
Zesde Uur

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.

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 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,
in Uw waarheid, vernietig hen.
Vrijwillig zal ik U een offer brengen,
Uw Naam wil ik belijden, Heer, want dat is goed.
Want aan alle beproevingen hebt Gij mij ontrukt;
mijn oog heeft neergezien op mijn vijanden.



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.
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 tweede ik, 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 misdadigheid woont 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 mij benauwen,
want met velen omringden zij mij.
God zal mij verhoren en hen vernederen,
Hij die is voor alle eeuwen.
Voor hen is er immers geen losgeld, daar zij God niet vrezen,
Hij strekt Zijn hand uit ter vergelding.
Zij hebben Zijn Verbond onteerd: nu zijn zij verdeeld door de toorn van Zijn gelaat,
en hun harten zijn in benauwdheid.
Hun woorden schenen zachter dan olie,
maar het waren schichten.
Werp uw zorg op de Heer en Hij zal u er doorheen dragen;
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 onder de schutse des Allerhoogsten verblijft,
en onder de bescherming woont van de God des hemels.
Hij mag zeggen tot de Heer: Gij zijt mijn Beschermer en mijn Toevlucht;
Gij zijt mijn God, op Wie ik vertrouw.
Want Hij zal u losrukken uit de strik der jagers:
uit de woorden waarin gij verward zijt.
Met Zijn wieken zal Hij u overschaduwen, onder Zijn vleugels moogt gij vertrouwen:
want met een schild omringt u Zijn waarheid.
Heb geen angst voor de schrik van de nacht,
noch voor het ongeluk van de duivel van de middag.
Al vallen er duizend aan uw zijde, ja tienduizend aan uw rechterhand,
tot u zal het onheil niet naderen.
Met uw eigen ogen zult gij het zien,
en de vergelding der zondaars aanschouwen.
Want Gij, Heer, zijt mijn vertrouwen.
De Allerhoogste hebt gij als uw Toevlucht.
Geen kwaad kan tot u doordringen;
geen plaag kan uw woonplaats naderen.
Want Hij heeft Zijn Engelen over u bevolen,
om u te bewaken op al uw wegen.
Op handen zullen zij u dragen,
opdat gij uw voet niet zou stoten 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.
Als hij tot Mij roept, zal Ik hem verhoren, Ik zal bij hem zijn in nood;
Ik zal hem eruit bevrijden en hem verheerlijken.
Ik zal hem lengte van dagen schenken,
en Ik zal hem Mijn heil doen zien.

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.

Omdat wij geen vrijmoedigheid hebben wegens onze vele zonden, bid gij daarom, 
Moeder Gods, Maagd, tot Hem Die uit u geboren is;
/ant veel vermag uw gebed als Moeder bij de goedgunstigheid van de Meester.
Veracht niet onze zondaarsgebeden, Alreine,



want Hij is barmhartig, en het is Zijn Wil ons zalig te maken;
Hij heeft immers om ons vrijwillig het Lijden op Zich genomen.
Laat zonder uitstel Uw barmhartigheden ons tegemoetsnellen, want wij verkeren in 
diepe ellende.
Help ons, God onze Verlosser.
Bevrijd ons, Heer, om de heerlijkheid van Uw Naam:
vergeef ons onze zonden omwille van Uw Naam.

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.

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.

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

Slotgebed

van de Heilige Basilius de Grote

God, Heer der Krachten, Schepper van de gehele Kosmos,
Die door de barmhartigheid van Uw onvergelijkelijke ontferming Uw eengeboren Zoon,
onze Heer Jezus Christus, gezonden hebt voor de Verlossing van het menselijk geslacht.
Door Zijn kostbaar Kruis hebt Gij de schuldbrief van onze zonden verscheurd
en de heerschappij en de macht der duisternis overwonnen.
Gij menslievende Meester, neem ook van ons, zondaars, dit dank- en smeekgebed aan.
Bevrijd ons van alle verderf en duisternis der zonde
en van alle zichtbare en onzichtbare vijanden die ons zoeken te verderven.
Hecht vast ons vlees aan de vreze voor U.
Laat ons hart zich niet neigen tot slechte woorden en gedachten.
Doe Uw liefde binnendringen in onze zielen, opdat wij temidden van alles tot U 
omhoog zien.
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 Vader zonder begin,
tezamen met Uw eengeboren Zoon, Jezus Christus,
en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest.
Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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