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� Woord Vooraf �



� 6 Januari -  THeofanie �



1. als 6 Januari ValT oP andere daGen dan

zondaG of MaandaG:

De orde van de dienst is zoals in dit officie staat aangegeven. Op 5

januari de Koninklijke Uren en de Typika, dan de Vespers overgaand

in de Basilius-liturgie en eerste waterwijding; ‘s avonds Grote

Completen en het slot van de Vespers met Broodwijding; op 6 januari:

de Metten, de Liturgie van Johannes Chrysostomus, gevolgd door de

tweede waterwijding. 

2. als 6 Januari oP zondaG ValT:

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

gezongen. Op vrijdagavond en zaterdagmorgen, 5 januari, het officie

van het voorfeest met de Liturgie van  Johannes Chrysosto mus,

gevolgd door de eerste waterwijding. Op zaterdagavond de Grote

Vespers. (Géén Grote Completen.) Op zondag, 6 januari: Metten en de

Basilius-liturgie,gevolgd door de tweede waterwijding. Alles van de

opstanding vervalt.

3. als 6 Januari oP MaandaG ValT:

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

gezongen. Op zaterdagavond en zondagochtend het officie van de de

zondag voor Theofanie, samen met het officie van het voorfeest van 5

januari. Op zondagmorgen de Metten en de Liturgie van Johannes

Chrysosto mus, gevolgd door de eerste waterwijding. Op zondagavond

Grote Vespers. (Géén Grote Completen.) Op maandagmorgen, 6 janu-

ari, de Metten en de Basilius-liturgie,gevolgd door de tweede water-

wijding.

N.B. In alle gevallen wordt (alleen) op 5 januari gevast.

Dezelfde regels worden gebruikt in het slavisch typikon, behalve dat

wanneer 5 januari op zaterdag of zondag valt, de Liturgie van de H.

Johannes Chrysostomus gevolgd wordt door de Grote Vespers van het

feest, en dan de waterwijding. De Vigilie begint met de Grote

Completen. 

� TyPiKon �

van het feest van de Heilige Theofanie



De Vespers met de Liturgie beginnen  met : Gezegend is het Koninkrijk ...

Ps 103 en de vredeslitanie.

Op zaterdagavond: Zalig de man ... het hele kathisma, 

op zondagavond alleen de eerste antifoon (= eerste stase). 

Op alle andere dagen wordt het weggelaten. 

Heer iK roeP ... 8 stichieren (of, indien de abt wil, 6) 

� 6 Januari -  THeofanie �

GroTe VesPers

t.2

t.2

t.2

(2x)

(2x)

(2x)
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Intocht met het evangelie; Vreugdevol  Licht ...; Prokimen van de dag,

op vrijdag het Groot prokimen Onze God is in de hemel .. (zie Vespers

van 7 jan.) en de volgende lezingen, met hun troparen en verzen:

I LezIng uIt genesIs (1 : 1-13 - herzien uit LXX M.M.)

I
n het begin schiep God de hemel en de aarde. De

aarde nu was onzichtbaar en vormloos, en duisternis

lag op de afgrond, en de Geest Gods zweefde over de

wateren. En God zei: Er zij licht; en er was licht. En God

zag het licht, dat het goed was, en God scheidde het licht

van de duisternis. En God noemde het licht dag, en de

duisternis noemde Hij nacht. En het werd avond en het

werd morgen: dag één. En God zei: Er zij een gewelf in

het midden van het water, en dit make scheiding tussen

water en water. En God maakte het gewelf en Hij scheid-

de het water dat onder het gewelf was, van het water dat

boven het gewelf was. En God noemde het gewelf hemel.

En God zag dat het goed was: En het werd avond en het

� Mineon Januari �
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werd morgen: de tweede dag. En God zei: Dat de wate-

ren onder de hemel op één plaats samenvloeien en het

droge te voorschijn kome; en zo gebeurde het. De wate-

ren onder de hemel vloeiden samen op één plaats en het

droge kwam te voorschijn. En God noemde het droge

aarde, en de samengevloeide wateren noemde Hij zeeën.

En God zag, dat het goed was. En God zei: Dat de aarde

jong groen voortbrenge, zaadgevend gewas, elk naar zijn

soort en vorm, vruchtbomen, die vruchten voortbrengen,

welke zaad bevatten elk naar zijn soort op de aarde; en zo

gebeurde het. En de aarde bracht jong groen voort, zaad-

gevend gewas, elk naar zijn soort en vorm, en vruchtbo-

men, die vruchten voortbrengen, welke zaad bevatten elk

naar hun soort op de aarde. En God zag, dat het goed was.

En het werd avond en het werd morgen: de derde dag. 

� � �

II LezIng uIt exOdus (14 : 15-18, 21-23, 27-29 - tekst M.1)

D
e Heer  zeide tot Mozes: Waarom roept ge zo luid

tot Mij? Zeg tot de kinderen van Israël dat zij

voorwaarts moeten trekken. En gij, hef uw staf

op en strek uw hand uit over de zee en splijt deze: dan

zullen de kinderen van Israël over droge grond gaan,

midden door de zee. En zie, Ik zal het hart van de

Egyptenaren verharden, zodat zij hen achterna zullen

trekken. Dan zal Ik Mijzelf verheerlijken aan Farao en

heel zijn legermacht, aan zijn strijdwagens en aan zijn

ruiters. En de Egyptenaren zullen weten dat Ik de Heer

ben, doordat Ik Mijzelf zal verheerlijken aan Farao en

zijn strijdwagens en aan zijn ruiters. Toen strekte Mozes

zijn hand uit over de zee, en door een felle oostenwind

deed de Heer de zee terugtrekken gedurende heel de

nacht, zodat de zee droogviel en de wateren verdeeld

werden. Zo gingen de kinderen van Israël temidden van

� GroTe VesPers 6 Januari �
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de zee over droge grond; en de wateren waren hun tot een

muur ter rechter en ter linker zijde. De Egyptenaren ach-

tervolgden hen en kwamen achter hen aan in het midden

van de zee: alle paarden van Farao, zijn strijdwagens en

zijn ruiters. Toen  de Israëlieten waren doorgetrokken,

strekte Mozes zijn hand weer uit over de zee; en toen de

morgen aanbrak vloeide de zee terug in haar bedding en

omringde de vluchtende Egyptenaren. Zo dreef de Heer

de Egyptena ren midden in de zee. De wateren keerden

terug en overspoelden de strijdwagens en de ruiters, en

heel het leger van Farao dat hen achterna getrokken was

over de bodem der zee: en  niet één van hen bleef er over.

Maar de kinderen van Israël wandelden over droog land

in het midden van de zee. 

� � �

III   LezIng uIt exOdus (15 : 22- 16 : 1- tekst M.1)

M
ozes liet de Israëlieten opbreken van de Rode

Zee, en zij gingen naar de woestijn Sur; drie

dagreizen trokken zij door de woestijn, zonder

water te vinden. En zij kwamen in Mara, maar zij konden

het water van Mara niet drinken, omdat het bitter was.

Daarom noemde men die plaats Mara. Toen morde het

volk tegen Mozes en zeide: Wat moeten wij drinken? En

hij riep luide tot de Heer, en de Heer wees hem een hout:

hij wierp dat in het water, en toen werd het water zoet.

Daar gaf Hij hun inzettingen en verordeningen, en daar

stelde Hij hen op de proef, terwijl Hij zeide: Indien gij

aandachtig luistert naar de stem van de Heer, uw God, en

doet wat recht is in Zijn ogen, en uw oor neigt tot Zijn

Geboden, en al Zijn inzettingen onderhoudt, dan zal Ik u

geen enkele van de kwalen opleggen, die ik de Egyptena -

ren heb opgelegd; want Ik, de Heer, ben uw Heelmeester.

Daarna kwamen zij in Elim, een plaats met twaalf water-

bronnen en zeventig palmbomen; en zij legerden zich

� Mineon Januari �
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daar aan het water. Toen zij van Elim opgebroken waren,

kwam heel de gemeenschap der Israëlieten in de woestijn

Sin, die tussen Elim en de Sinaï ligt.

� � �

TroPaar met verzen van ps. 66

God wees ons barmhartig en zegen ons,
doe Uw aangezicht over ons lichten en ontferm U over ons. 

Opdat wij Uw weg mogen kennen op aarde,

Uw heil onder alle volken. 

Refr.

Mogen alle volkeren U belijden, God, 

mogen alle volkeren U belijden.  

Refr.

Zegene ons God, onze God, zegene ons God;

en mogen alle einden der aarde Hem vrezen   

Refr.

Eer ... Nu en ... 
en we herhalen het tropaar: Gij zijt verschenen ...

� GroTe VesPers 6 Januari �
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IV   LezIng uIt JOzuA (3 : 7-8, 15-17- tekst M.1)

D
e Heer zeide tot Jozua: op die dag zal Ik u groot

gaan maken in de ogen van geheel Israël, opdat

zij weten dat Ik met u zal zijn, zoals Ik met

Mozes geweest ben. Geef aan de priesters die de Ark van

het Verbond  dragen dit bevel: Zodra gij aan de oever van

de Jordaan gekomen zijt, moet gij in het water stil blijven

staan. De Jordaan was buiten haar oevers getreden in de

tijd van de oogst, maar toen de voeten der priesters die

de Ark droegen, aan de oever in het water gedompeld

waren, bleef het water dat naar beneden kwam staan, en

rees op als een dam, tot ver voorbij de stad Adam, gele-

gen in de buurt van Zaretan. Zo werd de toevoer van het

water volkomen afgesneden, en benedenstrooms vloeide

het weg naar het meer van de vlakte, de Zoutzee. Zo kon

het volk overtrekken, tegenover Jericho. En de priesters,

die de Ark des Verbonds droegen, bleven onbeweeglijk

staan op droge grond in het midden van de Jordaan, tot

dat heel het volk droogvoets de overtocht door de

Jordaan voltrokken had. 

� � �

V   LezIng uIt het VIerde bOeK VAn de KOnIngen

( 2 Kon 2 : 6-14- tekst M.1-begin en slot verbeterd - M.M.)

E
n Elia zei tot Elisa: Blijf toch hier, want de Heer

heeft mij naar de Jordaan gezonden. En hij ant-

woordde: Zowaar de Heer leeft en zowaar uw ziel

leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij beiden verder.

En vijftig man uit de Zonen de Profeten gingen achter

hen aan en zagen op een afstand wat er gebeurde. Toen

zij beiden aan de oever van de Jordaan stil moesten hou-

� Mineon Januari �
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den, nam Elia zijn mantel, vouwde deze samen en sloeg

ermee op het water. En dit verdeelde zich naar links en

rechts, zodat zij over droge grond konden oversteken.

Toen zij samen overgestoken waren zeide Elia tot Elisa:

Vraag mij wat ik voor u kan doen voordat ik opgenomen

zal zijn. Toen zei Elisa: Ik smeek u, geef dat een dubbel

erfdeel uit uw geest mij ten deel mag vallen. Elia gaf ten

antwoord: Ge hebt iets moeilijks gevraagd; indien gij mij

zult zien terwijl ik van u word weggenomen, dan zal het

u zo gebeuren, maar indien ge mij dan niet ziet, dan zal

het ook niet gebeuren. Terwijl zij zo al voortgaand hier-

over met elkander spraken, zie, daar verscheen een

wagen van vuur met paarden van vuur tussen hen in,

zodat zij van elkander gescheiden werden. En Elia voer

in een stormwind ten hemel. Elisa zag het en riep uit:

Vader, Vader; Israëls strijdwagen en zijn ruiters! Toen zag

hij hem niet langer. Hij greep zijn klederen en scheurde

ze in tweeën. Daarna raapte hij de mantel van Elia op, die

van hem afgevallen was, keerde terug en ging aan de

oever van de Jordaan staan. En Elisa nam de mantel van

Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg op het water

en het verdeelde zich niet. En Elisa riep: Waar is de Heer

de God van Elia? En Elisa sloeg ten tweede male op de

wateren, en de wateren verdeelden zich, en hij stak over,

op droge grond. 

� � �

VI   LezIng uIt het VIerde bOeK VAn de KOnIngen

( 2 Kon. 5 : 9-14- tekst M.1- aanhef verbeterd M.M.)

N
aäman, de legeroverste van de koning der

Assyriërs, kwam met zijn paarden en zijn wagen,

en hij hield stil bij de ingang van het huis van

� GroTe VesPers 6 Januari �
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Elisa. En Elisa zond een bode tot hem met de opdracht:

Ga heen en was u zevenmaal in de Jordaan: dan zal uw

vlees terugkomen en gij zult rein zijn. Toen werd

Naäman toornig en ging heen terwijl hij zeide:  Zie, ik

dacht bij mijzelf: hij zal zeker naar buiten komen en naast

mij komen staan en de Naam van de Heer zijn God aan-

roepen en zijn hand op de zieke plek leggen om de

melaatsheid weg te nemen. Zijn niet de rivieren van

Damascus, de Abana en de Parpar meer waard dan al het

water van geheel Israël? Zo keerde hij zich om en ging

woedend heen. Toen gingen echter zijn dienaren naar

hem toe, spraken hem aan en zeiden: Vader, als de Profeet

u  iets heel moeilijks zou hebben opgelegd, zoudt ge het

dan niet willen doen? Hoeveel te meer zou u dan niet

doen wat hij zegt: baad u en word rein? Daarop daalde hij

af en dompelde zich zevenmaal in de Jordaan, naar het

woord van de Man Gods. En zijn vlees kwam terug, zo

gezond als van een jong kind; en hij was rein geworden. 

� � �

TroPaar met verzen uit ps 92 

De Heer is koning,  met luister getooid: 

de Heer heeft Zich bekleed met macht en Zich omgord.

Stromen verhieven, Heer, stromen verhieven hun stem.

Stromen zweepten hun golven op met geweldig gedonder van water 

Refr.

� Mineon Januari �
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Wonderbaar  zijn de hoge golven der zee; 

wonderbaar is de Heer in den hoge.

Uw getuigenissen zijn uiterst geloofwaardig. 

Refr.

Uw huis, Heer,  past heiligheid tot in lengte van dagen. 

Refr.

Eer ... Nu en ... 

en we herhalen het tropaar  Aan zondaars ...

VII  LezIng uIt de PrOfetIe VAn JesAJA ( 1:16-20- tekst M.1)

A
ldus spreekt de Heer: Wast u, reinigt u, doet uw

boze daden weg uit mijn ogen; houdt op kwaad te

doen, leert goed te doen; tracht naar recht; houdt

de gewelddadige in  toom; doet recht aan de wees, ver-

dedigt de rechtszaak der weduwe. Komt toch, en laat ons

tezamen richten, zegt de Heer; al waren uw zonden als

scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij

rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.  Als

gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands

eten; maar als gij weigert en weerspannig zijt, zult gij

door het zwaard worden verteerd: want de mond des

Heren heeft dit gesproken. 

� � �

VIII   LezIng uIt genesIs ( 32 : 2-11 - tekst M 1-verbeterd M.M.)

T
oen Jakob opkeek zag hij Gods legermacht gele-
gerd en Engelen Gods ontmoetten hem. Toen
Jakob hen zag zeide hij: Dit is Gods legermacht, en

hij noemde die plaats: “Mahanaïm”, dat is “Legermach -
ten”. Vandaar zond Jakob boden voor zich uit naar zijn

� GroTe VesPers 6 Januari �
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broeder Esau, naar het land Seïr in het gebied van Edom.
En hij gaf  hun de opdracht: Zegt tot mijn heer Esau: zo
zegt uw knecht Jakob: ik heb als vreemdeling bij Laban
gewoond en ben daar tot nu toe gebleven. Daar heb ik
runderen, ezels en kleinvee, slaven en slavinnen verwor-
ven; en ik laat dit aan mijn heer meedelen om genade te
vinden voor uw aangezicht. De boden keerden tot Jakob
terug en zeiden: Wij kwamen bij uw broeder Esau, en hij
komt u tegemoet met vierhonderd man. Toen werd Jakob
zeer bevreesd en het werd hem bang temoede. Daarom
verdeelde hij het volk dat bij hem was, evenals de runde-
ren en de kudde en de kamelen in twee groepen, want,
zeide hij, als Esau op de ene groep afkomt en die verslaat,
dan kan de andere tenminste ontkomen. En Jakob bad:
God van mijn vader Abraham en God van mijn vader
Isaäk, Heer Die tot mij gezegd hebt: keer terug naar uw
land en Ik zal u weldoen, ik ben te gering voor alle gun-
sten en de trouw die Gij reeds aan Uw dienstknecht
bewezen hebt. Want alleen met mijn staf ben ik hier over
de Jordaan getrokken, en nu ben ik al tot twee legers
geworden. En Esau kwam, viel hem om de hals en kuste
hem en vertrok weer met geschenken. En Jakob kwam in
het land Kanaän. Hij kocht het stuk land waarop hij zijn
tent gespannen had van de zonen van Hemor, de vader
van Sichem. Daar richtte hij een altaar op en noemde dat:
De God van Israël is God. 

� � �

Ix LezIng uIt exOdus ( 2 : 5-10 - tekst M.1- aanhef verbeterd)

D
e dochter van Farao kwam om in de Nijl te

baden, terwijl haar slavinnen de oever bewaak-

ten. Zij zag een mandje in het riet en liet het

halen door haar slavin. Toen zij de deksel opendeed, zag

� Mineon Januari �
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zij het kind; en zie, het jongetje begon te schreien, zodat

zij medelijden met hem kreeg en zeide: Dat is een van die

kinderen der Hebreeën. Toen kwam de zuster naderbij en

zeide tot de dochter van Farao: Zal ik een van de

Hebreeuwse vrouwen roepen om het kind te zogen? De

dochter van Farao zeide: Ja. Daarna ging het meisje de

moeder van het kind roepen. De dochter van Farao zei tot

haar: Neem dit kind mee en zoog  het voor mij, dan zal ik

u het u toekomende loon geven. Zo gebeurde het. Toen

het kind groot geworden was, bracht zij het naar de doch-

ter van Farao; en hij werd door haar als zoon aangeno-

men. En zij noemde hem Mozes, want, zo zeide zij: Ik

heb hem uit het water getrokken. 

� � �

x LezIng uIt rIchteren (6:36-40 - M.1- aanhef en slot verbeterd)

E
n Gideon zei tot God: Indien Gij door mijn hand

Israël wilt verlossen, zoals Gij gezegd hebt, - zie,

ik leg een vlies wol op de dorsvloer: wanneer er

alleen op het vlies dauw zal  zijn, terwijl het gehele land

droog blijft, dan zal ik weten dat Gij door mijn hand

Israël verlossen wilt, zoals Gij gezegd hebt.  En zo

geschiedde het: de volgende morgen stond hij vroeg op

en wrong het vlies uit. Hij perste dauw uit het vlies, een

schaal vol water. Maar Gideon zeide tot God: Uw toorn

ontbrande niet tegen mij, moge ik nog slechts eenmaal

spreken, laat mij nog eens met het wolvlies een proef

nemen: laat nu alleen het vlies droog blijven, maar op het

gehele land zij dauw. En God deed het alzo in die nacht:

alleen het vlies was droog, maar op het gehele land was

dauw. 

� � �
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xI LezIng uIt het derde bOeK der KOnIngen

( 1 Kon 18 : 30-39 - tekst M.1- aanhef verbeterd)

E
lia zeide tot het volk: komt hier bij mij. Toen

kwam het gehele volk naar hem toe. Daarna her-

stelde hij het altaar des Heren, dat omvergehaald

was. Elia nam twaalf stenen volgens het getal der stam-

men, voortgekomen uit de zonen van Jakob tot wie het

Woord des Heren gekomen was: “Israël zal uw naam

zijn”. Met die stenen bouwde hij een altaar in de Naam

des Heren, en rond het altaar groef hij een greppel, groot

genoeg voor twee maten zaad. Hij schikte het hout,

slachtte de stier en legde deze in stukken op het hout.

Toen zeide hij: Vult vier kruiken met water en giet deze

leeg over het brandoffer en over het hout. Dit liet hij her-

halen tot driemaal toe, zodat het water rond het altaar

stroomde en de greppel vol water kwam te staan. Op de

tijd nu van het Avondoffer trad de Profeet Elia naar voren

en bad: Heer, God van Abraham, Isaäk en Jakob, moge

heden bekend worden dat Gij God zijt in Israël, en dat ik

Uw dienaar ben en slechts op Uw bevel al deze dingen

doe. Antwoord mij Heer, antwoord mij, opdat dit volk

moge weten dat Gij, Heer, God zij, en dat Gij hun hart

hebt doen terugkeren. Toen schoot het vuur des Heren

neer, en verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en

de aarde, en lekte het water in de greppel op. En toen heel

het volk dit zag, wierpen zij zich op hun aangezicht en zij

zeiden: De Heer, Hij is God; de Heer, Hij is God!

� � �
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xII LezIng uIt het VIerde bOeK der KOnIngen

(2 Kon. 2 : 19-22 - tekst M.1)

D
e mannen uit de stad Jericho zeiden tot Elisa: Zie,

de ligging van de stad is goed, zoals gij zelf ziet;

maar het water is slecht en de landstreek maakt

onvruchtbaar. Toen zeide Elisa: Brengt mij een nieuwe

schotel en doet er zout in. Dit brachten zij. Daarop ging

hij naar de waterput, wierp het zout daarin en zeide: Zo

zegt de Heer: Ik maak dit water gezond, en er zal voort-

aan geen dood noch onvruchtbaarheid meer uit voortko-

men. Zo werd het water gezond tot op de huidige dag,

volgens het woord dat Elisa gesproken had. 

� � �

xIII LezIng uIt de PrOfetIe VAn JesAJA

(49:8-15 - herkomst onbekend - niet in M.1)

A
ldus spreekt de Heer:  In die tijd van welbehagen

heb Ik u verhoord, en op de dag des heils heb Ik

u geholpen. Ik zal u behoeden en u stellen tot een

verbond voor het volk, om het land weder te herstellen,

om verwoeste eigendommen weer tot een erfdeel te

maken, om tot de gevangenen te zeggen: Gaat uit! en tot

hen die in het duister zijn: Komt te voorschijn! Aan de

wegen zullen zij weiden, op alle kale heuvels zal hun

weide zijn; zij zullen hongeren noch dorsten, woestijn-

gloed noch zonnesteek zal hen treffen, want hun

Ontfermer zal hen leiden en hen voeren aan waterbron-

nen. Ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn

heerbanen zullen opgehoogd worden.  Jubelt, gij heme-

len, en juich, gij aarde; breekt uit in gejubel, gij bergen;

want de Heer heeft zijn volk getroost en Zich over zijn

ellendigen ontfermd.  Maar Sion zegt: De Heer heeft mij

verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Kan soms een

� GroTe VesPers 6 Januari �
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vrouw haar zuigeling vergeten, zou zij zich niet ontfer-

men over de vrucht van haar schoot? Maar zelfs wanneer

zij die zou vergeten, Ik zal u nooit vergeten, zegt de Heer,

de Albeheerser. 

� � �

* Als de Basilius-liturgie gevierd wordt  dan volgt nu de Kleine litanie,

en daarna het Trisagion. Vervolgens het onderstaande prokimen etc. 

* Als er geen liturgie volgt, dan gaan we direct door naar het volgende

prokimen en de lezingen van apostel en evangelie. 

ProKiMen toon 3 ps.26

_    De Heer is mijn Licht en mijn Hei  -  -  -  -  land    *  

wie         zou  ik  vrezen. 

De Heer beschermt mijn leven,

voor wie zou ik angst hebben?

aPosTel-lezinG § 143        i Kor 9 : 19-27

Lezing uit de eerste Brief van de Heilige Apostel Paulus aan de Korinthiërs,

B
roeders, hoewel ik van iedereen onafhankelijk

ben, heb ik mij tot dienaar van allen gemaakt om

er zovelen mogelijk te winnen. En ik ben voor de

Joden geworden als een Jood om Joden te winnen; voor

hen, die onder de wet staan, alsof ik onder de wet sta -

hoewel ikzelf niet onder de wet sta -, opdat ik degenen,

die onder de wet staan, zou winnen; en voor hen, die zon-

der wet zijn, ben ik geworden alsof ik zonder wet ben -

hoewel ik tegenover God niet zonder wet ben, maar ik sta

onder de wet van Christus - opdat ik hen, die zonder wet

zijn, zou winnen. Ik ben de zwakken zwak geworden om

� Mineon Januari �
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de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geworden

om althans enigen te behouden. Alles doe ik om het evan-

gelie, om er ook zelf deel aan te verkrijgen. Weet gij niet,

dat zij die in de strijdbaan lopen, wel allen lopen, maar

één alleen de prijs behaalt? Loopt dan zo, dat gij die

moogt behalen. Ieder nu, die aan een wedstrijd deel-

neemt, legt zich in alles onthouding op, en zij doen dat

om een vergankelijke krans te ontvangen, maar wij om

een onvergankelijk. Bij de wedloop loop ik niet zonder

een vast doel, en in het vuistgevecht vecht ik niet zo, dat

ik in de lucht sla; maar ik houd mijn lichaam onder tucht

en in bedwang, opdat ik, nadat ik anderen tot de strijd

opgeroepen heb, niet zelf afgewezen worde. 

� � �

alleluia toon 3 ps. 44

Een goed woord welt op uit mijn hart; 

ik zeg mijn werken aan de koning.

Gij zijt schoon boven alle zonen der mensen; 

gratie is uitgestort op uw lippen; 

daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. 

eVanGelie- lezinG lk § 9      lk 3 : 1-18

In het vijftiende jaar der regering van keizer Tibérius... 

*  En we gaan verder met de Basilius-liturgie. 

In plaats van ‘Waarlijk het is waardig ...’  zingen we ‘Over u, bege-

nadigde...’ . Het communie-vers is : ‘Looft de Heer vanuit de 

hemelen...’

* Als deze vooravond van Theofanie echter op zaterdag of zondag valt,

vervolgen we nu de Vespers met litanie en Litie, zie p. 24; zie eigen 

typikon.

� GroTe VesPers 6 Januari �
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Na het ambongebed: 
GroTe WaTerWiJdinG

zie apart boekje.

We beginnen de Grote Completen, als gewoonlijk met de beginzegen:

‘Gezegend is onze God ..’ enz. Heilige God .. - Onze Vader, Heer, ont-

ferm U (12x) , Eer... nu en ..., Komt laat ons ... enz.  

Na het tweede trisagion  i.p.v.  ‘Verlicht mijn ogen ...’ etc.  zingen we

het tropaar van het feest,Griekse melodie:

� Mineon Januari �
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Slavische melodie, toon 1:

Na het derde trisagion i.p.v. ‘Ontferm u over ons , O Heer, ontferm U

over ons...’ zingen we  het kondaak van het feest :  Griekse melodie:

Na het kondaak gaan priester en diaken hun gewaden aantrekken. Bij

het ‘Eer aan God in den hoge ...’ steekt de lampaansteker de intochts-

kaars aan. Direct na de doxologie gaan we naar de narthex, terwijl we

zingen:
- 23 -
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Slavische melodie:



liTie

� Mineon Januari �

- 24 -

t.4 

t.4 

t.4 



Eer ...   

� liTie 6 Januari �
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t.4

t.4

t.8-Ldn



Nu en ...

Voorbeden  van de Litie in de narthex; en we gaan de kerk weer binnen terwijl we zingen:

aPosTicHen

� Mineon Januari �
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t.2

t.8-Ldn

t.2



Eer ...  Nu en ...

‘Nu laat gij ...’ tot en met Onze Vader... , en daarna zingen we het: 

TroPaar (3x )slavische  melodie ;    Z.O.Z. byzantijnse melodie:

� sloT VesPers 6 Januari �

t.6 

t.2

- 27 -



diensT Van de broodWiJdinG

� Mineon Januari �
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De lampaansteker gaat luiden voor de Metten: hexapsalm enz. 
Na  God is Heer ...  het  feesttropaar Toen Gij gedoopt werd ... (3x) 

KaTHisMaTa Na de eerste psalmlezing:

Na de tweede psalmlezing:  

Polyeleos Looft de Naam des Heren ... 

(en volgens slavisch gebruik ook het megalinarion:)

en de uiTGelezen PsalM:  ‘en zeGen ons - alleluia’

- 29 -

� MeTTen �

t.3-trop.

( 2x)

t.4

( 2x)



- 30 -

God, wees ons genadig en zegen ons;

doe uw aangezicht over ons lichten en ontferm U over ons. 66,2

Nadert tot Hem en word verlicht, 

uw gezicht zal niet beschaamd worden. 33,6

Het zwellen van de rivier verblijdt de stad Gods: 45,5

De Stem des Heren over de wateren, 

de Heer der glorie doet de donder rollen:

de Heer over uitgestrekte wateren. 28,3

De Heer heeft Zijn zondvloed gezonden 

De Heer troont als Koning in eeuwigheid. 28,10

Zie , Zijn  stem weerklinkt met machtig geluid 67,34

Geeft eer aan God. 67,35

Stromen verheffen, Heer, stromen verheffen hun stem;

stromen verheffen hun golven met groot gedruis van wateren. 92,3

Ik zal aan U denken in het land der Jordaan;

van Hermon, het lage gebergte. 41,7

Zij verzadigen zich aan de overvloed van Uw huis,

Gij drenkt hen met de stroom van Uw vreugde. 35,9

Want bij U is de Bron des Levens;

en in Uw Licht zullen wij het licht aanschouwen. 35,10

De zee zag het en vuchtte; de Jordaan week achterwaarts. 113,3

De bergen sprongen op als rammen; 

de heuvelen als lammeren uit de kudde. 113,4

Voor het aangezicht des Heren beefde de aarde;

voor het aangezicht van de God van Jakob. 113,7

Hij veranderde de rots in poelen;

de harde steen in waterbronnen. 113,8

Doe Uw aanschijn lichten over Uw dienaar. 30,17

Door Uw macht zijt gij heerser over de zee. 73,13

Gij verbrijzelt de koppen der draken op het water. 73,13

Gij hebt de kop van de draak verpletterd. 73,14

Gij doet bronnen en beken ontspringen; 

Gij legt de stromen van Edom droog. 73,15

� Mineon Januari �



Afgrond roept tot afgrond, met het geluid van Uw watervallen. 41,8

De wateren zagen u, God, de wateren aanschouwden U en werden

bevreesd; de afgrond ontstelde met groot gedruis van wateren.     76,17

De wolken lieten hun stem weerklinken,

want zij werden door Uw pijlen doorboord.  76,18

Zijn bliksems lichten over de wereld, 96,4

De aarde beefde in geweldige siddering.  76,19

Uw wegen gaan door de zee; uw paden door uitgestrekte wateren

zodat uw spoor niet gevonden kan worden. 76,20

Hoe groot zijn Uw werken, o Heer;

Gij hebt alles met wijsheid gemaakt. 103,24

Eer ... Nu en ...  Alleluia, alleluia, alleluia, eer aan U, o God. (3x) 

kleine litanie

KaTHisMa-zanG na de polyeleos:

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

ProKiMen

Wat hebt gij zee, dat gij wegvlucht; 

en gij Jordaan, dat ge achterwaarts wijkt?

Alles wat adem heeft ...

eVanGelie Mk § 2 a          Mt 1 : 9- 11

Te dien tijde kwam Jezus van Nazareth ...

� MeTTen 6 Januari �
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t.4

(2x)

t. 4



na PsalM 50

GroTe liTanie

� Mineon Januari �
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canons Van HeT feesT

Twee canons, de eerste van de H. Kosmas en de tweede door de H.

Johannes Damascenus. De twee irmen worden aan het einde van iedere

ode herhaald als katavasia. Voor de troparen zeggen we: Eer aan U,

onze God, eer aan U.

1e ode eersTe canon - Toon 2  

� MeTTen 6 Januari �
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Irmos - t.2



TWeede canon Toon 2 

Irmos

Katavasia: We herhalen beide Irmen, ieder koor één.

� Mineon Januari �
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3e ode eersTe canon

� MeTTen 6 Januari �
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Irmos



TWeede canon

Katavasia en kleine litanie

� Mineon Januari �
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Irmos

HyPaKoi t.5 - Ldn



4e ode eersTe canon

� MeTTen 6 Januari �

Irmos
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TWeede canon

hier ontbreekt een tropaar, niet vertaald

Katavasia

� Mineon Januari �
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Irmos



5e ode eersTe canon

� MeTTen 6 Januari �
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Irmos



TWeede canon

Katavasia

6e ode eersTe canon

� Mineon Januari �

Irmos
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Irmos



� MeTTen 6 Januari �
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TWeede canon

Katavasia en kleine Litanie

KondaKion (GrieKse Melodie)

� Mineon Januari �
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Irmos



KondaKion (slaViscHe Melodie)

iKos

In het Galilea der heidenen, in het land van Zabulon,  in het gebied van

Nephtali,  is een groot Licht opgegaan,  zoals de profeet gesproken heeft,

en  het is de Christus. Zij die in de duisternis gezeten waren, hebben een

verblindende schittering aanschouwd in Bethlehem, waar de Heer gebo-

ren uit Maria, de Zon der gerechtigheid, begint zijn stralen te zenden

over geheel de schepping. Laat ons, kinderen van Adam, allen komen in

onze naaktheid; bekleden wij ons met Hem, om ons te  verwarmen. Want

Gij zijt een toevlucht voor de naakten en een licht voor die zich in de

duisternis bevinden, Gij, **  Die gekomen en verschenen zijt: het onge-

naakbaar Licht. 

synaxarion

Op de zesde van deze maand gedenken wij de heilige Theofanie van

onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus. 

De doop van Christus heeft de hemelen geopend 

en leidt hen erbinnen die hun doop niet verontreinigen. 

De Voorloper doopte op de zesde dag Christus in de rivier. 

Aan Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen.

Amen. 

� MeTTen 6 Januari �
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7e ode eersTe canon

� Mineon Januari �
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Irmos



TWeede canon

Katavasia

� MeTTen 6 Januari �

Irmos
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8e ode eersTe canon

� Mineon Januari �

- 46 -

Irmos



TWeede canon

Loven, zegenen en aanbidden wij ....

Katavasia

� MeTTen 6 Januari �
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Irmos



Geen Magnificat, maar gezongen :

9e ode
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vers

vers

vers

tropaar

herhaal vers en irmos

irmos



herhaal :  David, kom ...

herhaal :  Gelovigen, laat ons ...
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vers

vers

vers

vers

tropaar

tropaar

herhaal:



TWeede canon
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vers

vers

verzen

tropaar

herhaal irmos :

irmos 



herhaal :  Wij weten dat ...

herhaal :  Beginloze Koning ...

KaTaVasia

herhaal het eerste vers met de irmos van de eerste canon, vervolgens

ook het eerste vers en irmos van de tweede canon. 
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verzen

vers

vers

tropaar



Kleine litanie

exaPosTilarion

lofPsalMen toon 1 ;   6 stichieren  [van Patriarch Germanos]
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t.3a

(3x)

t.1

t.1

t.1

(2x)



Eer...     van Anatolios
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t.1

t.1

t.6 - ob



Nu en ...

GroTe doxoloGie & feesTTroPaar (GrieKse Melodie)

� Mineon Januari �

- 54 -

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

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

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

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

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


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

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

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

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

���������������������!������������������������������

!���������������������� ���������������������������������������������

!�������������� �����
����������� ��	����������������

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

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

������ ���������������!������� ������!������

������"������ ��������������������������"���������

���������������!������� �����������������������	�

�
���
�����

t.6



feesTTroPaar (slaViscHe Melodie)   Toon 1

Metten gevolgd door de 

GroTe WaTerWiJdinG

We gaan de kerk uit naar de bron, voorafgegaan door de priester,

bekleed met zijn priestergewaden en met de reliek van het Heilig Kruis

in zijn handen. Hij wordt voorafgegaan door akolyten met het wierook-

vat en kaarsen. Daar zingen we de troparen: De Stem ... Dan wordt de

Waterwijding gehouden, d.w.z.. de Profetieën, de Apostel en het

Evangelie, de gebeden, alles zoals eerder gezegd. Nadat iedereen

besprenkeld is met het gewijde water, zingen we het tropaar en het kon-

daak. We keren terug naar de kerk en lovend zingen we het tropaar van

de 8ste Ode: ‘ De Drieëenheid ...’ De priester bidt de dringende Litanie,

we kussen het kostbare kruis en de wegzending wordt gebeden. Hierna

begint de Goddelijke Liturgie. 

N.B. Indien de Waterwijding na de Metten gehouden wordt, worden de

gelovigen besprenkeld, maar drinken nog niet van het gewijde water.

De Waterwijding wordt in de praktijk vaak pas na de Goddelijke

Liturgie gedaan, na het ambongebed. -zoals de eerste waterwijding-

Dan drinkt men ook van het gewijde water en daarbij wordt ook het

antidoron uitgedeeld. [N.B. indien de priester de Gaven nog moet nutti-

gen drinkt hij pas later van het gewijde water]
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Goddelijke Liturgie van de H. Johannes Chrysosto mus; 

maar van de H. Basilius als 6 januari op zondag of maandag valt. 

eersTe anTifoon

� GoddeliJKe liTurGie �

slavisch refrein

refrein

refrein

refrein

refrein
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grieks refrein



TWeede anTifoon

grieks refrein:

Eniggeboren Zoon en Woord van God, Gij die ...
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slavisch refrein:

refrein

refrein

refrein
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derde anTifoon

_ Belijd de Heer, want Hij is goed  *  want in eeuwigheid duurt zijn erbarmen. 

slaViscHe zanGWiJze zie P. 55

tropaar

� Mineon Januari �
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inTocHT vers (volgens de griekse traditie door de lezer):

Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren, 

God is Heer en Hij is ons verschenen.

refrein: slaViscHe zanGWiJze

GrieKse zanGWiJze

tropaar

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

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. _ 
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tropaar

tropaar
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KondaaK (slaV. Mel. zie P. 43

in PlaaTs Van HeT TrisaGion : “ Gij allen ..”

ProKiMen toon 4
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Belijdt de Heer, want Hij is goed;

want in eeuwigheid duurt Zijn erbarmen.

aPosTellezinG Titus 2 : 11-14, 3: 4-7   (§  302a  )

alleluia toon 1 

Offert den Heer, zonen van God,

offert den Heer jonge rammen.

De stem des Heren over de wateren, de Heer der glorie doet 

de donder rollen; de Heer over uitgestrekte wateren. 

eVanGelie Mt. 3 : 13-17    (Mt § 6)

in PlaaTs Van ‘WaarliJK HeT is WaardiG ..’ 

coMMunieVers

Verschenen is de genade Gods, die verlossing brengt aan heel de

wereld.  Alleluia (3x).
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Irmos-t.2



GroTe WaTerWiJdinG

De Waterwijding wordt na de Goddelijke Liturgie gedaan, d.w.z. na

het ambongebed (zie apart boekje) . [N.B. indien de priester de Gaven

nog moet nuttigen drinkt hij pas later van het gewijde water]
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