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� Woord vooraf �

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. 

Abdis Maria � en medezusters

Orthodox Klooster in de Peel -Asten   - 2010 - heruitgave 2018  

voor meer informatie: + Orthodox Klooster in de Peel +

Geboorte van de Moeder Gods 

Gruttoweg 7 
5725 RT Asten

tel/fax (0031) 0493 - 560421

www.orthodoxasten.nl

e-mail: orthodoxasten@hetnet.nl



de synax van de Geëerde en roeMriJKe

Profeet, voorloPer en doPer

Johannes
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� 7 Januari �



tyPiKon

als 7 Januari oP zondaG valt:
[wat tussen [...] staat, staat niet in het typikon van het mineon, maar is

omwille van de duidelijkheid toegevoegd.( uit typikon Konstantinopel)]

in de zaterdaGavond-vesPers:

bij Heer ik roep: 10 stichieren; 4 van de opstanding, 3 van het feest en

3 van de Voorloper. Eer ... van de Voorloper t.6  Gij zijt een licht in het

vlees ...  Nu en ... God het Woord is in het vlees verschenen ... Intocht,

Vreugdevol Licht .. Groot Prokimen Onze God is zowel in de hemel .... 

Apostichen van de opstanding; Eer ... van de Voorloper; Nu en ... van het

feest. Troparen: van de opstanding; van de Voorloper; en van het feest.

in het MesonytiKon: 

[na ps. 50 de Drieëenheidscanon; Na het Waarlijk het is waardig...: het

tropaar van de Voorloper ].

in de Metten:

[De kathismazangen van de opstanding en van het feest]; Polyeleos.

[Evlogitaria; kleine litanie; hypakoi; Anabathmi van de toon en proki-

men; opstandingsevangelie. Canons: van de opstanding, van de de eer-

ste van het feest en van de Voorloper]. Katavasia: de tweede(jambische)

van theofanie Israël begeeft zich in de woelige golven ... [Na de derde

ode: Kondaak  en ikos van de opstanding; kathisma van de H. Voorloper

en van het feest. Na de zesde: kondaak en ikos van de Voorloper].Geen

magnificat maar gezongen 9e ode van het feest en van de Voorloper.

[Exapostilarion:  van het opstandingsevangelie, de Voorloper en het

feest.]. Lofpsalmen: 4 van de opstanding,en 4 van het feest; Eer... van de

Voorloper: Gij, Doper, zijt als een engel gekomen ... . Nu en ...

Hooggezegend zijt gij .. 

in de GoddeliJKe liturGie :

Antifonen van het feest. Bij de intocht: Komt laat ons  ... Die opgestaan

zijt uit de doden .. I.p.v. trisagion: Gij allen die in Christus zijt gedoopt...

Apostel en evangelie van de Voorloper. I.p.v. Waarlijk het is waardig .. de

irmos van de 9e ode: O onbegrijpelijk wonder van uw moederschap ...

Commuievers: Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn .. ;

I.p.v. Wij hebben het ware Licht ..: Toen Gij gedoopt werd, o Heer,  in de

Jordaan...

� Mineon Januari �
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De synax van de geëerde en roemrijke 

profeet, voorloper en doper Johannes. 

***

vesPers

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

en 3 van de voorloper, toon 1:

� 7 Januari �
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Eer ...  van de H. Voorloper, toon 6:

� Mineon Januari �
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Nu en ... toon 6:

Intocht ; Vreugdevol  Licht ...

Groot-ProKiMen toon 7: (ps.113)

aPostichen toon 1:

De zee zag het en vluchtte, 

de Jordaan week achterwaarts.

� vesPers 7 Januari �
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Wat hebt gij, zee, dat gij wegvlucht, 

en gij, Jordaan, dat gij achterwaarts wijkt?

Eer ...  van de H. Voorloper, toon 4

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

� Mineon Januari �
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troParen van de Voorloper, toon 2:

en van het feest:  Toen Gij gedoopt werd ...  toon 1:

� vesPers 7 Januari �
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Metten

KathisMata na de eerste psalmlezing

Eer ... Nu en ... herhalen

na de tweede psalmlezing

Eer ... Nu en ... herhalen

PsalM 50   

de canons de [beide]*  canons van theofanie en van de H.

Voorloper; katavasia: irmen van de tweede canon van theofanie

eerste ode
[canons van theofanie - toon 2]

canon van de heiliGe voorloPer - toon 2
irmos: Laat ons zingen voor de Heer ...

� Mineon Januari �

* grieks mineon noemt een canon, maar niet welke; Athos en sla-

visch: beide canons. Het is aan de abdis om te besluiten. 
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katavasia:

derde ode
[canons van theofanie ]

canon van de heiliGe voorloPer

irmos t.2: Gij hebt mij bevestigd op de rots...

� Metten 7 Januari �
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katavasia:

KathisMa van de H. Voorloper, toon 1

� Mineon Januari �
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Eer ...  Nu en ... van het feest, t. 4

vierde ode
[canons van theofanie ]

canon van de heiliGe voorloPer

irmos t.2: Voor U wil ik zingen ...

� Metten 7 Januari �
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katavasia:

vijfde ode
[canons van theofanie ]

canon van de heiliGe voorloPer

irmos t.2: O Christus, mijn Redder...

katavasia:

� Mineon Januari �
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zesde ode
[canons van theofanie ]

canon van de heiliGe voorloPer

irmos t.2: Verloren in de afgrond ...

katavasia:

KondaaK voor de Voorloper, toon 6

� Metten 7 Januari �
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iKos

synaxarion op de zevende van deze maand vieren wij

de Synax van de heilige profeet, voorloper en doper

Johannes. Ook herdenken wij de overbrenging van de reliek

van zijn hand c/q arm naar de hoofdstad (Constantinopel).

� Mineon Januari �
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zevende ode
[canons van theofanie ]

canon van de heiliGe voorloPer

irmos t.2: Het braambos op de berg ...

katavasia:

� Metten 7 Januari �
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achtste ode
[canons van theofanie ]

canon van de heiliGe voorloPer

irmos t.2: Op goddelijk bevel ...

Loven, zegenen ... katavasia:

en in plaats van het magnificat 

zingen we de negende ode met de megalinaria:

� Mineon Januari �
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[canons van theofanie en] canon van de heiliGe voorloPer

irmos t.2: Het licht dat van oneindigheid...

refr. _  Ver - hef , mijn ziel,  Christus’  Voorloper, 

die Hij de grootste noemt onder de profe - ten. 

refr. _  Ver - hef , mijn ziel,  de alreine maagd en Moeder Gods,

die eerbiedwaardiger is dan de heirscharen in den ho - ge.  

katavasia:

� Metten 7 Januari �

refr.

Eer ... refr.

Nu en ...
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exaPostilarion voor de h. Voorloper, t.’3a’ :

en voor het feest 

lofPsalMen 6  stichieren van het feest: 

� Mineon Januari �
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Eer...  voor de h. Voorloper, toon 6:

� Metten 7 Januari �
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Nu en...  van het feest, toon 6:

Grote doxoloGie

en het troPaar van het feest - t.1 : Toen Gij gedoopt werd ...

in de GoddeliJKe liturGie

feestantifonen en intocht als op het feest

in Plaats van trisaGion: GiJ allen ...

� Mineon Januari �

- 24 -
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ProKiMen toon 7   ps.63

God, verhoor mijn gebed, als ik mij tot U richt.

aPostel § 42 hand 19 : 1-8

In die dagen gebeurde het, terwijl Apollos te Korinthe was ...

alleluia toon 4 Ps 91

De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom, 

als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien. 

Geplant in het huis des Heren, 

zullen zij bloeien in de voorhoven van onze God. 

evanGelie Jh § 3             Jh 1 : 29-34 

In die tijd zag Johannes Jezus tot zich ...

i.P.v. ‘WaarliJK het is WaardiG ..’

coMMunievers

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

i.P.v. ‘WiJ hebben het Ware licht ..’
zingen we het tropaar: Toen Gij gedoopt werd  ...

� 7 Januari �
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tyPiKon - zondaG na theofanie

als 8-13 Januari oP zondaG valt:

in de zaterdaGavond-vesPers:

bij Heer ik roep: 10 stichieren; 6 van de opstanding, 4 van het feest - t.2

p.7.  Eer ... van het feest (litie) -  t.8  Om te vervullen  ... p.25. Nu en ...

Dogmatikon van de toon.  Intocht, Vreugdevol Licht .. Prokimen van

zaterdagavond. Apostichen van de opstanding; Eer ... Nu en ... van het

feest (litie) -t.8 Heden wordt heel de schepping ... p.26. Troparen: van de

opstanding en van het feest.

in het MesonytiKon: 

na ps. 50 de Drieëenheidscanon; Na het Waarlijk het is waardig...: het

tropaar van het feest.

in de Metten:

De kathismazangen van de opstanding en van het feest; Polyeleos? of

118?. Evlogitaria; kleine litanie; hypakoi; Anabathmi van de toon en

prokimen; opstandingsevangelie. Canons: van de opstanding, de eerste

van het feest op even dagen, de tweede op oneven dagen. Katavasia: de

tweede(jambische) van theofanie Israël begeeft zich in de woelige golven

... Na de derde ode: Kondaak  en ikos van het feest; kathisma van het

feest. Na de zesde: kondaak en ikos van de opstanding. Magnificat.

Exapostilarion van het opstandingsevangelie en van het feest.

Lofpsalmen: 4 van de opstanding, en 4 van het feest, met de verzen: 

De zee zag het en vluchtte, de Jordaan week achterwaarts. en: Wat hebt

gij, zee, dat gij wegvlucht, en gij, Jordaan, dat gij achterwaarts wijkt?

Eer... van het opstandingsevangelie. Nu en ... Hooggezegend zijt gij .. 

in de GoddeliJKe liturGie :

Antifonen van het feest. Bij de intocht: Komt laat ons  ... Die opgestaan

zijt uit de doden .. Trisagion. Prokimen - toon1 Heer, Uw barmhartig-

heid kome over ons *  zoals wij vertrouwen op U. vers: Rechtvaardigen,

juicht in de Heer; de oprechten past lofzang. Apostel § 224b   ef 4 : 7-13

Broeders, aan een ieder van ons is de genade gegeven naar mate Christus haar

schenkt... Alleluia toon 5  verzen:Uw barmhartigheden, Heer, wil ik zingen

in eeuwigheid; en Uw waarheid verkondigen van geslacht tot geslacht.

en : Gij hebt immers gezegd: “Mijn barmhartigheid is opgebouwd voor

eeuwig”; en in de hemel is Uw waarheid gevestigd. Evangelie: Mt § 8 

Mt 4 : 12-17 Te dien tijde toen Jezus hoorde, dat Johannes gevangen genomen was....

Waarlijk het is waardig .. Commuievers: Looft de Heer ...

� Mineon Januari �
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De gedachtenis van onze heilige vader Georgios de Chozebiet 

en onze heilige moeder Domnica.

***

vesPers

heer iK roeP ... 6 stichieren; 3 van de h. Georgios, toon 4 :

en drie prosomoia voor onze heilige moeder Domnica:

� 8 Januari �
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Eer ...  Nu en ... van het nafeest, toon 1:

aPostichen toon 6:

De zee zag het en vluchtte, 

de Jordaan week achterwaarts.

� Mineon Januari �
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t.4
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Wat hebt gij, zee, dat gij wegvlucht, 

en gij, Jordaan, dat gij achterwaarts wijkt?

Eer ... Nu en ... van het feest, toon 2:

troPaar van het feest:  Toen Gij gedoopt werd ...

� vesPers 8 Januari �
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Metten

KathisMata na de eerste psalmlezing

Eer ... Nu en ... herhalen

na de tweede psalmlezing

Eer ... Nu en ... herhalen

de canons de [eerste] canon van theofanie en twee canons 
van de h. Georgius. niet vertaald; hier niet opgenomen. (off. 12 of engels). 

na de derde ode [KondaaK en iKos van het feest]

KathisMa van de H. Georgius, toon 4:

� Mineon Januari �
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Eer ...  Nu en ... van het nafeest, t. 4

na de zesde ode KondaaK van de h. Georgius, toon 4

iKos niet vertaald

synaxarion

exaPostilarion voor de h. Domnika, t.’3a’ :

en van het feest :

� Metten 8 Januari �

- 31 -



Gelezen lofpsalmen en kleine doxologie

aPostichen van het nafeest: 

De zee zag het en vluchtte, 

de Jordaan week achterwaarts.

Wat hebt gij, zee, dat gij wegvlucht, 

en gij, Jordaan, dat gij achterwaarts wijkt?

Eer...  Nu en...  toon 2:

en het troPaar van het feest - t.1 : Toen Gij gedoopt werd ...

� Mineon Januari �
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De gedachtenis van de heilige martelaar Polyeuctus.

***

vesPers
heer iK roeP ... 6 stichieren; 3 van het nafeest, toon 8 :

en 3 van de h. Polyeuctus, toon 1:

*1 

zie ps. 39,3

� 9 Januari �

- 33 -

*1

t.1 



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

aPostichen toon 6:

� Mineon Januari �

- 34 -

t.1

t.1

t.1

Eer ...  van de H. Polyeuctus, toon 1:



De zee zag het en vluchtte, 

de Jordaan week achterwaarts.

Wat hebt gij, zee, dat gij wegvlucht, 

en gij, Jordaan, dat gij achterwaarts wijkt?

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

troParen van de martelaar, toon 4 c.q. 1 :

� vesPers 9 Januari �
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troParen van de h.Polyeuktus, ofwel: t. 4 - vlgs. gr. mineon:

en van het feest:  Toen Gij gedoopt werd ...

Metten

KathisMata na de eerste psalmlezing

na de tweede psalmlezing

� Mineon Januari �

Eer ... Nu en ... herhalen

Eer ... Nu en ... herhalen

- 36 -

ofwel: t. 1 - vlgs. gr. horologion: 



de canons de [tweede] canon van theofanie en 
van de h. Polyeuktus. niet vertaald; hier niet opgenomen. (off. 14 of engels). 

na de derde ode [KondaaK en iKos van het feest]

KathisMa van de H. Polyeuktus, toon 5:

Eer ...  Nu en ... van het nafeest, t. 5

na de zesde ode KondaaK van de h. Polyeuktus, toon 4

� Metten 9 Januari �
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iKos

synaxarion

exaPostilarion voor de h. Polyeuktus, t.’3a’ :

� Mineon Januari �
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en van het nafeest :

Gelezen lofpsalmen en kleine doxologie

aPostichen van het nafeest: 

De zee zag het en vluchtte, 

de Jordaan week achterwaarts.

Wat hebt gij, zee, dat gij wegvlucht, 

en gij, Jordaan, dat gij achterwaarts wijkt?

� Metten 9 Januari �
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Eer...  Nu en...  toon 6:

en de troParen van de h.Polyeuktus, ofwel: t. 4 - vlgs. gr. mineon:

ofwel: t. 1 - vlgs. gr. horologion: 

en van het feest:  Toen Gij gedoopt werd ...

� Mineon Januari �
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De gedachtenis van onze heilige vader Gregorius, bisschop van
Nyssa, [en van Dometianus] in het klooster vieren wij i.p.v. de laatste
de gedachtenis van de h. bisschop Theofaan de kluizenaar.

***

vesPers

heer iK roeP ... 6 stichieren; 3 van de h. Gregorius, toon 5:

� 10 Januari �

- 41 -en 3 voor de h. Theofaan, t.1.



en 3 voor de h. Theofaan, t.1.

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

� Mineon Januari �
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t.1

t.1

t.1



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

aPostichen toon 2:

De zee zag het en vluchtte, 

de Jordaan week achterwaarts.

Wat hebt gij, zee, dat gij wegvlucht, 

en gij, Jordaan, dat gij achterwaarts wijkt?

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

� vesPers 10 Januari �
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Nu en ... van het feest, toon 4:

troParen van de h. Gregorius en Theofaan, toon 4 :

en van het feest:  Toen Gij gedoopt werd ...

� Mineon Januari �
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Metten

KathisMata na de eerste psalmlezing

Eer ... Nu en ... herhalen

na de tweede psalmlezing

Eer ... Nu en ... herhalen

de canons de [eerste] canon van theofanie, van de h.

Gregorius en van de h. Theofaan. 

eerste ode

[eerste canon van theofanie - toon 2]

canon van de h. GreGorius - toon 5

irmos: Paard en berijder ...

� 10 Januari �
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canon van de h. theofaan - toon 8

irmos: Toen zij het water waren dooorgegaan  ...

derde ode

[eerste canon van theofanie]

canon van de h. GreGorius

irmos t.5:  Eens hebt Gij het gewicht der aarde ...

� Mineon Januari �
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canon van de h. theofaan

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

katavasia: irmos van de laatste ode:

kleine litanie

[KondaaK en iKos van het feest]

� Metten 10 Januari �
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KathisMa-zanGen van de h. Gregorius , toon 3

Eer...     van de H. Theofaan, toon 8:

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

vierde ode

[eerste canon van theofanie]

canon van de h. GreGorius

irmos t.5:  Vooruitziend  Uw goddelijk sterven ...

� Mineon Januari �
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canon van de h. theofaan

irmos t.8:  Gij zijt mij sterkte, o Heer  ...

viJfde ode

[eerste canon van theofanie]

canon van de h. GreGorius

irmos t.5:  Gij hult U in licht ...

� Metten 10 Januari �
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canon van de h. theofaan

irmos t.8:  Waarom hebt Gij mij verstoten  ...

zesde ode

[eerste canon van theofanie]

canon van de h. GreGorius

irmos t.5:  O Meester Christus, stil toch  ...

� Mineon Januari �
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canon van de h. theofaan

irmos t.8:  Wees mij genadig, o Heiland ...

katavasia: irmos van de laatste ode, toon 8: 

� Metten 10 Januari �
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KondaaK van de h. Gregorius, toon 1

(bijbehorend ikos niet vertaald)

ander KondaaK van de h. Gregorius, toon 2

iKos

� Mineon Januari �
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KondaaK van de H. Theofaan, toon 4:

iKos

synaxarion

� Metten 10 Januari �
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zevende ode

[eerste canon van theofanie]

canon van de h. GreGorius

irmos t.5:  De hoogverheven Heer onzer vaderen ...

canon van de h. theofaan

irmos t.8:  Toen God nederdaalde ...

� Mineon Januari �
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achtste ode

[eerste canon van theofanie]
canon van de h. GreGorius

irmos t.5:  Tot U Die het heelal geschapen hebt ...

canon van de h. theofaan

irmos t.8:  In zijn woede tegen de  ...

� Metten 10 Januari �
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Loven. zegenen ... katavasia: irmos van de laatstgelezen canon, t.8:

neGende ode
[eerste canon van theofanie]
canon van de h. GreGorius

irmos t.5:  Verheug u, Jesaja ...

canon van de h. theofaan

irmos t.8:  De hemel geraakte buiten zichzelve ...

� Mineon Januari �
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katavasia: irmos van de laatstgelezen canon, toon 8:

� Metten 10 Januari �
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exaPostilarion voor de h. Gregorius, t.’3a’ :

Eer... van de h. Theofaan: 

Nu en... van het feest :

Gelezen lofpsalmen en kleine doxologie

aPostichen van het nafeest, toon 2: 

De zee zag het en vluchtte, 

de Jordaan week achterwaarts.

Wat hebt gij, zee, dat gij wegvlucht, 

en gij, Jordaan, dat gij achterwaarts wijkt?

� Mineon Januari �
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Eer...  voor de h. Gregorius, toon 1

Nu en...  toon 1:

troParen van de h. Gregorius en Theofaan, toon 4 :

en van het feest:  Toen Gij gedoopt werd ...

� Metten 10 Januari �
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� Mineon Januari �

- 60 -



De gedachtenis van onze heilige vader Theodosius de Kinoviarch
in het klooster vieren wij hem met een klein(er) feest. 

Volgens het grieks mineon: vigilie met Metten-evangelie. 

***

vesPers

na ps. 103 zingen we Zalig de man ...

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren  voor de H. Theodosius, t.5:

- 61 -

� 11 Januari �
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2x



Eer  ...  van de H. Theodosius, toon 2:

Nu en...  van het feest:

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

lezingen:

� Mineon Januari �
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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. 

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.

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

D
e 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.

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

O
ok al sterft de rechtvaardige jong,

toch is hij in rust.

Want niet die ouderdom is eerwaardig welke vele dagen heeft 

of een groot aantal jaren telt;

maar wijsheid geldt als grijze haren bij mensen, 

en een onbevlekt leven wordt als hoge ouderdom gerekend.

Hij heeft aan God behaagd, 

en Deze beminde hem; 

en daar hij onder zondaars leefde, 

heeft God hem weggenomen. 

Ja, hij is vroegtijdig opgenomen, 

opdat zijn geest niet zou worden aangetast door het kwaad, 

noch zijn ziel te lijden zou hebben van bedrog. 

Want wat goed is, wordt vaak verduisterd door de verleiding van het kwaad, 

en de verlokking der lust ondermijnt ook de eenvoudige van hart.

In korte tijd is hij volmaakt geworden 

en zo heeft hij vele jaren vervuld.

Want zijn ziel behaagde aan God 

en daarom haastte Hij Zich hem uit dit boze leven weg te nemen.

De mensen hebben dit wel gezien, maar niet begrepen, 

noch ter harte genomen dat Gods genade en barmhartigheid 

bij Zijn heiligen verblijven, en dat Hij waakt over Zijn uitverkorenen. 

���
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aPostichen van het nafeest:

De zee zag het en vluchtte, 

de Jordaan week achterwaarts.

Wat hebt gij, zee, dat gij wegvlucht, 

en gij, Jordaan, dat gij achterwaarts wijkt?
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Eer ... van de H. Theodosius, toon 8

Nu en ...  van het nafeest:

troParen van de H. Theodosius:

en van het feest:  Toen Gij gedoopt werd ...
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Metten

KathisMata na de eerste psalmlezing

Eer ... Nu en ... herhalen

na de tweede psalmlezing

Eer ... Nu en ... herhalen

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  
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Hij heeft mijn voeten op de rots geplaatst, 
en mijn schreden gericht. (39,3b)

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)
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Hij heeft zijn boog gespannen in bitterheid (63.4b)

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

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

en zal leven tot het einde. (48,10a)

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 - van de h. Theodosius, t.3:

Eer ...   Nu en ...   van het nafeest, toon 3

volgens het grieks mineon: 

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

ProKiMen toon 4 ps.115

Alles wat adem heeft ... 

evanGelie Lk 6, 17-23    Lk § 24a  Te dien tijde bleef Jezus

staan op een vlakke plaats ... zie 24 Sept.  H. Silouan
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na PsalM 50   

Eer  ... van de Heilige Theodosius

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

en het ideomelon - toon 6 ‘ob’

Grote heiligenlitanie

canons de (tweede) canon van theofanie en voor de h. Theodosius;

katavasia: de irmen van de tweede canon van theofanie.

eerste ode

[tWeede canon van theofanie - toon 2]

canon voor de h. theodosius - toon 2
irmos: De gehele legermacht ... 
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katavasia van theofanie, toon 2:

derde ode

[tWeede canon van theofanie ]

canon voor de h. theodosius

irmos t.2 : Zoals een lelie is in bloei ... 
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katavasia van theofanie, toon 2:

[KondaaK en iKos van het feest]

KathisMa-zanG van de H. Theodosius, toon 8:
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vierde ode

[tWeede canon van theofanie ]

canon voor de h. theodosius

irmos t.2 : Gij zijt gekomen uit de Maagd... 

katavasia van theofanie, toon 2:
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viJfde ode

[tWeede canon van theofanie ]

canon voor de h. theodosius

irmos t.2 : Gij zijt de middelaar ... 

katavasia van theofanie, toon 2:

zesde ode

[tWeede canon van theofanie ]

canon voor de h. theodosius

irmos t.2 : Geheel en al omringd door de afgrond  ... 
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katavasia van theofanie, toon 2:

KondaaK H. Theodosius, toon 8

iKos
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synaxarion

zevende ode

[tWeede canon van theofanie ]

canon voor de h. theodosius

irmos t.2 : Hoog vlamde op het vuur op het boos bevel van de goddeloze ... 
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katavasia van theofanie, toon 2:

achtste ode

[tWeede canon van theofanie ]

canon voor de h. theodosius

irmos t.2 : Zoals de jongelingen gloeiden ... 
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Loven, zegenen ...  katavasia van theofanie, toon 2:

neGende ode

[tWeede canon van theofanie ]

canon voor de h. theodosius

irmos t.2 : De Zoon van de Voortbrenger zonder begin ... 
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katavasia van theofanie, toon 2:

exaPostilaria van de H. Theodosius:

Eer...  Nu en...  van het nafeest:

lofPsalMen 4 stichieren van van de H. Theodosius, toon 5:
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Eer ...   voor de H. Theodosius, toon 2:

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

Grote doxoloGie

troPaar van de H. Theodosius:
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in de GoddeliJKe liturGie
Typika en zaligsprekingen; uit de kanon van de derde en zesde ode.

ProKiMen toon 7 ps.115

aPostel § 176 ii Kor 4 : 6-15

roeders, God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou

schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft om ons

te verlichten met de kennis van de heerlijkheid van God voor het

aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarden

kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit

ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn

in twijfel, maar niet vertwijfeld; wij worden vervolgd, maar niet verlaten;

neergeworpen, maar niet te gronde gericht. Wij dragen altijd het sterven

van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in

ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven, worden voortdurend aan

de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus open-

baar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan wel de dood werkzaam in ons,

maar het leven in u. Omdat wij nu dezelfde Geest van het geloof hebben,

overeenkomstig wat geschreven staat: 

Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, 

geloven ook wij, en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat Hij

Die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en

samen met u voor Zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u,

opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging

van velen overvloedig wordt tot heerlijkheid van God.
���

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 Mt 11, 27-30;  (Mt § 43 ) De Heer zei tot zijn leer-
lingen: Alle dingen  ... zie do 4e week van Mt

coMMunie-vers

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.
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[De gedachtenis van de heilige martelares Tatiana]

Wij vieren de h. Sabbas, de eerste aartsbisschop van Servië.

***

vesPers

heer iK roeP ... 6 stichieren; 3 van het nafeest, toon 6 :

en 3 van de h. Sabbas toon 4
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ofwel: nl  :
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ofwel: engels  tone 4 - spec.mel.  -  As one valiant ... :

Eer ... Nu en ... van het feest, toon 5:
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aPostichen toon 6:

De zee zag het en vluchtte, 

de Jordaan week achterwaarts.

Wat hebt gij, zee, dat gij wegvlucht, 

en gij, Jordaan, dat gij achterwaarts wijkt?

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

� Mineon Januari �

- 90 -



troParen van de h. Sabbas, toon 3 :

en van het feest:  Toen Gij gedoopt werd ...

Metten

KathisMata na de eerste psalmlezing

Eer ... Nu en ... herhalen
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na de tweede psalmlezing

Eer ... Nu en ... herhalen

de canons de [eerste] canon van theofanie en 
van de h. Sabbas. niet vertaald; hier niet opgenomen. (off. 10 of zie het engels

mineon, twee camons voor St.Savva,vanaf p.234) ). 

na de derde ode [KondaaK en iKos van het feest]

KathisMa van de H. Sabbas, toon 4:

Eer ...  Nu en ... van het nafeest, t. 1
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na de zesde ode KondaaK van de h. Sabbas, toon 8

iKos Ikos is niet vertaald; evt uit het engels: 
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evt. KondaaK van de h. Tatiana, toon 4 :

synaxarion
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exaPostilarion voor de h. Sabbas, t.’3a’ :

en van het feest :

lofPsalMen voor de h. Sabbas; ofwel uit off.10 - toon  8:
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ofwel in het engels  - tone 8 spec. mel. O all-glorious wonder ...
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Eer...  Nu en...  van het feest, toon 8:

Gelezen kleine doxologie

aPostichen van het nafeest, toon 6: 

De zee zag het en vluchtte, 

de Jordaan week achterwaarts.
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Wat hebt gij, zee, dat gij wegvlucht, 

en gij, Jordaan, dat gij achterwaarts wijkt?

Eer...  Nu en...  toon 6:

troParen van de h. Sabbas, toon 3 :

en van het feest:  Toen Gij gedoopt werd ...
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[De gedachtenis van de heilige martelaren Hermylus en Stratonikus]
Wij vieren de gedachtenis van de h. bisschop Hilarius van Poitiers
(13/1) en de apostelgelijke Nina, verlichtster van Georgië(14/1).

***

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

en 3 voor de H. Nina :

� 13 Januari �
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Eer  ...  van de H. Hilarius, toon 8:

Nu en...  van het nafeest:

� Mineon Januari �

- 100 -

t.4 

t.4 



aPostichen van het nafeest:

De zee zag het en vluchtte, 

de Jordaan week achterwaarts.

Wat hebt gij, zee, dat gij wegvlucht, 

en gij, Jordaan, dat gij achterwaarts wijkt?

Eer ... van de H. Nina, toon 8

Nu en ...  van het nafeest:
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troParen van de H. Hilarius, toon 5:

van de H. Nina :

en van het feest:  Toen Gij gedoopt werd ...

H. Hilarius van Poitiers
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Metten

KathisMata na de eerste psalmlezing

Eer ... Nu en ... herhalen

na de tweede psalmlezing

Eer ... Nu en ... herhalen

canons de (tweede) canon van theofanie, voor de h. Hilarius en

voor de h. Nina.

eerste ode

[tWeede canon van theofanie - toon 2]

canon voor de h. hilarius

toon en irmen zijn onbekend
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canon voor de h. nina - toon 1

irmos: Of old the wonderworking Master ... 

derde ode

[tWeede canon van theofanie ]

canon voor de h. hilarius

� Mineon Januari �

- 104 -



canon voor de h. nina

irmos t.1 : O Benefactor, hear the chanting ... 

katavasia 

[KondaaK en iKos van het feest]
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KathisMa-zanG van de H. Hilarius, toon 1:

Eer ... van de H. Nina, tone 2:

Nu en ... van het nafeest, toon 4 

vierde ode

[tWeede canon van theofanie ]

canon voor de h. hilarius

� Mineon Januari �

- 106 -



canon voor de h. nina

irmos t.1 : Of old the prophet Abbakum ... 

viJfde ode

[tWeede canon van theofanie ]
canon voor de h. hilarius
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canon voor de h. nina

irmos t.1 : O Christ, our purification ... 

zesde ode

[tWeede canon van theofanie ]

canon voor de h. hilarius
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canon voor de h. nina

irmos t.1 : Jonah being in the depths of the sea ... 

katavasia:
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KondaaK H. Hilarius, toon 7

iKos H. Hilarius, toon 7

KondaaK H. Nina, tone 2

iKos H. Nina, tone 2
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synaxarion

zevende ode

[tWeede canon van theofanie ]

canon voor de h. hilarius
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canon voor de h. nina

irmos t.1 : The children carptured ... 

achtste ode

[tWeede canon van theofanie ]

canon voor de h. hilarius
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canon voor de h. nina

irmos t.1 : The children of old ... 

Loven, zegenen ...  katavasia 

neGende ode

[tWeede canon van theofanie ]

canon voor de h. hilarius
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canon voor de h. nina

irmos t.1 : For us to cherish ... 

katavasia

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

Eer...  Nu en...  van het nafeest:
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lofPsalMen 6 stichieren; 3 van de h. Hilarius, toon 5:

en 3 van de H. Nina, tone 1:

Eer ...   Nu en ...   van het feest, toon 1:
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als de abdis wil: 

Grote doxoloGie; en troPaar voor de H. Hilarius, toon 5:

[anders: gelezen kleine doxologie en aPostichen van het nafeest:] 

De zee zag het en vluchtte, 

de Jordaan week achterwaarts.

Wat hebt gij, zee, dat gij wegvlucht, 
en gij, Jordaan, dat gij achterwaarts wijkt?
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Eer ...   Nu en ...   van het nafeest, toon 8:

troParen van de H. Hilarius,

zie hiernaast, en ook:  van de H. Nina  : 

en van het feest:  Toen Gij gedoopt werd ...
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in de GoddeliJKe liturGie
Typika en Zaligsprekingen

ProKiMen toon 7 ps 115

Wat zal ik de Heer teruggeven voor alles wat Hij mij geschonken heeft?

aPostellezinG § 335 Hebr 13 : 17-21

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

roeders, gehoorzaam uw leiders en wees hun onderdanig, want zij

waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen,

opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat

heeft immers voor u geen nut. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij

een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wande-

len. En ik roep u er te meer toe op dit te doen, opdat ik des te eerder aan

u zal worden teruggegeven. De God nu van de vrede, Die de grote

Herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft

teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u

toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in

Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.  
���

alleluJa - toon 1 ps. 131

Dat Uw priesters gerechtigheid aandoen; dat Uw heiligen jubelen.

Want de Heer heeft Sion uitverkoren, Hij heeft haar gekozen tot

woning voor Zichzelf.

evanGelie Lk § 24a Lk 6 : 17-23a

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

coMMunievers

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn; 

hij zal geen slechte tijding vrezen. Alleluja.

� Mineon Januari �
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teruGGave van het feest van theofanie

Alles van het feest, behalve de lezingen, litie en polyeleos. 

[In de Goddelijke Liturgie: Trisagion. Prokimen en Alleluja van het

feest, maar de lezingen van de dag.]

Als 14 januari op zondag valt, dan wordt de dienst gecombineerd met

die van de opstanding. 

Maar als het valt op de zondag van de Tollenaar en de Farizeeër, 

dan wordt de teruggave van Theofanie verplaatst naar zaterdag de 13e
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