
Negende 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 83

Hoe lieflijk zijn Uw tenten, Heer der krachten:
mijn ziel dorst en smacht naar de voorhoven des Heren.
Mijn hart en mijn vlees
juichen voor de levende God.
Zelfs de mus vindt zich een woning,
de tortel een nest om voor haar jongen te zorgen.
Bij Uw altaren, Heer der krachten,
mijn Koning en mijn God.
Zalig zij die in Uw Huis wonen:
in de eeuwen der eeuwen zullen zij U loven.
Zalig de mens die zijn hulp vindt bij U:
hij maakt opgangen gereed in zijn hart.
Weg uit het dal der tranen,
naar de plaats die hij heeft vastgesteld.
Want de Wetgever schenkt zegeningen, zodat zij gaan van kracht tot kracht,



om de God der goden te zien in Sion.
Heer, God der krachten, verhoor mijn gebed;
neig Uw oor, God van Jakob.
God, onze Beschermer, zie ons aan:
zie neer op het aangezicht van Uw gezalfde.
Want één dag in Uw voorhoven
is beter dan vele duizenden daarbuiten.
Liever ben ik veracht in het Huis van mijn God,
dan thuis te zijn in de tenten der zondaars.
Want de Heer bemint barmhartigheid en waarheid; 
God schenkt genade en heerlijkheid.
De Heer weigert geen enkele weldaad
aan hen die wandelen in onschuld.
Heer, God der krachten,
zalig is de man die op U vertrouwt.

Psalm 84

Heer, Gij hebt Uw land gezegend,
Gij hebt de gevangenen van Jakob teruggevoerd.
Gij hebt de ongerechtigheden van Uw volk vergeven,
en al hun zonden bedekt.
Gij hebt heel Uw gramschap volkomen gestild;
U afgewend van Uw wrekende toorn.
Bekeer ons, God van ons heil:
keer Uw toorn van ons af.
Blijf niet eeuwig op ons vertoornd;
wilt Gij Uw gramschap doen duren van geslacht tot geslacht?
God, keer U tot ons, om ons te doen leven;
dan zal Uw volk zich verblijden in U.
Toon ons, Heer, Uw barmhartigheid,
en schenk ons Uw heil.
Ik wil horen wat de Heer God in mij spreekt,
want Hij spreekt vrede tot Zijn volk.
Evenals tot Zijn gewijden,
die hun hart tot Hem hebben bekeerd.
Ja, nabij is Zijn heil voor wie Hem vrezen:
Zijn heerlijkheid woont op onze aarde.
Barmhartigheid en waarheid hebben elkander ontmoet:
gerechtigheid en vrede kussen elkander.
Waarheid ontspring aan de aarde,
en gerechtigheid ziet neer uit de hemel.
Want de Heer schenkt welwillendheid,
opdat de aarde haar vruchten zal geven.
Gerechtigheid zal voor Zijn aangezicht uitgaan,
om op de weg Zijn schreden te richten.

Psalm 85

Heer, neig Uw oor en verhoor mij,
want ik ben arm en behoeftig.
Behoed mijn ziel, want ik ben gewijd;



mijn God, red Uw dienaar die op U vertrouwt.
Ontferm U mijner, o Heer,
want heel de dag roep ik tot U.
Schenk vreugde aan de ziel van Uw dienaar,
want tot U verhef ik mijn geest.
Gij, Heer, zijt immers goed en zachtmoedig,
en rijk aan barmhartigheid voor ieder die U aanroept.
Leen Uw oor, Heer, aan mijn gebed;
geef acht op de stem van mijn smeken.
Toen ik beproefd werd, heb ik tot U geroepen,
omdat Gij mij altijd verhoort.
Uws gelijke is er niet onder de goden, Heer:
niets evenaart Uw werken.
Alle volkeren die Gij gemaakt hebt, Heer, zullen komen
en voor U nedervallen;
zij zullen Uw Naam verheerlijken.
Want Gij zijt groot en Gij doet wonderen:
Gij alleen zijt God.
Heer, leid mij op Uw weg,
opdat ik voortga in Uw waarheid.
Moge mijn hart zich verheugen,
door het vrezen van Uw Naam.
Ik wil U belijden, Heer mijn God, uit heel mijn hart;
ik wil Uw naam verheerlijken in eeuwigheid.
Want Uw barmhartigheid is groot over mij:
Gij hebt mijn ziel ontrukt aan de afgrond van de hades.
God, de overtreders zijn tegen mij opgestaan, 
de samenscholing der machtigen belaagt mijn ziel;
want zij houden zich U niet voor ogen.
Maar Gij, Heer mijn God, zijt goedertieren en barmhartig;
grootmoedig, rijk aan genaden, en waarachtig.
Zie op mij neer, ontferm U over mij, geef kracht aan Uw dienaar;
red de zoon van Uw dienstmaagd.
Doe aan mij een teken ten goede,
opdat zij die mij haten het zien en beschaamd staan.
Omdat Gij, Heer, mijn Helper zijt,
Die mij hebt getroost.

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.

Om ons zijt Gij uit de Maagd geboren en hebt Gij op het Kruis geleden, o Goede.
Door Uw dood hebt Gij de dood vertreden en ons de Opstanding geschonken als God.



Veracht ons, de schepping Uwer handen, niet;
toon ons Uw mensenliefde, Barmhartige.
Neem de gebeden van Uw Moeder aan, die voor ons bidt;
en red, Verlosser, het wanhopige volk.

Lever ons niet over tot aan het einde: omwille van Uw heilige Naam.
Vernietig niet Uw Verbond, en neem Uw barmhartigheid niet van ons weg.
Omwille van Abraham, de door U beminde;
en omwille van Isaák, Uw dienaar;
en Israël, Uw heilige.

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.

Vader, zegen in de Naam des Heren.

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

Slotgebed

van de Heilige Basilius de Grote

Meester, Heer Jezus Christus onze God, Die steeds weer onze zonden verdraagt,
en Die ons tot dit Uur geleid hebt waarin Gij, hangend aan het levendmakende Hout, 
voor de goede Rover de toegang tot het Paradijs geopend, en de dood door Uw dood 
vertreden hebt:
vergeef ons, Uw zondige en onwaardige dienaren.
Wij hebben gezondigd en ons schuldig gemaakt en wij zijn zelfs niet waardig onze ogen
ten hemel te slaan,
want wij hebben de weg Uwer gerechtigheid verlaten en zijn afgedwaald volgens de 
begeerte van ons hart.
Maar wij smeken tot Uw onmetelijke goedheid:
vergeef ons, Heer, volgens de overvloed van Uw barmhartigheid en red ons, omwille 
van Uw heilige Naam,
want onze dagen zijn nutteloos voorbijgegaan.
Ontruk ons aan de hand van de vijand en bevrijd ons van onze zonden.
Doe sterven onze vleselijke gezindheid, opdat wij, de oude mens afleggend, de nieuwe 
mens mogen aandoen, om te leven voor U, onze Meester en Weldoener.
Geef ons om zo Uw Geboden te volbrengen, dat wij daardoor mogen komen tot de 
eeuwige rust, waar de woning is van allen die zich in U verheugen.
Want Gij zijt het ware geluk en de vreugde van hen die U liefhebben, Christus onze 
God,
en tot U zenden wij onze lof, tezamen met Uw beginloze Vader, en Uw alheilige, goede 
en levendmakende Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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