegen gegaan.
Maak mijn voeten standvastig op Uw paden,
opdat mijn schreden niet wankelen.
God, ik heb geroepen, want Gij hebt mij verhoord.
Neig Uw oor tot mij en luister naar mijn woorden.
Laat zien hoe wonderbaar Uw barmhartigheid is,
Gij die hen, die op U vertrouwen,
verlost van hen die Uw rechterhand weerstaan.
Behoed mij als Uw oogappel,
bescherm mij onder de beschutting van Uw vleugels
tegen de goddelozen die mij verdrukken.
Mijn vijanden hebben mijn ziel omringd,
zij hebben hun hart afgesloten,
hun mond spreekt hoogmoedig.
Zij hebben mij verdreven en nu omsingelen ze mij.
Ze hebben hun blik erop gericht
om mij neer te werpen op de grond.
Ze hebben mij opgewacht als een leeuw,
klaar voor zijn prooi,
als een welp die woont in een schuilplaats.
-6-

❖

derde uur

❖

Sta op, Heer, wees hen voor en breng hen ten val,
bevrijd mijn ziel van de goddelozen,
ontruk mij met Uw zwaard aan de vijand van Uw hand.
Heer, scheidt hen af tijdens hun leven van de weinigen
van de aarde.
En hun maag werd vervuld met de dingen die Gij verborg,
zij werden verzadigd met zonen,
en lieten wat overbleef aan hun kinderen.
Maar ik zal in rechtvaardigheid verschijnen voor Uw
aangezicht,
ik zal mij verzadigen wanneer Uw heerlijkheid mij verschijnt.

PsalM 24
Tot U, Heer, verhef ik mijn ziel; mijn God, ik vertrouw op U:
laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid.
Laat mijn vijand niet over mij spotten,
allen immers die U verwachten zullen niet beschaamd staan.
Dat allen beschaamd worden,
die tevergeefs ongerechtigheid doen.
Heer, laat mij Uw wegen kennen,
en leer mij Uw paden.
Leid mij in Uw waarheid, en onderricht mij,
want Gij zijt God, mijn Verlosser, die ik heel de dag
verbeid.
-7-

❖ Vasten

-

Horologion ❖

Heer, gedenk Uw ontferming en Uw barmhartigheid,
die immers van eeuwigheid zijn.
Mijn jeugdzonden en mijn onwetendheid,
gedenk die niet meer.
Maar denk aan mij volgens Uw barmhartigheid,
omwille van Uw goedheid, o Heer.
Heilig en gerecht is de Heer,
daarom geeft Hij de Wet aan zondaars op hun weg.
Hij leidt zachtmoedigen in het oordeel,
zachtmoedigen leert Hij Zijn wegen.
Alle wegen des Heren zijn ontferming en waarheid,
voor wie streven naar Zijn verbond en Zijn getuigenissen.
Omwille van Uw Naam, Heer, vergeef mij mijn zonde,
want deze is groot.
Wie is de mens die de Heer vreest?
Hij geeft hem de Wet op de weg die hij gaat.
Zijn ziel rust temidden van het goede:
zijn zaad zal de aarde erven.
De Heer is de sterkte van hen die Hem vrezen:
Hij zal hun Zijn verbond openbaren.
Mijn ogen richt ik steeds op de Heer,
want Hij bevrijdt mijn voet uit de strik.
-8-

❖

derde uur

❖

Zie op mij neer en ontferm U over mij,
want ik sta alleen en ben arm.
De beproevingen van mijn hart zijn talrijk geworden,
bevrijd mij uit mijn benauwing.
Zie mijn vernedering en mijn moeiten;
vergeef al mijn zonden.
Zie mijn vijanden, hoe talrijk zij zijn,
hoe zij mij haten met onrechtvaardige haat.
Behoed mijn ziel en bevrijd mij,
laat mij niet beschaamd staan omdat ik op U vertrouw.
Heer, onschuldigen en oprechten hangen mij aan,
omdat ik U verwacht.
O God, bevrijd Israël
uit al zijn beproevingen.

PsalM 50
Ontferm U over mij, o God, volgens Uw grote ontferming,
en volgens de overvloed van Uw barmhartigheid,
wis mijn ongerechtigheid uit.
Was mij steeds meer van mijn ongerechtigheid
en reinig mij van mijn zonde.
Want ik erken mijn ongerechtigheid,
en mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
-9-

❖ Vasten

-

Horologion ❖

Tegen U alleen heb ik gezondigd,
en ik heb kwaad gedaan voor Uw aanschijn.
Zodat Gij rechtvaardig blijkt in Uw uitspraak,
en zult winnen als men U oordeelt.
Want zie, in ongerechtigheden ben ik ontvangen,
mijn moeder droeg mij in zonden.
Want zie, Gij hebt waarheid lief,
het onbekende en het verborgene van Uw wijsheid
hebt Gij mij bekend gemaakt.
Besprenkel mij met hysop en ik zal rein worden;
was mij en ik word witter dan sneeuw.
Laat mij vreugde en blijdschap horen,
en mijn vernederd gebeente zal zich verheugen.
Wend Uw aangezicht van mijn zonden af,
en wis al mijn ongerechtigheden uit.
Schep in mij een rein hart, o God,
en maak nieuw een rechte geest in mijn binnenste.
Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht,
en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
Geef mij de vreugde terug van Uw heil,
en sterk mij met een besturende geest.
Wettelozen zal ik Uw wegen leren,
en goddelozen zullen zich tot U bekeren.
- 10 -

❖

derde uur

❖

Bevrijd mij van bloedschuld, o God, God van mijn heil;
mijn tong zal Uw gerechtigheid bejubelen.
Heer, open mijn lippen,
en mijn mond zal Uw lof verkondigen.
Want als Gij een offer wilde, zou ik het brengen,
maar in brandoffers hebt Gij geen behagen.
Een offer voor God is een vermorzelde geest,
een vermorzeld en vernederd hart
zult Gij, God, niet versmaden.
Doe goed, Heer, in Uw welbehagen aan Sion,
en mogen de muren van Jeruzalem worden opgebouwd.
Dan zult Gij behagen hebben in een offer van rechtvaardigheid, offerande en brandoffers,
dan zal men kalveren op Uw altaar opdragen.
Eer... Nu en...
Alleluja, alleluja, alleluja, eer aan U o God (3x)
Heer, ontferm U. (3x)
als het kathisma gelezen wordt:

Eer... Nu en ...
PsalMlezing
na de laatste stase:

Eer...
Nu en...
Alleluja, alleluja, alleluja, eer aan U o God
(3x) met poklonen.
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❖ Vasten

-

Horologion ❖

troPaar

God, schep in mij een rein hart,
vernieuw in mijn binnenste de rechte Geest.
_ Heer, Die op het derde uur... pokloon
Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht,
neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
_ Heer, Die op het derde uur... pokloon
Eer ...

Nu en altijd ... theotokion:

Moeder Gods, gij zijt de ware wijnstok, die de vrucht des
levens hebt voortgebracht. Wij smeken u, o Vrouwe, bid met
de apostelen en alle heiligen, om barmhartigheid voor onze
zielen.

- 12 -

❖

derde uur

❖

Gezegend zij God, de Heer; gezegend zij de Heer van dag tot
dag. Moge de God van onze redding ons leiden op de goede
weg: onze God is een God Die redt.
Heilige God... t/m Onze Vader...

kondaak

(* maar in de vierde week van het kruis , z.o.z):

Gij zijt gezegend, o Christus onze God, Die met wijsheid de
Vissers hebt vervuld, door de Heilige Geest op hen neer te zenden. Door hen hebt Gij heel de wereld in Uw net gevangen,
Menslievende, ere zij U..
Eer ...
Schenk een snelle en blijvende vertroosting aan Uw dienaren,
Jezus, nu onze geest ontmoedigd is. Verlaat onze zielen niet
wanneer wij gekweld worden. Verwijder U niet uit ons verstand, wanneer wij in moeilijkheden zijn, maar kom ons tijdig
te hulp. Nader tot ons, kom nader; Gij Die alom tegenwoordig
zijt. Zoals Gij altijd bij Uw apostelen geweest zijt, verenig U
zo ook met ons die naar U verlangen, Barmhartige, opdat wij
met U verbonden, Uw Alheilige Geest mogen bezingen en
verheerlijken..
Nu en altijd ...
Hoop, bescherming en toevlucht der christenen, onneembare
schutsmuur, kalme haven voor hen die uitgeput zijn; dat zijt
gij, reine Moeder Gods. Gij, die de wereld redt door uw onophoudelijk gebed, gedenk ook ons, albezongen Maagd.
- 13 -

❖ Vasten

*

-

Horologion ❖

in de vierde week van het kruis:

Nu wordt niet langer de poort van Eden bewaakt door het
vlammend zwaard, want het werd op wonderbare wijze
gedoofd door het hout van het kruis. Verjaagd is de prikkel
van de dood, de overwinning van de hades; want Gij, mijn
Verlosser, zijt gekomen en hebt tot hen in de hades geroepen:
laat u weer terugvoeren in het paradijs.

Heer, ontferm U. (40x)
Gij, Die te allen tijde en te aller ure in de hemel en op aarde
aanbeden en verheerlijkt wordt, Christus God; Die lankmoedig, vol erbarming en tot het uiterste medelijdend zijt; Die de
rechtvaardigen liefhebt en U over de zondaars ontfermt; Die
allen tot verlossing roept door de belofte van het komende
heil. Gij, Heer, verhoor ook onze smeking van dit uur; richt
ons leven naar Uw geboden; heilig onze zielen; zuiver onze
lichamen; maak ons denken recht en onze gedachten rein; en
verlos ons van iedere kwelling, alle kwaad en elke smart.
Omgeef ons met Uw heilige engelen, opdat wij, door dit heir
bewaakt en geleid, mogen komen tot de eenheid van geloof, en
tot de kennis van Uw ontoegankelijke heerlijkheid. Want Gij
zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Heer, ontferm U. (3x)
- 14 -

Eer .. Nu en ...

❖

derde uur

❖

U, eerbiedwaardiger dan de cherubijnen
en onvergelijkelijk glorierijker dan de serafijnen,
die ongerept God het Woord hebt gebaard,
in waarheid Gods Moeder: u verheffen wij.
--------------als er een priester is : ---------------------------------------------

L
P

vader, zegen in de Naam des Heren.
God wees ons barmhartig ..

--------------anders : -------------------------------------------------------------

L

Door de gebeden van onze heilige vaders,
Heer Jezus Christus, onze God, ontferm U over ons.

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

L

Amen.

gebed

Van de

H. efraïM

de syriër

Heer en Meester van mijn leven
geef mij niet de geest van ledigheid,
bemoeizucht, heerszucht of ijdel gepraat. pokloon
Maar geef mij, Uw dienaar,
de geest van zelfbeheersing,
nederigheid, geduld en liefde. pokloon
Ja, Heer mijn Koning,
laat mij mijn eigen fouten zien,
en mijn broeder niet veroordelen;
want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.
pokloon
12 kleine buigingen met: God, wees mij zondaar genadig
en onferm U over mij. Dan één pokloon met de herhaling:
Ja, Heer, mijn Koning...

- 15 -

❖ Vasten

-

Horologion ❖

slotgebed
Meester, God, Vader, Albeheerser;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
en Gij Heilige Geest, één godheid, één macht,
ontferm U over mij, zondaar
en volgens de oordelen die Gij kent,
red mij, Uw onwaardige dienaar,
want Gij zijt gezegend,
in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
aansluitend wordt het zesde uur gelezen:
men gaat direct verder met: Komt, laat ons ...

- 16 -

❖
L

zesde uur ❖

Komt, laat ons aanbidden en neervallen voor God, onze
Koning.
Komt, laat ons aanbidden en neervallen voor Christus
God, onze Koning.
Komt, laat ons aanbidden en neervallen voor Christus
Zelf, onze Koning en God.

PsalM 53
God, in Uw Naam verlos mij,
doe mij recht in Uw kracht.
God, verhoor mijn gebed,
luister naar de woorden van mijn mond.
Want vreemden staan tegen mij op,
en sterken belagen mijn ziel;
zij hebben zich God niet voor ogen gesteld.
Zie toch, God is mijn Helper;
de Heer is de Beschermer van mijn ziel.
Hij keert het onheil af op mijn vijanden,
vernietig hen in Uw trouw.
Vrijwillig zal ik U een offer brengen,
Uw Naam wil ik belijden, Heer, want dat is goed.
Want aan iedere kwelling hebt Gij mij ontrukt;
mijn oog heeft neergezien op mijn vijanden.
- 17 -

❖ Vasten

-

Horologion ❖

PsalM 54
God, luister naar mijn gebed en veracht mijn smeken niet;
geef acht op mij en verhoor mij.
Ik ben bedroefd in mijn gedachten,
ik ben ontsteld door het schreeuwen van mijn vijand
en de verdrukking door de zondaar.
Want zij hebben mij overladen met ongerechtigheid,
vol woede strijden zij tegen mij.
Mijn hart is in mij ontsteld,
doodsangst heeft mij overvallen.
Vrees en ontzetting zijn over mij gekomen,
duisternis heeft mij bedekt.
Daarom zeg ik: wie geeft mij vleugels als een duif,
om weg te vliegen en rust te vinden?
Zie, ik zou ver weg vluchten,
om te gaan wonen in de woestijn.
Daar zou ik God verwachten,
die mij redt van kleinmoedigheid en uit de storm.
Werp hen in zee, o Heer, verdeel hun tongen,
want ik zie onrecht en tegenspraak in de stad.
Dag en nacht gaan zij rond op haar muren,
onrecht en slagen zijn in haar midden, en onrechtvaardigheid;
geweld en bedrog wijken niet van haar straten.
- 18 -

❖

zesde uur

❖

Zo het de vijand was die mij verwenste,
dat zou ik verdragen.
En als hij die mij haat, hoogmoedig over mij had gesproken,
dan had ik mij voor hem verborgen.
Maar gij mens, mijn gelijkgezinde, die mij leidde,
mijn vertrouweling!
Die door uw bijzijn de maaltijd verzoette,
die eensgezind met mij wandelde in het Huis van God!
Dat de dood over hen kome, dat zij levend in de hades storten,
want kwaad heerst midden in hun huizen.
Ik heb tot God geroepen
en de Heer heeft mij verhoord.
‘s Avonds en ‘s morgens en ‘s middags zal ik het zeggen en
verkondigen; dan zal Hij mijn stem verhoren.
Hij zal mijn ziel in vrede bevrijden van hen die op mij afkomen,
want met velen omringden zij mij.
God zal mij verhoren en hen vernederen,
Hij Die is vóór alle eeuwen.
Voor hen is er immers geen losgeld,
daar zij God niet vrezen.
Hij strekt Zijn hand uit ter vergelding.:
want zij hebben Zijn verbond onteerd.
- 19 -

❖ Vasten

-

Horologion ❖

Zij zijn verdeeld door de toorn van Zijn gelaat;
en hun harten zijn in benauwdheid.
Hun woorden zijn zachter dan olie,
maar het zijn schichten.
Werp uw zorg op de Heer, en Hij zal voor u zorgen;
Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankelt.
Hen echter, God, haalt Gij neer
in de kuil van het verderf.
De mannen van bloed en bedrog bereiken nog niet de helft
van hun dagen, maar ik, Heer, wil vertrouwen op U.

PsalM 90
Wie woont onder de bescherming van de Allerhoogste,
verblijft onder de schutse van de God des hemels.
Hij zal zeggen tot de Heer: Gij zijt mijn Beschermer en
mijn toevlucht, mijn God op Wie ik vertrouw.
Want Hij zal u verlossen uit de strik der jagers,
en uit de woorden die u ontstellen.
Met Zijn wieken zal Hij u overschaduwen,
en onder Zijn vleugels zult gij vertrouwen:
als met een schild omringt u Zijn waarachtigheid.
Gij hoeft niet te vrezen voor verschrikking in de nacht:
of voor de pijl die vliegt overdag.
- 20 -

❖

zesde uur

❖

Voor wat rondwaart in het duister,
voor een ramp of de duivel van de middag.
Al vallen er duizend aan uw zijde, ja tienduizend aan uw
rechterhand: tot u zal het onheil niet naderen.
Ja, met eigen ogen zult ge het zien,
en de vergelding van de zondaars aanschouwen.
Want Gij, Heer, zijt mijn hoop,
de Allerhoogste hebt gij tot uw toevlucht gesteld.
Tot u zal het onheil niet doordringen,
geen plaag zal uw woontent naderen.
Want Hij zal Zijn engelen over u bevelen,
om u te behoeden op al uw wegen.
Op handen zullen zij u dragen,
opdat gij uw voet niet stoot aan een steen.
Op adder en koningsslang zult gij treden,
leeuw en draak zult gij vertrappen.
Omdat hij op Mij vertrouwt, zal Ik hem bevrijden,
Ik zal hem beschermen, want hij kent Mijn Naam.
Roept hij mij aan, dan zal Ik hem verhoren,
Ik zal bij hem zijn in nood:
Ik zal hem eruit bevrijden en hem verheerlijken.
Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,
en Ik zal hem mijn heil doen zien.
Eer.. Nu en.. Alleluja, alleluja, alleluja, eer aan U o God (3x)
Heer, ontferm U. (3x)
- 21 -

❖ Vasten

-

Horologion ❖

als het kathisma gelezen wordt:

Eer... Nu en ...
PsalMlezing na de laatste stase:
Eer...
Nu en...
Alleluja, alleluja, alleluja, eer aan U o God
(3x) met poklonen.

troPaar

God luister naar mijn gebed,
veracht de stem van mijn smeking niet.
_ Gij, Die... pokloon
Ik heb tot God geroepen
en de Heer heeft mij verhoord.
_ Gij, Die... pokloon
Eer...

- 22 -

Nu en altijd ... theotokion:

❖

zesde uur

❖

Omdat wij geen vrijmoedigheid hebben wegens onze vele
zonden, bid gij daarom Moeder Gods, Maagd, tot Hem Die uit
u geboren is, want veel vermag het gebed van een Moeder bij
de goedgunstige Heer. Veronachtzaam onze zondaarsgebeden
niet, Alreine, want Hij Die om ons het lijden heeft aanvaard, is
barmhartig en in staat om ons te redden.
tropaar en prokimen uit het Triodion en de voorgeschreven lezing uit
het Oude Testament voor het zesde uur; dan het tweede prokimen.

Laat Uw barmhartigheid ons snel te hulp komen, o Heer, want
wij verkeren in diepe ellende. Help ons, God, onze Redder, om
de heerlijkheid van Uw Naam; bevrijd ons, Heer, en verzoen
onze zonden omwille van Uw Naam.
Heilige God... t/m Onze Vader...

kondaak

(* maar in de vierde week van het kruis , z.o.z):

Gij hebt redding bewerkt in het midden der aarde, Christus
God: Gij hebt Uw onbevlekte handen uitgestrekt aan het
Kruis, om alle volkeren bijeen te brengen, die tot U roepen:
Heer, eer aan U.
Eer ...
- 23 -

❖ Vasten

-

Horologion ❖

Wij vereren Uw vlekkeloze Ikoon, Goede, en wij smeken U:
vergeef ons onze overtredingen, Christus God. In het vlees
hebt Gij het kruis willen bestijgen om Uw schepselen te ontrukken aan de slavernij van de vijand. Daarom roepen wij U
dankbaar toe: Gij hebt het heelal met vreugde vervuld, o
Redder, door de wereld te komen redden.
Nu en altijd...(theotokion; op maandag, dinsdag en donderdag:)
Gij die de bron zijt der barmhartigheid, acht ons Uw medelijden waardig, Moeder Gods. Zie neer op het volk dat gezondigd heeft. Toon zoals altijd uw macht, want op u hopend roepen wij u het "Verheug u" toe, zoals eens Gabriël, de aanvoerder der onlichamelijken.
kruis-theotokion op woensdag/vrijdag:

Boven allen zijt gij verheerlijkt, Moeder Gods en Maagd. Wij
bezingen u, omdat door het Kruis van uw Zoon de Hades is
vertreden en de dood ter dood is gebracht. Wij waren gestorven, maar zijn weer opgestaan en het Leven waardig geacht.
Wij hebben het Paradijs, onze vroegere vreugde, ontvangen.
Daarom danken en verheerlijken wij Christus, onze God, als
de Machtige, Die alleen rijk aan ontferming is.
*

in de vierde week van het kruis:

Nu wordt niet langer de poort van Eden bewaakt door het
vlammend zwaard, want het werd op wonderbare wijze
gedoofd door het hout van het kruis. Verjaagd is de prikkel
van de dood, de overwinning van de hades; want Gij, mijn
Verlosser, zijt gekomen en hebt tot hen in de hades geroepen:
laat u weer terugvoeren in het paradijs.
- 24 -

❖

zesde uur

❖

Heer, ontferm U. (40x)
Gij, Die te allen tijde en te aller ure in de hemel en op aarde
aanbeden en verheerlijkt wordt, Christus God; Die lankmoedig, vol erbarming en tot het uiterste medelijdend zijt; Die de
rechtvaardigen liefhebt en U over de zondaars ontfermt; Die
allen tot verlossing roept door de belofte van het komende
heil. Gij, Heer, verhoor ook onze smeking van dit uur; richt
ons leven naar Uw geboden; heilig onze zielen; zuiver onze
lichamen; maak ons denken recht en onze gedachten rein; en
verlos ons van iedere kwelling, alle kwaad en elke smart.
Omgeef ons met Uw heilige engelen, opdat wij, door dit heir
bewaakt en geleid, mogen komen tot de eenheid van geloof, en
tot de kennis van Uw ontoegankelijke heerlijkheid. Want Gij
zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Heer, ontferm U. (3x) Eer .. Nu en ...
U, eerbiedwaardiger dan de cherubijnen
en onvergelijkelijk glorierijker dan de serafijnen,
die ongerept God het Woord hebt gebaard,
in waarheid Gods Moeder: u verheffen wij.
--------------als er een priester is : ---------------------------------------------

L
P

vader, zegen in de Naam des Heren.
God wees ons barmhartig ..

--------------anders : -------------------------------------------------------------

L

Door de gebeden van onze heilige vaders,
Heer Jezus Christus, onze God, ontferm U over ons.

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

L

Amen.
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❖ Vasten

gebed

Van de

-

Horologion ❖

H. efraïM

de syriër

Heer en Meester van mijn leven
geef mij niet de geest van ledigheid,
bemoeizucht, heerszucht of ijdel gepraat. pokloon
Maar geef mij, Uw dienaar,
de geest van zelfbeheersing,
nederigheid, geduld en liefde. pokloon
Ja, Heer mijn Koning,
laat mij mijn eigen fouten zien,
en mijn broeder niet veroordelen;
want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.
pokloon
12 kleine buigingen met: God, wees mij zondaar genadig
en onferm U over mij. Dan één pokloon met de herhaling:
Ja, Heer, mijn Koning...

slotgebed

(van de H. Basilius de Grote)

God, Heer der krachten, Formeerder van heel de schepping,
Die door de barmhartigheid van Uw onvergelijkelijke ontferming
Uw eniggeboren Zoon, onze Heer Jezus Christus, gezonden hebt
voor de verlossing van ons geslacht,
en Die door Zijn kostbaar Kruis
de schuldbrief van onze zonden hebt verscheurd,
en de heerschappij en de macht der duisternis overwonnen:
Gij, menslievende Heer,
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❖

zesde uur

❖

neem ook van ons, zondaars, dit dank- en smeekgebed aan.
Bevrijd ons van alle verderfelijke en duistere zonden,
en van alle zichtbare en onzichtbare vijanden
die ons kwaad willen doen.
Hecht ons vlees vast aan de vreze voor U.
Laat ons hart niet neigen tot slechte woorden en gedachten.
Doe Uw liefde binnendringen in onze zielen,
opdat wij temidden van alles tot U omhoogzien.
Dan zullen wij door Uw licht geleid worden om eens U,
het ontoegankelijke, eeuwige licht te aanschouwen,
en onophoudelijk lof en dank op te zenden tot U,
de beginloze Vader met Uw eniggeboren Zoon
en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest;
nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.
Amen.
--------------als er een priester is : kleine wegzending--------------wel wegzending als het het einde van de dienst is;
geen wegzending als men doorgaat met het negende uur.

P Eer aan U, Christus God, onze hoop, eer aan U.
L Eer .. Nu en .. Heer ontferm U (3x) ; vader, zegen.
P

Dat Christus onze ware God ...
... want Hij is goed en menslievend.
L Amen.
P Door de gebeden ...
L Amen.
--------------anders : -------------------------------------------------------------

A/L

Door de gebeden ...

Amen.
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