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P Gezegend zij het Koninkrijk van de Vader, . . .

L Amen.

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Hemelse Koning, Trooster, Geest der Waarheid, Die
overal tegenwoordig zijt en met Wie alles vervuld is.
Schatkamer van alle goed; Gever van het Leven: 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, . . .

L Amen.
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L 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. (Metanie)
Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor Christus,

onze Koning en God. (Metanie)
Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor Christus

Zelf, onze Koning en God. (Metanie)

Psalm 103

Zegen mijn ziel, de Heer;
Heer mijn God, Gij zijt onnoemlijk groot.

Gij bekleedt U met luister en pracht,
Gij omhult U met licht als een mantel.

Gij spant de hemel uit als een tent,
Gij dekt zijn bovenzalen met water.

Gij gebruikt wolken als voertuig,
Gij wandelt op de wieken der wind.

Gij maakt stormen tot Uw engelen,
vuurvlammen tot Uw dienaren.

Gij vestigt de aarde op haar grondslag,
zodat zij niet wankelt in eeuwigheid.

De zee omhulde haar als een mantel,
de wateren stonden tot boven de bergen.

Maar op Uw woord vloden zij heen,
sidderend voor de stem van Uw donder.

Bergen rijzen, vlakten dalen:
op de plaats die Gij hun hebt vastgesteld.
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Gij hebt het water met grenzen omringd,
opdat het niet opnieuw de aarde zal overdekken.

Gij doet bronnen ontspringen in de dalen:
midden tussen de bergen stroomt het water

Om alle dieren des velds te drenken;
de woudezels wachten er op voor hun dorst.

Daarboven nestelen de vogelen des hemels;
te midden der rotsen doen zij hun stem weerklinken.

Vanuit Zijn bovenzalen drenkt Hij de bergen;
met de vrucht van Uw werken wordt de aarde

verzadigd.

Gij doet gras ontspruiten voor het vee,
jong groen ten dienste der mensen.

Om brood voort te brengen uit de aarde,
en wijn, die het hart des mensen verheugt.

Om met olie zijn gelaat te doen stralen,
en ’s mensen hart te sterken met brood.

Ook de bomen in de vlakten
brengen hem voedsel.

Maar in de ceders van de Libanon, die Hij geplant heeft,
nestelen vogels:

de reiger maakt er zijn nest.

De hoge bergen zijn voor de herten,
en de rots is een toevlucht der hazen.

Gij hebt de maan geschapen voor de verschillende
tijden;

de zon weet wanneer zij onder moet gaan.
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Dan is het duister en wordt het nacht,
dan komen allerlei dieren uit de struiken tevoorschijn.

Welpen roepen om prooi:
zij vragen hun voedsel aan God.

Daarna gaat de zon op en zij kruipen bijeen
om te rusten in hun holen.

Dan gaat de mens uit naar zijn werk,
naar al wat hij doet tot de avond.

Hoe groot zijn Uw werken, o Heer,
Gij hebt alles met wijsheid gemaakt.

Uw Scheppingskracht vervult de aarde:
daar is ook de zee, groot en uitgestrekt.

Daar wemelen ontelbare wezens:
kleine dieren en grote.

Daar varen schepen, maar ook zeemonsters,
die Gij gemaakt hebt om er te spelen.

Allen verwachten van U,
dat Gij hun voedsel geeft te rechter tijd.

Gij geeft het hun en zij zamelen in;
Gij opent Uw hand en allen worden met het goede

verzadigd.

Maar als Gij Uw aangezicht afwendt,
dan worden zij verbijsterd.

Gij neemt hun adem weg en zij bezwijken:
zij keren terug tot hun stof.

Gij zendt Uw Geest uit en zij worden herschapen:
Gij maakt nieuw het aanschijn der aarde.



Stille Zaterdag – Vespers en Goddelijke Liturgie – Psalm 103 (5)

Den Heer zij roem in eeuwigheid;
dat de Heer Zich verheuge over Zijn werken.

Hij ziet neer op aarde en doet haar beven;
Hij raakt de bergen aan en zij gaan op in rook.

Ik wil de Heer zingen in heel mijn leven:
psalmzingen voor mijn God, zolang ik besta.

Moge mijn overweging Hem aangenaam zijn,
ikzelf ben verblijd in de Heer.

Dat de zondaars van de aarde verdwijnen,
zodat de goddelozen niet meer bestaan.

Mijn ziel
zegen de Heer.

* * *

De zon weet wanneer zij onder moet gaan, dan is het
duister en wordt het nacht.

Hoe groot zijn Uw werken, o Heer, Gij hebt alles met
wijsheid gemaakt.

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)

Grote ektenia
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t1

— Heer, ik roep tot U, o hoor mij,
ik roep tot U, hoor mij, o Heer,
Heer, ik roep tot U, o hoor mij.
Sla acht op de stem mijner smeking,
wanneer ik roep tot U,
hoor mij, o Heer.

t1

— Als een reukoffer zij mijn gebed,
als een avondoffer voor Uw aangezicht
de opheffing mijner handen,
hoor mij, o Heer.

L Uit de diepten, Heer, heb ik tot U geroepen:
Heer geef gehoor aan mijn stem.

t1

— Aanvaard onze avondgebeden,
o heilige Heer,
en vergeef onze zonden,
want Gij alleen heb aan de wereld getoond,
dat Gij zijt opgestaan.
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L Laat Uw oren aandacht schenken aan de stem van mijn
smeking.

t1

— Komt gij volkeren rondom Sion,
omringt het, komt om het te vereren,
want daar is Hij Die van de doden is opgestaan,
want Hij is onze God,
Die ons van onze misdaden heeft verlost.

L Zo Gij op ongerechtigheden zoudt achtslaan, Heer; Heer,
wie kan dat doorstaan? Maar bij U is vergeving.

t1

— Komt, gij volkeren, laat ons Christus
bezingen en aanbidden,

laat ons Zijn opstanding van de doden
verheerlijken,

want Hij Zelf is onze God,
Die de wereld van het bedrog

van de vijand heeft verlost.
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L Omwille van Uw Naam, Heer, heb ik U verbeid. Mijn ziel
verwacht Uw Woord; mijn ziel vertrouwt op de Heer.

t1

— Door Uw lijden, o Christus,
zijn wij van het lijden bevrijd,
door Uw opstanding zijn wij

van het bederf gered,
Heer, eer aan U.

L Van de ochtendwake tot de nacht vertrouwe Israël op de
Heer.

t8

— Steunend heeft hades heden geroepen:
Het ware mij beter geweest indien Hij

Die uit Maria is geboren
niet op was genomen,
want doordat Hij tot mij is gekomen,
heeft Hij mijn kracht gebroken,
verbrijzeld werden de ijzeren poorten,
de zielen die ik voordien gevangen hield
heeft Hij weder opgewekt als eeuwige God,
o Heer, eer aan Uw Kruis en Uw Verrijzenis.
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L Want bij de Heer is barmhartigheid; bij Hem is overvloe-
dige verlossing. Ja, Hijzelf zal Israël verlossen uit al zijn
ongerechtigheden.

t8

— Steunend heeft hades heden geroepen: . . .

L Looft de Heer, alle natiën, bezingt Hem, alle volkeren.

t8

— Steunend heeft hades heden geroepen:
Vernietigd is mijn macht,
als een dode heb ik Hem opgenomen;
als iemand die gestorven is,
maar ik ben niet in staat deze gevangen

te houden:
prijsgeven moet ik Hem alle doden die ik

vanaf den beginne in mijn macht
had gebonden,

maar zie, deze wekt allen weder op,
o Heer, eer aan Uw Kruis en Uw verrijzenis.
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L Want Zijn barmhartigheid is machtig over ons; en de
waarheid des Heren blijft in eeuwigheid.

t8

— Steunend heeft hades heden geroepen:
Mijn macht is vergaan,
de Herder werd gekruisigd en heeft

Adam opgewekt,
van allen die ik in mijn macht had

werd ik beroofd,
teruggeven moest ik allen die ik

in mijn kracht verslonden had,
Hij Die gekruisigd werd heeft

de graven leeggemaakt,
verzwakt is de macht van de dood,
o Heer, eer aan Uw Kruis en Uw verrijzenis.
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L Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

t6

— De grote Mozes heeft reeds op geheimvolle
wijze over deze dag gesproken.

Hij sprak: God zegende de zevende dag;
dit is de dag van de rust,
de gezegende Sabbath,
op deze dag ruste God uit van Zijne werken,
de Eniggeboren Zoon van God,
viert in het vlees de sabbath volgens

het tegen de dood gevatte raadsbesluit,
Hij keert terug naar de plaats

vanwaar Hij is gekomen,
door Zijn verrijzenis
en schonk ons het eeuwige leven

als enig Algoede en Menslievende.
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L Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

t1

— Laat ons de roem der gehele wereld
die uit de mensen is ontsproten,

uit wie de Heer is geboren,
laat ons de hemelse poort, de Maagd Maria

bezingen en loven.
Laat ons het lied der onlichamelijken

en het sieraad der gelovigen zingen,
want zij heeft zich getoond als hemel

en tempel der godheid.
Zij heeft de muur der vijandschap

omvergeworpen,
in plaats daarvan heeft zij de vrede gebracht

en het rijk geopend,
als anker van het geloof hebben wij de Heer,

Die uit haar werd geboren,
Die voor ons de strijd op Zich heeft genomen
wees daarom getroost,
wees getroost, gij volk van God,
want als de Almachtige zal Hij Zelf onze

vijand verslaan.
Intocht met het H. Evangelie.


