
Derde 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 16

Heer, zie op mijn rechtvaardigheid;
luister naar mijn smeking.
Geef gehoor aan mijn gebed
van ongeveinsde lippen.
Doe mijn oordeel uitgaan van Uw aangezicht,
laat mijn ogen oprechtheid aanschouwen.
Gij hebt mijn hart onderzocht,



Gij ziet des nachts op mij neer.
Gij hebt mij door vuur beproefd,
maar geen onrecht in mij gevonden.
Moge mijn mond de werken der mensen niet spreken;
om het woord van Uw lippen ben ik zware wegen gegaan.
Maak mijn schreden standvastig op Uw paden,
zodat mijn voeten niet wankelen.
God ik heb geroepen en Gij hebt mij verhoord;
neig Uw oor tot mij en luister naar mijn woorden.
Maak Uw barmhartigheden wonderbaar;
Gij verlost hen die op U vertrouwen.
Behoed mij als Uw oogappel
tegen hen die Uw rechterhand weerstaan.
Gij beschut mij met de schaduw van Uw vleugels
tegen het aangezicht der goddelozen die mij verdrukken.
Mijn vijanden omsingelen mijn ziel, zij sluiten zich aaneen;
hun mond spreekt hoogmoed.
Wie mij verdreven, hebben mij nu omsingeld:
zij willen afbreken tot op de grond.
Zij wachten mij op als een jagende leeuw,
als een jonge leeuw die in hinderlaag ligt.
Sta op, Heer, wees hen voor, werp hen neder; 
bevrijd mijn ziel van de goddelozen;
ontruk Uw zwaard aan de vijand van Uw hand.
Heer, maak hun aantal gering op aarde;
verstrooi hen tijdens hun leven.
Vul hun schoot met Uw verborgenheden, 
verzadig hun zonen, en geef de rest aan hun kinderen.
Maar ik moge gerechtvaardigd voor Uw aangezicht komen;
en verzadigd worden doordat 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, doe 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.
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 rechtvaardig 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,
hoe talrijk deze ook is.
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 den Heer,
want Hij bevrijdt mijn voet uit de strik.
Zie op mij neer en ontferm U mijner,
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 rechtvaardigen hangen mij aan,
omdat ik U verwacht.
O God, bevrijd Israël
uit al zijn beproevingen.

Psalm 50

Ontferm U mijner, o God,
volgens Uw grote barmhartigheid.
En volgens de overvloed Uwer ontferming,
delg mijn ongerechtigheid uit.
Was mij schoon van mijn onrecht;
reinig mij van mijn zonde.
Want ik erken dat ik onrecht gedaan heb:
mijn zonde is steeds voor mijn ogen.
Tegen U alleen heb ik gezondigd;
ik heb kwaad gedaan voor Uw aanschijn.
Zodat Gij gerechtvaardigd wordt in Uw uitspraak
en zult winnen als men U oordeelt.
Want zie, in ongerechtigheid ben ik geboren;
mijn moeder ontving mij in zonde.
Want zie, Gij bemint de waarheid;
Uw onzichtbare en verborgen wijsheid hebt Gij mij geopenbaard.
Besprenkel mij met hyssop, dan word ik rein;
was mij, dan word ik witter dan sneeuw.
Doe mij vreugde en blijdschap horen,
opdat mijn vernederd gebeente kan juichen.
Keer Uw aangezicht af van mijn zonden;
delg al mijn ongerechtigheid uit.



God, schep in mij een zuiver hart;
vernieuw in mijn binnenste de rechte geest.
Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht;
neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
Geef mij de vreugde terug van Uw heil,
sterk mij met Uw besturende Geest.
Dan zal ik de onrechtvaardigen Uw wegen leren;
de goddelozen zullen zich tot U bekeren.
God, bevrijd mij van bloedschuld: Gij zijt de God van mijn heil;
mijn tong zal over Uw gerechtigheid juichen.
Heer, open mijn lippen,
opdat mijn mond Uw lof verkondige.
Wilt Gij een offer, dan zou ik het brengen,
maar in brandoffers schept Gij geen behagen.
Een offer voor God is een berouwvolle geest:
God, Gij versmaadt geen vermorzeld en nederig hart.
Doe goed, Heer in Uw welwillendheid aan Sion:
laat de muren van Jeruzalem weer opgebouwd worden.
Dan hebt Gij behagen in offers van gerechtigheid, gaven en brandoffers,
dan zal men kalveren op Uw altaar leggen.

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.

Moeder Gods, gij zijt de ware wijnstok die de Vrucht des Levens hebt voortgebracht. 
Wij smeken u, Vorstin, bid met de Apostelen en alle Heiligen, opdat onze zielen 
barmhartigheid verwerven.

Gezegend zij God de Heer, gezegend zij de Heer van dag tot dag. De God van ons heil 
schenkt ons voorspoed; onze God is een barmhartige God.

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

L. Amen.

Slotgebed

van de Heilige Mardarius



Meester, God, Vader, Alheerser,
Heer, eengeboren Zoon, Jezus Christus,
en Gij, Heilige Geest,
één godheid, één Macht, ontferm U over mij, zondaar.
En in het oordeel dat ons te wachten staat, red mij, Uw onwaardige dienaar.
Want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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