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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
Heilige God
Eer aan . . . nu en . . . Amen.
Alheilige Drie-eenheid
Heer, ontferm U. (3x)
Eer aan . . . nu en . . . 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, Vader,
Zoon en Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
L Amen.
Heer, ontferm U. (12x)
Eer aan . . . nu en . . . Amen.
Komt, laat ons aanbidden
Psalm 5
Psalm 44
Psalm 45
Eer aan . . . nu en . . . Amen.

Kerst – Koninklijke Uren – Eerste Uur (2)

Kerst – Koninklijke Uren – Typika (23)

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

P Alheilige Moeder Gods, red ons.

Heer, ontferm U. (3x)

K 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.

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Tropaar
t4 Maak u gereed, Bethlehem,
want nu is Eden voor allen geopend.
Verheug u, Ephrata,
want in de grot is de boom des Levens opgebloeid uit de Maagd.
Haar schoot was het geestelijk Paradijs,
waarin zich de goddelijke spruit bevond.
En wanneer wij daarvan eten, zullen wij leven,
en niet zoals Adam sterven:
want Christus wordt vlees om de gevallen Ikoon weer op te
richten.
L Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Hoe zullen wij u noemen, Hoogbegenadigde? Hemel, want
Stichieren
Het koor zingt de volgende stichier tweemaal zonder vers:

t8 Bethlehem, maak u gereed en bereid de kribbe . . .
vs God zal van het zuiden komen; Zijn Heilige van de beschaduwde
berg.
t3 Nu nadert de vervulling der profetie, . . .
vs Heer, ik heb Uw gerucht vernomen en ik werd bevreesd.
Nu nadert de vervulling der profetie, . . .

Wegzending
P Eer aan U, Christus God, onze Hoop, eer aan U.
K Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Heer, ontferm U. (3x)
Vader, zegen.
K Amen

Kerst – Koninklijke Uren – Typika (22)

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.

Kerst – Koninklijke Uren – Eerste Uur (3)

L Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
t8 Jozef zeide tot de Maagd: . . .
L Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Jozef zeide tot de Maagd: . . .

P Want van U is het Koninkrijk, de Kracht en de Heerlijkheid, Vader,
Zoon en Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
L Amen.
Kondak
Bethlehem, verheug u,
L Heer, ontferm U. (40x)

Lezingen
D Laat ons aandachtig zijn.
L Prokimen in de vierde toon:
De Heer zei tot Mij: Gij zijt Mijn Zoon; heden heb Ik U verwekt.
vs Vraag Mij, en Ik zal U de volkeren tot erfdeel geven.
D Wijsheid!

Slotgebed
Alheilige Drieheid, eenwezenlijke Kracht, ondeelbaar
Koningschap, Oorzaak van alle goed.
Toon Uw goedheid ook aan mij, zondaar;
bevestig en onderricht mijn hart en reinig mij van alle smet.
Verlicht mijn verstand, opdat ik U zonder ophouden moge
verheerlijken, bezingen en aanbidden met de woorden:
Eén is Heilig; Eén is Heer: Jezus Christus, tot heerlijkheid van
God de Vader. Amen
De Naam des Heren zij gezegend van nu af tot in eeuwigheid.
(3x)
L Psalm 33
P Wijsheid!
K Waarlijk, het is waardig u zalig te prijzen, Moeder Gods,
U, de altijdzalig geprezen, alreine Moeder van onze God.

L Lezing uit de profetieën van Micha.
D Laat ons aandachtig zijn.
L Lezing van Micha 5:2–4
Zo spreekt de Heer: “En gij, Bethlehem, Huis van Efrata,
[. . . ]
En Hij zal hun vrede zijn.”
D Wijsheid!
L Lezing uit de brief van de H. Apostel Paulus aan de Hebreeën.
D Laat ons aandachtig zijn.
L Lezing van Hebreeën 1:1–12
Broeders, nadat God eertijds
[. . . ]
maar Gij blijft dezelfde, Uw jaren nemen geen einde.
Géén Alleluja

Kerst – Koninklijke Uren – Typika (21)

Kerst – Koninklijke Uren – Eerste Uur (4)

D Opdat wij waardig mogen zijn om te luisteren naar het Heilig
Evangelie, laat ons den Heer bidden.
K Heer, ontferm U. (3x)
P Vrede aan allen.
K En met uw geest.
D Lezing uit het Heilig Evangelie
volgens de heilige Apostel en Evangelist Mattheus.
K Eer aan U, o Heer, eer aan U.
D Laat ons aandachtig zijn.
Lezing van Mattheus 1:18–25
K Eer aan U, o Heer, eer aan U.
L Richt mijn schreden naar Uw Godsspraak
Heilige God
Eer aan . . . nu en . . . Amen.
Alheilige Drie-eenheid
Heer, ontferm U. (3x)
Eer aan . . . nu en . . . 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, Vader,
Zoon en Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
L Amen.

Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Geloofsbelijdenis
A Ik geloof in één God de almachtige Vader, Schepper van hemel
en aarde, van al het zichtbare en onzichtbare.
En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God,
geboren uit de Vader voor alle eeuwen.
Licht uit Licht, ware God uit de ware God, geboren niet
geschapen, één in wezen met de Vader; en door Wie alles
geworden is.
Die om ons, mensen, en om onze verlossing uit de hemel is
nedergedaald, en vlees heeft aangenomen door de Heilige
Geest uit de Maagd Maria, en mens geworden is.
Die voor ons onder Pontius Pilatus gekruisigd is, geleden heeft
en begraven is; Die opgestaan is op de derde dag volgens
de Schriften, Die opgevaren is ten hemel, en zetelt aan de
rechterhand van de Vader. Die zal wederkomen in
heerlijkheid, om levenden en doden te oordelen, en aan
wiens Rijk geen einde zal zijn.
En in de Heilige Geest, Heer en Levendmaker, Die uitgaat van de
Vader; Die aanbeden en verheerlijkt wordt tezamen met de
Vader en de Zoon; Die door de profeten gesproken heeft.
In één heilige, katholieke en apostolische Kerk;
Ik belijd één doop tot vergeving van zonden;
Ik verwacht de opstanding van de doden,
en het leven van de komende eeuwigheid.
Amen.

Typika

Kerst – Koninklijke Uren – Eerste Uur (5)

Kondak
L Psalm 102
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Psalm 145
Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Eniggeboren Zoon en Woord van God, Gij Die onsterf’lijk zijt,

t1 Bethlehem, verheug u,
maak u gereed, Ephrata.
Want zie, de maagd, die de grote Herder draagt in haar schoot,
staat op het punt te baren.
Hem ziende verheugen de goddragende vaderen zich
en bezingen tezamen met de herders
de maagd die het Kind voedt.

Lezing van de Zaligsprekingen
In Uw Koninkrijk gedenk ons, o Heer, . . .

L Heer, ontferm U. (40x)

Eindigend met:

Gij, Die te allen tijd en te aller ure

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

Heer, ontferm U. (3x)

Gedenk ons, o Heer, wanneer Gij in Uw Koninkrijk gekomen zijt.
Gedenk ons, o Meester, wanneer Gij in Uw Koninkrijk gekomen
zijt.
Gedenk ons, o Heilige, wanneer Gij in Uw Koninkrijk gekomen
zijt.

U, eerbiedwaardiger dan de Cherubijnen

Eer aan . . . nu en . . . Amen.

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.

Het bovenhemelse koor bezingt U en zegt: Heilig, heilig, heilig,
de Heer Sabaoth; vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.
vs Nadert tot Hem en wordt verlicht: uw gezicht zal niet
beschaamd worden.
Het bovenhemelse koor bezingt U en zegt: Heilig, heilig, heilig,
de Heer Sabaoth; vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Het Koor der heilige Engelen en Aartsengelen bezingt U,
tezamen met de bovenhemelse Machten: Heilig, heilig, heilig,
de Heer Sabaoth: vol zijn hemel en aarde van Uw heerlijkheid.

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.

Derde Uur

L Komt, laat ons aanbidden
Psalm 66
Psalm 86
Psalm 50
Alleluja, alleluja, alleluja: eer aan U, o God. (3x)
Heer, ontferm U. (3x)
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Tropaar
t4 Maak u gereed, Bethlehem,
L Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Moeder Gods, gij zijt de ware wijnstok die de Vrucht des Levens
Stichieren
Het koor zingt de volgende stichier tweemaal zonder vers:

t6 Deze alleen is onze God, en buiten Hem . . .
vs God zal van het zuiden komen; Zijn Heilige van de beschaduwde
berg.
t8 Toen de hemelse Legerscharen vol . . .
vs Heer, ik heb Uw gerucht vernomen en ik werd bevreesd.
Toen de hemelse Legerscharen vol . . .
L Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
t3 Jozef, zeg ons:. . .

Kerst – Koninklijke Uren – Negende Uur (19)

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.

Kerst – Koninklijke Uren – Negende Uur (18)

Kondak
t1 Bethlehem, verheug u,
L Heer, ontferm U. (40x)

Kerst – Koninklijke Uren – Derde Uur (7)

L Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Jozef, zeg ons:. . .
Lezingen

Gij, Die te allen tijd en te aller ure

D Laat ons aandachtig zijn.

Heer, ontferm U. (3x)

L Prokimen in de vierde toon:
Een Kind is ons geboren, en een Zoon is ons geschonken.

Eer aan . . . nu en . . . Amen.
U, eerbiedwaardiger dan de Cherubijnen
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 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 door 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.

vs De heerschappij is op Zijn schouders gelegd.
D Wijsheid!
L Lezing uit de profetieën van Jeremia.
D Laat ons aandachtig zijn.
L Lezing van Baruch 3:35–4:4
Deze is onze God, en nooit zal men een andere kennen
[. . . ]
Zalig zijn zij, o Israël, want wat aan God welgevallig is, heeft Hij
aan ons geopenbaard.
D Wijsheid!
L Lezing uit de brief van de H. Apostel Paulus aan de Galaten.
D Laat ons aandachtig zijn.
L Lezing van Galaten 3:23–29
Broeders, de beloften zijn gedaan aan Abraham en zijn Zaad.
[. . . ]
En omdat gij aan Christus toebehoort, zijt gij het zaad van
Abraham en gij zijt erfgenamen, volgens de Belofte.
Géén Alleluja
D Opdat wij waardig mogen zijn om te luisteren . . .

Kerst – Koninklijke Uren – Negende Uur (17)

Kerst – Koninklijke Uren – Derde Uur (8)

K Heer, ontferm U. (3x)

K Heer, ontferm U. (3x)

P Vrede aan allen.

P Vrede aan allen.

K En met uw geest.

K En met uw geest.

D Lezing uit het Heilig Evangelie volgens de heilige Apostel en
Evangelist Lukas.

D Lezing uit het Heilig Evangelie volgens de heilige Apostel en
Evangelist Mattheus.

K Eer aan U, o Heer, eer aan U.

K Eer aan U, o Heer, eer aan U.

D Laat ons aandachtig zijn.

D Laat ons aandachtig zijn.

Lezing van Lukas 2:1–20

Lezing van Mattheus 2:13–23

K Eer aan U, o Heer, eer aan U.

K Eer aan U, o Heer, eer aan U.

L Gezegend zij God de Heer, gezegend zij de Heer

L Lever ons niet over tot aan het einde: omwille

Heilige God

Heilige God

Eer aan . . . nu en . . . Amen.

Eer aan . . . nu en . . . Amen.

Alheilige Drie-eenheid

Alheilige Drie-eenheid

Heer, ontferm U. (3x)

Heer, ontferm U. (3x)

Eer aan . . . nu en . . . Amen.

Eer aan . . . nu en . . . 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.

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, Vader,
Zoon en Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

P Want van U is het Koninkrijk, de Kracht en de Heerlijkheid, Vader,
Zoon en Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

L Amen.

L Amen.

Kerst – Koninklijke Uren – Negende Uur (16)

Heden wordt uit de Maagd geboren
Lezingen
D Laat ons aandachtig zijn.
L Prokimen in de vierde toon:
Elk mens zal zeggen: “Moeder Sion”, want de mensheid is in
haar geboren.
vs Haar grondvesten zijn op de heilige bergen.
D Wijsheid!
L Lezing uit de profetieën van Jesaja.
D Laat ons aandachtig zijn.
L Lezing van Jesaja 9:6–7
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
[. . . ]
De ijver van de Heer der heerscharen zal dit doen.
D Wijsheid!
L Lezing uit de brief van de H. Apostel Paulus aan de Hebreeën.
D Laat ons aandachtig zijn.
L Lezing van Hebreeën 2:11–2:18
Broeders, Hij Die heiligt, zowel als zij die geheiligd worden,
[. . . ]
Want juist omdat Hij Zelf in verzoeking is gebracht door Zijn
Lijden, kan Hij hulp bieden aan allen die eveneens worden
verzocht.
Géén Alleluja
D Opdat wij waardig mogen zijn om te luisteren . . .

Kerst – Koninklijke Uren – Derde Uur (9)

Kondak
t1 Bethlehem, verheug u,
L Heer, ontferm U. (40x)
Gij, Die te allen tijd en te aller ure
Heer, ontferm U. (3x)
Eer aan . . . nu en . . . Amen.
U, eerbiedwaardiger dan de Cherubijnen
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.

Zesde Uur

L Komt, laat ons aanbidden

Negende Uur

L Komt, laat ons aanbidden

Psalm 71
Psalm 131
Psalm 90

Psalm 109
Psalm 110
Psalm 85

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

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

Heer, ontferm U. (3x)

Heer, ontferm U. (3x)

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

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

Tropaar

Tropaar

t4 Maak u gereed, Bethlehem,

t4 Maak u gereed, Bethlehem,

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

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

Omdat wij geen vrijmoedigheid hebben
Stichieren
Het koor zingt de volgende stichier tweemaal zonder vers:

Om ons zijt Gij uit de Maagd geboren
Stichieren
Het koor zingt de volgende stichier tweemaal zonder vers:

t1 Komt, gelovigen, laten wij ons vol geestdrift

t7 Herodes ontstelde door de vroomheid

vs God zal van het zuiden komen; Zijn Heilige van de beschaduwde
berg.

vs God zal van het zuiden komen; Zijn Heilige van de beschaduwde
berg.

t4 Hoort, hemelen, en luister, aarde, . . .

t2 Toen Jozef, o Maagd, door droefheid

vs Heer, ik heb Uw gerucht vernomen en ik werd bevreesd.

vs Heer, ik heb Uw gerucht vernomen en ik werd bevreesd.

Hoort, hemelen, en luister, aarde, . . .

Toen Jozef, o Maagd, door droefheid

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

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

t5 Komt, o Christusdragend volk, laat ons . . .

t6 Heden wordt uit de Maagd geboren
L Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Kerst – Koninklijke Uren – Zesde Uur (14)

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, Die
zonder begin zijt, tezamen met Uw eengeboren Zoon, Jezus
Christus, en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest.
Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Kerst – Koninklijke Uren – Zesde Uur (11)

L Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Komt, o Christusdragend volk, laat ons . . .
Lezingen
D Laat ons aandachtig zijn.
L Prokimen in de vierde toon:
Uit de schoot heb ik U voortgebracht, voor de morgenster.
vs De Heer zegt tot mijn Heer: Zit neder aan Mijn rechterhand,
opdat Ik uw vijanden make tot een steun onder uw voeten.
D Wijsheid!
L Lezing uit de profetieën van Jesaja.
D Laat ons aandachtig zijn.
L Lezing van Jesaja 7:10–16; 8:1–4, 9–10
De Heer zeide tot Achaz: Vraag voor u
[. . . ]
Spreekt een woord en het zal niet tot stand komen. Want met
ons is God.
D Wijsheid!
L Lezing uit de brief van de H. Apostel Paulus
aan de Hebreeën.
D Laat ons aandachtig zijn.
L Lezing van Hebreeën 1:10–2:3
Broeders, nog heeft God tot Christus gezegd:
[. . . ]
als we geen acht geven op de grote Verlossing die ons door de
Heer Zelf werd gepredikt?

Kerst – Koninklijke Uren – Zesde Uur (13)

Kerst – Koninklijke Uren – Zesde Uur (12)

Géén Alleluja
D Opdat wij waardig mogen zijn om te luisteren . . .
K Heer, ontferm U. (3x)
P Vrede aan allen.
K En met uw geest.
D Lezing uit het Heilig Evangelie
volgens de heilige Apostel en Evangelist Mattheus.
K Eer aan U, o Heer, eer aan U.
D Laat ons aandachtig zijn.
Lezing van Mattheus 2:1–12
K Eer aan U, o Heer, eer aan U.

Kondak
t1 Bethlehem, verheug u,
L Heer, ontferm U. (40x)
Gij, Die te allen tijd en te aller ure
Heer, ontferm U. (3x)
Eer aan . . . nu en . . . Amen.
U, eerbiedwaardiger dan de Cherubijnen
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.

L Laat zonder uitstel Uw barmhartigheden ons tegemoetsnellen,
Heilige God
Eer aan . . . nu en . . . Amen.
Alheilige Drie-eenheid
Heer, ontferm U. (3x)
Eer aan . . . nu en . . . 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, Vader,
Zoon en Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
L Amen.

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 menselijke 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.

