
Eerste Uur

P. Gezegend zij onze God, immer, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

L. Amen.

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Hemelse Koning, Trooster, Geest der waarheid, Die overal tegenwoordig zijt en alles 
vervult, schatkamer van alle heil en schenker des levens, kom en verblijf in ons, zuiver 
ons van alle smet en red onze zielen, Algoede.

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alheilige Drie-eenheid, wees ons genadig.
Heer, wis onze zonden uit;
Meester, vergeef ons onze fouten;
Heilige, verzorg ons, en genees onze zwakheden omwille van Uw naam.

Heer, ontferm U. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; 
Uw Wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons 
dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

P. 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.

L. Amen.

Heer, ontferm U. (12x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

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

Psalm 5

Heer, schenk gehoor aan mijn woorden;
geef acht op mijn geroep.
Luister naar de stem van mijn smeken,
mijn Koning en mijn God.
Tot U, Heer, richt ik mijn bede;
in de ochtend hoort Gij mijn stem.
In de vroege morgen sta ik voor U



en Gij ziet op mij neer.
Gij zijt geen God die onrecht wilt;
geen boosdoener kan bij U wonen.
Wetsovertreders houden geen stand voor Uw ogen,
Gij haat allen die onrecht bedrijven.
Gij vernietigt allen die leugen spreken;
de Heer verafschuwt mannen van bloed en bedrog.
Maar door de overvloed van Uw barmhartigheid
mag ik binnentreden in Uw huis.
Ik zal neervallen voor Uw heilige Tempel
in vreze voor U.
Heer, leid mij in Uw rechtvaardigheid wegens mijn vijanden;
maak mijn weg recht voor Uw aanschijn.
Want in hun mond is geen waarheid:
hun hart is lichtzinnig.
Een open graf is hun keel,
zij plegen bedrog met hun tong.
Oordeel hen, God,
doe hen vallen in hun plannen.
Verstoot hen om hun talrijke misdaden,
want zij hebben U getergd, o Heer.
Maar schenk vreugde aan allen die op U hopen:
zij zullen juichen in eeuwigheid, want Gij woont onder hen.
Op U roemen allen die Uw Naam liefhebben,
want Gij zegent de rechtvaardigen.
Heer, met een schild van welbehagen
hebt Gij ons omringd.

Psalm 89

Heer, Gij zijt onze toevlucht
van geslacht tot geslacht.
Eer de bergen ontstonden, of aarde en wereld werden gevormd,
bestaat Gij, God, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Keer de mens niet af in vernedering,
Gij hebt immers gezegd: “Bekeer u, kinderen der mensen”.
Want duizend jaar, Heer, zijn in Uw ogen
gelijk aan de dag van gisteren, die voorbij is.
Als een nachtwake,
zo gering worden die jaren geschat.
's Morgens verwelkt hij als gras, hij bloeit 's morgens en verwelkt;
's avonds valt hij af, en verdort.
Want wij bezwijken onder Uw toorn,
wij zijn geheel ontsteld door Uw gramschap.
Gij hebt U onze boosheid voor ogen gesteld;
onze levenswijze staat in het licht voor Uw aanschijn.
Daarom gaan al onze dagen te gronde;
wij bezwijken onder Uw toorn.
Onze jaren zijn vluchtig als spinrag:
de dagen van ons leven zijn zeventig jaren.
Bij de sterken duren zij tachtig jaar,
maar het meeste ervan is moeite en leed.



Want dan komt zwakheid over ons;
dan worden wij gekweld.
Wie kent de macht van Uw toorn?
Wie weet in vreze voor U, Uw gramschap te meten?
Maak mij Uw rechterhand bekend;
onderricht onze harten in wijsheid.
Keer U om, Heer. Hoe lang nog?
Wees een Trooster voor Uw dienaren.
Heer, vervul ons 's morgens met Uw barmhartigheid;
dan zullen wij juichen en ons verheugen.
Geef dag 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, op Uw werk,
en leid Uw kinderen.
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.

Psalm 100

Barmhartigheid en recht wil ik voor U zingen, Heer;
ik wil psalmzingen en wijs zijn op een vlekkeloze weg.
Wanneer zult Gij tot mij komen?
Ik heb gewandeld in de onschuld van mijn hart in het midden van mijn huis.
Geen slechte daden duld ik voor mijn ogen:
die overtredingen begaan heb ik steeds gehaat.
Geen bedorven hart hangt mij aan:
die van mij afwijkt naar het kwaad wil ik niet kennen.
Wie heimelijk zijn naaste belastert,
die heb ik uitgedreven.
Wie trots zijn van oog en onverzadiglijk van hart,
met hen houd ik geen maaltijd.
Mijn ogen zijn op de getrouwen van het land;
ik doe hen bij mij wonen.
Wie wandelt op de vlekkeloze weg,
die mag mijn dienst verrichten.
In het midden van mijn huis mag niemand wonen die hoogmoed bedrijft,
wie onrecht spreekt geldt niet als recht in mijn ogen.
Reeds 's morgens heb ik alle zondaars van het land gedood,
om uit de stad des Heren allen die onrecht doen te verdelgen.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alleluja, alleluja, alleluja: eer aan U, o God. (3x)

Heer, ontferm U. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.



Tropaar

Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Hoe zullen wij u noemen, Hoogbegenadigde? Hemel, want de Zon der Gerechtigheid 
hebt gij doen opgaan. Paradijs, want de Bloem der onbederfelijkheid hebt gij doen 
ontbloeien. Maagd, want gij zijt ongeschonden gebleven. Zuivere Moeder, want in uw 
heilige armen hebt gij de Zoon gedragen: de God van het heelal. Smeek tot Hem om de 
verlossing onzer zielen.

Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterflijke, ontferm U over ons. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alheilige Drie-eenheid, wees ons genadig.
Heer, wis onze zonden uit;
Meester, vergeef ons onze fouten;
Heilige, verzorg ons, en genees onze zwakheden omwille van Uw naam.

Heer, ontferm U. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd; Uw Koninkrijk kome; 
Uw Wil geschiede gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons 
dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze 
schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

P. 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.

L. Amen.

Kondak

Heer, ontferm U. (40x)

Gebed van de Uren

Gij, Die te allen tijde en te aller ure in de hemel en op aarde aanbeden en verheerlijkt 
wordt, Christus God;
Die grootmoedig, vol erbarming en tot het uiterste medelijdend zijt;
Die de rechtvaardigen liefhebt en U over de zondaars ontfermt;
Die allen tot de verlossing roept door Uw 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, van alle kwaad en elke smart.



Omgeef ons met Uw heilige Engelen, opdat wij, door dit heir bewaakt en geleid,
mogen komen tot de eenheid des geloofs en tot de kennis Uwer ontoegankelijke 
heerlijkheid.
Want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heer, ontferm U. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

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.

Vader, zegen in de Naam des Heren.

P. God, wees ons barmhartig en zegen ons,
doe Uw aangezicht over ons lichten, en ontferm U over ons.

L. Amen.

Slotgebed

P. O Christus, Licht der Waarheid, Gij verlicht en heiligt iedere mens die in de wereld 
komt. Doe Uw aanschijn over ons lichten, opdat wij in dit Licht het ontoegankelijke 
Licht mogen aanschouwen en richt onze schreden naar Uw Geboden, door de gebeden 
van Uw alreine Moeder en al Uw Heiligen. Amen.
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