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Deze voorlopige uitgave, die wordt gebruikt in het

Orthodoxe Klooster in de Peel, is samengesteld uit niet

door ons gemaakte Nederlandse vertalingen van diver-

se herkomst (o.a. uit de kloosters van den Haag en

Pervijze). De rubrieken zijn door ons toegevoegd, en

volgen in principe het Grieks Mineon (uitgave aposoli-

ki diakonia - Athene 1972) gebaseerd op de het typikon

van de “Heilige en Grote Kerk van Christus”

(Konstantinopel). Daar waar geen vertalingen van het

officie bestaan, is geput uit het algemeen mineon.

Wanneer het algemeen mineon niet toepasselijk bleek,

zijn soms vertalingen in het engels overgenomen. We

hebben geprobeerd om de diensten zo volledig moge-

lijk weer te geven. Uitzondering hierop vormen de

canons: daar waar geen vertaling beschikbaar was,

wordt verwezen naar het algemeen mineon - zonder

deze (iedere keer weer in zijn geheel) op te nemen. We

hopen t.z.t. een nieuwe vertalingen te maken uit de ori-

ginele Griekse tekst; zolang deze niet voorhanden is,

maken we dankbaar gebruik van -niet perfecte- ver-

talingen uit slavisch, engels of frans. Een ieder die

beschikt over vertalingen in het nederlands: wij houden

ons van harte aanbevolen en kunnen zo samen toewer-

ken naar een volledig nederlandse 12-delige mineon-

uitgave. 
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de Gedachtenis van de besniJdenis van onze

heer en God en verlosser Jezus christus;

en de Gedachtenis van onze heiliGe vader

basilius de Grote
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tyPiKon (volGens het GrieKs Mineon)

als 1 Januari oP zondaG valt:

in de zaterdaGavond-vesPers:

Na ps.103 zingen we Zalig de man ...; bij Heer ik roep: 10 stichieren; 4

van de opstanding, 3 van de besnijdenis, en 3 van de H. Basilius. Eer ...

van de H. Basilius t.8  Gij waart een minnaar der wijsheid ... Nu en ...

dogmatikon van de lopende toon. Intocht, Vreugdevol Licht .. prokimen

van de zaterdag en de lezingen. Apostichen van de opstanding. Eer ...

van de H. Basilius  t.6  Getooid met de genadegave der hemelse wonde-

ren ... Nu en ... van de besnijdenis t.8 De algoede God achtte het niet  ...

Troparen: van de opstanding, Eer ... van de H. Basilius, t.1 Over heel de

aarde... Nu en ... van de besnijdenis: t.1 Gij Die God zijt van nature ...

in het MesonytiKon: 

na ps. 50 de Drieëenheidscanon; na het Trisagion: Litie-stichieren van

de H. Basilius; Na het Waarlijk het is waardig...: het tropaar van de

besnijdenis.

in de Metten:

De kathismazangen van de opstanding en van de H. Baslius met het

theotokion; Polyeleos; evlogitaria; kleine litanie; hypakoi; Anabathmi

van de toon en prokimen; opstandingsevangelie. Canons: van de opstan-

ding,van de Besnijdenis en van de H. Basilius . Katavasia: de beide van

Theofanie. Na de derde ode: [Kondaak  en ikos van de opstamding] kat-

hisma van de H. Basilius en van de besnijdenis. Na de zesde: [kondaak

en ikos van de besnijdenis en de heilige]. Magnificat. Exapostilarion:

opstanding, van de H. Basilius en van de besnijdenis. Lofpsalmen: 4 van

de opstanding en 4 van de besnijdenis + de h. Basilius. Eer... van de H.

Basilius. Nu en ...van de besnijdenis. Grote doxologie [en het daarop-

volgend opstandingstropaar].    

in de GoddeliJKe liturGie (van de h. basilius) :

als de abdis wil: de Antifonen van de besnijdenis. Bij de intocht: Komt

laat ons ... Die opgestaan zijt  ...  Trisagion. Apostel: van de heilige

Basilius en Evangelie: van de besnijdenis. Communievers:Looft de

Heer vanuit de hemelen ... I.p.v. Wij hebben het ware Licht .. Gij Die

God zijt van nature ...

� Mineon Januari �
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De gedachtenis van de Besnijdenis 

van onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus;

en de gedachtenis van onze heilige vader Basilius de Grote.

***

vesPers

ps. 103 en Zalig de man ...

heer iK roeP ... 6 stichieren; 3 van het feest :

en 3 van de h. Basilius:

� 1 Januari �

2x
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t.8

t.4



Eer ...  van de H. Basilius:

� Mineon Januari �
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t.4

t.4

t.8



Nu en ... van de besnijdenis:

Intocht ; Vreugdevol  Licht ...; Prokimen van de dag, en de volgende

lezingen:

I lezinG uit Genesis (uit 17, 1-14)

De HEER verscheen aan Abram en zei tot hem: Ik ben uw God, wan-

del voor mijn aangezicht, en wees onberispelijk; Ik zal mijn verbond

tussen Mij en u stellen, en u uitermate talrijk maken en tot vader van

vele volkeren doen worden. En gij zult niet meer Abram genoemd

worden, maar uw naam zal zijn Abraham, omdat Ik u tot een vader

van een menigte volken gesteld heb. Ik zal u uitermate vruchtbaar

maken en u tot volken stellen, en koningen zullen uit u voortkomen.

Ik zal mijn verbond oprichten tussen Mij en u en uw nageslacht in

hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u en uw nageslacht tot

een God te zijn.  

Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht en hij aanbad de Heer.

En God sprak tot Abraham: gij zult mijn verbond houden, gij en uw

nageslacht, in hun geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij zult hou-

den tussen Mij en u en uw nageslacht: dat bij u al wat mannelijk is

besneden worde; gij zult het vlees van uw voorhuid laten besnijden,

en dat zal tot een teken van het verbond zijn tussen Mij en u. Het

jongetje dat acht dagen oud is, zal bij u besneden worden, al wat

mannelijk is in uw geslachten. En de onbesnedene, de man name-

lijk, die het vlees van zijn voorhuid niet laat besnijden, die mens zal

uitgeroeid worden uit zijn geslacht, want hij heeft mijn verbond ver-

broken.

���

� vesPers 1 Januari �

- 9 -

t.8



II   lezinG uit de sPreuKen ( 8, 22-30)

De HEER heeft mij tot aanzijn geroepen

als het begin van zijn wegen,

vóór zijn werken van ouds af.

Van eeuwigheid aan ben ik geformeerd,

van den beginne, eer de aarde bestond.

Toen er nog geen oceaan was, ben ik geboren,

toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water.

Eer de bergen omlaaggezonken waren,

vóór de heuvelen ben ik geboren;

toen Hij het aardrijk en de velden nog niet had gemaakt,

noch de eerste stofdeeltjes der wereld.

Toen Hij de hemel bereidde, was ik daar;

toen Hij een kring trok op het oppervlak van de oceaan,

toen Hij de wolken daarboven bevestigde,

en de bronnen van de oceaan met kracht opborrelden,

toen Hij aan de zee haar perk stelde,

opdat de wateren zijn gebod niet zouden overtreden,

en Hij de grondslagen der aarde bepaalde,

toen was ik een troetelkind bij Hem,

ik was een en al verrukking dag aan dag,

te allen tijde mij verheugend voor zijn aangezicht.

���

� Mineon Januari �
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III   lezinG uit de WiJsheid van saloMo (10, 31  / bloemlezing)  

De mond van de Rechtvaardige vloeit over van wijsheid;

de lippen van de rechtvaardigen zijn bedacht op wat welgevallig is; 

de mond van de nederigen overweegt wijsheid. 

De rechtvaardigheid van de oprechten verlost hen. 

Wanneer een rechtvaardige overlijdt is de hoop niet verloren. 

Een rechtvaardige zoon wordt ten leven geboren.

Voor altijd schijnt het licht voor de rechtvaardigen. 

De tong van de wijzen vloeit over van kennis. 

De Heer bemint de heiligen van hart. 

Al de onbevlekten zijn Hem welgevallig. 

Aan wie de wijsheid begeren laat zij zich gauw kennen.

Zij wordt gemakkelijk ontdekt voor wie haar liefhebben.

Wie vroeg voor haar opstaat, hoeft zich niet moe te maken.

Wie wakker blijft voor haar zal snel vrij van zorgen zijn.

Want zij gaat zelf rond, op zoek naar mensen die haar waardig zijn;

op de wegen vertoont zij zich innemend aan hen.

De wijsheid wordt niet overmeesterd door slechtheid. 

Ik werd een vereerder van haar schoonheid; 

ik heb haar lief gekregen;

Ik heb haar vanaf mijn jeugd gezocht;

en ik probeerde haar als mijn bruid mee te voeren.

De Heer van alles heeft haar lief want zij is ingewijd in Gods kennis

en zij is de deelgenote aan Zijn werken. 

Haar werken zijn de deugden: 

want zij leert ingetogenheid en bedachtzaamheid; 

rechtvaardigheid en moed; niets is nuttiger in het leven van de mensen. 

En als iemand rijke ervaring verlangt: 

de wijsheid kent het verre verleden en zij vermoedt de toekomst; 

zij weet ingewikkelde wendingen te verklaren en raadsels op te lossen. 

Tekenen en wonderen kent zij tevoren 

en het verloop van periodes en tijden; 

� vesPers 1 Januari �

- 11 -



Ik wist dat zij voor mij een goede raadgeefster zou zijn; 

door haar zou ik onsterfelijkheid verwerven 

en roem in de gesprekken met haar. 

Ik wendde mij tot de Heer en bad tot Hem en zei met heel mijn hart: 

God van de vaderen, Heer van de ontferming, 

Die alles gemaakt hebt door Uw woord 

en Die in Uw wijsheid de mens hebt toegerust 

om te heersen over de schepselen, 

die door U het bestaan hebben gekregen,

om de wereld te besturen in heiligheid en gerechtigheid. 

Geef mij de wijsheid die naast U troont. 

Sluit mij niet buiten de kring van Uw kinderen. 

Want ik ben Uw dienaar en de zoon van Uw dienstmaagd. 

Zend haar uit de heilige hemelen, 

ja, zend haar van de troon van Uw heerlijkheid 

om bij mij te zijn en met mij te werken, 

zodat ik weet wat U aangenaam is. 

Want zij weet en begrijpt alles;  

en zij zal mij verstandig leiden bij mijn werk; 

en mij behoeden in haar heerlijkheid. 

Want de overleggingen van de stervelingen zijn armzalig 

en onzeker zijn onze overwegingen. 

���

litie voor de h. Basilius:

� Mineon Januari �
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Eer ...  van de H. Basilius:

Nu en ... van de besnijdenis :

� vesPers 1 Januari �
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aPostichen idiomela in toon 1:

Mijn mond zal wijsheid spreken 
en de overweging mijns harten verstand.

� Mineon Januari �
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Eer ...  van de H. Basilius:

Nu en ... van de besnijdenis:

troParen ( -- >  bijzantijnse melodie:  z.o.z.)  van de h. Basilius :

t.1 _ Over de heel de aarde is uw geluid uitgegaan, *  toen men uw

woord had aanvaard.  *  Op God waardige wijze hebt gij de geloofsleer

verkondigd,  *  het wezen van al wat bestaat hebt gij uit gelegd,  *  

en gij gaf regels voor de levenswijze der mensen.  *  Gij koninklijk 

priesterschap, vader Basilius,  *  smeek tot Christus God   **  

dat Hij ons Zijn grote ontferming schenkt. _

van de besnijdenis:

� vesPers 1 Januari �

t.6

t.8
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� Mineon Januari �
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apolytikion van de h. Basilius - byzantijnse melodie - 1e modus  



apolytikion van de besnijdenis - byzantijnse melodie - 1e modus

� 1 Januari �
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Metten

KathisMata na de eerste psalmlezing, van de h. Basilius, t. 5

Eer ... van de h. Basilius, toon5:

Nu en ... van de besnijdenis, toon 5:

na de tweede psalmlezing, van de h. Basilius, toon 8:

� Mineon Januari �
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Eer ... herhalen; Nu en ...  van de besnijdenis, toon 4

Polyeleos - “dienaren des heren - alleluia”

en de uitgelezen verzen:  “die de wereld bewoont - alleluia.” 

Hoort dit, alle volkeren, 

luistert allen die de wereld bewoont. (48, 2)

Aardgeborenen en kinderen der mensen, 
iedereen rijk en arm. (48, 3)

Mijn mond spreekt wijsheid,  (48, 4)

de overweging mijns harten verstand.

Komt, kinderen, luister naar mij:

ik zal u de vreze des Heren leren. (33, 12) 

Zie, ik weerhoud mijn lippen niet;
Heer, Gij weet het. (39, 10b)

Ik heb het evangelie van uw gerechtigheid verkondigd

in de grote bijeenkomst. (39, 10a)

Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart: 
over Uw verlossing heb ik gesproken. (39, 11)

Evenmin heb ik Uw barmhartigheid en Uw waarheid 

bedekt in de volle kerk.  (39, 11)

� Metten 1 Januari �
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Hij die wandelt zonder vlek
en de werken der gerechtighied doet. (14, 2)

Ik zal U belijden in de grote bijeenkomst; 
Uw lof zingen onder een machtig volk. (34, 18)

Moge mijn mond met lofzang gevuld zijn 
om Uw heerlijkheid te zingen.  
Heel de dag Uw verhevenheid.  (70, 8)

Dan zal ik Uw Naam aan mijn broeders doen horen.

in het midden der Kerk zal ik U loven. (21, 23)

Heer, met onschuldigen was ik mijn handen,  
ik zal rondom Uw altaar gaan. (25, 6)

Om het geluid der lofzang te horen  

om Uw wondere daden te melden. (25, 7)

Heer ik bemin de luister van Uw huis,   

de woonplaats van Uw heerlijkheid. (25, 8)

Ik zit niet neer in gezelschap van dwazen,  

ik ga niet om met overtreders der Wet. (25, 4)

Ik zei tot de bozen: ‘wilt niet overtreden’,  
en tot de zondaars: ‘heft uw hoorn niet omhoog’. (74, 5

Ik haat de bijeenkomst der bozen,  
bij goddelozen zit ik niet neer. (25, 5)

Eén ding vraag ik de Heer, dit is mijn wens  (26, 4a,b)

om in het Huis des Heren te wonen alle dagen van  mijn leven.

Om het genot des Heren te schouwen,  
om Zijn heilige tempel te bezoeken. (26, 4c)

Ik ben een vruchtdragende olijfboom in het Huis van God: (51, 10)

want ik heb de wegen des Heren gehouden, 

ik ben niet goddeloos afgeweken van mijn God. (17, 22)

De mond van de gerechte verkondigt wijsheid,  

zijn tong spreekt het oordeel. (36 , 30) 

� Mineon Januari �
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Zodat hij niet wankelt in eeuwigheid;  
in eeuwige gedachtenis staat de rechtvaardige; (111, 6) 

hij vreest niet als hij slechte tijding hoort.  (111, 7) 

Heel de dag is de gerechte barmhartig en geeft hij te leen     
en zijn zaad zal tot zegen zijn (36,26) 

Hij deelt uit en geeft aan de armen;
zijn gerechtigheid blijft in de eeuwen der eeuwen. (111, 9) 

Een licht gaat op voor de gerechten;
vreugde voor de oprechten van hart.   (96, 11) 

Hij wordt geplant in het Huis des Heren;
en zal bloeien in de voorhoven van onze God.   (91, 14/ e.v.) 

Dat uw priesters gerechtigheid aandoen;

dat uw heiligen jubelen.  (131, 9.) 

Zalig zij die in Uw Huis wonen;  

in de eeuwen der eeuwen zullen zij U loven. (83, 5)

Eer ... t.1 _ Laat ons allen de Vader aanbidden,  *  de Zoon verheerlij-

ken,  *  en ook de Alheilige Geest bezingen,  *  terwijl wij roepen en

zeggen:   **  Red ons allen, Alheilige Drieëenheid. _

Nu en ... t.1 _ Wij, Uw volk, o Christus, stellen Uw Moeder voor U als

onze Voorspraak;  *  schenk  ons  door  haar  gebeden  Uw  barmhar-

tigheid,  Algoede,   *  opdat wij U mogen verheerlijken,   **   Die voor

ons uit het graf zijt opgestraald. _

Alleluja, allelia, alleluia, eer  aan U , o God. (3x) 

en kleine litanie

� Metten 1 Januari �
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KathisMa na de polyeleos; van de h. Basilius, t. 8

Eer ... van de h. Basilius, toon 8:

Nu en ... theotokion, toon 8:

� Mineon Januari �
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anabathMi de eerste antifoon van toon 4: Van mijn jeugd ...

ProKiMen toon 4 Ps. 48

Hoort dit alle volkeren; 

luister gij allen die de wereld bewoont.

Alles wat adem heeft ...

evanGelie Jh §   35b        Jh 10 : 1-9

De Heer zeide tot de Joden die bij Hem gekomen waren: Amen, amen, Ik

zeg u: Wie niet door de deur de schaapsstal binnenkomt ....

na PsalM 50   
Eer ...   van de H. Basilius

Nu en ...  van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

en het ideomelon, in toon 6 ‘ob.’:

� Metten 1 Januari �
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de canons van het feest van de besnijdenis en van de heilige

Basilius; katavasia: de beide irmen van theofanie.

eerste ode
canon van de besniJdenis- toon 2

canon van de heiliGe basilius - toon 2
zelfde irmos

hier ontbreekt een tropaar

� Mineon Januari �
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katavasia van theofanie - toon 2

derde ode

canon van de besniJdenis

� Metten 1 Januari �

irmos

t.2

- 25 -

[de jambische - toon 2]



canon van de heiliGe basilius

zelfde irmos

katavasia van theofanie, toon 2:

� Mineon Januari �
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[de jambische - toon 2]



KathisMa van de H. Basilius, t.8 : 

Eer ...  van de H. Basilius, t.3 : 

Nu en ... van het feest, t. 3 (op de wijze van De maagd baart heden ..)

� Metten 1 Januari �
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vierde ode

canon van de besniJdenis

canon van de heiliGe basilius

zelfde irmos

hier ontbreekt een tropaar

hier ontbreekt een tropaar

� Mineon Januari �
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katavasia van theofanie - toon 2 

vijfde ode

canon van de besniJdenis

� Metten 1 Januari �
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irmos   toon 2

[de jambische - toon 2]



canon van de heiliGe basilius

zelfde irmos

katavasia van theofanie, toon 2:

� Mineon Januari �
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[de jambische - toon 2]



zesde ode

canon van de besniJdenis

canon van de heiliGe basilius

zelfde irmos

hier ontbreekt een tropaar

katavasia van theofanie  :

� Metten 1 Januari �
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irmos  toon 2



katavasia van theofanie, toon 2  :

� Mineon Januari �

KondaaK van de h. Basilius,   4e modus
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[de jambische - toon 2]



iKos

**  die de hemel geopenbaard hebt. _ 

synaxarion de maand januari telt 31 dagen; 

de dagen hebben 10 uren en de nachten 14.

� Metten 1 Januari �
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zevende ode

canon van de besniJdenis

canon van de heiliGe basilius

zelfde irmos

� Mineon Januari �
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irmos   toon 2



katavasia van theofanie, toon 2:

� Metten 1 Januari �
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[de jambische - toon 2]



achtste ode

canon van de besniJdenis

canon van de heiliGe basilius

zelfde irmos

Loven, zegenen ... katavasia van theofanie, toon 2:

� Mineon Januari �
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irmos   toon 2



en in plaats van het magnificat 

zingen we de negende ode, met de megalinaria:

negende ode

canon van de besniJdenis - toon 2

� Metten 1 Januari �

- 37 -

irmos

irmos herhalen

[de jambische - toon 2]



canon van de heiliGe basilius

� Mineon Januari �
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herhalen: Christus is de wetten ...

herhalen: Als een trouw schaap ...



en de katavasia van theofanie:

� Metten 1 Januari �
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exaPostilarion voor de h. Basilius:

en voor het feest van de besnijdenis:

� Mineon Januari �
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[de jambische - toon 2]

vers

vers



lofPsalMen 4  stichieren: 

� Metten 1 Januari �
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Eer...  voor de h. Basilius; toon 6:

Nu en...  van de besnijdenis;  toon 8

Grote doxoloGie en het troPaar van het feest - slavisch:

� Mineon Januari �
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� Metten 1 Januari �
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apolytikion van de besnijdenis - byzantijnse melodie -
1e modus



in de GoddeliJKe liturGie

Typika en zaligsprekingen, met uit de derde en zesde ode; maar als de

abdis wil: feestantifonen

eerste antifoon ps 65

Juich voor de Heer  * gehele aarde. 

refrein

Zing de psalm voor zijn Naam,  * breng lof aan Zijn heerlijkheid.

refrein

Verhaalt al Zijn wonderbare daden,  * huldigt Zijn  heilige Naam.

refrein

Zegt tot God hoe ontzagwekkend zijn Uw werken, *

om de volheid van Uw kracht huichelen Uw vijanden voor U. 

refrein

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

refrein

� Mineon Januari �
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tWeede antifoon Ps 95 / 113

Laten de hemelen zich verblijden, *  laat de aarde juichen.  

refrein

Zingt voor de Heer een nieuw lied  * zingt tot de Heer, gehele aarde. 

refrein

Uit Sion komt de luister Zijner schoonheid,   *  

God zal zichtbaar verschijnen, onze God zal niet zwijgen. 

refrein

Onze God is in de hemel en op aarde;  * 

alles wat Hem behaagt, heeft Hij gedaan.  

refrein

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

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

Eniggeboren Zoon en Woord van God, Gij die ...
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derde antifoon Ps 88; 44

_ Uw barmhartigheid Heer,*  wil ik bezingen in eeuwigheid.  _

Ik zal Uw waarheid   *  verkondingen  met mijn mond.

tropaar
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- 46 -

tropaar van de besnijdenis,   1e modus



Gij hebt gerechtigheid liefgehad,  * en onrecht gehaat.

tropaar

intocht

vers         Komt laat ons aanbidden en nedervallen voor Christus

refrein

tropaar van de besnijdenis: Gij Die God zijt van nature ...

tropaar van de H. Basilius,  toon 1: 

� GoddeliJKe liturGie 1 Januari �

- 47 -


 �������������


�������������


������������ ����
	


���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������


������������������������������������������������������������
	


�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���� �������������������������
�������������������
����������������������������������������������
����������������������������
�������������

��������������������������������������
�������������
����������������������������������������
������������

�����

���������������������������� �� �����
� ��������������� � ��������� ���� � � � � � ��� ��������� �
�	�����

�� ������


����������������������������������������������������������������������

�������������������	�����������������������������������

�� ���

�������������������������	��������� �����
��������������������������������������������

������������������	
�������

��� ��



kondaak van de kerkpatroon

kondaak van de besnijdenis, 3e modus

ProKiMen toon 6   

_  Red, Heer Uw volk    *   en  ze- gen Uw  erf -  -  -  -  -  -  -  deel._

Tot U Heer, heb ik geroepen, 

blijf niet zwijgen tegenover mij. 

� Mineon Januari �
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aPostellezinGen §  254   en 318    

col 2, 8-12 en hebr. 7, 26-8,2

alleluia toon 8 Ps 79 en 36

Herder van Israël, luister,

Die Jozef leidt als een kudde. 

De mond van de rechtvaaardige overweegt wijsheid

en zijn tong spreekt rechtvaardig oordeel.

evanGelie lK § 6 en 24        

lK 2, 20,21; 40-52 en lK 6, 17-23

i.P.v. ‘WaarliJK het is WaardiG ..’ : 
Over u, begenadigde ...

coMMunieverzen

Looft de Heer vanuit de hemelen, looft Hem in den hoge.

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluia.

(3x)

i.P.v. ‘WiJ hebben het Ware licht ..’
zingen we het tropaar: Gij Die God zijt van nature ...

--------------------------------------------------------------------

en in de refter sniJden We het basilius-brood :

zie voor Gebed:  z.o.z.

1.  tou Cristou

2. tou ftwcou

3. tou spitiou

4. tou despoth

5. thß gerondissaß

6. tou efimeriou

kai ta loip
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1. van Christus

2. van de arme

3. van het huis

4. van de metropoliet

5. van de abdis

6. van de aalmoezenier

enz.



Gebed biJ het sniJden van het basilius-brood

P Laat ons bidden tot de Heer.

K Heer, ontferm U.

P Schepper van het al, Heer en Koning der eeuwen,

overvloedig in genade en rijk in goedertierenheid,

Die de gaven van de Wijzen hebt aanvaard in Bethlehem,

Die het Brood des Levens zijt dat van de hemel is neergedaald,

Die door Uw gezag de seizoenen en jaren hebt vastgesteld

en ons leven in uw hand houdt.

Hoor ons die tot U bidden op deze heilige dag van ons 

binnentreden in het nieuwe jaar van Uw goedheid,

en zegen + dit brood, dat wordt opgedragen tot Uw glorie

en ter ere van onze heilige vader Basilius de Grote, 

aartsbisschop van Caesarea in Cappadocië.

Zie neer, Gij die goedwillend zijt, vanuit Uw heilige hemel

en zend neer op ons en op hen die deze gaven hebben 

opgedragen en die daaraan deelnemen, Uw hemelse gaven,

want onze hoop is in U, de levende God, tot in de eeuwen.

Zegen dit klooster / deze parochie / dit huis / school / stich-

ting etc. en ons komen en gaan; 

Vervul ons leven met al het goede en leidt onze schreden

zodat wij uw goddelijke geboden zullen onderhouden,

want de mens leeft niet bij brood alleen;

door de voorspraak van Uw Alreine Moeder,

van onze heilige vader Basilius de Grote

en van al Uw heiligen van alle eeuwen die U welgevallig

zijn geweest.

Amen
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en biJ het sniJden van het basilius-brood

GedenKen We:

1. tou Cristou 1. van Christus

2. tou ftwcou 2. van de arme

3. tou spitiou 3. van het huis

4. tou despoth 4. van de metropoliet

5. thß gerondissaß   5. van de abdis

6. tou efimeriou      6. van de aalmoezenier

7. en van de aanwezigen  (- en afwezigen ..)

� 1 Januari �
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De gedachtenis van het voorfeest der lichten [en van onze heilige

vader Sylvester, paus van Rome].  Wij vieren - op feestelijke wijze- 

de gedachtenis van onze heilige vader Serafim van Sarov.

***

vesPers

na ps. 103 zingen we  Zalig de man ... ; maar niet na nachtvigilie

heer iK roeP ... we zingen 8 stichieren; 3 van het voorfeest:  

en 5 stichieren voor de H. Serafim, toon 1:
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t.1

t.8

Eer  ...  van de H. Serafim:



Nu en...  van het voorfeest:

Intocht ; Vreugdevol  Licht ...; Prokimen van de dag, en de volgende

lezingen:

I lezinG uit de WiJsheid van saloMo (3 : 1-9)

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, 

en geen kwaad zal hen deren. 

Zij schenen in de ogen der dwazen te sterven, 

hun vertrek werd voor een ongeluk gehouden;

Hun heengaan van ons scheen het uiterste ongeluk te zijn: 

maar zij zijn in vrede. 

Want ofschoon zij getuchtigd werden ten aanschouwen van de mensen, 

toch bleef hun hoop gevestigd op de onsterflijkheid. 

En al zijn zij tot zekere hoogte gekastijd,

groot zal hun beloning zijn. 

Want God heeft hen beproefd 

en hen Zichzelf waardig bevonden. 

Hij heeft hen beproefd als goud in de smeltoven, 

en hen als een brandoffer aanvaard.

Lichtstralend zal de tijd van hun bezoeking worden, 

zoals vonken rondschieten in het brandende stoppelveld. 

Zij zullen natiën oordelen en heersen over volkeren, 

want hun Heer zal heersen in eeuwigheid. 
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Die op Hem vertrouwd hebben, zullen de waarheid begrijpen; 

die trouw geweest zijn in liefde, zullen bij Hem wonen; 

Want genade en barmhartigheid schenkt Hij Zijn heiligen, 

en Hij bezoekt Zijn uitverkorenen.

���

II   lezinG uit de WiJsheid van saloMo (5:15-23, 6 : 1-3)

De rechtvaardigen leven in alle eeuwigheid; 

hun loon is om bij de Heer te zijn, en de Allerhoogste draagt zorg voor hen. 

Daarom zullen zij een roemvol koningschap ontvangen 

en een schone kroon uit de hand van de Heer. 

Want Zijn rechterhand zal hen bedekken 

en met Zijn arm zal Hij hen beschermen. 

Zijn jaloerse liefde zal hem tot een volledige wapenrusting strekken, 

en Hij zal Zijn schepsel gebruiken als wapen om Zich op Zijn vijand te

wreken. 

Hij bekleedt Zich met gerechtigheid als een harnas, 

een waarachtig oordeel is Zijn helm, 

en heiligheid is Zijn onoverwinnelijk schild.

Maar Zijn gerechte toorn zal Hij aanscherpen tot een zwaard, 

en heel de wereld zal met Hem ten strijde trekken tegen de begriploze. 

De wapenslagen van Zijn donder gaan van Hem uit, 

vanaf de strakgespannen wolkenboog 

schiet Hij Zijn bliksem recht in  het doel. 

De hagelstenen Zijner wraak zijn het werptuig dat steden verwoest, 

het water der zee zal ze woedend overstromen 

en brede watervloeden zullen hen verzwelgen. 

Winden zullen tegen hen in opstand komen 

en zich als een orkaan op hen storten; 

Want onrecht heeft de aarde ledig gemaakt, 

en slechte daden hebben de tronen der machtigen omvergeworpen.
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Hoort daarom, gij koningen, en verstaat: 

Leert gij die de rechters van de einden der aarde zijt. 

Leent het oor, gij die het volk bestuurt, 

en die u beroemt op de menigte der natiën. 

Want de macht is u geschonken door de Heer, 

en de heerschappij door de Allerhoogste.

��� 

III lezinG uit de WiJsheid van saloMo (4 : 7-15)

D
e gerechte die jong sterft, zal rust genieten;

en de dood van de rechtvaardige zal het oordeel voltrekken

over de boze die hem overleeft. 

Want dezen zien wel het einde van de rechtvaardige,

maar zij begrijpen niet wat er voor hem is weggelegd. 

Als een orkaan zal de Heer neerkomen over de slechten 

en hen met stomheid slaan; 

Hij zal hen neerwerpen van hun grondslag. 

Tot de laatste toe zullen zij in leed verdwijnen; 

vol vrees zullen zij zich van hun zonden bewust worden; 

hun overtredingen zullen hun neerdrukkend voor ogen staan. 

Dan zal de gerechte in grote vrijmoedigheid staan voor hen die hem

geminacht hebben en die op zijn werken neerzagen. 

Zij zullen door dit gezicht met geweldige vrees bevangen worden, 

in uiterste verbazing om zijn glorievolle redding. 

Dan zal het hun berouwen, 

en met terneergeslagen geest zullen zij in zichzelf zeggen: 

Deze was het, die wij uitgelachen hebben en bespot!

In onze dwaasheid hebben wij zijn leven voor waanzin gehouden 

en wij meenden dat zijn einde eerloos was. 

Maar hoe wordt hij nu onder de zonen Gods geteld? 

Hoe is nu zijn lot temidden der heiligen? 
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Wij zijn het dus geweest die afgedwaald waren van de rechte weg,

het licht der waarheid was niet over ons, 

en voor ons heeft de zon niet geschenen. 

Maar wij waren vol van slechte wegen en verderf,

wij hebben slechte paden bewandeld 

maar Gods wegen hebben wij niet begrepen. 

Maar de gerechte is in korte tijd volkomen geworden, 

en in weinig tijd heeft hij vele jaren vervuld. 

Want zijn ziel behaagde aan God, en daarom haastte Deze Zich 

om hem uit het boze leven weg te nemen.

���

litie
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Eer ...   voor de heilige Serafim:

Nu en ... van het voorfeest:
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t.1

t.5

t.5



aPostichen van het voorfeest:
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t.1

t.2



Eer ... van de H. Serafim:

Nu en ...  van het voorfeest:
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t.6

t.3



troParen van de H. Serafim:

Eer ... herhalen;   Nu en ...  van het voorfeest, ook in toon 4: 
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t.4

t.4



coMPleten
triodion - toon 2

eerste ode

achtste ode

en uit een ander diodion - zelfde toon:
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irmos -  t.2

irmos -  t.2



neGende ode

en uit een ander diodion - zelfde toon:
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irmos -  t.2



Metten

KathisMa-zanGen na de eerste psalmlezing: van de h. Serafim:  

Eer ...  van het voorfeest:

Nu en ...  van het voorfeest:

na de tweede  psalmlezing:  van de h. Serafim:  
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t.4

t.4

t.1



Eer ...  van het voorfeest, toon 1:

Nu en ...  van het voorfeest, toon 1:

Polyeleos - “dienaren des heren - alleluia”

en de uitgelezen verzen:  “Mijn smeking - alleluia.” (volledig)
(= gecontroleerd met de originele griekse eklogie- naar vb. H. Sabbas)

Wachtend verbeid ik de Heer: (39, 2)

Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn smeking verhoord  

Hij heeft mijn voeten op de rots geplaatst, 
en mijn schreden gericht. (39,3b)
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Zie, ik ben ver weggevlucht, 
om te gaan wonen in de woestijn. (54,8)

Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn; 
ik ben geworden als een nachtuil op het erf. (101,7)

Ik bleef wakker 
en ik was als een eenzame mus op het dak. (101,8)

Mijn tranen strekken mij tot brood       (41,3)

bij dag en bij nacht.

Mijn knieën zijn verzwakt door het vasten; 
mijn vlees is vervallen door onthouding van olie. (108,24)

Want ik eet as als brood;
en meng mijn drank met tranen. (101,10)

Ik ben afgetobt door zuchten, elke nacht schrei ik mijn bed nat.
Ik besproei mijn rustplaats met tranen; (6,7)

Want ik heb zelfs vergeten mijn brood te eten; (101,5b)

door het geluid van mijn klagen,
kleeft mijn gebeente aan mijn vlees. (101, 6)

Stel mijn tranen voor Uw Aangezicht; (55, 9b)

om het Woord van Uw lippen ben ik zware wegen gegaan.    (16, 4b)

Mijn ziel dorst naar U, zoals ook vaak mijn vlees naar U smacht.
in een verlaten, dor en waterloos land. (62, 2b)

Want een menigte honden heeft mij omringd;
een bende boosdoeners houdt mij omsingeld. (21,17)

Bevrijd mij van hen die mij hebben omsingeld. (31, 7b)

Dikwijls hebben zij tegen mij gestreden vanaf mijn jeugd;     (128, 1a)

heel de dag zinnen zij op strijd.    (139, 3b)

Hij heeft zijn boog gespannen in bitterheid (63.4b)

om in het verborgene een onschuldige te treffen. (63,5a)

� Mineon Januari �

- 68 -



Het is niet mijn ongerechtigheid, noch mijn zonde , Heer:         (58.4b)

ik liep  immers zonder ongerechtigheid en hield de rechte weg. (58,5a)

Toen zij mij zo kwelden, trok ik een boetekleed aan;              (34, 13a)

door vasten onderwierp ik mijn ziel. (34, 13b)

Ik ben uitgeput door het roepen, mijn keel is hees;              (68,4)

mijn ogen begeven het, terwijl ik toch vertrouw op mijn God. 

Ik zou God verwachten, 
Die mij redt van kleinmoedigheid en uit de storm:                   (54, 9)

Ik heb de Heer gedurig voor ogen, 
want Hij staat aan mijn rechterhand opdat ik niet wankel.        (15,8)

Alle volkeren omsingelden mij, 
maar in de Naam des Heren heb ik hen afgeweerd.  (117,10)

Zij omzwermden mij als bijen op een raat,
als vuur dat in dorre doornen ontbrandt; 
maar in de Naam des Heren heb ik hen afgeweerd.  (117,12)

Gezegend is de Heer, die ons niet heeft overgeleverd 
als prooi voor hun tanden. ( 123,7)

Kinderpijlen worden hun wonden,  
hun tong is stomp tegen Hem. (63,8b-9a)

Mogen U belijden, Heer, al Uw werken
En Uw Gewijden zullen U zegenen. (144,10

Gaat weg van mij, 
gij allen die boosheid bedrijft; (6,9a)

Weet dan,  dat de Heer wonderen heeft gedaan 
aan Zijn gewijde. (4,4a)

Hij zal zwoegen in eeuwigheid, (48,9b)

en zal leven tot het einde. (48,10a)
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Bemint de Heer, gij, al Zijn gewijden; (30, 24a)

want de Heer heeft gerechtigheid lief; (36, 28a)

Hij verlaat zijn gewijden niet. (36, 28a)

De Heer behoedt de zielen van Zijn gewijden.   (96,10b)

Dat de gewijden zich beroemen in heerlijkheid, 
zij zullen zich verheugen op hun rustbed.  (149,5)

Kostbaar in de ogen des Heren 
is de dood van Zijn gewijden.  (115,6)

Zingt  een psalm voor de Heer, Zijn gewijden, 
en belijdt de gedachtenis aan Zijn heiligheid.   (29,5)

Eer ... t.1 _ Laat ons allen de Vader aanbidden,  *  de Zoon verheerlij-

ken,  *  en ook de Alheilige Geest bezingen,  *  terwijl wij roepen en

zeggen:   **  Red ons allen, Alheilige Drieëenheid. _

Nu en ... t.1 _ Wij, Uw volk, o Christus, stellen Uw Moeder voor U als

onze Voorspraak;  *  schenk  ons  door  haar  gebeden  Uw  barmhar-

tigheid,  Algoede,   *  opdat wij U mogen verheerlijken,   **   Die voor

ons uit het graf zijt opgestraald. _

Alleluja, allelia, alleluia, eer  aan U , o God. (3x) 

en kleine litanie
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KathisMa-zanG na de polyeleos:

Eer ...   Nu en ...   van het voorfeest:

anabathMi de eerste antifoon van toon 4: Van mijn jeugd ...

ProKiMen toon 4

Alles wat adem heeft ... 
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evanGelie Mt 11 : 27-30    Mt § 43  De Heer zeide tot zijn

leerlingen: Alle dingen zijn Mij door mijn Vader in handen ...

na PsalM 50   

Eer  ... van de Heilige

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

en het ideomelon

Grote heiligenlitanie

canons de canon van het voorfeest en twee canons van de H.

Serafim; katavasia van theofanie.

eerste ode

canon van het voorfeest van theofanie - toon 2
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eerste canon voor de h. serafiM - toon 6
irmos: Over de bodem der Rode Zee ... 

Heer, open mijn onwaardige mond en geef mijn verstand de juiste

woorden, om waardig de gedachtenis te bezingen van de zalige

Serafim, die nu met de engelen tot u bidt, om ons te bevrijden uit

iedere benarde omstandigheid.

Gij waart een groot voorbidder tot de Moeder Gods, heilige vader,

die gij met de apostelen hebt mogen zien: houd ook nu niet op uw

kinderen te bezoeken door uw gebeden.

Vanaf uw jeugd, heilige vader, heb gij uw geest overgegeven aan

God, en de lichamelijke hartstochten door sterke onthouding

getemd, o wijze, die met allerlei deugden zijt gesierd.

theotokion Algezegende Vrouwe, die de Aller geze gendste God in

het vlees hebt gebaard, reinig mijn door hartstochten verbitterd

hart, opdat ik u in geloof en liefde moge verheffen.
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tWeede canon voor de h. serafiM - toon 8
irmos: Toen zij het water waren doorgegaan ... 

Volgens de geboden van Christus, de Meester zijt gij, heilige vader,

de smalle en nauwe weg gegaan naar het hemels koninkrijk, de

brede en wijde weg hebt gij gehaat: en nu bidt gij voor ons, die uw

lichtstralende gedachtenis vieren.

Van uw jeugd af hebt gij de berg van de hartstochtloosheid beste-

gen, en uw kruis op u genomen. Gij zijt onherroepelijk Christus

gevolgd en hebt geestelijke wijsheid verkregen en het hemels

Jeruzalem bereikt, heilige vader: bid voor ons tot de enig

Menslievende.

Nu staat gij, heilige vader voor Gods troon, bid voor ons lijdende

vaderland en smeek voor de mensen van het russische land, die

Christus beminnen, om verlossing door uw gebeden, heilige vader.

theotokion Zij, die in geloof en liefde tot u snellen en u in vreze

bezingen, verhoor, Vrouwe, hun biddende stem.

katavasia van theofanie, toon 2:

derde ode

canon van het voorfeest van theofanie
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eerste canon voor de h. serafiM

irmos t.6: Niemand is heilig ... 

Door uw gebeden, heilige vader, staat gij voor God met de enge-

len, bid voor heel de wereld om de aanvallen van de vijand te ver-

nietigen en de overwinning te schenken aan de orthodoxe christe-

nen op de tegenstanders.

Van uw jeugd af, hebt gij in liefde en met geloof de Aanvoerder

van de hoogste krachten gevolgd, heilige Serafim: en zijt gij opge-

straald in de woestijn van Sarov als een zon; voor hen die in nood

tot u kwamen waart gij een trooster: bid dat wij worden gered.

Heilige vader, gij zijt aan hen, die tot u bidden verschenen als een

onwankelbare zuil; en voor allen, die naar het klooster van Sarov

kwamen, waart gij een toevlucht, en een overvloedige genade voor

hen die genezing vonden.

theotokion: De aartsmoeder Eva hoorde in smarten zult gij kinde-

ren baren, maar gij, reine Maagd, hebt gehoord: verheug u, de

Heer is met u: Bij de klank van die jubelende stem hebt gij de

smart van de aartsmoeder uitgewist.

tWeede canon voor de h. serafiM

irmos t.8: Schepper van het hemelgewelf ... 

Bid, o zalige, tot Christus God om ons voor honger en ondergang

te behoeden, voor onverwachte dood, voor geheime overtredingen

en boze gedachten, opdat wij met een rein hart Christus mogen

bezingen: door de gebeden van uw Heilige, red ons, o Heer.
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In zachtmoedigheid en nederigheid zijt gij Christus, de Meester

gevolgd, rijken en armen hebt gij onverminderd eerzaamheid

geleerd, en gij zijt als een ware profeet geweest: bid Christus God,

heilige vader, om ons de vergeving van onze zonden te schenken.

Bevrijd uw klooster, heilige vader, van iedere vijandige aanval en

vervul haar monniken met liefde en zegen, opdat zij niet denken

aan het aardse, maar de zielenreddende deugden bereiken door uw

gebeden.

theotokion Onze hoop en verwachting zijt gij, Alheilige Vrouwe,

red ons lijdend vaderland en uw volk, dat bidt en uw naam uitroept.

katavasia van theofanie

KondaaK van het voorfeest, toon 4

iKos van het voorfeest

Ik vraag u niet, o Doper, de grenzen te overschrijden; Ik leg u niet op

om tot Mij te zeggen wat gij tot de zon daren zegt. Maar volvoer

slechts de handeling van Mij te dopen, in verwachting van al wat zal

komen uit deze Doop. Daarom zult gij eer ontvangen als geen der

engelen, en Ik zal u groter maken dan alle profeten. Want geen van

hen heeft Mij ooit rechtstreeks gezien, slechts in voorafbeelding en

schaduw en dromen hebben zij Mij tevoren geschouwd. Maar gij hebt

Mij voor uw eigen ogen vrijwillig naakt zien staan; want Ik ben geko-

men om Adam, de eerstgeschapene, te verlossen. 
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KathisMa-zanG van de H. Serafim:

Eer... Nu en ... van het voorfeest:

vierde ode

canon van het voorfeest van theofanie
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eerste canon voor de h. serafiM

irmos t.6: Christus is mijn kracht ... 

Heden viert het klooster van Sarov stralend uw gedachtenis, heili-

ge vader, en bidt tot u: smeek de Heer om vrede voor de gehele

wereld en om de grote ontferming voor onze zielen.

Door uw geweldige inspanningen, heilige vader, zijt gij als een

palmboom opgebloeid; door stichtende woorden en door een onbe-

vlekt leven verzoet gij de harten van hen die tot u komen: bid nu

dan ook, dat wij de barmhartigheid van Christus onze Verlosser

mogen verwerven.

Heilige vader Serafim, smeek door uw gebeden voor ons tot God,

om de zondige duisternis van ons verdriet te verscheuren; tooi

allen, die uw roemrijke gedachtenis vieren, met hartstochtloosheid,

geloof en liefde.

theotokion Verheug u, Maagd en Meesteres, sieraad der kerken,

sterkte en roem voor ons lijdend vaderland: bid onophoudelijk tot

Christus God, ons voor rampen te behoeden door uw gebeden.

tWeede canon voor de h. serafiM

irmos t.8: Heer, ik heb vernomen ... 

Niet slechts het heilige klooster van Sarov, maar het hele russische

land heeft u, zalige vader, als vurige voorbidder en snelle helper,

als sterke en onoverwinnelijke beschermer en voorspreker van

onze zielen.

Wees voor ons de voorbidder en de voorspreker tot de Heilige

Drieëenheid, en beweeg het koor der heiligen tot gebed samen met

u. Hun leven hebt gij nagevolgd, heilige vader: bid samen met hen

voor de vrede en voor het behoud van de hele wereld, opdat wij een

kalm en stil leven mogen leiden in deze tijd, en het toekomstige

eeuwige leven zullen beërven.
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In grote askese verblijvend, heilige vader, hebt gij in de woestijn

de nauwe weg van het monniksleven doorlopen, en dit beëindigd

in smekend gebed. Bid, dat onze zielen worden gered.

theotokion Gij zijt, alreine Moeder Gods, onze toevlucht en sterk-

te: bid tot uw Zoon en onze God, om ons de verlossing en verge-

ving van zonden te verlenen.

katavasia van theofanie

viJfde ode

canon van het voorfeest van theofanie
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eerste canon voor de h. serafiM

irmos t.6: Verlicht, o Algoede ... 

Voor allen die tot u kwamen zijt gij een ware leraar geweest, en een

groot voorbidder tot de Moeder Gods: houd ook nu niet op voor uw

kinderen te bidden want gij bezit grote vrijmoedigheid.

Nu betreden de christenen de kerk van het klooster van Sarow en

nedervallend voor uw eerbiedwaardige relieken, heilige Serafim,

vragen zij van u genezing gezondheid en redding, terwijl zij

Christus verheerlijken.

Toen gij 's nachts tot God hebt gebeden, heilige vader, wilde de

onzichtbare vijand u verschrikken, maar beschaamd gemaakt door

uw gebed is de aartsbedrieger verdwenen.

theotokion Gij, die God hebt gebaard, Alheilige Moeder, bidt om

de vergeving der zonden voor uw dienaren.

tWeede canon voor de h. serafiM

irmos t.8: Verlicht ons Heer, door Uw geboden ... 

Door vasten en onophoudelijk gebed, zijt gij verheerlijkt, heilige

vader. In het klooster van Sarov hebt gij met olie van de ikonen van

de Meesteres zieken gezalfd en daardoor overvloedige genezing

verleend: bid ook nu dat onze zielen worden gered.

Aartspriesters en priesters verheugen zich samen met de monniken

van Sarov en samen met het volk bezingen zij de zalige vader, de

kalme haven voor hen, die door smarten zijn ontsteld, de snelle arts

voor wie lijden naar lichaam en ziel.

Draag uw gebed, heilige vader, als een aangenaam, smetteloos

offer tot de Alheilige Drieëenheid en vergeet ons niet, die nu uw

gedachtenis vieren: vraag om ontferming tegen wie ons haten,

beledigen en bestrijden, en bevrijd allen van elke smart.

theotokion Bestuur mijn geest, o Vrouwe, die onrustig is door vele

hartstochten; red, Moeder Gods, ons die tot u vluchten, want wij

kennen geen andere hulp buiten u, o Reine.
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katavasia van theofanie

zesde ode

canon van het voorfeest van theofanie

eerste canon voor de h. serafiM

irmos t.6: Bij het zien van de geweldige golven ... 

Uw heilige ziel was een woning voor God, waarin de Vader, de

Zoon en de Heilige Geest verbleven: daarom bidden we tot u, hei-

lige vader, neem van hen, die u vereren, de vijandige aanvallen

weg en schenk vrede aan ons lijdend vaderland.

Groot zijn uw askese en werken in de woestijn, en wij eren de

zoetheid van uw lering, heilige vader Serafim, waardoor gij velen,

die tot u kwamen hebt verlicht en geleerd hebt de eenwezenlijke

Drieëenheid te bezingen.
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Door een zuiver leven hebt gij Christus, de Meester gevolgd, hei-

lige vader, en uw goede loop voleindigd; tot de eeuwige woon-

plaats bent u overgegaan, o zalige, daar schouwt gij wat de enge-

len zien: wij, die uw gedachtenis eren, verheerlijken Christus.

theotokion Nu vlucht ik tot u, Alreine: red en behoed mij door uw

gebeden; want gij kunt zoveel u wilt, als de almachtige Moeder.

tWeede canon voor de h. serafiM

irmos t.8: Mijn gebed stort ik uit voor de Heer ... 

We zijn allen vol van zonde, maar uw gebeden, heilige vader

Serafim, stijgen als welriekende wierook op tot de Heer. We bid-

den nu tot u: verdroog op onze aarde de onrustbarende zee van het

kwade ongeloof en smeek bij de Heer om de verlossing van onze

zielen.

Gij zijt waarlijk zalig, heilige vader Serafim, die door armoede

rijkdom hebt verworven, door wenen vreugde. Gij hebt hiervan rij-

kelijk gegeven aan hen, die tot u kwamen: en nu schenkt gij het

licht der wonderen en geneest allen, die in geloof tot u naderen.

In de woestijn hebt gij met uw eigen handen een bron gegraven,

heilige vader. De mensen, die dorstig tot u kwamen, hebt gij te

drinken gegeven en nu genezen de ziekten van vele zieken door het

water van deze bron: waarlijk wonderbare voorbidder en wonder-

doener voor allen, heilige vader, toon ons uw Meester.

theotokion Waarlijk belijden wij u, Gods Moeder, als de werkelij-

ke Moeder van God: door de barmhartigheid van de menslievende

God zijn wij door uw baren bevrijd van het oordeel van het bederf,

en zijt gij geroepen tot het onvergankelijke leven.

katavasia van theofanie, toon 2:
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KondaaK H. Serafim, toon 2

iKos

Gij hebt  familie en vrienden achtergelaten, rijkdom beschouwd als

stof en bent gaan wonen in de woestijn van Sarov; en als een onli-

chamelijke, hebt gij u gericht op de hartstochten, gij zijt waardig

bevonden voor de engelenkoren. Daardoor hebt gij geestelijk inzicht

ontvangen , schenk ook aan ons, heilige vader, om  u helder in hym-

nen te bezingen, terwijl wij zeggen: verheug u zalige Serafim,  hemel-

se mens en aardse engel, verheug navolger in de liefde van Christus:

verheug u woning van de Heilige Geest: verheug u grote  vreugde

voor de moedelozen, verheug u bron van genezingen, verheug u zoete

troost voor de zielen der treurenden, verheug u  kalme haven voor

monniken  en  wijze leraar: verheug u roem van  het russische land:

**  verheug u  heilige vader Serafim.

synaxarion
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zevende ode

canon van het voorfeest van theofanie

eerste canon voor de h. serafiM

irmos t.6: De engel maakte de vuuroven koel ... 

Wonderbaar is uw leven, heilige vader, vervuld door de

genade van de Goddelijke Geest: gij hebt het zalige einde ontvan-

gen van de gewijden, die zich verheugen in Christus. Wij roepen

over uw verheerlijking: God van onze vaderen gezegend zijt Gij.

Heden is een menigte mensen tezamen gekomen in het heilig

klooster, heilige vader Serafim, om uw eerbiedwaardige relieken te

vereren, waaruit allen genezingen putten, terwijl zij onophoudelijk

roepen: God van onze vaderen gezegend zijt Gij.
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Over heel de aarde is deze boodschap uitgegaan, dat er in Sarov

een wonderdoener is verheerlijkt, die een menigte van genezingen

doet stromen over allen, die in geloof komen en die roepen: God

van onze vaderen, gezegend zijt Gij.

theotokion Moeder Gods en Maagd, die op onzegbare wijze het

Woord, Uw Schepper hebt gebaard: bid met heilige Serafim tot

Hem om zich te ontfermen over onze zielen.

tWeede canon voor de h. serafiM

irmos t.8: De drie jongelingen uit Judea ... 

Ontferm U over ons, o Heer, en behoed ons tegen al het zieldo-

dende kwaad, door de gebeden van de u welgevallige heilige

Serafim, opdat wij allen nederig tot u roepen: God van onze vade-

ren, gezegend zijt gij.

Wie zal zich niet verwonderen en wie zal de onnavolgbare diepte

van Uw barmhartigheid niet roemen, heilige vader, want aan de

hele wereld is uw uitverkorene verschenen, de heilige Serafim, de

vurige voorbidder voor ons die roepen: God van onze vaderen,

gezegend zijt gij.

Neem deze dankhymne aan, die wij u opdragen, heilige vader

Serafim, en schenk ons allen, die de schrijn met uw relieken vere-

ren, genezing, terwijl wij roepen: God van onze vaderen, gezegend

zijt gij.

theotokion Gij zijt Alheilige Moeder Gods, onze toevlucht en

schutsmuur: bid tot uw Zoon en onze God om ons redding te

schenken en vergeving van zonden.

katavasia van theofanie, toon 2:

� Metten 2 Januari �

- 85 -



achtste ode

canon van het voorfeest van theofanie

eerste canon voor de h. serafiM

irmos t.6: Temidden der vlammengloed... 

De vleselijke hartstochten hebt gij uitgedelgd en voor de wereld bent

gij verstorven, de woorden van het eeuwige leven hebt gij opgenomen

in uw hart, zalige vader, en hebt allen, die tot u snelden, geleerd om te

roepen: al Zijn werken, zingt voor de Heer en verheft Hem in eeu-

wigheid.

Om de verheerlijking van uw eerbiedwaardige relieken, heilige vader,

vervult het klooster van Sarov zich met vreugde: alle mensen roepen

tot de Wonderbare God in Zijn heiligen: al Zijn werken, zingt voor de

Heer en verheft Hem in eeuwigheid.
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Vervuld door de genade van de Goddelijke Geest, heilige vader

Serafim, smeek door uw gebeden voor de gelovigen, die uw heilige

gedachtenis vieren, en om de vergeving van zonden, voor hen die roe-

pen: kinderen zegent, priesters looft en mensen verheft de Heer in eeu-

wigheid.

theotokion Moeder Gods, gij zijt de middelares van de Verlossing. Gij

hebt de Verlosser en de Meester van allen gebaard: daarom bidden wij

u, verleen de verlossing aan allen, die u in alle eeuwen gelovig in

hymnen bezingen. 

tWeede canon voor de h. serafiM

irmos t.8: De scharen der engelen ... 

Door uw deugdzaam leven, heilige vader hebt gij de alboze vijand

nijdig gemaakt, die u wilde hinderen; maar gij hebt hem te schan-

de gemaakt, door Gods genade en de gebeden van de Meesteres,

en gij hebt God verheerlijkt, roepende: al Zijn werken, zingt voor

de Heer en verheft Hem in eeuwigheid.

Als een schitterende bliksem die straalt tegen de hemel, zo is ook

het bericht van uw wonderen, heilige vader, over de gehele aarde

uitgegaan. Wij, die versteld staan over uw heerlijkheid, zingen:

kinderen zegent, priesters looft en mensen verheft de Heer in eeu-

wigheid.

Genees onze, door ijdele en hartstochtelijke gedachten, gekwelde

geest, heilige vader, doe bedaren de golven van het boze ongeloof

op onze aarde, sterk ons, door de aardse zorgen, verzwakte hart,

opdat wij Christus de Schepper in alle eeuwen verheerlijken.

theotokion Verheug u, vuurstralende troon des Heren: verheug u,

dageraad van onstoffelijke schittering, verheug u wolk, die de Zon

der gerechtigheid doet stralen, Christus onze Verlosser, Die wij

verheffen in alle eeuwen.

Loven,  zegenen ...  katavasia van theofanie, toon 2:
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neGende ode

canon van het voorfeest van theofanie
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eerste canon voor de h. serafiM

irmos t.6: Onmogelijk is het dat mensen God zien ... 

Veracht niet, heilige vader, maar aanvaard deze kleine lofprijzing,

die met onwaardige mond voor u gezongen wordt, en heilig ons

allen, die u verheerlijken; bevrijd ons van rampen en aanvallen en

van de eeuwige kwelling, opdat wij u steeds bezingen.

De nachtelijke duisternis en de hitte van de dag hebt gij in de een-

zaamheid van de woestijn moedig verdragen, gij waart een woning

van Gods wijsheid, en zijt gesneld naar het avondloos licht: bid dat

wij worden gered.

Heden wordt het klooster geroemd, waarin gij Christus' juk hebt

willen opnemen: daar hebt gij in de woestijn uw dagen doorge-

bracht. Velen, die tot u kwamen, hebt gij met uw lering onderricht,

en hun geleerd kinderen van Christus’ Kerk te zijn.

theotokion Gij zijt onze sterkte, gij zijt onze roem en vreugde, onze

behoedster, beschermster, toevlucht en onoverwinnelijke voor-

spreekster: Alheilige Moeder Gods, red uw dienaren.

tWeede canon voor de h. serafiM

irmos t.8: Gered door u, o reine maagd ... 

Heilige vader, gij hebt de grote vaders nagevolgd, die al lang gele-

den in vasten en waken ontslapen zijn. Gij hebt alle dagen van uw

leven in gebed, tranen en inspanning doorgebracht, totdat gij de

hemelse woningen bereikt hebt; daarom is het waardig u te prijzen.

De sterke kracht van Christus God heeft u omgord en gesterkt om

de listen der demonen te overwinnen, heilige vader. Daarom bid-

den wij nu tot u: Bid tot de menslievende God, ons allen te bevrij-

den van vijandelijke aanvallen en verzoekingen en onze zielen te

redden.

� Metten 2 Januari �

- 89 -



In onze ziekten en smarten vluchten wij tot u, heilige vader, en uit

de diepte van onze ziel roepen wij: wees voor ons een rustige

haven en voor de zieken een snelle genezer en bevrijd ons van

iedere kwaal en nood, opdat wij u onophoudelijk prijzen.

theotokion Eén van de Heilige Drieëenheid, het Woord en de Zoon

hebt gij gebaard, Alreine Maagd, bid tot Hem met de gewijden en

rechtvaardigen voor uw dienaren, die in geloof vergeving vragen

voor hun zonden.

katavasia van theofanie

exaPostilaria van de H. Serafim:

Eer...   van het voorfeest:

� Mineon Januari �
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t.3a 

t.3a 



Nu en...  van het voorfeest:

lofPsalMen 8 stichieren; 4 van het voorfeest, toon 6:

� Metten 2 Januari �
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t. 6

t. 6

t. 6

t.3a 



en 4 stichieren voor de H. Serafim, toon 8:

� Mineon Januari �
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t. 6

t. 8

t. 8



Eer ...   voor de H. Serafim:

Nu en ...   van het voorfeest:

� Metten 2 Januari �
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t. 8

t. 6

t. 6



Grote doxoloGie

[of als de abdis wil: gelezen kleine doxologie met de apostichen van

het voorfeest:

aPostichen van het voorfeest, toon 6:

� Mineon Januari �
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t. 6

t. 6

t. 6



Eer...  Nu en... van het voorfeest:

troPaar van de H. Serafim:

of de feestelijke melodie:

� Metten 2 Januari �
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t. 8

t. 4



� Mineon Januari �
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� Metten 2 Januari �
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[Indien kleine doxologie/apostichen dan ook tropaar van het voorfeest:]

in de GoddeliJKe liturGie
Typika en zaligsprekingen; uit de kanon van de derde en zesde ode.

ProKiMen toon 7 ps.115

aPostel § 213 Gal 5, 22-6,2

alleluia - toon 6    ps.131

Zalig de man die de Heer vreest, 

die Zijn geboden vurig liefheeft.

Zijn zaad zal machtig zijn op aarde.

evanGelie lukas 6 : 17-23;    (lk § 24a )

Te dien tijde bleef Jezus staan op een vlakke plaats ...

coMMunie-vers

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.
Alleluia (3x). 

� Mineon Januari �
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tyPiKon

a.   als deze zondag voor Theofanie valt op 2,3 of 4 Januari:

in de vesPers:

ps. 103 en Zalig de man ...; bij Heer ik roep: 10 stichieren; 6 van de

opstanding en 4 van het voorfeest  (zie: 2/1, p.51), Eer ... van het voor-

feest: t.6  Christus, de waarheid komt naar de Jordaan ... (zie: 2/1, p.54.)

Nu en ...dogmatikon van de lopende toon  Intocht, Vreugdevol Licht ..

prokimen. Apostichen van de opstanding. Eer ... Nu en ...van het voor-

feest, t.8 Johannes de Doper ... (zie 2/1, p. 93). Troparen: van de opstan-

ding en van het voorfeest: t.4 Bereid u voor, Zabulon ...

in het MesonytiKon: 

na ps. 50 de Drieëenheidscanon; na het Trisagion het tropaar van het

voorfeest: t.4 Bereid u voor, Zabulon ...

in de Metten:

De kathismazangen van de opstanding; ps. 118; evlogitaria; kleine lita-

nie; hypakoi; Anabathmi van de toon en prokimen; opstandingsevange-

li en ps.50. Canons: van de opstanding en van het voorfeest van de dag

Katavasia: de irmen van de eerste kanon van theofanie. Na de derde

ode: kathisma van het voorfeest: Onzichtbare God ... , zie 2/1, p. 75; na

de zesde: kondaak en ikos van de opstanding en van de h. van de dag.

Exapostilarion: opstanding en voorfeest: Hoe kan een rivier... zie: 2/1,

p.89. Lofpsalmen: 4 van de opstanding en 4 van het voorfeest: zie: 2/1,

p.89; Eer... van het opstandingsevangelie. Nu en ... Hooggezegend zijt

gij .. Grote doxologie en het daaropvolgend opstandingstropaar.    

in de GoddeliJKe liturGie: 

typika en zaligsprekingen - uit canon van de toon en van het voorfeest.

Na de intocht: opstandingstropaar; voorfeest; kerkpatroon; kondaak

van het voorfeest.  Apostel en evangelie van de zondag-voor-Theofanie.

Communievers: Looft de Heer vanuit de hemelen ..  

- 99 -
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tyPiKon

b.   als deze zondag voor Theofanie valt op 5 Januari dan worden op
vrijdag 3 januari de Koninklijke Uren  en de Typika gezongen. 

in de vesPers:

ps. 103 en Zalig de man ...; bij Heer ik roep: 10 stichieren; 6 van de

opstanding en 4 van het voorfeest (zie: 2/1, p.51.), Eer ... van het voor-

feest: t.6  Christus, de waarheid komt naar de Jordaan ... (zie: 2/1, p.54.)

Nu en ...dogmatikon van de lopende toon  Intocht, Vreugdevol Licht ..

prokimen. Apostichen van de opstanding. Eer ... Nu en ...van het voor-

feest, t.5 Christus onze God komt nader ... (zie 3/1, p.102). Troparen:

van de opstanding en van het voorfeest: t.4 Nadat Elia was opgenomen 

in het MesonytiKon: 

na ps. 50 de Drieëenheidscanon; na het Trisagion het tropaar van het

voorfeest: t.4 Nadat Elia was opgenomen ...

in de Metten:

De kathismazangen van de opstanding; ps. 118; evlogitaria; kleine lita-

nie; hypakoi; Anabathmi van de toon en prokimen; opstandingsevangeli

en ps.50. Canons: van de opstanding en van het voorfeest van 5/1.

Katavasia: de irmen van de eerste kanon van theofanie. Na de derde ode:

kondaak en ikos van de opstanding; kathisma van het voorfeest: Hij Die

Zelf de alles  ... , zie 5/1, p. 164; na de zesde: kondaak en ikos van het

voorfeest - 5/1. Exapostilarion: opstanding en voorfeest: Hoe kan een

rivier... zie: 2/1, p.89. Lofpsalmen: 4 van de opstanding en 4 van het

voorfeest/=apsotichen!: Zie, de koning ... : zie: 5/1, p.172; Eer... van het

voorfeest, t.8 Johannes de Doper ... zie 5/1, p.172. Nu en ...

Hooggezegend zijt gij .. Grote doxologie en het daaropvolgend opstan-

dingstropaar.    

in de GoddeliJKe liturGie van Johannes chrysostoMus: 

typika en zaligsprekingen - uit canon van de toon en van het voorfeest.

Na de intocht: opstandingstropaar; voorfeest 5/1; kerkpatroon; kon-

daak van het voorfeest 5/1.  Apostel en evangelie van de zondag-voor-

Theofanie. Communievers: Looft de Heer uit de hemelen ..  

Aan het eind (of na) de Goddelijke Liturgie: 

Grote WaterWiJdinG

in de refter :   [5 jan is vastendag, maar op zondag is er]

dispensatie van wijn en olie.

� Mineon Januari �
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De gedachtenis van het voorfeest der lichten, van de heilige profeet

Malachias [en van de martelaar Gordius].  Wij vieren de plaatselijke

heilige Geneviève van Parijs (officie: Fr. Andrew Phillips)

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren; 3 van de profeet:  

en 3 stichieren voor de H. Geneviève, toon 4:
- 101 -
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Eer ... van de H. Geneviève, toon 6:

� Mineon Januari �
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t. 4

t. 4

t. 4

t. 6



Nu en...  van het voorfeest:

aPostichen van het voorfeest:

� vesPers 3 Januari �
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Ik wil u gedenken vanuit het land der Jordaan ps.41

en van Hermon, het lage gebergte.

De wateren zagen U, God, ps.76

de wateren aanschouwden U en werden bevreesd.



Eer ... van de H. Geneviève, toon 2:

Nu en ...  van het voorfeest - toon 5:

troParen van de H. profeet Malachias, toon 2:

Eer ... van de h. Geneviève, toon 1:

� Mineon Januari �
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t. 1

t. 2



Nu en ...  van het voorfeest, toon 4:

coMPleten

triodion - toon 6
derde ode

uit een ander triodion -   viJfde ode

� 3 Januari �
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irmos - t.6

irmos - t.6



achtste ode

� Mineon Januari �
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irmos - t.6



uit een ander triodion
irmos t.6 Gelovigen werpt het kwaad van u af...

neGende ode

� coMPleten 3 Januari �
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irmos - t.6

irmos - t.6



en uit een ander triodion

irmos t.6 U, eerbiedwaardiger ...

� Mineon Januari �
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irmos t. 6 - ldn



Metten

KathisMa-zanGen van het voorfeest, 

Eer ...   Nu en ...  van het voorfeest:

� 3 Januari �
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t. 3

t. 3



na de tweede  psalmlezing:  

van het voorfeest:

Eer ...  Nu en ...  van het voorfeest

� Mineon Januari �
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t. 5

t. 5



canons

de canon van het voorfeest, 

de canon voor de profeet 

en de canon van de H. Geneviève.

eerste ode

canon van het voorfeest van theofanie - toon 4

canon voor de Profeet Malachias - toon 6
irmos: Over de bodem der Rode Zee ... 

� Metten 3 Januari �
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canon voor de h. Geneviève - toon 2
irmos: Komt volkeren  ... 

Hymns and spiritual songs let us offer unto the Lord, for

in His compassion He hath given Geneviève as a protect-

ress unto Paris, and unto us a mighty aid.

O holy mother, great was thy zeal for fasting and absti-

nence, great thy dedication to virginity, great thine acqui-

sition of the virtues, great thy love of God.

Let us praise Geneviève as a mighty warrior; for she con-

fronted the conqueror Childeric with boldness, deman-

ding the lives and freedom of Christians.

Theotokion: Ye faithful, let us sing a new song unto the

Virgin who hath given birth unto our incarnate God, Who

is coming to be baptized of John in the River Jordan.

� Mineon Januari �
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derde ode

canon van het voorfeest van theofanie

canon voor de Profeet Malachias

irmos t.6: Niemand is heilig ... 

� Metten 3 Januari �
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canon voor de h. Geneviève

irmos t.2: Bevestig ons, Heer, in U  ... 

Germanus the holy hierarch perceived in thy heart a pure

love for God, and he blessed thee and counseled thee to

preserve thy virginity unsullied.

Even as a child of seven years thy soul shone within thee

with the light of grace divine, so that the saints beheld it

and were uplifted in spirit.

Nanterre is blessed as the place of thy birth, and Paris as

the place of thy dwelling, both in life and after; wherefo-

re, they extol thee, O Geneviève.

Theotokion: Establish thou our hearts upon the rock of

faith, O Mother of Christ

our God, Whom John prepareth to immerse in the Jordan

for our salvation.

de irmos van de laatstgelezen ode - t.2: 

[evt. KondaaK van het voorfeest, toon 4;

� Mineon Januari �
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[ iKos van het voorfeest]
Ik vraag u niet, o Doper, de grenzen te overschrijden; Ik leg u niet op
om tot Mij te zeggen wat gij tot de zon daren zegt. Maar volvoer
slechts de handeling van Mij te dopen, in verwachting van al wat zal
komen uit deze Doop. Daarom zult gij eer ontvangen als geen der
engelen, en Ik zal u groter maken dan alle profeten. Want geen van
hen heeft Mij ooit rechtstreeks gezien, slechts in voorafbeelding en
schaduw en dromen hebben zij Mij tevoren geschouwd. Maar gij hebt
Mij voor uw eigen ogen vrijwillig naakt zien staan; want Ik ben geko-
men om Adam, de eerstgeschapene, te verlossen. 

KathisMa-zanGen van de H. Malachias, toon 6

Eer...     van de H. Geneviève,

Tone III : Spec. Mel.: “Awed by the beauty of thy virginity…"—

_ Awed by the purity of thy virginity and greatness of thine ascetic feats,

marveling, we cry out to thee, O Geneviève: By thine entreaties deliver

us from the dangers that beset us in these perilous times, for vile here-

sies abound that threaten our souls, and we are hard pressed to evade

them; but come thou to our aid, O venerable mother.  _

Nu en ... van het voorfeest, toon 8:

� Metten 3 Januari �
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vierde ode

canon van het voorfeest van theofanie

canon voor de Profeet Malachias

irmos t.6: Christus is mijn kracht ... 

� Mineon Januari �
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canon voor de h. Geneviève

irmos t.2: Without the aid of men's hands ... 

Virgin didst thou remain thy whole life, O venerable one,

for thou didst promise thy maidenhood to the heavenly

Bridegroom; wherefore, He gave thee the gifts of fore-

sight and prophecy, that all might cry: Glory to Thy

power, O Lord!

In time of war, when barbarian hordes laid siege to Paris,

the people grew faint of heart and would fain have fled

their homes; but thou, O saint, didst give them courage

by thy visions and words, and the godless ceased their

assault and withdrew.

Even in times of peace thou didst relate the things of the

future to thy compatriots, O holy one; but, displeased

with thy words and thine ascetic feats, the people would

have drowned thee in the Seine; but the holy Germanus

protected thee from afar.

Theotokion: Virgin thou wast before giving birth to

Christ, O Mother of God; virgin wast thou while giving

birth; and ever-virgin art thou for eternity. Wherefore, the

faithful worship Him Who was born of thee, crying:

Glory to Thy power, O Lord!

viJfde ode

canon van het voorfeest van theofanie

� Metten 3 Januari �
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canon voor de Profeet Malachia

irmos t.6: Verlicht, Algoede ... 

canon voor de h. Geneviève

irmos t.2: The Sun—the live Coal... 

Entrusted by the bishop with the oversight of maidens

who had promised their virginity to Christ, O Geneviève,

� Mineon Januari �
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by thy piety and faith thou didst set them a good examp-

le to follow.

Severus and Gerontia, thy parents, as devout Christians

reared thee in the Holy Faith, O holy mother; and

Germanus and Lupus, the venerable hierarchs, blessed

thy goodly intent.

The Franks of Childeric surrounded thy city, O venerable

one, and hunger walked its streets; but, right boldly, thou

didst take boats to Troyes and bring back grain to feed

the starving.

Theotokion: In thy virginal womb, as in a golden censer,

the Word of God burned like a live coal, yet did not con-

sume thee; and He cometh now to the Jordan to enligh-

ten us with knowledge divine.

zesde ode

canon van het voorfeest van theofanie

� Metten 3 Januari �
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canon voor de Profeet Malachia

irmos t.6: Bij het zien hoe de levenszee ... 

canon voor de h. Geneviève

irmos t.2: Geheel en al omringd ... 

Leave us not bereft of protection, O saint of God, but never cease

to offer up entreaty for thy servants; for the ship of our souls hath

foundered upon the sea of life, and

if thou wilt not speedily aid us the noetic beast will devour us.

Let us offer praises to the venerable Geneviève, crying out from

the depths of our hearts: O our mighty protectress, preserve us by

thine earnest supplications, and beseech Christ thy Bridegroom to

take pity on us and to save our souls.

Prophecies didst thou utter to lead the people to repentance, and

visions didst thou behold to guide them to the knowledge of God,

O mother; wherefore, instructed by thee, they were able to elude

the predations of the noetic beast.

� Mineon Januari �
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Theotokion: Redeemer and Savior of the lost, Christ Jesus appro-

acheth the river's streams, that entering therein He might tread the

heads of the soul-destroying serpent underfoot, saving mankind

from its venomous sting, through which death befell us of old.

de irmos van de laatstgelezen ode, toon 2:

KondaaK van de profeet, toon 4:

KondaaK van de h. Geneviève, toon 2:

_ Out of love for the Lord thou didst suppress the desire to rest, O vene-

rable Geneviève, making thy spirit radiant through abstinence.

Wherefore, thou didst tame wild beasts by thy power, and by thy suppli-

cations thou didst put down the uprisings of the enemy. _ 

� Metten 3 Januari �
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synaxarion

Op deze dag gedenken wij ook de overbrenging naar ons klooster van

de reliek van de H. Benedictus (A.D. 1998)

� Mineon Januari �
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zevende ode

canon van het voorfeest van theofanie

canon voor de Profeet Malachia

irmos t.6: Een engel maakte het vlammende vuur ... 

� Metten 3 Januari �
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canon voor de h. Geneviève

irmos t.2: That Thou mightest manifestly prefigure ... 

O the magnitude of thy holiness, O saint! For from the

heights of his pillar the great Symeon beheld thee resp-

lendent with grace divine, and sent emissaries to thee,

begging thee to pray for the salvation of his soul.

The report of thy sanctity spread the world over, and mul-

titudes journeyed to see and converse with thee, seeking

solace and pious counsel, O Geneviève; and, edified, they

cried: O God of our fathers, blessed art Thou!

Excelling in fasting and ascetic endeavors for the love of

God, O holy one, to these thou didst add almsgiving and

works of mercy for the love of thy neighbor; and thus

thou didst swiftly ascend the ladder of the virtues.

Theotokion: Christ Emmanuel, God with us, entered inef-

fably into the Virgin's all-pure womb, and, taking flesh

thereof, He issued forth all-gloriously, to save all who lift

up their voices unto Him, chanting: O God of our fathers,

blessed art Thou! 

achtste ode

canon van het voorfeest van theofanie

� Mineon Januari �
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canon voor de Profeet Malachias

irmos t.6: Voor de vromen hebt Gij dauw doen druipen ... 

� Metten 3 Januari �
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canon voor de h. Geneviève

irmos t.2: God Die is neergedaald ... 

Thou didst burn with heartfelt love for thy Creator, and

thus, like a pillar of fire amid the darkness of this world,

thou didst guide the people through the wilderness to the

promised land of paradise, where they rejoice with thee

and all the saints, O Geneviève most good.

Ever armed with the virtues, as the full armor of God,

thou didst repel the burning darts of the prince of dark-

ness, the father of lies, O venerable one; and thus unhar-

med by his malice, thou didst put him to headlong flight,

and standest firm, undaunted by his malice.

The holy Martin, bishop of Tours, welcomed thy pure

soul to the mansions of heaven, O mother; for thou didst

lead the virgins entrusted to thy care on pilgrimage to his

tomb, a radiant lamp of the grace of God, that they might

partake thereof and bless his memory.

Theotokion: He Who separated light from darkness and

fashioned man out of the dust of the earth, is born of the

Virgin and now draweth nigh to the Jordan, that therein

He might bring to pass the salvation of those before con-

demned to sit in darkness and the shadow of death.

Loven, zegenen ...  de irmos van de laatstgelezen canon, toon 2:

� Mineon Januari �

- 126 -



neGende ode

canon van het voorfeest van theofanie

� Metten 3 Januari �
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canon voor de Profeet Malachias

irmos t.6: Het is voor mensen onmogelijk ... 

canon voor de h. Geneviève

irmos t.2: God, het Woord van God ... 

Peter and Paul, the great apostles, welcomed thee to para-

dise, O Geneviève; for, cherishing their holy memory,

thou didst prevail upon the king to dedicate a fair temple

in their honor.

All Christians hymn the glorious Geneviève unceasingly,

honoring with her the holy Queen Clotilde: for together

they converted the heathen Franks to the worship of

Christ the Word.

Right piously let us magnify the revered Geneviève, the

devout handmaid of the Word of the Father, who by His

power hath unceasingly wrought countless signs and

wonders.

� Mineon Januari �
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In repentance let us all fall down, imploring the holy one,

our heavenly protectress, to beseech the all-holy Trinity

to forgive our manifold offense and transgressions.

Theotokion: Sing ye now exalted hymns, O ye faithful,

magnifying her who, past all understanding, gave birth to

the Word of God, Whom the unoriginate Father doth

eternally beget.

de irmos van de laatstgelezen canon, toon 2:

exaPostilaria van de H. profeet Malachias, toon ‘3a’:

_ Geneviève rejoiceth in heaven,*  joining chorus with all the holy

women there assembled; * for in boldness she was like Deborah, Judith

and Esther of old, * and in piety she emulated the venerable women

ascetics of the desert. **  Wherefore, haste ye and give her praise._

� Metten 3 Januari �
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Nu en...  van het voorfeest:

lofPsalMen vier stichieren van het voorfeest, toon 6:

� Mineon Januari �
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gelezen kleine doxologie 

� Metten 3 Januari �
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aPostichen van het voorfeest, toon 6:

Eer ...   van de H. Geneviève, Idiomelon of the venerable one, in Tone V—

t. 5 _ O Paris, thou city of light, rejoice and be glad; * for today is cele-

brated the splendid memory of Geneviève thy protectress, * the peer of

the holy women of old, * the preacher of the Gospel, the beholder of

visions divine, * the ward of holy hierarchs, thy bold champion and

mediatress, * the seer who foretold the future, *  the mother of the poor

and guardian of maidens! * And honoring her, with us cry aloud: * O

Christ God, by the supplications of thy holy one  **  establish Thy

Church in peace!

Nu en ...  van het voorfeest, toon 2:

� Mineon Januari �
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Ik wil u gedenken vanuit het land der Jordaan         ps.41

en van Hermon, het lage gebergte.

De wateren zagen U, God, ps.76

de wateren aanschouwden U en werden bevreesd.



troParentroParen van de H. profeet Malachias, toon 2:

Eer ... van de h. Geneviève, toon 1:

Nu en ...  van het voorfeest, toon 4:

� Metten 3 Januari �
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als Theofanie valt op MaandaG (6 Januari)

dan worden op vrijdag 3 januari

de Koninklijke Uren  en de Typika gezongen. 

(zie losse uitgave)

� Mineon Januari �
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Het voorfeest van theofanie, de synax van de heilige zeventig apostelen

en de gedachtenis van onze heilige vader Theoktistus.

***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren; 3 prosomoia voor de apostelen:

en 3 prosomoia voor de H. Theoktistus, toon 2:

� 4 Januari �
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t.4

t.4

t.4

t.2



Eer  ... Nu en...  van het voorfeest:

aPostichen van het voorfeest:

Ik wil u gedenken vanuit het land der Jordaan         ps.41

en van Hermon, het lage gebergte.

De wateren zagen U, God,     ps.76

de wateren aanschouwden U en werden bevreesd.

� Mineon Januari �
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t.2

t.2

t.3



Eer ...  Nu en ...  van het voorfeest, toon 6:

troParen van de H.zeventig apostelen;  het grieks mineon noemt het

algemene: t.3 - h. apostelen bid tot de barmhartige God ...; 

en van het voorfeest, toon 4:

� vesPers 4 Januari �
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coMPleten

canon - toon 6
eerste ode

derde ode

� Mineon Januari �
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irmos   -  toon 6 

irmos   -  toon 6 



vierde ode

viJfde ode

� coMPleten 4 Januari �
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irmos   -  toon 6 

irmos   -  toon 6 



zesde ode

zevende ode 

� Mineon Januari �
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irmos   -  toon 6 

irmos   -  toon 6 



achtste ode

neGende ode

� coMPleten 4 Januari �
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irmos   -  toon 6 

irmos   -  toon 6 



Metten

KathisMa-zanGen na de eerste psalmlezing: van het voorfeest

Eer ... Nu en ...  van het voorfeest, toon 4:

� Mineon Januari �
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na de tweede  psalmlezing:  van het voorfeest:

Eer ... Nu en ...  herhalen: Jubel ..

canons de canon van het voorfeest , van de zeventig en van de H.

Theoktistus. De laatst twee zijn niet opgenomen, zie engels of off. 9 c.q.12

eerste ode

canon van het voorfeest van theofanie - toon 4

� Metten 4 Januari �
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irmos t.6  - Ldn



derde ode

canon van het voorfeest van theofanie

tot slot: irmos van de laatste ode en kleine litanie

KathisMa-zanGen van de H. zeventig, toon 8

Eer...     van de H. Theoktistus, toon 4:

� Mineon Januari �
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irmos t.6 



Nu en ... van het voorfeest, toon 1:

vierde ode

canon van het voorfeest van theofanie

viJfde ode

canon van het voorfeest van theofanie

� Metten 4 Januari �
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irmos t.6 

irmos t.6 



zesde ode

canon van het voorfeest van theofanie

tot slot: irmos van de laatste ode en kleine litanie

KondaaK van de zeventig apostelen, toon 2

� Mineon Januari �

irmos t.6 



(Ikos niet vertaald)

synaxarion

� Metten 4 Januari �
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zevende ode

canon van het voorfeest van theofanie

achtste ode

canon van het voorfeest van theofanie

� Mineon Januari �
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irmos t.6 

irmos t.6 



Loven, zegenen ... irmos van de laatstgelezen canon

neGende ode

canon van het voorfeest van theofanie

tot slot:  irmos van de laatstgelezen canon

� Metten 4 Januari �
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irmos t.6 



exaPostilaria van de h. zeventig, toon ‘3a’:

Eer ... Nu en...  van het voorfeest:

lofPsalMen 4 van het voorfeest, toon 6:

� Mineon Januari �
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Eer ...   voor het voorfeest, toon 6

Nu en ...   van het voorfeest, toon 6:

� Metten 4 Januari �
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gelezen kleine doxologie 

aPostichen van het voorfeest,  toon 2

Ik wil u gedenken vanuit het land der Jordaan         ps.41

en van Hermon, het lage gebergte.

De wateren zagen U, God, ps.76

de wateren aanschouwden U en werden bevreesd.

Eer...  Nu en... van het voorfeest:

troParen van de H.zeventig apostelen;  het grieks mineon noemt het

algemene: t.3 - h. apostelen bid tot de barmhartige God ...; 

� Mineon Januari �
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en van het voorfeest, toon 4:

� Metten 4 Januari �
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tyPiKon

als 5 Januari valt op de zaterdag voor Theofanie, zie p.176;

als 5 Januari valt op de zondag voor Theofanie:

in de vesPers:

ps. 103 en Zalig de man ...; bij Heer ik roep: 10 stichieren; 6 van de

opstanding en 4 van het voorfeest (zie: 2/1, p.53.), Eer ... van het voor-

feest: t.6  Christus, de waarheid komt naar de Jordaan ... (zie: 2/1, p.56.)

Nu en ...dogmatikon van de lopende toon  Intocht, Vreugdevol Licht ..

prokimen. Apostichen van de opstanding. Eer ... Nu en ...van het voor-

feest, t.5 Christus onze God komt nader ... (zie 3/1, p.104). Troparen:

van de opstanding en van het voorfeest: t.4 Nadat Elia was opgenomen

...

in het MesonytiKon: 

na ps. 50 de Drieëenheidscanon; na het Trisagion het tropaar van het

voorfeest: t.4 Nadat Elia was opgenomen ...

in de Metten:

De kathismazangen van de opstanding; ps. 118; evlogitaria; kleine lita-

nie; hypakoi; Anabathmi van de toon en prokimen; opstandingsevangeli

en ps.50. Canons: van de opstanding en van het voorfeest van 5/1.

Katavasia: de irmen van de eerste kanon van theofanie. Na de derde ode:

kondaak en ikos van de opstanding; kathisma van het voorfeest: Hij Die

Zelf de alles  ... , zie 5/1, p. 166; na de zesde: kondaak en ikos van het

voorfeest - 5/1. Exapostilarion: opstanding en voorfeest: Hoe kan een

rivier... zie: 2/1, p.91. Lofpsalmen: 4 van de opstanding en 4 van het

voorfeest/=apsotichen!: Zie, de koning ... : zie: 5/1, p.174; Eer... van het

voorfeest, t.8 Johannes de Doper ... zie 5/1, p.174. Nu en ...

Hooggezegend zijt gij .. Grote doxologie en het daaropvolgend opstan-

dingstropaar.    

in de GoddeliJKe liturGie van Johannes chrysostoMus: 

typika en zaligsprekingen - uit canon van de toon en van het voorfeest.

Na de intocht: opstandingstropaar; voorfeest 5/1; kerkpatroon; kon-

daak van het voorfeest 5/1.  Apostel en evangelie van de zondag-voor-

Theofanie. Communievers: Looft de Heer uit de hemelen ..  

Aan het eind (of na) de Goddelijke Liturgie: 

Grote WaterWiJdinG

in de refter :   [5 jan is vastendag, maar op zondag is er]

dispensatie van wijn en olie.

� Mineon Januari �
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Het voorfeest van theofanie, de gedachtenis van de heilige martelaren

Theopemptus en Theonas, en van de h. Synkletika.

***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren; 3 voor de martelaren, t. 4:

� 5 Januari �
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en 3 stichieren voor de H. Synkletika, toon 1:

t.4

t.4

t.4

t.1



Eer  ... Nu en...  van het voorfeest:

aPostichen van het voorfeest:

De wateren zagen U, God, ps.76

de wateren aanschouwden U en werden bevreesd.

� Mineon Januari �

- 156 -

t.1

t.1



Ik wil u gedenken vanuit het land der Jordaan         ps.41

en van Hermon, het lage gebergte.

Eer ...  Nu en ...  van het voorfeest, toon 6:

troPaar van het voorfeest, toon 4:

� vesPers 5 Januari �
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coMPleten

canon - toon 6
eerste ode

derde ode

� Mineon Januari �
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irmos     toon 6

irmos     toon 6



vierde ode

viJfde ode

� coMPleten 5 Januari �
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irmos     toon 6

irmos     toon 6



zesde ode

� Mineon Januari �
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irmos     toon 6



zevende ode 

� coMPleten 5 Januari �
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irmos     toon 6



achtste ode

neGende ode

� Mineon Januari �
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irmos     toon 6

irmos     toon 6



� coMPleten 5 Januari �
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Metten

KathisMa-zanGen na de eerste PsalMlezinG: 

Eer ... Nu en ...  toon 1:

na de tWeede PsalMlezinG: 

Eer ... Nu en ...   toon 3:

� Mineon Januari �
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canons de canon van het voorfeest , van de h. Synkletika en van de

H. martelaren. Het grieks mineon heeft deze (opmerkelijke) volgorde.Hier is alleen

de canon van het voorfeest overgenomen; voor de heiligen: zie engels of off. 22 en 15.

eerste ode

canon van het voorfeest van theofanie - toon 1

derde ode

canon van het voorfeest van theofanie

� Metten 5 Januari �
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irmos     toon 1

irmos     toon 1



tot slot: irmos van de laatste ode en kleine litanie

KathisMa-zanGen van de h. Synkletika: 

(n.b.  in deze volgorde - volgens grieks mineon)

Eer...     van de H. martelaren, toon 4:

Nu en ... van het voorfeest, toon 1:

� Mineon Januari �
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vierde ode

canon van het voorfeest van theofanie

viJfde ode

canon van het voorfeest van theofanie

� Metten 5 Januari �
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irmos     toon 1

irmos     toon 1



zesde ode

canon van het voorfeest van theofanie

tot slot: irmos van de laatste ode en kleine litanie

� Mineon Januari �
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irmos     toon 1



KondaaK van het voorfeest

iKos van het voorfeest

synaxarion

� Metten 5 Januari �
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zevende ode

canon van het voorfeest van theofanie

achtste ode

canon van het voorfeest van theofanie

� Mineon Januari �
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irmos     toon 1

irmos     toon 1



Loven. zegenen ... irmos van de laatstgelezen canon

neGende ode

canon van het voorfeest van theofanie

tot slot: irmos van de laatstgelezen canon

� Metten 5 Januari �
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irmos     toon 1



exaPostilaria van de martelaren ‘3a’:

Eer ... Nu en...  van het voorfeest:

lofPsalMen 4 van het voorfeest, toon 6:

� Mineon Januari �

- 172 -



Eer ...   voor het voorfeest, toon 6

Nu en ...   van het voorfeest, toon 6:

gelezen kleine doxologie 

� Metten 5 Januari �
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aPostichen van het voorfeest,  toon 2

Ik wil u gedenken vanuit het land der Jordaan         ps.41

en van Hermon, het lage gebergte.

De wateren zagen U, God, ps.76

de wateren aanschouwden U en werden bevreesd.

Eer...  Nu en... van het voorfeest:

� Mineon Januari �
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troPaar van het voorfeest, toon 4:

De koninklijke uren en het officie van het hoogfeest van Theofanie zijn

opgenomen in aparte boeken.

tyPiKon

1. als 6 Januari valt op andere dagen dan zondag of maandag:

Op 5 januari de Koninklijke Uren en de Typika, dan (het begin van) de

Vespers overgaand in de Basilius-liturgie en waterwijding.

2. als 6 Januari op zondag valt:

Dan worden op vrijdag 4 januari de Koninklijke Uren en de Typika

gezongen. Z.o.z. (p. 176) voor het typikon van zaterdag 5 januari.

3. als 6 Januari op maandag valt:

Dan worden op vrijdag 3 januari de Koninklijke Uren  en de Typika

gezongen. Zie p. 154 voor het typikon van zondag 5 januari.

� Metten 5 Januari �
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tyPiKon als de zaterdag voor Theofanie valt op 5 Januari :

vesPers en Metten c.f het mineon van 5 januari
na de Metten: de GoddeliJKe liturGie van Johannes chrysostoMus:

typika en zaligsprekingen - uit canon van het voorfeest. 

Na de intocht: troparen voorfeest; kerkpatroon; kondaak van het voor-

feest; trisagion ; prokimen -  toon 8 van de zaterdag   (ps. 31)

Verblijdt u in de Heer, en verheugt u, rechtvaardigen. 
Zalig zijn zij wier overtredingen zijn vergeven, 
en wier zonden zijn bedekt. 

Apostel van de zaterdag-voor-Theofanie. § 284   i tim 3 : 13-4:5

Lezing  uit de Brief van de Heilige Apostel Paulus aan de Timothéüs, 

ijn kind Timotheüs, zij die hun dienst goed verricht heb-

ben, verwerven zich respect en veel vrijmoedigheid in het

geloof in Christus Jezus. Dit alles schrijf ik u, in de hoop

vrij spoedig naar u toe te komen. Maar als ik later kom, weet gij

nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de

kerk van de levende God, zuil en grondslag van de waarheid. En

buiten alle twijfel groot is het geheimenis van de godsvrucht: 

‘God is geopenbaard in het vlees, 

is gerechtvaardigd in de Geest, 

is verschenen aan de engelen, 

is gepredikt onder de heidenen, 

is geloofd in de wereld, 

is opgenomen in heerlijkheid.’

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen

afvallig zullen worden van het geloof en zich bezighouden met

misleidende geesten en leringen van demonen, door huichelarij

van leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid.

Zij verhinderen dat mensen trouwen en gebieden zich te onthou-

den van voedsel, dat God geschapen heeft om onder dankzeg-

ging aanvaard te worden voor de gelovigen en voor hen die de

waarheid hebben leren kennen. Want alles wat God geschapen

heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dank-

zegging aanvaard wordt; het wordt immers geheiligd door het

Woord van God en door gebed.
���

� Mineon Januari �
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Alleluia van de zaterdag  -  toon 6 ps. 33

De rechtvaardigen riepen en de Heer heeft hen verhoord, 

Hij heeft hen bevrijd uit alle kwellingen. 

Talrijk zijn de kwellingen der rechtvaardigen, 

maar uit al deze zal de Heer hen bevrijden. 

Evangelie van de zaterdag voor Theofanie:   Mt § 5 Mt 3 : 1-6

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Matthéüs,

n die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de

woestijn van Judea, en hij zei: ‘Bekeer u, want het

koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Want Deze is

het, van Wie de profeet Jesaja sprak, toen hij zei: 

De stem van een roepende in de woestijn: 

Bereidt de weg des Heren, maakt zijn paden recht.’ 

Deze Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar en een

lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel bestond uit

sprinkhanen en wilde honing. Toen liepen Jeruzalem en

geheel Judea en de gehele Jordaanstreek naar hem uit. En zij

lieten zich door hem in de rivier de Jordaan dopen onder belij-

denis van hun zonden. 
���

Communievers van de zaterdag 

Verblijdt u, rechtvaardigen in de Heer, de oprechten past lofzang.
Alleluja.

Aan het eind (of na) de Goddelijke Liturgie: Grote WaterWiJdinG

in de refter : 

5 jan is vastendag, maar op zaterdag is er dispensatie van wijn en olie.

� GoddeliJKe liturGie zaterdaG 5 Januari �
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