Akathistos
aan die
Heilige Maria van Egipte

"Salig is dié wat rein van hart is."
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Akathistosdiens aan die Heilige Maria die Egiptenaar
Priester

Geseënd is ons God, immer, nou en altyd en tot in ewigheid.

Volk

Leser/Priester Heilige God, Heilige Magtige, Heilige Onsterflike, ontferm U oor ons.
Volk

Heilige God, Heilige Magtige, Heilige Onsterflike, ontferm U oor ons.

Leser/Priester Heilige God, Heilige Magtige, Heilige Onsterflike, ontferm U oor ons.

Volk

Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees,

Leser/Priester nou en altyd en tot in ewigheid. Amen.
Volk

Alheilige Drie-eenheid, ontferm U oor ons.
Here, reinig ons van ons sondes.
Meester, vergeef ons ons oortredinge.
Heilige, besoek en genees ons swakhede,
om u Naams ontwil.

Leser/Priester Here, ontferm U. Here, ontferm U. Here, ontferm U.
Volk

Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees,

Leser/Priester nou en altyd en tot in ewigheid. Amen.
Volk

Onse Vader, wat in die hemele is,
laat U naam geheilig word.
Laat U koninkryk kom.
Laat U wil geskied
soos in die hemel net so ook op die aarde.
Gee ons vandag ons daaglikse brood
en vergeef ons ons skulde
soos ons ook ons skuldenaars vergewe
en lei ons nie in versoeking nie
maar verlos ons van die bose.
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Priester

Want aan U behoort die Koninkryk en die krag en die heerlikheid, aan
die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in
ewigheid.

Volk

Die Here is God:
Diaken:

Die Here is God en het aan ons verskyn. Geseënd is Hy wat kom in die
naam van die Here.
Bely die Here met dankbaarheid, want Hy is goed,
want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

Volk

Diaken:

Al die nasies het my omsingel, maar in die naam van die Here het ek
hulle afgeweer.

Volk

3

Diaken:

Dit het van die Here gekom, en dit is wonderbaar in ons oë.

Volk

Troparion van die Heilige Maria die Egiptenaar:
Toon 8:
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Kontakion 1:
In jou twaalde jaar het jy van jou ouerhuis weggeloop om die teregwysings
van jou ouers te ontvlug. Jy het getrek na die stad, na Alexandrië, waar jy lank 'n
losbandige lewe gelei het, tot die Here jou geroep het. Toe neem jy die pad na die
hemel, en daarom besing ons jou: Verheug jou, heilige Maria van Egipte.
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Ikos 1:
In die sonde opgesluit soos in 'n kokon, het jy jou oorgelewer aan die wilde
luste van die vlees. Selfs die vae herinnering aan die Here het jy verloor, maar met
geduld het die Mensliewende op jou gewag, tot die oomblik waarop jy Hom ontmoet
en Hom sonder aarseling gevolg het. Daarom roep ons:
Volk
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Kontakion 2:
Op 'n dag het jy talle reisigers na die hawe sien vertrek, en wou weet
waarheen hulle almal op pad is. Jy het toe verneem dat hulle op pad was na
Jerusalem om die verheffing van die heilige Kruis te vier. Jy het met hulle
saamgegaan, en ons sing tot God: Halleluja!
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Volk

Ikos 2:
Jy was nie van plan om 'n pelgrimstog te onderneem nie; jy wou maar net jou
perverse natuur volg. Jy het baie mans in jou sonde ingesleep en jy het die Heilige
Land met jou dade bevuil. Maar vanweë jou berou roep ons tot jou:
Volk
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Kontakion 3:
Toe die oomblik in die Grafkerk van ons Christus in die Heilige Stad
aangebreek het om die eerbiedwaardige Kruis te vereer, wou jy met die menigte die
Heilige Plek betree, om luid tot die Here te sing: Halleluja!
Volk

Ikos 3:
Maar 'n misterieuse krag het jou verhinder om met die ander pelgrims die Heilige
Tempel binne te gaan. Al die ander kon opgaan na die heil, net jy het agtergebly in
die voorhof van die genade. Toe kom die Lig in jou siel, en ons sê:
Volk
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Kontakion 4:
Jou sondige siel is deur berou oorval en jy het die verskrikking van jou
verwerplike lewe gesien. Jou oë het by die herinnering aan jou duistere verlede 'n
opwellende fontein van trane geword. By jou bekering het die engele tot God
gejubel: Halleluja!
Volk

Ikos 4:
Voor die heilige ikoon van die Alreine, het jy die leed van jou hart uitgestort.
Jy het 'n afsku gehad aan jou vroeëre lewe, en bewus van die stank van jou
onreinheid, het jy haar om snelle hulp vir jou siel gesmeek. Die koor van die heiliges
het jou toe begin besing:
Volk
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Kontakion 5:
Jy het die geseënde Maagd gesmeek om haar voorspraak, dat jy die
heilsame boom van ons verlossing mag aanskou. Jy het beloof om jou verwerplike
lewe te versaak uit liefde vir Christus, tot Wie ons roep: Halleluja!
Volk

Ikos 5:
Niemand beroep hom tevergeefs op Maria nie. In haar onmeetlike liefde en
medelye was die Moeder van die gelowiges jou voorspraak by haar Seun, ons
lankmoedige God. En die engele het jou vereer deur te sing;
Volk
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Kontakion 6:
Toe jy die dinge van die wêreld versaak het, het jy beloof om te gaan op die
pad wat ons onfeilbare Bystand by die Heer jou sou aantoon. Toe kon jy, saam met
die ander pelgrims, die Kerk van die heilige Graf betree, om God te loof: Halleluja!
Volk
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Ikos 6:
Toe jy die Ark van die heil verlaat, het jy die geseënde Maagd gevra om jou
die Weg aan te toon, en opeens het jou siel 'n stem gehoor wat vir jou sê dat jy die
Jordaan moet oorsteek. Met vreugde sing die hermiete jou daarom toe:
Volk
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Kontakion 7:
Jy het by jou vertrek na die Jordaan net drie brode met jou saamgeneem en jy
het die hele pad met jou trane benat. Deur die soete dou van berou het jou dorre siel
weer begin opbloei, terwyl in jou hart die ewige lied weergalm het: Halleluja!
Volk

Ikos 7:
Jy het jou hande en jou gelaat gewas met die water van die Jordaan. Jy het in
die stroom waar die Here gedoop is, die sondige wrakstukke van jou verlede
agtergelaat. Daarna het jy na die klooster van die Voorloper gegaan, waar jy jou
sondes bely en die Misteries ontvang het. En daarom sê ons:
Volk
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Kontakion 8:
Na jy aan die heilige en goddelike Gawes deelgeneem het, is jy na liggaam
en gees herbore. In jou hart het nou die soete boetvaardigheid gewoon en jy het die
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pad ingeslaan na die hart van die woestyn. Daarom sing die slagorde van die
uitverkorenes tot God: Halleluja!
Volk

Ikos 8:
Sewe-en-veertig jaar het jy in die eensaamheid geleef, waar jy die askese na
liggaam en siel beoefen het. Sewentien jaar lank het jy in sware beproewing 'n
heftige stryd teen die demone gevoer, waarvoor die askete van ouds jou loof:
Volk
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Kontakion 9:
Jy het jou met wortels en wilde kruie gevoed en weldra was jou klere vodde.
Jy was daarna net met die lig van die son en met die wind geklee, die kleed van
onskuld, wat Eva in die paradys gedra het, terwyl sy God geloof en gesing het:
Halleluja!
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Volk

Ikos 9:
Jy het geweet dat 'n mens van God se Woord kan lewe en daarom het jy jou met die
vleesgeworde Woord gevoed. Deur jou gebed was jy in kommunie met Christus. Jy
het geen ag geslaan op honger of dors, hitte of koue nie, en daarom juig die
regverdiges jou toe:
Volk
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Kontakion 10:
Deur hierdie askese het jy jou liggaam gereinig, wat 'n skatkamer
geword het van die liefde van die Here. Die hele tyd het jy voor die aanskyn van God
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gestaan; jy het 'n mens geword wat deur die genade bewoon word, 'n wind in die
woestyn, wat onophoudelik waai, suisend met die psalm: Halleluja!
Volk

Ikos 10:
Op 'n dag het die heilige Zosima jou gevind en toe hy die wonders hoor wat
Christus vir jou siel verrig het, het hy verbaas gestaan oor die onverklaarbare liefde
van God vir die mens. Jy het hom laat beloof om al hierdie wonderlike dinge wat met
jou gebeur het vir die wêreld te verswyg, dié dinge wat ons laat roep:
Volk
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Kontakion 11:
Jy het die verhaal van jou lewe openhartig aan die heilige monnik vertel en
oor jou vuil verlede gepraat. Tot sy vreugde het Zosima in jou lewensweg die groot
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mededoë van ons God gesien vir almal wat berou het en met boetvaardigheid roep:
Halleluja!
Volk

Ikos 11.
Deur jou liefde vir Christus en deur die heldedade van jou asketiese stryd het
jy, met die sand van die woestyn as jou woning, die slik van jou lewe in 'n suiwere
diamant, tot eer van God, verander. By die hoor hiervan het Zosima uitgeroep:
Volk
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Kontakion 12:
Die sieke Zosimas kon nie na jou toe kom nie, maar jy het na hom gekom, en
biddend het jy oor die waters van die Jordaan geloop. Uit sy hande het jy die
goddelike Misteries ontvang, en om hom te behaag, het jy twee korrels lensies
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geëet. So versadig, het jy weer op dieselfde manier vertrek terwyl jy dankbaar sing:
Halleluja!
Volk

Ikos 12
Toe Zosima jou 'n jaar later weer kom besoek, kon hy jou nie vind nie en het
hy tot God gebid, wat hom gebring het by jou onbedorwe liggaam. Hy het besef dat
jy die vorige jaar oorgegaan het na die Here, nadat jy Christus se onbevlekte
liggaam ontvang het. Hy het sy oë opgeslaan na die hemel en gesê:
Volk
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Priester:

O heilige Maria van Egipte, volmaakte boetvaardige, leer ons die berou
wat jy tydens jou lewe getoon het. Skenk ons die gawe om ons sondes
raak te sien en die pad terug na God te vind. Leer ons die
hartstogtelikheid van totale oorgawe, wat jou lewe gekenmerk het. Kom
besoek ons in die woestyn van ons lewe, soos wat Zosima jou destyds
besoek het. Bring ons 'n woord van lewe, sodat ons die nietighede van
die wêreld sal versaak. Mag ons deur die eerbiedwaardige Kruis, wat
die begin van jou pad na die Lig was, gevoeg word by die
boetvaardiges wat opgaan na die hemel. Bemoedig ons in die dorre
woestyn van ons hart en leer ons dat nie 'n enkele sondaar deur
Christus verlaat word as hy hom bekeer en in sy onuitspreeklike liefde
leef nie.
Heilige Maria van Egipte, bemoedig ons in die vrywillige ballingskap
van ons tekortkominge en die vergetelheid waarin die sonde ons
dompel, sodat ons gou mag terugkeer na die heil en voortdurend aan
God sal dink, sodat ons verlig word deur sy genade.

Volk

DIE WEGSENDING
Diaken:*

Wysheid.

Volk

Priester:

Geseënd is Hy Wat Is, Christus ons ware God, immer, nou en altyd en
tot in ewigheid.
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Volk:

Diaken*

Wysheid.

Priester

Hoogheilige Theotokos, red ons.
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Volk

Priester:

Eer aan U, Christus God, ons hoop, eer aan U.
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Priester

Mag [Saterdagaand: Hy wat opgestaan het uit die dode] Christus ons
ware God, deur die gebede van Sy al-onbevlekte en al-onskuldige,
heilige Moeder, van die heilige, glorieryke en alomgeëerde Apostels,
van die heilige N. (aan wie die kerk gewy is), van die heilige N. wat ons
vandag gedenk, van die heilige en regverdige Voorouers van God,
Joachim en Anna, en van al die heiliges, Hom oor ons ontferm en ons
red, want Hy is goed en mensliewend.
Deur die gebede van ons heilige vaders, Here Jesus Christus ons God,
ontferm U oor ons en red ons.

Volk
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