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VOORSPRAAKDIENST  
BIJ EEN DODELIJKE EPIDEMIE 

 
Priester    Gezegend zij onze God, immer nu en altijd en in de 
eeuwen der eeuwen. 
 
Koor    – Amen. – 
 
Lector    Koning van de hemel, 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, 
o Algoede. 
 

(ev. Heilige God… t.e.m. Onze Vader: zie blz. 3) 
 
Komt, laat ons aanbidden en nedervallen voor God, onze 
Koning.  
Komt, laat ons aanbidden en nedevallen voor Christus God, 
onze Koning.  
Komt, laat ons aanbidden en nedevallen voor Christus zelf, 
onze Koning en God.  
 

PSALM 37 
 
Heer, tuchtig mij niet in Uw gramschap,  
straf mij niet in Uw toorn.  
 
Want Uw pijlen steken diep in mij;  
Uw hand drukt zwaar op mij.  
 
Er is geen gezondheid in mijn vlees voor de aanblik van Uw 
toorn, er is geen vrede voor mijn gebeente bij de aanblik van 
mijn zonden.  
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Want mijn ongerechtigheden zijn mij boven het hoofd geste-
gen; als een zware last drukken zij op mij.  
 
Mijn wonden etteren en zweren  
bij de aanblik van mijn dwaasheid.  
 
Ik ben ellendig, terneergedrukt zonder einde;  
heel de dag ga ik droevig voort.  
 
Want mijn lendenen zijn met bespotting beladen,  
er is geen gezondheid in mijn vlees.  
 
Ik ben afgemat en volkomen vernederd;  
ik schreeuw het uit door het kreunen van mijn hart.  
 
Heer, al mijn verlangen ligt voor U open;  
mijn zuchten is voor U niet verborgen. 
 
Mijn hart is ziek en mijn kracht begeeft het;  
ook het licht mijner ogen gaat mij ontbreken.  
 
Mijn vrienden en naasten willen naderen, maar blijven staan; 
zij die bij mij waren, blijven van verre staan.  
 
Maar vlakbij komen zij die mijn ziel willen roven:  
wie mij kwaad willen doen, spreken leugen; heel de dag zin-
nen zij op list.  
 
Doch ik ben als een dove die niet hoort,  
als een stomme die zijn mond niet open doet.  
 
Ik werd als een mens zonder gehoor,  
die in zijn mond geen verweer heeft.  
 
Want op U, Heer, stel ik mijn vertrouwen:  
Gij zult mij verhoren, Heer mijn God.  
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Daarom zeg ik: laat toch mijn vijanden zich niet over mij 
verheugen, laat hen niet over mij bluffen, nu mijn voet wan-
kelt.  
 
Ik ben immers aan gesels prijsgegeven,  
mijn ellende staat mij voordurend voor ogen.  
 
Opdat ik mijn ongerechtigheid zou bekennen 
en mijn zonden indachtig zou zijn.  
 
Maar mijn vijanden leven, zij hebben de overhand over mij; 
talrijk zijn zij, die mij ten onrechte haten.  
 
Wie goed met kwaad vergelden staan tegen mij op,  
omdat ik streefde naar goedheid.  
 
Verlaat mij niet, Heer mijn God, ga niet van mij heen;  
kom mij te hulp, Heer van mijn heil.  
 

Eer… Nu en altijd… 
 
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 zon-
den uit; Meester, vergeef ons onze fouten; Heilige, verzorg 
ons, en genees onze zwakheden omwille van Uw Naam.  
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
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 ge-
heiligd, Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede, gelijk in de 
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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 ver-
los ons van den Boze. – 
 
Priester    Want aan U is het koninkrijk, en de kracht en de heer-
lijkheid; Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en altijd en in de 
eeuwen der eeuwen. 
 
Koor    – Amen. – 
 

TROPARIA T.6 
 
–*

=
/
Ontferm U o\_nze_̄r, He_/er, *

=
/
 o_/ntferm U _̄o\n_ze_/r. *

=
/
 Wi_

/
j 

z\_o\_nda\_ars *
=
/
 bi_

/
eden U, Meester, dit sme\_ekgebed a_/an, 

*
=
/
 o_/mdat wij van alle verdediging versto_̄k\e_n z

\
i_jn: **

=
/
 

o_/n_/tfe_/rm 
\
U_  \_o\n_ze_/r. –*

=
/
 

 
Eer… 
 
–*
=
/
Heer, ontferm U o\_nze_/r, *

=
/
 wa_/nt op U stellen wij o_̄nz\e_ 

ho_/op. *
=
/
 La_/at Uw toorn niet te zeer over ons ne\_erk\o_-

m\e_n, *
=
/
 e_/n denk niet meer aan onze overtr\e_di_̄nge_/n. *

=
/
 

Ma_/ar zie ook nu gena_̄d
\
i_g op ons ne_/er, *

=
/
 e_/n verlos 

ons van onze v
\
i_j
\a_nd\e_n. *

=
/
 Wa_/nt Gij zijt o\_nze_̄ Go_/d, *

=
/
 

e_/n wij zi_̄jn 
\
U_ w vo_/lk. *

=
/
 Wi_

/
j allen zijn het werk Uwer 

h\_a\_nd\e_n, **
=
/
 e_/n U_

/
w N_a/\a_m ro\_ep\e_n wij a_/an. –*

=
/
 

 
Nu en altijd… 
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–*
=
/
Open voor ons de deur der barmh\a_rti_̄ghe_/id, *

=
/
 ge_/ze-

gende Mo_̄ed\e_r Go_/ds. *
=
/
 La_/at ons niet \a_fdw\a_l\e_n, *

=
/
 wa_/nt 

wij vertro\_uwen op u_/. *
=
/
 Re_/d ons uit de gev_̄a\_r\e_n, **

=
/
 wa_/nt 

gij 
=
/
zijt de be_/sche_/rm

\
i_ng van het chr

\
i_st\e_nvo_/lk. – 

 

DRINGENDE LITANIE 
 
Diaken    God, wees barmhartig volgens Uw grote barmhartig-
heid; wij smeken U: luister en wees barmhartig. 
 
Koor    – Kyrie eleison. – (3x na elke bede)  
 
Ook bidden wij voor zijn heiligheid .N., patriarch van Mos-
kou en geheel Rusland, voor onze zeerhooggewijde heer en 
vader .N., aartsbisschop van Brussel en België, (voor onze 
hoogeerbiedwaardige archimandriet .N., hegoumen van dit 
klooster), en geheel onze broederschap in Christus. 
 
Ook bidden wij voor onze koning .N. en zijn gemalin .N. en 
geheel het koninklijk huis; voor de regering van dit land, en 
voor allen die er wonen.  
 
Heer onze God, wij hebben gezondigd en onrecht bedreven. 
Daarom heeft Uw woede ons geslagen, de schaduw des doods 
ons omringd en zijn we genaderd tot de poorten van de hel. 
Daarom ook roepen wij nederig tot U in onze wanhoop en 
ons verdriet: Spaar ons, Heer. Spaar Uw volk en vernietig Uw 
mensen niet. We smeken U nederig: Verhoor ons en ontferm 
U over ons. 
 
Gij zijt de Meester van leven en dood. Werp de zielen van Uw 
dienaren niet in de poel des doods. Bedaar Uw woede en stil 
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Uw toorn. Zo niet, dan zullen onze dagen als rook verdwijnen 
en worden onze levenskrachten gedoofd. Omwille van onze 
zonden zijn we genadeloos verloren. Wees Uw dienaren barm-
hartig, Heer, nu wij wenen en U berouwvol smeken: Aanhoor 
ons gebed en ontferm U over ons. 
 
Herinner U, Heer, dat ons vlees zwak is, vatbaar voor het 
kwade. Veracht ons niet, Heer. Blus met medelijden Uw woe-
de, die ons terecht bedreigt en ons als een zwaard verwondt. 
Stop de vreselijke ziekte, bevrijd ons van deze vernietigende 
plaag. Niet de doden zullen U loven, Heer, noch zij, die af-
dalen ter helle. Wij, de levenden, prijzen U en in onze smart 
bidden wij wenend tot U: Verhoor ons, Heer, en wees ons 
genadig. 
 
Meer dan wie ook, Meester, hebben wij gezondigd tegen U en 
hebben we onrecht bedreven. Mocht onze boete ontoereikend 
zijn, laat dan dit gebed een teken van berouw en bekering 
zijn. Wees ons genadig, Almachtige. Bevrijd Uw dienaren uit 
deze dodende ellende. Genees ons van deze fatale epidemie. 
Wenend smeken wij U: Aanhoor ons, Heer, wees ons barm-
hartig. 
 
Vergeet de zonden en ongerechtigheden van Uw volk, Heer. 
Vonnis Uw dienaren niet. Wend U in Uw woede niet van hen 
af. Als Gij ons onze fouten aanrekent, Heer, wie kan dan ooit 
overleven? Gij weet dat wij slechts stof en as zijn. Ons be-
staan is nietig voor Uw aanschijn. Wees medelijdend en mild 
in Uw genade. Wees een Mensenvriend en vernietig ons in 
Uw boosheid niet omwille van onze zonden. We smeken U, 
algoede God, verhoor ons, Heer, en wees ons genadig. 
 
De dood van een zondaar is U niet welgevallig, maar wel dat 
hij zich bekere en verder leve. Bron van alle leven, vernieuw 



7

ons door Uw barmhartig oordeel, want wij verdienen de dood. 
Gij zijt immers de God van levenden en doden. Vernietig 
ons in Uw boosheid niet omwille van onze zonden. Wenend 
bidden wij U met een bedroefd hart: Aanhoor ons, Heer, en 
ontferm U over ons.  
 
Heer God, zie neer op de kwalen van Uw volk. Wees zacht-
moedig en medelijdend. Geef Uw wraakengel het bevel ons 
niet te vernietigen, zoals ook ten tijde van David geschiedde. 
Weerhoud Hem het terechte vonnis uit te voeren en de totale 
vernietiging over ons uit te storten. Wij tonen berouw, Heer, 
en wij bekennen ootmoedig dat wij gezondigd hebben. We 
hebben onrecht bedreven voor Uw aanschijn. Wij zijn Uw 
barmhartigheid onwaardig. Gij, overvloeiende Bron van mild-
heid, toon Uw genade, zoals Gij dat ooit eertijds hebt gedaan. 
Wees Uw volk barmhartig. Wij zijn de lammeren van Uw 
kudde, de schapen van Uw weide. Wij smeken U, Heer: Ver-
hoor ons gebed en ontferm U over ons. 
 
Priester    Verhoor ons, God onze Heiland, Hoop van alle einden 
der aarde, en van hen die zich op de verre zee bevinden. Wees 
ons genadig, Meester, wees genadig over onze zonden en ont-
ferm U over ons;  
want Gij zijt een barmhartige en menslievende God en tot 
U zenden wij onze lof: Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en 
altijd, en in de eeuwen der eeuwen. 
 
Koor    – Amen. – 
 

Na de ekfonese:  
 
Diaken    Laat ons in vroomheid en met gebogen knieën bidden 
tot de Heer. 
 
Koor    – Kyrie eleison. – (3x) 
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De gelovigen knielen neer. 
 

GEBED 
 
Priester    Heer onze God, zie vanuit Uw heiligdom welwillend 
neer op Uw volk. Aanvaard de gebeden van Uw zondige en 
onwaardige dienaren. 
Wij hebben door onze overtredingen Uw woede opgewekt, 
Uw barmhartigheid geërgerd en Uw toorn uitgelokt.  
Bedaar Uw boosheid, Heer, trek Uw dreigend zwaard terug, 
dat ons op onzichtbare wijze verwondde. Spaar Uw ellendige 
dienaren en lever onze zielen niet over aan de dood, nu wij 
met een berouwvol en nederig hart, verloren, verdrietig en 
welwillend, voor U nedervallen, God van barmhartigheid en 
mensenliefde;  
want alle vergeving en genade behoren U toe, o God, en tot 
U zenden wij onze lof: Vader, Zoon en Heilige Geest; nu en 
altijd, en in de eeuwen der eeuwen. 
 
Koor    – Amen. – 
 
Priester    Ere zij U, Christus God, onze Hoop, ere zij U.  
 
Koor    – Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu 
en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kyrie eleison, 
Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vader, zegen ons. –  
 

SLOTZEGEN 
 
Priester    Dat Christus, onze waarachtige God, door de gebeden 
van Zijn alreine en onbevlekte moeder; van de heilige, roem-
rijke, alomgeprezen apostelen; en van alle heiligen; zich over 
ons ontferme en ons redde, want Hij is goed en menslievend.  
 
Koor    – Amen. – 


