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tyPiKon 20 noveMber

Indien deze dag op een zondag valt, zingen we de dienst als volgt:

In de Zaterdag-vespers:

Zalig de man; Heer ik roep: 10 stich.: 6 van de opstanding; 4 van het

voorfeest; Eer ... t.4 Heden wordt de God-omvattende tempel ...; 

Nu en ... dogmatikon van de lopende toon. 

Intocht, Vreugdevol licht, prokimen.

Apostichen van de opstanding ;

Eer... Nu en ... t.4 Komt alle gelovigen...

Troparen: Opstanding en van het voorfeest: t.4 Reeds vieren wij...

In het MesonytIkon:

na ps. 50 de Drieëenheidscanon en Triadika: Waarlijk het is waardig

... Na het Trisagion tropaar van het voorfeest. 

In de Metten:

Bij God is Heer.. 2x het tropaar van de opstanding en een keer van

het voorfeest. 

Dan de psalmlezingen en ‘de onbevlekte’ (=ps.118) . De kathisma-

zangen van de opstanding, maar i.p.v. de theotoken: die van het voor-

feest.  

Evlogitaria, Hypakoi, Anabathmi van de toon en Prokimen. 

Canons: van de opstanding en van het voorfeest. Katavasia: Mijn

mond ... (de versie van Tempelgang)

Na de derde ode: [kondaak en ikos van de opstanding]

kathisma een keer: van het voorfeest.

Na de zesde: [kondaak en ikos van het voorfeest]. 

Exapostilarion: opstanding en van het voorfeest.

Lofpsalmen: 4 van de opstanding,en 4 van het voorfeest(zie aposti-

chen); Eer... van het opstandingsevangelie. Nu en ... Hooggeprezen

zijt gij .. Grote doxologie en het daaropvolgend opstandingstropaar. 

In de goddelIjke lIturgIe: 

typika en zaligsprekingen, met 4 verzen van de toon en 4 verzen uit

de zesde ode van de voorfeest-canon;  bij de intocht: tropaar van de

opstanding,  van het voorfeest, van de heilige van de kerk en het kon-

daak van het voorfeest: [=niet vertaald?! Eufrosunhß shmeron ;
vdr. A. heeft de slavische: Reeds nu schenkt Anna de vreugde ..]

apostel en evangelie van de zondag. Waarlijk het is waardig ..

Commuievers: Looft de Heer vanuit de hemelen; Wij hebben het ware

Licht .. en de wegzending.



Voorfeest van Tempelgang van de Alheilige Moeder Gods; 

de gedachtenis van de H.Gregorius de Dekapoliet; 

en de H. Proklus, aartsbisschop van Konstantinopel. [off. 12 resp. 10]

***

vesPers

heer iK roeP ...  we zingen 6 stichieren, 3 van het voorfeest :

en 3 van de H. Gregorius :
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Eer ... Nu en ... van het voorfeest 

aPostichen van de H. Proklus

� Mineon noveMber �

- 6 -



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

troParen van de heiligen:

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

� vesPers 20 noveMber �
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t. 4 



Metten

KathisMata na de eerste psalmlezing, van het voorfeest

na de tweede psalmlezing,  van het voorfeest

de canons

de canon van het voorfeest, en van de beide heiligen. Canons van de

heiligen zijn niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  off. 12 en/of 10.

1e ode

canon van het voorfeest van teMPelGanG - toon 4  

� Mineon noveMber �
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3e ode -  canon van het voorfeest

� Metten 20 noveMber �
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Katavasia:  irmos van de laatstgelezen canon 

KathisMa van de H. Gregorius:

Eer ...  van de H. Proklus

Nu en ...  van het voorfeest

4e ode -  canon van het voorfeest

� Mineon noveMber �
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Proklus



Het scheppende, goddelijke Woord heeft allleen u gevonden als de 
vlekkeloos-Reine, en heeft woning genomen in uw schoot om onze

5e ode -  canon van het voorfeest

� Metten 20 noveMber �
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6e ode -  canon van het voorfeest

de goddelijke Liefde.

Katavasia:  irmos van de laatstgelezen canon en kleine Litanie

KondaaK van het voorfeest

t.4 _ Van blijdschap vervuld,  * roept heden de gehele wereld bij het

roemrijke feest van de Moeder Gods:  **  zij is de hemelse tent. _

� Mineon noveMber �
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iKos van het voorfeest  

7e ode -  canon van het voorfeest

� Metten 20 noveMber �
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8e ode -  canon van het voorfeest

� Mineon noveMber �
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Loven, zegenen en aanbidden wij ....   

Katavasia:  irmos van de laatstgelezen canon

9e ode -  canon van het voorfeest

Katavasia:  irmos van de laatstgelezen canon

� Metten 20 noveMber �
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exaPostilaria van de H. Gregorius:

Eer ... van de H. Proklus:

Nu en ...  van het voorfeest:

Gelezen lofpsalmen en kleine doxologie

aPostichen van het voorfeest

� Mineon noveMber �
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Eer ... Nu en ...  van het voorfeest:

� Metten 20 noveMber �
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troParen van de heiligen:

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

� Mineon noveMber �
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tyPiKon

Het typikon geeft twee gebruiken / mogelijkheden om het feest te vie-

ren, wanneer het feest op zondag valt 

a.  (‘sober’ wat betreft het feest)

In de Zaterdag-vespers:

Zalig de man; Heer ik roep: 10 stich.: 6 van de opstanding; 4 van het

feest; Eer ... van het feest; Nu en ... dogmatikon van de lopende toon. 

Intocht, Vreugdevol licht, prokimen. Apostichen van de opstanding ;

Eer... Nu en ... van het feest; Troparen: Opstanding en van het feest.

In het MesonytIkon:

na ps. 50 de Drieëenheidscanon en Triadika: Waarlijk het is waardig

... Na het Trisagion tropaar van het feest. 

In de Metten:

Bij God is Heer.. 2x het tropaar van de opstanding en een keer van het

feest.  Dan de psalmlezingen en ‘de onbevlekte’ (=ps.118). De kathis-

mazangen van de opstanding, maar i.p.v. de theotoken: die van het

feest.  Evlogitaria, Hypakoi, Anabathmi van de toon en Prokimen.

[Opstandingsevangelie]

Canons: van de opstanding en de twee van het feest. Katavasia:

Christus wordt geboren ... Na de derde ode: kathisma  van het feest.

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

Exapostilarion: opstanding en van het feest. Lofpsalmen: 4 van de

opstanding,en 4 van het feest; Eer... van het opstandingsevangelie. Nu

en ... Hooggeprezen zijt gij .. Grote doxologie en het daaropvolgend

opstandingstropaar. 

In de goddelIjke lIturgIe: 

typika en zaligsprekingen, met 4 verzen van de toon en 4 verzen uit de

zesde ode van de feest-canon;  bij de intocht: tropaar van de  opstan-

ding,  van het feest, van de heilige van de kerk en het kondaak van het

feest: De Alreine Tempel ... apostel en evangelie van de zondag.

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

hemelen; Wij hebben het ware Licht .. en de wegzending.
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B. (meer uitgebreid, wat betreft het feest)

In de Zaterdag-vespers:

Zalig de man; Heer ik roep: 10 stich.: 4 van de opstanding; 6 van het

feest; Eer ...Nu en ... van het feest Intocht, Vreugdevol licht, prokimen,

lezingen. Apostichen van de opstanding ; Eer... Nu en ... van het feest

Troparen: Opstanding en twee keer van het feest.

In het MesonytIkon:

na ps. 50 de Drieëenheidscanon, litiestichieren en Triadika: Waarlijk

het is waardig ... Na het Trisagion tropaar van het feest. 

In de Metten:

Bij God is Heer.. het tropaar van de opstanding en twee keer van het

feest. Dan de psalmlezingen en polyeleos. De kathismazangen

na de eerste: twee van de opstanding en van het feest: De lichaams-

vrucht... na de tweede: twee van de opstanding en van het feest:

Voordat gij... na de polyeleos: twee van het feest, kleine litanie en

Hypakoi. Anabathmi van de toon; prokimen van het feest; Alles wat

adem ... Evangelie van het feest: Toen stond Maria op .... Het: Nu wij

Christus’ opstanding ...; ps. 50. Eer ... Heden komt de tempel ... Nu en :

nogmaals; Ontferm U ...  en het slotlied, ideomelon: Heden wordt de

God-omvattende tempel ... Canons: van de opstanding en twee van het

feest. Katavasia: Christus wordt geboren ... Na de derde ode: kondaak

en ikos van de opstanding en dan  twee keer het kathisma-zang van het

feest. Na de zesde: kondaak en ikos van het feest. We zingen de 9e ode

van de twee feestcanons met hun megalyanaria en het katavasia: Verhef

haar mijn ziel ...  Vreemd, onvatbaar mysterie ... Exapostilarion:

opstanding en van het feest twee keer. Lofpsalmen: 4 van de opstan-

ding,en 4 van het feest; Eer...  Heden wordt de onbevlekte ... Nu en ...

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

dingstropaar. 

In de goddelIjke lIturgIe: 

antifonen, met : Die is opgestaan uit de doden ...;  bij de intocht: tro-

paar van de  opstanding,  van het feest, van de heilige van de kerk en

het kondaak: De Alreine Tempel ... apostel en evangelie van het feest.

i.p.v. Waarlijk het is waardig .. : Engelen, die de komst ... De levende

ark  ... Commuievers: Ik zal de kelk  ... ; Wij hebben het ware Licht ..

en de wegzending.

� Mineon noveMber �
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Kleine vesPers

heer iK roeP ... we laten vier verzen over en zingen de stichieren:

- 21 -
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de teMPelGanG van de alheiliGe Moeder Gods

2x

Eer ... Nu en ...



aPostichen

Eer ... Nu en ...  

troPaar van het feest / griekse melodie zie p. 29

� Mineon noveMber �
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Grote vesPers

Na ps. 103 zingen we  Zalig de man ... , de eerste stase; 

heer iK roeP ...  we laten 6 verzen over en zingen de volgende

stichieren :

en in toon 4:

- 23 -
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Intocht ; Vreugdevol  Licht ...; Prokimen van de dag, en de volgende

lezingen:

� Mineon noveMber �
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Eer ... Nu en ...



I LezIng uIt exodus (40, 1-5; 9-10; 6; 34-35)

***

II LezIng uIt het Boek der konIngen (7:51; 8:1,3-4,5,6-7,9-11)

� Grote vesPers 21 noveMber �
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***

III   LezIng uIt de ProfetIe van ezechIëL (43: 27-44:4

Zo spreekt de Heer: op de achtste dag na de inwijding van het

Altaar, wanneer de dagen der reiniging en verzoening voltooid

zijn, en op de volgende dagen, zullen de priesters op het Altaar uw

brandoffers en uw vredeoffers bereiden; en Ik zal u aanvaarden, zegt

de Heer. Toen bracht Hij mij terug naar de buitenste poort van het

heiligdom, die uitziet naar het Oosten; deze was gesloten. Toen zei

de Heer tot mij: Deze poort zal gesloten blijven; zij zal niet geopend

worden en geen man zal daardoor binnentreden; want de Heer, de

God van Israël, is daardoor binnengetreden, en daarom zal zij geslo-

ten blijven. En de vorst, omdat hij de vorst is, mag in de voorhal bin-

nentreden om daar neder te zitten en brood te eten voor het aange-

zicht des Heren. Maar langs dezelfde ingang waar hij naar binnen is

gegaan, moet hij ook weer naar buiten treden. Daarop bracht Hij mij

naar de Noord poort aan de voorzijde van het Huis des Heren; ik zag

toe en zie, de heerlijkheid des Heren vervulde het Huis des Heren.

***

litie

� Mineon noveMber �
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Voorbeden  van de Litie in de narthex; en we gaan de kerk weer binnen

terwijl we zingen:

� Grote vesPers 21 noveMber �
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aPostichen

� Mineon noveMber �
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� Grote vesPers 21 noveMber �
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Metten

KathisMa na de eerste psalmlezing:       

Eer ... Nu en ...   herhalen

na de tweede psalmlezing:        

Eer ... Nu en ...   herhalen

Polyeleos - “dienaren des heren - alleluja”

Prijslied (slavisch gebruik)   

� Mineon noveMber �
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en uitgelezen psalmverzen  -  “Op Zijn heilige berg - Alleluja”

Groot is de Heer en alle lof waardig; ps. 47,2

in de stad van onze God, op Zijn heilige berg.  

Onder toejuiching van  heel de wereld. ps. 47,3a

Over u zijn roemrijke dingen gezegd: ps. 86,2

gij zijt de Stad van God,

de stad van de grote koning. ps.47,3b

God doet Zich kennen in haar gebouwen,   ps. 47,4

wanneer Hij deze beschermt. 

Zoals  wij het gehoord hadden, ps. 47,9

zo hebben wij het ook gezien 

in de stad van de Heer der krachten, in de stad van onze God.

God heeft haar gegrondvest voor eeuwig. ps. 47,9

De Allerhoogste heiligt Zijn woontent ps. 45,5

Heiligheid en pracht zijn in Zijn heiligdom.      ps. 95,6b

Dit is de Poort des Heren; ps. 117,20

slechts gerechten zullen er binnengaan. 

Uw tempel is heilig, wonderbaar in gerechtigheid.   ps. 64,5c

Uw Huis, Heer, past heiligheid tot in lengte van dagen. ps. 92,5

Koningsdochters in uw heerlijkheid. ps. 44,10

De koningin staat aan Uw rechterzijde ps. 44,10

Met een gewaad van goudbrokaat getooid. ps. 44,10

Luister, dochter, zie en neig uw oor; ps. 44,11

vergeeet uw volk en het huis van uw vader. 

� Metten 21 noveMber �
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Want de koning heeft uw schoonheid begeerd. ps. 44,12

De rijksten van het volk ps. 44,13b

zullen de gunst van uw aangezicht  zoeken 

De volle heerlijheid van die koningsdochter is van binnen.  ps. 44,14

Al is zij bekleed met gouden franje en kleurig gewaad.       ps. 44,14

De maagden uit haar gevolg ps. 44,15

worden bij de koning gebracht.

Haar gezellinnen worden tot u geleid. ps. 44,15

Zij worden gebracht met vreugde en jubel. ps. 44,16

Zij worden geleid in de tempel des konings. ps. 44,16

God, wij verwachten uw barmhartigheid  ps. 47,10

in het midden van Uw volk.

Zij zullen uw naam gedenken ps. 44,18

van geslacht tot geslacht.

Daarom zullen de volken U belijden in eeuwigheid, ps. 44,18

en in de eeuwen der eeuwen

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 (3x) en kleine litanie

� Mineon noveMber �
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KathisMa-zanG na de polyeleos

Eer ... Nu en ...   herhalen

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

ProKiMen toon 4

  _ Luister, dochter, zie en neig uw oor;  * vergeet uw volk en het huis van

uw vader, want de koning heeft   uw schoonheid   begeerd. _

Een goed woord welt op uit mijn hart, 

ik wijd mijn  werk aan de koning

Alles wat adem heeft ... 

evanGelie Lk 1 : 39-49,56    Lk § 4

In die dagen stond Maria op en spoedde zich ...

na PsalM 50   vertaling nakijken!  (toon 2)

t.6 - ob_ Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.  *  Heden komt

de geestelijke Tempel van de Grote Ko - ning  *  wonen in de Tempel,

om de goddelijke woning te berei -  - den. **    Volkeren verheugt

u._

� Metten 21 noveMber �
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en het ideomelon, in toon 4:

Grote heiligenlitanie

de canons

1e ode

eerste canon van het feest van teMPelGanG - toon 4  

� Mineon noveMber �
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tweede canon van het feest van teMPelGanG - toon 1  

irmos: Laat ons een overwinningslied ...

� Metten 21 noveMber �
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Katavasia van Kerst -  de priester zet in (niet te hoog!)

3e ode -  eerste canon

tweede canon

irmos t. 1  Laat mijn hart gevestigd zijn ...

� Mineon noveMber �
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Katavasia van Kerst

Kleine litanie

� Metten 21 noveMber �
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KathisMa-zanG

Eer ... Nu en ...   herhalen

4e ode -  eerste canon

� Mineon noveMber �
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tweede canon

irmos t. 1  Profeet Habakuk, ge hebt voortuitgezien ...

� Metten 21 noveMber �
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Katavasia van Kerst

5e ode -  eerste canon

� Mineon noveMber �
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tweede canon

irmos t. 1  Christus onze Heer en onze God, ...

Katavasia van Kerst

� Metten 21 noveMber �
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6e ode -  eerste canon

tweede canon

irmos t. 1  Met de profeet Jona ...

� Mineon noveMber �

- 42 -



Katavasia van Kerst

� Metten 21 noveMber �
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KondaaK

iKos



synaxarion oP de 21ste
noveMber vieren wij de

[N.B. griekse tekst stichen synaxarion zijn anders / niet vertaald]

7e ode -  eerste canon

� Mineon noveMber �
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tweede canon

irmos t. 1  De gloeiende vuuroven ...

Katavasia van Kerst

� Metten 21 noveMber �
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8e ode -  eerste canon

� Mineon noveMber �
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tweede canon

irmos t. 1 Hem voor Wie de scharen der engelen ...

� Metten 21 noveMber �
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Loven, zegenen ...

Katavasia van Kerst

geen magnificat, maar gezongen 9e ode :

9e ode -  eerste canon

� Mineon noveMber �
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megalynarion

irmos t.4 



� Metten 21 noveMber �
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refrein

refrein

refrein

tropaar

tropaar



� Mineon noveMber �

refrein

refrein

tropaar

tropaar

tropaar
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tweede canon - toon 1

� Metten 21 noveMber �
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tropaar

refrein

megalynarion

irmos  t.1

refrein

tropaar



� Mineon noveMber �
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tropaar

tropaar

tropaar

refrein

refrein

refrein



� Metten 21 noveMber �
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refrein

refrein

refrein

tropaar

tropaar

tropaar



Katavasia van Kerst

exaPostilarion

� Mineon noveMber �

- 54 -

3x

refrein

theotokion



lofPsalMen

we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren:

� Metten 21 noveMber �
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Eer ...  Nu en... 



Grote doxoloGie

� Mineon noveMber �
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troPaar toon 4 
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in de GoddelijKe liturGie

eerste antifoon

(Psalm 21)

grieks refrein:

Over U zijn roemrijke dingen gezegd:  *  Gij zijt de stad van God. 

refrein

God doet Zich kennen in haar gebouwen,  *wanneer Hij deze beschermt. 

refrein

Zoals wij het gehoord hadden, zo hebben wij het ook gezien,*  

in de stad van de Heer der Krachten.

refrein

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

slot-refrein

� 21 noveMber �
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tweede antifoon (Psalm )

_ De Aller - hoogste *  heiligt zijn woonplaats.

grieks
refrein:

Heiligheid en pracht  *  zijn in zijn Heiligdom. 

refrein

Dit is de poort des Heren  *  slechts gerechten zullen er binnengaan. 

refrein

Uw  Tempel is heilig;  *  wonderbaar in rechtvaardigheid.  _

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 ...

� Mineon noveMber �
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derde antifoon (Psalm ?)

_ De rijksten van het volk,*  zullen de gunst van Uw aangezicht zoeken.  

tropaar, toon 4:

De volle heerlijkheid van de koningsdochter is van binnen,  * 

al is zij bekleed met gouden franje en kleurig gewaad.

tropaar

De maagden uit haar gevolg worden bij de koning gebracht,  *  

met vreugde en jubel worden zij geleid in de Tempel des Konings.

tropaar

� GoddelijKe liturGie 21 noveMber �

- 59 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������!���������!�������"������������������

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

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

"��������������"������� ��������������������#����

�������
�������!������

�����������!��������������#���������������������������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������!���������!�������"������������������

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

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

"��������������"������� ��������������������#����

�������
�������!������

�����������!��������������#���������������������������� ���

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

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



intocht

vers: Komt laat ons aanbidden en nedervallen voor Christus.

refrein: zoon  van  god,  die wonderbaar zijt in uw hei -  -  ligen,   

red   ons  die  tot  u zingen,  allelu -ia.

grieks
refrein:

tropaar  _ heden is het voorspel ...

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

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

kondaak, toon 4

� Mineon noveMber �
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ProKiMen toon 3

Want Hij heeft neergezien op de geringheid van Zijn dienst

maagd; zie: van nu af zullen alle geslachten mij zaligprijzen. 

aPostellezinG hebr. 9 : 1-7  (pericoop 320)

Broeders, het eerste verbond had voorschriften ...

alleluja toon  2 

Luister, dochter, zie en neig uw oor,
vergeet uw volk en het huis van uw vader. 

De rijksten van het volk zullen de gunst van uw aange-
zicht zoeken.

� GoddelijKe liturGie 21 noveMber �
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evanGelie lukas 10 : 38-42; 11: 27-28   (lk § 54 )

te dien tijde kwam Jezus in een zeker dorp en een vrouw, met name

Martha .. 

in Plaats van ‘waarlijK het is waardiG ..’ 
1e keervers en de irmos van de 9e ode van de Canon 

coMMunievers

Ik zal de Kelk des Heils nemen en de Naam des Heren aanroepen.

Alleluja (3x). 

� Mineon noveMber �
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refrein

irmos



Nafeest van Tempelgang; de gedachtenis van de Heilige Apostel Filemon

en met hem  Apfia, Archippa en Onesimus; 

en de heilige martelares Cecilia en die met haar waren
(het off. van de apostelen is niet vertaald; het off. volgt niet het grieks mineon, het is

aangepast: er is gebruik gemaakt van het off. van de H. Cecelia, vert.van Heg.Thomas.)

***

vesPers

geen kathisma;

heer iK roeP ... drie stichieren, van het nafeest :

� 22 noveMber �

- 63 -en 3 stichieren van de H. Cecilia, t.4



en 3 stichieren van de H. martelares Cecilia, t.4

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

� Mineon noveMber �
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aPostichen van het nafeest 

� vesPers 22 noveMber �

- 65 -

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



troParen van de H. Cecilia, toon 4

t.4 _  Uw lam, o Jezus, roept met luide stem:  *  Naar U, mijn Bruidegom,

verlang ik.  *  Op zoek naar U ga ik de lijdensweg;  *  met U laat ik mij

kruisigen,  *  en word ik begraven in Uw doop;  *  Ik lijd om U, om met

U te heersen;  *  Ik sterf om U , om in U te leven; *   Neem mij aan als

een onbevlekte gave,  *  met liefde geslachtofferd voor U. * Door haar

gebeden, o Medelijdende,  **  red onze zie - len.

Eer ...  Nu en ... van het feest:

en de wegzending

Metten

troParen van het feest, Eer ... van de Heilige, Nu en ... van het

feest; zie Vespers

KathisMata na de eerste psalmlezing, van het nafeest

Eer ... Nu en ... herhalen

� Mineon noveMber �
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na de tweede psalmlezing, van het nafeest  

Eer ... Nu en ...  herhalen

de canons

de eerste canon van het feest, van de apostelen (niet opgenomen) en

van de heilige martelares Cecilia

eerste ode

de eerste canon van teMPelGanG - toon 4

� Metten 22 noveMber �
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canon voor de h. cecilia- toon 1

toon 1  Irmos Christus wordt geboren, looft Hem ...

derde ode van de tempelgang

� Mineon noveMber �
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van de h. cecilia

KondaaK van het feest:

� Metten 22 noveMber �

- 69 -

irmos  -    t.1



iKos van het feest:

KathisMa-zanG van de H. Cecilia, toon 1:

Eer... Nu en ...  van het feest:

vierde ode van de tempelgang

� Mineon noveMber �
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t. 4



van de h. cecilia

toon 1  Irmos Uit Jesse’s wortel  ... 

� Metten 22 noveMber �
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vijfde ode van de tempelgang

van de h. cecilia

toon 1  Irmos God des vredes  ... 

� Mineon noveMber �
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zesde ode van de tempelgang

van de h. cecilia

� Metten 22 noveMber �
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KondaaK

iKos (niet vertaald/ uit alg mineon, officie 20:)

� Mineon noveMber �
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irmos   t.1



synaxarion

zevende ode van de tempelgang

� Metten 22 noveMber �
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van de h. cecilia
toon 1  Irmos De Godvrezende jongelingen  ...

achtste ode van de tempelgang

� Mineon noveMber �
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van de h. cecilia

� Metten 22 noveMber �
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Loven, zegenen ...    irmos   t.1 

neGende ode van de tempelgang

Alreine Moeder Gods,  *  hoe stralend is de schoonheid van uw

ziel!   *  Want vanuit de hemel  *  zijt gij geheel en al vervuld

met goddelijke genade.   *  Verlicht met een eeuwig licht hen

die vol blijdschap tot u roepen:  **  Gij zijt waarlijk boven allen

verheven, alreine Maagd. 

Geen mensenwoorden  *  kunnen weergeven welke wonderen

aan u geschied zijn, alreine Moeder Gods. *  Wij zien immers in

u een lichaam   *  dat nooit door enige vlek van zonde is aan-

getast.  *  Daarom roepen wij tot u vol dankbaarheid: ** Gij zijt

waarlijk boven allen verheven, alreine Maagd. 

Op wonderbare wijze  * zijt gij in de Wet voorafgebeeld:  *  als

de Tabernakel, als het Mannavat,  *  als de Ark des Verbonds,  *

als de voorhang in de Tempel die nooit verwoest kan worden,  *

als de Poort waardoor alleen God mag binnentreden.  *   En zo

leert ook de Wet ons om te roepen:  **  Gij zijt waarlijk boven

allen verheven, alreine Maagd. 

� Mineon noveMber �
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Reeds David heeft u in hymnen bezongen,  *  hij noemde u de

dochter des Konings,  *  want hij zag u staan aan de rechterhand

van God,  *  met een veelkleurig gewaad van deugden gesierd.

*  Daarom riep hij profeterend uit:  **  Gij zijt waarlijk boven

allen verheven, alreine Maagd. 

Salomo zag vooruit  *  hoe gij ontvangen zoudt worden door

Goden;   *  hij sprak op geheimvolle wijze over u  *  en noem-

de u de poort van de Koning  *  en de levende, verzegelde Bron

*  waaruit het heldere water zou komen over ons die roepen in

geloof:  **   Gij zijt waarlijk boven allen verheven, alreine

Maagd. 

Moeder Gods, schenk aan mijn ziel de kalme vrede van uw

genadegaven.  *   Want gij zijt een bron des levens voor hen die

u vereren.  *  Sta ons bij, bescherm en  bewaar   ons,  *  zodat

wij tot u mogen roepen:  **   Gij zijt waarlijk boven allen ver-

heven, alreine Maagd. 

van de h. cecilia

en tot slot het irmos in toon 1:

� Metten 22 noveMber �
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exaPostilaria van de H. Cecilia

Gelezen lofpsalmen  en gelezen doxologie 

aPostichen van het nafeest:

� Mineon noveMber �
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Eer...  Nu en... feest 



Eer...  Nu en...

troParen van de H. Cecilia

Eer...  Nu en...   van het feest

� Metten 22 noveMber �
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� Mineon noveMber �
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De gedachtenis van de H. Bisschop Amfilochios van Ikonium en

Gregorius van Agrigentum (Sicilië). 
het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van het alg. min. o.ff. 11; 

dit officie is aangepast(meer geput uit feest, minder van de bisschoppen)
.

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren, drie van het nafeest:

drie van de bisschoppen:

� 23 noveMber �
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Eer ... Nu en ... nafeest

aPostichen van het nafeest 

� Mineon noveMber �
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Eer ...  Nu en ... van het nafeest

� vesPers 23 noveMber �
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troParen van de H. Bisschoppen

Eer ... Nu en ...   van het feest

Metten

troParen van het feest, Eer ... God onzer..., Nu en ... van het feest;

zie Vespers

KathisMata na de eerste psalmlezing, van het nafeest:

Eer ... Nu en ...   herhalen

� Mineon noveMber �
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na de tweede psalmlezing, van het nafeest:

Eer ... Nu en ...   herhalen

de canons de tweede canon van het feest van tempelgang en

van elk van de heilige bisschoppen, hier niet opgenomen, zie bijv. off.11.

eerste ode

canon van teMPelGanG - toon 1

� Metten 23 noveMber �
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[canons van de bisschoPPen] 

derde ode

canon van teMPelGanG

� Mineon noveMber �
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[canon van de bisschoPPen] 

katavasia: irmos van de laatstgelezen canon en kleine litanie

� Metten 23 noveMber �
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KondaaK van de H. Amphilochius; toon 8

KathisMa van de H. Bisschoppen:

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

� Mineon noveMber �
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vierde ode

canon van teMPelGanG

� Metten 23 noveMber �
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[canon van de bisschoPPen] 

� Mineon noveMber �
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vijfde ode

canon van teMPelGanG

[canon van de bisschoPPen] 

� Metten 23 noveMber �
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zesde ode

canon van teMPelGanG

� Mineon noveMber �
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[canon van de bisschoPPen] 

katavasia: irmos van de laatstgelezen canon en kleine litanie

KondaaK van de H. Gregorius

iKos (niet vertaald/ uit alg mineon, officie 11:)

� Metten 23 noveMber �
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zevende ode

canon van teMPelGanG

� Mineon noveMber �
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[canon van de bisschoPPen] 

achtste ode

canon van teMPelGanG

� Metten 23 noveMber �
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[canon van de bisschoPPen] 

Loven, zegenen ...

katavasia: irmos van de laatstgelezen canon en magnificat

negende ode

canon van teMPelGanG

De gerechte Joachim en Anna droegen vrucht  volgens de belofte:

*  Maria, het Kind van God.  *  Toen zij een meisje gewor - den

was,  *  werd zij als welriekende wierook opgedragen in de heili-

ge Tem - pel,  *  opdat zij, die zelf de Alheilige is,   **  zou wonen

in een heilige plaats.  

Laat ons zingen voor het men  -  selijk kind,   *  dat boven de kracht

der natuur Moeder zou worden van God.  *  Heden wordt zij opge-

dragen aan de Heer in de Tem  -  pel der Wet,  *  als een welrie-

kende geur:  **  de geestelijke vrucht van haar gerechte ouders. 

Gelovigen, richt tot de Moeder   Gods *  de groet van de Engel en

roept tot haar:  *  Verheug u, allerschoonste Bruid;  *  verheug u,

lichtende wolk:   *  uit u is de Heer opgestraald   over ons  *  die

gezeten waren in het duister der onwetendheid.  **   Verheug   u,

hoop   van het heelal.  

Heel de schepping neemt deel aan de groet van de Engel Gabriël *

en richt zich met zangen tot de Moeder Gods:  *  Verheug u, onbe-

vlekte Moeder Gods.  *  Door u zijn wij vrijgekocht van de oude

vloek   **  en hebben wij deel gekregen aan de onbederflijkheid. 

Gij Heilige boven alle Heiligen,  *  reine Moeder Gods Maria,  *

bevrijd ons uit de hinderlagen van de vijand en uit alle ketterij en

nood.  *  Bid voor onze verlossing,  **  nu wij uw heilige ikoon

vereren.

� Mineon noveMber �
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Gij zijt groter dan de Cherubijnen  *  en verhevener dan de

Serafijnen,  *  want gij zijt meer omvattend dan de hemelen, alhei-

lige  Maagd,  *  daar gij immers in uw schoot onze God hebt

omvat,  *  Die door niets omvat kan worden;  *  en op onzegbare

wijze hebt gij Hem in het vlees gebaard.  **   Bid tot Hem om ons

te helpen. 

[canon van de bisschoPPen] 

katavasia: irmos van de laatstgelezen canon en kleine litanie

exaPostilarion van de H. Bisschoppen

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

Gelezen lofpsalmen  

Gelezen doxologie 

aPostichen van het nafeest:

� Metten 23 noveMber �
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� Mineon noveMber �
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troParen van de H. Bisschoppen

Eer ...  Nu en ... van het feest

� Metten 23 noveMber �
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� Mineon noveMber �
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De gedachtenis van de H. Clemens van Rome en Petrus van Alexandrië
het officie van Clemens is vertaald; voor de H. Petrus is gebruik gemaakt van off.16

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren, 3 van de H. Clemens, t.2:

3 stichieren van de H. Petrus:

� 24 noveMber �

- 103 -



Eer ... van de H. Clemens, toon 6:

Nu en ... van het feest:

� Mineon noveMber �
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aPostichen van het nafeest:

Eer ... van de H. Petrus:

� vesPers 24 noveMber �
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Nu en ...  van het feest:

troParen van de H. Bisschoppen:

Eer ... Nu en ...  van het feest:

� Mineon noveMber �
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Metten

troParen van het feest, Eer ... God onzer ..., Nu en ... van het

feest;  zie Vespers

KathisMa-zanGen na de eerste psalmlezing:       

Eer ... Nu en ...   herhalen

na de tweede psalmlezing:        

Eer ...  Nu en ...  herhalen

canons de eerste canon van het Feest, van de H. Clemens (en van

de H. Petrus, hier niet opgenomen, zie evt. officie 10)) :

canon van teMPelGanG - toon 4

eerste ode

� 24 noveMber �
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canon voor de h. cleMens- toon 4

toon 4  Irmos Mijn mond...

derde ode - van de teMPelGanG

� Mineon noveMber �
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van de h. cleMens

� Metten 24 noveMber �
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KondaaK

van het feest:

irmos   t.4 



iKos van het feest:

KathisMa-zanG van de H. Clemens, toon 8

Eer... Nu en ... van het feest:

� Mineon noveMber �
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vierde ode van de teMPelGanG

van de h. cleMens

toon 4  Irmos Hij die in heerlijkheid  ...

� Metten 24 noveMber �

- 111 -



vijfde ode van de teMPelGanG

van de h. cleMens

toon 4  Irmos Het heelal stond vol  ... 

� Mineon noveMber �
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zesde ode van de teMPelGanG

van de h. cleMens

irmos   t.4 :

� Metten 24 noveMber �
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KondaaK H. Clemens, toon 4

iKos

synaxarion

op de 24e van deze maand gedenken wij de H. Clemens van Rome

� Mineon noveMber �
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irmos   t.4 :



zevende ode van de teMPelGanG

van de h. cleMens

toon 4 Irmos De van God vervulden  ...

� Metten 24 noveMber �
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achtste ode van de teMPelGanG

� Mineon noveMber �
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van de h. cleMens

Loven, zegenen ...  irmos   t.4  

neGende ode van de teMPelGanG

� Metten 24 noveMber �
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Alreine Moeder Gods,  *  hoe stralend is de schoonheid van uw

ziel!   *  Want vanuit de hemel  *  zijt gij geheel en al vervuld

met goddelijke genade.   *  Verlicht met een eeuwig licht hen

die vol blijdschap tot u roepen:  **  Gij zijt waarlijk boven allen

verheven, alreine Maagd. 

Geen mensenwoorden  *  kunnen weergeven welke wonderen

aan u geschied zijn, alreine Moeder Gods. *  Wij zien immers in

u een lichaam   *  dat nooit door enige vlek van zonde is aan-

getast.  *  Daarom roepen wij tot u vol dankbaarheid: ** Gij zijt

waarlijk boven allen verheven, alreine Maagd. 

Op wonderbare wijze  * zijt gij in de Wet voorafgebeeld:  *  als

de Tabernakel, als het Mannavat,  *  als de Ark des Verbonds,  *

als de voorhang in de Tempel die nooit verwoest kan worden,  *

als de Poort waardoor alleen God mag binnentreden.  *   En zo

leert ook de Wet ons om te roepen:  **  Gij zijt waarlijk boven

allen verheven, alreine Maagd. 

Reeds David heeft u in hymnen bezongen,  *  hij noemde u de

dochter des Konings,  *  want hij zag u staan aan de rechterhand

van God,  *  met een veelkleurig gewaad van deugden gesierd.

*  Daarom riep hij profeterend uit:  **  Gij zijt waarlijk boven

allen verheven, alreine Maagd. 

Salomo zag vooruit  *  hoe gij ontvangen zoudt worden door

Goden;   *  hij sprak op geheimvolle wijze over u  *  en noem-

de u de poort van de Koning  *  en de levende, verzegelde Bron

*  waaruit het heldere water zou komen over ons die roepen in

geloof:  **   Gij zijt waarlijk boven allen verheven, alreine

Maagd. 

Moeder Gods, schenk aan mijn ziel de kalme vrede van uw

genadegaven.  *   Want gij zijt een bron des levens voor hen die

u vereren.  *  Sta ons bij, bescherm en  bewaar   ons,  *  zodat

wij tot u mogen roepen:  **   Gij zijt waarlijk boven allen ver-

heven, alreine Maagd. 

� Mineon noveMber �
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van de h. cleMens

irmos   t.4  :  

exaPostilaria van de H. Clemens en Petrus; toon ‘3a’:

Eer...  Nu en...  van het feest:

� Metten 24 noveMber �
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lofPsalMen 4 stichieren voor de H. Clemens, toon 5

Eer...  Nu en...  van het feest

� Mineon noveMber �
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2x

2x



Gelezen doxologie 

aPostichen van het nafeest:

Eer...  Nu en...

� Metten 24 noveMber �
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troParen van de H. Bisschoppen

Eer ... Nu en ...  van het feest:

� Mineon noveMber �
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Teruggave van Tempelgang 

en de gedachtenis van de heilige grootmartelares Catherina.

- 123 -

� 25 November �



TypikoN

Indien deze dag op een zondag valt, zingen we de dienst als volgt:

iN de ZaTerdag-vespers:

Zalig de man; Heer ik roep: 10 stich.: 4 van de opstanding; 3 van het

feest en 3 van de heilige; Eer ... van het feest; 

Nu en ... dogmatikon van de lopende toon. 

Intocht, Vreugdevol licht, prokimen.

Apostichen van de opstanding ;

Eer... van de heilige; Nu en ... vanhet feest

Troparen: Opstanding; van de heilige en van het feest.

iN heT mesoNyTikoN: 

na ps. 50 de Drieëenheidscanon en Triadika: Waarlijk het is waardig ...

Na het Trisagion tropaar van het feest. 

iN de meTTeN:

Bij God is Heer.. 2x het tropaar van de opstanding; van de heilige en

van het feest. 

Dan de psalmlezingen en ‘de onbevlekte’ (=ps.118) . De kathismazan-

gen van de opstanding, maar i.p.v. de theotoken: die van het feest.  

Evlogitaria, Hypakoi, Anabathmi van de toon en Prokimen. 

Canons: van de opstanding, van het fees en van de heilige. Katavasia:

van de eerste kerstcanon

Na de derde ode: [kondaak en ikos van de opstanding]

kathisma: van de heilige en van het feest.

Na de zesde: [kondaak en ikos van de heilige]. 

In plaats van het Magnificat: de gezongen 9e ode.

Exapostilarion: opstanding, van de heilige en van het feest.

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

feest. Nu en ... Hooggezegend zijt gij .. Grote doxologie en het daarop-

volgend opstandingstropaar. 

iN de goddelijke liTurgie: 

feeestantifonen; bij de 2e antifon: ... Die opgestaan zijt uit de doden ...

bij de intocht: tropaar van de  opstanding,  van het feest, van de heili-

ge, van de heilige van de kerk en het kondaak van feest. I.p.v. Waarlijk

het is waardig .. het keervers en irmos van de 9e ode. Commuievers: Ik

zal de kelk des heils ...; Wij hebben het ware Licht .. en de wegzending.

� miNeoN November �
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Teruggave van Tempelgang 

en de gedachtenis van de heilige grootmartelares Catherina.

***

vespers

Na gezongen Ps 103 zingen we het eerste kathisma: Zalig de man ...

heer ik roep we zingen 6  stichieren;  3 van het feest:

en 3 stichieren van de H. Catherina, ook in toon 1:

- 125 -

� 25 November �



Eer ... van de heilige 

� miNeoN November �
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Nu en ...  van het feest 

iNTochT Vreugdevol Licht ... prokimeN van de dag

leZiNgeN

leZiNg uiT de profeTie vaN jesaja (43 : 9-14)

***

� vespers 25 November �
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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.

���

leZiNg uiT de Wijsheid vaN salomo (5:15 - 6:3)

De rechtvaardigen leven in alle eeuwigheid;

hun loon is om bij de Heer te zijn,

en de Allerhoogste draagt zorg voor hen. 

� miNeoN November �
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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.

���

� vespers 25 November �

- 129 -



liTie

Eer ... van de H. Catherina:

Nu en ...  van het feest:

� miNeoN November �
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aposTicheN (van de H. Merkourios; niet vertaald; daarom:) van het feest:

� vespers 25 November �
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Eer ... van de H. Catherina:

TropareN van het feest;   Eer ... van de H. Catherina:

Nu en ...   van het feest.

� miNeoN November �

Nu en ...  van het feest:
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meTTeN

kaThisma-ZaNgeN na de eerste psalmlezing:     

van de H. Catherina 

Eer ... Nu en ...   van het feest:

na de tweede psalmlezing:     van de H. Catherina 

Eer ... Nu en ... van het feest:

� 25 November �
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polyeleos - “dienaren des heren - alleluja”

en de uitgelezen verzen:  “en kracht - alleluja.” 

gecontroleerd met de griekse eklogi

Onze God is toevlucht en kracht. (45,2a)

Hij is een helper in de beproevingen 

die zo hevig over ons zijn gekomen  Allelu - - - ia. (45,2b)

Daarom vrezen wij zelfs niet tijdens een aardbeving. (45,3a)

Als de bergen geworpen worden in het hart der zee.Alle- (45,3b)

God, Wie is met U te vergelijken.

Zwijg niet, houd U niet stil, o God. Allelu - - - ia (82,2)

Want zie, Uw vijanden zijn luidruchtig;

zij die U haten heffen het hoofd. Allelu - - - ia (82,3)

Zij smeden slechte plannen tegen Uw volk. (82,4a)

Zij spannen samen tegen Uw heiligen. Al-lelu - - ia (82,4b)

De lijken van Uw dienaren 

gaven zij als voer aan de vogelen des hemels. 

De lichamen van Uw gewijden

voederden zij aan de wilde dieren der aarde. (78,2)

Zij hebben hun bloed als water vergoten. Allelu - - - ia. (78,3a)

Omwille van U worden wij ter dood gebracht heel de dag. (43,23a)

Wij worden beschouwd als schapen voor de slachtbank .Al   (43,23b)

� miNeoN November �
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Wij zijn een bespotting geworden voor onze buren;  (78,4a)

onze vijanden beschikken over ons.  All -     (79,7b)

Gij hebt ons tot spreekwoord gemaakt onder de heidenen, 

tot een hoofdschudden onder de volkeren.Allelu - - - ia (43,15)

Mijn beenderen worden verbrijzeld, 

mijn vijanden bespotten mij. (41, 11a)

Heel de dag wordt ik geslagen. Alleluja (72,14)

Aan de pijn van mijn wonden

hebben zij nog toegevoegd. (68,27)

Gij hebt ons als zilver gekeurd in het vuur. Allelu - - - ia (65,10b)

Gij hebt ons in een strik gevoerd, 

Gij hebt kwellingen op onze rug geladen. (65,11a)

Wij zijn gegaan door water en vuur,

maar Gij hebt ons daaruit gevoerd en verkwikt. Alle- (65,12)

Verblijdt u in de Heer en juicht, rechtvaardigen. (31,11a)

God is met een rechtvaardig geslacht, (13, 5a)

hun erfdeel houdt stand voor eeuwig. Allelu - - - ia (36,18b)

De rechtvaardigen roepen en de Heer heeft hen verhoord,

Hij bevrijd hen uit al hun kwellingen. (33,18)

De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, 

en Zijn oren naar hun smeking. All -  u - - - ia (33,16)

Want de Heer is rechtvaardig,

Hij heeft gerechtigheid lief. (10,7)

Talrijk zijn de beproevingen der rechtvaardigen,

maar de Heer bevrijdt hen uit alle kwelling. Allelu - - - ia (33,20)

De nakomelingen der goddelozen zullen vergaan; (36,38b)

er is verlossing voor de rechtvaardigen bij de Heer.Al - (36,39a)

Een licht gaat op voor de rechtvaardigen, 

vreugde voor de oprechten van hart. (96,11)

Rechtvaardigen verheugt U in de Heer. (96,12a)

Belijdt de gedachtenis aan Zijn heiligheid.Allelu - (96,12b)

Rechtvaardigen, juicht in de Heer.

de oprechten pas lofzang. Allelu -ia (32,11)

In eeuwige gedachtenis staat de rechtvaardige. Allelu -ia (111,6b)

� meTTeN 25 November �
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Voor de heiligen in zijn land 

heeft de Heer grote wonderen gedaan. Allelu -ia (15,3a)

Wonderbaar is God in Zijn heiligen. (67,36a)

Hij heeft Zijn welbehagen in hen. Allelu -ia  (15,3b)

De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom,

als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien. Alle- (91,13)

De rechtvaardige zal zich verblijden in de Heer

en op Hem vertrouwen. (63,11a)

Geprezen worden alle oprechten van hart.Allelu - - - ia          (63,11b)

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, alleluja, eer  aan U , o God. (3x) 

en kleine litanie

kaThisma na de polyeleos:        

� miNeoN November �
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Eer ... Nu en ... van het feest:

aNabaThmi Van mijn jeugd af ...

prokimeN

evaNgelie Mt  §   104       Mt  25 : 1-13 (zie zat 17e week)

De Heer zeide deze gelijkenis: Dan zal het koninkrijk der hemelen

gelijk zijn aan tien maaden ...

Na psalm 50 

� meTTeN 25 November �
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caNoNs De beide canons van het Feest; van de H. Catherina.

Katavasia : Irmen van de Kerstcanon.

eersTe ode - eersTe caNoN vaN TempelgaNg - TooN 4

TWeede caNoN vaN TempelgaNg - TooN 4

irmos: Laat ons een overwinningslied ...

� miNeoN November �
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caNoN voor de h. caTheriNa- TooN 8

Irmos: Farao en zijn ruiters ... 

katavasia   t.1

� meTTeN 25 November �
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derde ode - eersTe caNoN vaN TempelgaNg

TWeede caNoN vaN TempelgaNg

irmos t. 1  Laat mijn hart gevestigd zijn ...

� miNeoN November �
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caNoN voor de h. caTheriNa

Irmos t.8 In Uw wijsheid ... 

� meTTeN 25 November �
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katavasia   t.1 

koNdaak van het feest:

ikos van het feest:

kaThisma-ZaNg van de H. Catherina:

� miNeoN November �
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Eer... Nu en ... 

vierde ode - eersTe caNoN vaN TempelgaNg

� meTTeN 25 November �

- 143 -



TWeede caNoN vaN TempelgaNg

irmos t. 1  Profeet Habakuk, ge hebt voortuitgezien ...

caNoN voor de h. caTheriNa

Irmos t.8 Gij zijt mijn sterkte, o Heer  ...

� miNeoN November �
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katavasia   t.1  

vijfde ode - eersTe caNoN vaN TempelgaNg

� meTTeN 25 November �
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TWeede caNoN vaN TempelgaNg

irmos t. 1  Christus onze Heer en onze God, ...

� miNeoN November �
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caNoN voor de h. caTheriNa

Irmos t.8 Waarom hebt Gij mij verstoten ...

katavasia   t.1 

Zesde ode - eersTe caNoN vaN TempelgaNg

� meTTeN 25 November �
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TWeede caNoN vaN TempelgaNg

irmos t. 1  Met de profeet Jona ...

caNoN voor de h. caTheriNa

Irmos t.8 Ik ben gevangen in de afgrond ...

� miNeoN November �
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katavasia   t.1 

koNdaak voor de H. Catherina:

ikos

� meTTeN 25 November �
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syNaxarioN op de 25e vaN deZe maaNd gedeNkeN Wij de

heilige grooTmarTelares caTheriNa

ZeveNde ode - eersTe caNoN vaN TempelgaNg

� miNeoN November �

- 150 -



TWeede caNoN vaN TempelgaNg

irmos t. 1  De gloeiende vuuroven ...

caNoN voor de h. caTheriNa

Irmos t.8 Toen God nederdaalde ...

� meTTeN 25 November �
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katavasia   t.1 

achTsTe ode - eersTe caNoN vaN TempelgaNg

� miNeoN November �
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TWeede caNoN vaN TempelgaNg

irmos t. 1 Hem voor Wie de scharen der engelen ...

� meTTeN 25 November �
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caNoN voor de h. caTheriNa

Irmos t.8 In zijn woede tegen de gerechten  ...

Loven, zegenen ...    katavasia   t.1 

� miNeoN November �
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Gezongen negende ode; alleen op zondag: het magnificat.

9e ode -  eersTe caNoN

� meTTeN 25 November �

megalynarion

irmos t.4 

- 155 -

refrein

refrein

tropaar



� miNeoN November �
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refrein

refrein

tropaar

tropaar

tropaar



� meTTeN 25 November �
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tropaar

tropaar

reftein

reftein



TWeede caNoN - TooN 1

refrein _ Verhef haar, ...

� miNeoN November �
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tropaar

refrein

irmos t.1

megalynarion

refrein

tropaar



� meTTeN 25 November �
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tropaar

tropaar

tropaar

tropaar

refrein

refrein

refrein



� miNeoN November �
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refrein

tropaar

refrein

theotokion



vaN de h. caTheriNa

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

katavasia   t.1    

� meTTeN 25 November �
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exaposTilaria van de h. Catherina

lofpsalmeN [volgens grieks mineon alleen 4 stichieren van de

Heilige ] in de praktijk kan ook aldus gezongen worden: 

3 van het feest en 3 van de heilige. 

van het feest:

� miNeoN November �
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van het feest:



van de heilige:

Eer... van de heilige - toon 2:

� meTTeN 25 November �
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Eer... 

groTe doxologie eN Tropaar van het feest  

iN de goddelijke liTurgie

feesTaNTifoNeN (nieuw grieks gebruik, zie p. 57) of de typika-psalmen.

prokimeN toon 3

Want Hij heeft neergezien op de geringheid van Zijn dienstmaagd;

zie: van nu af zullen alle geslachten mij zaligprijzen. 

aposTel

van het feest:   § 320 Hebr 9 : 1-7 Broeders, het eerste verbond ...

van de Heilige:  § 208c   Gal 3 : 23-4:5 Broeders, voordat het geloof... 

� miNeoN November �
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Nu en...   van het feest



alleluja toon 2

Luister, dochter, zie en neig uw oor, 

vergeet uw volk en het huis van uw vader.

De rijken van het volk zullen de gunst van Uw aangezicht afsmeken. 

evaNgelie

van het feest:    Lk § 54 Lk 10 : 38-42; 11 : 27-28 

In die tijd kwam Jezus in een zeker dorp en een vrouw, Martha ..  

van de Heilige:  Mk § 21 Mk 5 : 24b-34    

In die tijd volgde Jezus een grote menigte ... 

i.p.v. Waardig heT is Waardig: 

commuNie-vers: 

Ik zal de Kelk des Heils nemen, 

en de Naam des Heren aanroepen. Alleluja.

� goddelijke liTurgie 25 November �
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� miNeoN November �
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De gedachtenis van de H. Alypius de Styliet en Nikon Metanoite. 
het officie is niet vertaald; 

er is gebruik gemaakt van het officie voor de zuilheilige (Symeon) en van officie 12 

***

vespers

Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren, drie van de zuilheilige:

en drie voor de H. Nikon - in toon 8:
- 167 -

� 26 November �

Alypius

Alypius

Alypius



voor de H. Nikon:

Eer ... Nu en ...       theotokion:

of kruistheotokion:

� miNeoN November �
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- 169 -

AposticHeN uit de oktoïch

tropAreN van de H. Alypius:

Eer ... van de H. Nikon:

Nu en ...   (kruis-)theotokion van toon 1 van de dag.

en de wegzending.

� vespers 26 November �

Aly-pius

Ni  - kon

t.1



metteN

tropAreN van de H. Alypius; Eer ... van de H. Nikon; Nu en ...

(kruis-)theotokion van toon 1 van de dag; zie Vespers.

kAtHismAtA uit de oktoïch

De cANoNs uit de oktoïch, van de H. Alypius en van de H.

Nikon, hier niet opgenomen, zie bijv. off.12

NA De DerDe oDe: irmos van de laatstgelezen canon en kleine litanie

koNDAAk van de H. Alypius   niet vertaald; alg van de zuilheilige:

ikos

� miNeoN November �
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Alypius

Alypius



kAtHismA van de H. Alypius

Eer ...  van de H. Nikon

Nu en ...    theotokion:

of kruistheotokion:

- 171 -

� metteN 26 November �

A-ly pius



NA De zesDe oDe:  irmos van de laatstgelezen canon en kleine litanie

koNDAAk van de H. Nikon (niet vertaald/ uit alg mineon, officie 12)

ikos

syNAxArioN

� miNeoN November �
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Nikon



exApostilArioN van de H. Alypius, toon ‘3a’

Eer ...  van de H. Nikon

Nu en ...    theotokion:

lofpsAlmeN

we zingen vier stichieren voor de H. Nikon

- 173 -
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Alypius

Ni -  -  kon

Ni -kon

2x



� miNeoN November �
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Eer ...  van de H. Nikon

Nu en ...    theotokion:

GelezeN DoxoloGie

AposticHeN uit de oktoïch

tropAreN zie pagina 107  ;   en de wegzending.



De gedachtenis van de H. Grootmartelaar Jakobus de Pers;

plaatselijk vieren wij ook de H. Amelberga en zusters uit Susteren:

Benedicta, Cecila en Ralindis.  
de officies zijn niet vertaald; er is gebruik gemaakt van officie14 en 23 .

***

vespers

Heer ik roep ... 6 stichieren, drie van de grootmartelaar:

drie voor de H. Amelberga en medezusters:
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� 27 November �

Ja-ko-bus

Ja-ko-bus



Eer ... voor de H. Amelberga en medezusters:

Nu en ...       theotokion:

of kruistheotokion:

� miNeoN November �
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hartstochten bestreden



AposticHeN voor de H. Amelberga en medezusters:

Eer ... voor de H. Amelberga en medezusters:

- 177 -

� vespers 27 November �

wildernis

Kostbaar in de ogen des Heren is de dood van Zijn Gewijden.      

hartstochten  bestreden



Nu en ...       theotokion:

tropAreN van de H. Jakobus:

Eer ... voor de H. Amelberga en medezusters:

� miNeoN November �
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of kruistheotokion:

Jako - bus,t.4 



Nu en ...   (kruis-)theotokion van toon 2 van de dag.

en de wegzending.

metteN

tropAreN van de H. Jakobus; Eer ... van de zusters; Nu en ...

(kruis-)theotokion van toon 2 van de dag; zie Vespers.

kAtHismAtA NA De eerste leziNG:  voor de H. Amelberga c.s.

Eer .. nu en   theotokion

NA De tweeDe leziNG:  voor de H. Amelberga c.s.

Eer .. nu en   theotokion:

- 179 -
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De cANoNs [Grieks mineon: twee uit de oktoïch en van de H.

Jakobus;] Asten: één uit de oktoich, van de H. Jakobus en van de  H.

Amelberga en medezusters; 

eerste ode

cANoN of st. JAmes - tooN 2

irmos: Come, ye people...

cANoN voor De H. AmelberGA c.s.- tooN 8

irmos: Farao en zijn wagens...

vers: H. Moeder Amelberga en medzusters bid voor ons

� miNeoN November �
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DerDe oDe cANoN of st. JAmes

irmos t.2 : Establish us...

cANoN voor De H. AmelberGA c.s.

irmos t.8 : Het gewelf der hemelen...

vers: H. Moeder Amelberga en medzusters bid voor ons
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katavasia : irmos van de laatstgelezen canon, toon 8

� miNeoN November �
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koNDAkeN van de H. Jakobus

kAtHismA-zANG van de H. Grootmartelaar Jakobus:

Eer... voor de H. Amelberga en medezusters:

- 183 -

� metteN 27 November �

Ja -ko -bus



Nu en ...       theotokion:

of kruistheotokion:

vierDe oDe cANoN of st. JAmes

irmos t.2 : I have heard report...

� miNeoN November �
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cANoN voor De H. AmelberGA c.s.

irmos t.8 : Vooruitziend Uw goddelijk...

vers: H. Moeder Amelberga en medzusters bid voor ons

viJfDe oDe cANoN of st. JAmes

irmos t.2 : O Lord, bestower of life...
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cANoN voor De H. AmelberGA c.s.

irmos t.8 : Als met een gewaad...

vers: H. Moeder Amelberga en medzusters bid voor ons

zesDe oDe cANoN of st. JAmes

irmos t.2 : Whirled about ...

� miNeoN November �
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cANoN voor De H. AmelberGA c.s.

irmos t.8 : Voor de Heer stort ik...

vers: H. Moeder Amelberga en medzusters bid voor ons

katavasia : irmos van de laatstgelezen canon, toon 8:
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koNDAAk voor de H. Amelberga en medezusters:

� miNeoN November �
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ikos

syNAxArioN

zeveNDe oDe cANoN of st. JAmes

irmos t.2 : When the golden image...
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cANoN voor De H. AmelberGA c.s.

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

vers: H. Moeder Amelberga en medzusters bid voor ons

AcHtste oDe cANoN of st. JAmes

irmos t.2 : God, Who descended ...

� miNeoN November �
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cANoN voor De H. AmelberGA c.s.

irmos t.8 : Voor de Heer stort ik...

vers: H. Moeder Amelberga en medzusters bid voor ons
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katavasia : irmos van de laatstgelezen canon, toon 8:

Loven, zegenen en ...

� miNeoN November �
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NeGeNDe oDe cANoN of st. JAmes

irmos t.2 : O ye faithful...

cANoN voor De H. AmelberGA c.s.

irmos t.8 : Als met een gewaad...

vers: H. Moeder Amelberga en medzusters bid voor ons
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katavasia : irmos van de laatstgelezen canon, toon 8:

exApostilArioN van de H. Grootmarrtelaar Jakobus, toon ‘3a’

� miNeoN November �
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Eer ...  voor de H. Amelberga en medezusters:

Nu en ...       theotokion:

lofpsAlmeN

we zingen vier stichieren voor de H. Amelberga en medezusters:
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Grote DoxoloGie

tropAAr voor de H. Amelberga en medezusters:

iN De liturGie

prokimen - toon 4

ps 15

Voor de heiligen in Zijn land  *  heeft de Heer grote wonderen gedaan.   

Ik heb de Heer voortdurend voor ogen, Hij staat naast mij, opdat ik niet wankel. 

pericoop 153  i cor 12 : 27-13:8a Broeders, gij zijt het lichaam van Christus...

Alleluja - toon 2  ps. 132

Zie, wat is zo schoon en verkwikkend als broeders eendrachtig samenwonen?

Want daar gebiedt de Heer zijn zegen,leven tot in eeuwigheid.

� miNeoN November �
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De gedachtenis van de H. Stefanus, de nieuwe; en van de H. Irinarchus; 

plaatselijk vieren wij feestelijk de  H. Oda, kluizenares in de Peel  

er bestaat alleen een vesper-officie; dit is aangevuld met  officie 22

***

Grote vespers

Na ps. 103 zingen we  Zalig de man ... , de eerste stase

Heer ik roep ... we laten 6 verzen over en zingen de volgende

stichieren, toon 6 :

en in toon 2:

- 197 -
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2x



Eer ... 

Nu en ...       dogmatikon, toon 1

� miNeoN November �
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Intocht ; Vreugdevol  Licht ...; Prokimen van de dag, en de 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, 

en 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.

���

� vespers 28 November �
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� miNeoN November �

II   LezIng uIt de WIjsheId van saLomo (5, 15-6,3)

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 hun tot een volledige wapenrusting strekken,

en Hij zal Zijn schepsel gebruiken als wapen 

om Zich op Zijn vijanden te wreken.

Hij bekleedt Zich met gerechtigheid als met 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 begriplozen. 

Verpletterende donderslagen gaan van Hem uit, 

vanaf de strak gespannen wolkenboog 

schiet Hij Zijn bliksem recht in het doel. 

De hagelstenen van Zijn wraak 

zijn het werptuig dat steden ten onder brengt, 

het water van de zee zal ze woedend overstromen 

en wrede 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 wandaden hebben de tronen der machtigen omvergeworpen.

Hoort daarom, gij koningen, en verstaat: 

wordt onderricht, gij die de rechters zijt over de einden der aarde.

Leent het oor, gij die het volk bestuurt, 

en die u beroemt op de menigte der natiën. 

Want de macht is aan u geschonken door de Heer; 

de heerschappij door de hand van de Allerhoogste.

���

III LezIng uIt de spreuken (uitgelezen verzen)

De gedachtenis van de Rechtvaardige is in heerlijkheid, 

de zegen des Heren is over zijn hoofd. 

Zalig de man die de Wijsheid gevonden heeft 

en die zijn ogen opent voor verstandig inzicht.
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Want de Heer geeft wijsheid, 

uit Zijn mond komen kennis en verstand. 

Hij doet gerechtigheid en recht verstaan, 

en ook rechtschapenheid en elk goed werk. 

De Wijsheid komt in het hart, 

en de kennis die zij schenkt is lieflijk voor de ziel. 

Wat de Wijsheid opbrengt is beter dan zilver, 

wat zij doet winnen is meer waard dan goud. 

Zij is kostbaarder dan koraal, 

en gaat de hoogste verlangens te boven.  

Haar wegen zijn lieflijke wegen, 

al haar paden zijn in vrede. 

Een Boom des Levens is zij voor wie haar grijpen, 

wie haar vasthoudt ondervindt het ware geluk. 

De Heer heeft door Wijsheid de aarde gegrondvest, 

Zijn verstand brengt de oneindige Hemel tot stand. 

Door Zijn kennis is de afgrond geopend, 

en uit de wolken bevochtigt Hij de akkers met dauw. 

De Wijsheid is een lieflijke krans om het hoofd, 

een kostbare kroon voor het leven der mensen. 

Zij is het ochtendlicht op het pad der rechtvaardigen, 

dat steeds helderder straalt tot de volle dag. 

De mond van de Rechtvaardige is een bron van leven: 

op zijn lippen wordt wijsheid gevonden. 

Uitgelezen zilver is de tong van de rechtvaardige, 

het woord dat hij spreekt is kostbaar als goud. 

Bij de ootmoedige is wijsheid te vinden, 

en rechtschapenheid bij de oprechte. 

Want naar de mate van zijn inzicht wordt de man geprezen.

���

- 201 -

� vespers 28 November �



litie

� miNeoN November �
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Voorbeden  van de Litie in de narthex; en we gaan de kerk weer binnen

terwijl we zingen:

AposticHeN

Wonderbaar is God in Zijn heiligen, de God van Israël.

Kostbaar in de ogen des Heren is de dood van Zijn Gewijde.
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Nu en ...       theotokion:

tropAAr van de H. Oda:

Eer ... Nu en ...   

� miNeoN November �
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t. 2



en de wegzending.

metteN

kAtHismAtA NA De eerste leziNG:  voor de H. Oda

Eer .. nu en   theotokion

NA De tweeDe leziNG:  voor de H. Oda
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O - da

O - da

t.4 



Eer .. nu en   theotokion:

polyeleos - “Dienaren des Heren - Alleluja”

naar slavische traditie:

_ Wij   prij - zen , wij   prij -  - zen  u, * heilige kluizenares Oda, *

en wij eren uw heilige  gedach  -  -  tenis,  **  want gij bidt  voor  ons

tot  Chris  -  tus  onze  God. _

en de uitgelezen verzen:  “mijn smeking - Alleluja.” 

slavisch heeft alleen de vetgedrukte

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)

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)

� miNeoN November �
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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)

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, (15,8)

want hij staat aan mijn rechterhand opdat ik niet wankel.        
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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)

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)

� miNeoN November �
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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 (3x) en kleine litanie

kAtHismA-zANG na de polyeleos

Eer ... Nu en ...   theotokion

ANAbAtHmi de eerste antifoon van toon 4: Van mijn jeugd ...
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prokimeN toon 4    ps.67

Alles wat adem heeft ... 

evANGelie Mt. 25 : 1-13    Mt § 104

De Heer sprak de volgende gelijkenis: Dan zal het koninkrijk der heme-

len gelijk zijn aan tien maagden ... 

NA psAlm 50 het ideomelon

Grote heiligenlitanie

De cANoNs van de Moeder Gods; en van de H. Oda (hier niet 

opgenomen, zie off.22); katavasia van Kerst

� miNeoN November �
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NA De DerDe oDe :  kAtHismA-zANG

Eer... Nu en ...       theotokion:

NA De zesDe oDe :   koNDAAk voor de H. Oda

ikos

� metteN 28 November �

O    -  da
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exApostilArioN van de H. Oda

Eer ... Nu en ...       theotokion:

lofpsAlmeN

we zingen vier stichieren voor de H. Oda  (uit de Vespers geput)

� miNeoN November �
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Eer ... 
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Nu en ...       theotokion:

Grote DoxoloGie

tropAAr van de H. Oda

en de wegzending

� miNeoN November �
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iN De GoDDeliJke liturGie

prokimeN ps 67

t. 4 _  Wonderbaar is God in Zijn Hei - ligen, *  

de God van Is  -   ra - ël.

Looft God in de Kerken,

de Heer uit de bronnen van Israël.

Apostel Gal 3 : 23-4 : 3       pericoop 208b      

Broeders, voordat het geloof kwam ...

AlleluJA toon 4 ps. 39

Wachtend verbeid ik de Heer:

Hij heeft acht op mij geslagen en mijn smeking verhoord.

Op een rots heeft Hij mijn voeten geplaatst,

op een rechte baan mijn schreden gericht.

evANGelie lk pericoop 33  lk 7 : 36-50

In die tijd nodigde een van de Farizeeën Jezus  bij zich ter maaltijd...

commuNie-vers

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn,

hij vreest niet als hij slechte tijding hoort. 

� � �
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� miNeoN November �
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De gedachtenis van de H. Martelaar Paramon. 
In de handschriften is er ook een officie voor de H. Akakius, de gehoorzame. 

Plaatselijk vieren wij de gedachtenis van de H. Radboud, 

bisschop van Utrecht. 
de officies zijn niet vertaald;  er is gebruik gemaakt van officie 10 en 12 

***

vespers

Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren, drie van de oktoïch en

drie voor de H. bisschop Radboud:
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- 218 -

Eer ... Nu en ...       theotokion:

of kruistheotokion:

AposticHeN uit de oktoïch



tropAreN van de weekdag

Eer ... van de H. Radboud

Nu en ...   (kruis-)theotokion van toon 4 van de dag en de wegzending.

metteN

kAtHismAtA uit de oktoïch

De cANoNs uit de oktoïch, en van de H. Radboud hier niet opge-

nomen, zie . off.10

NA De DerDe oDe: irmos van de laatstgelezen canon en kleine litanie

kAtHismA van de H. Radboud
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Eer ... Nu en ... theotokion:

t.4

Rad-boud



of kruistheotokion:

NA De zesDe oDe:  irmos van de laatstgelezen canon en kleine litanie

koNDAAk van de H. Radboud (niet vertaald/ uit alg mineon, officie 10)

syNAxArioN

� miNeoN November �

- 220 -

Radboud

Radboud
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exApostilArioN van de weekdag; Eer ...  van de H. Radboud

Gelezen Lofpsalmen ; gelezen doxologie; apostichen uit de oktoïch

tropAreN van de weekdag

Eer ... van de H. Radboud

Nu en ...   (kruis-)theotokion van toon 4 van de dag en de wegzending.
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Nu en ...    theotokion:

Rad - boud



typikoN 30 November

Indien deze dag op een zondag valt, zingen we de dienst als volgt:

iN De zAterDAG-vespers:

Zalig de man; Heer ik roep: 10 stich.: 6 van de opstanding; 4 van de

apostel; Eer ... van de apostel;

Nu en ... dogmatikon van de lopende toon. 

Intocht, Vreugdevol licht, prokimen en lezingen.

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

voorfeest van kerst: Jozef zeg ons ...

Troparen: Opstanding, van de apostel en het slottheotokion.

iN Het mesoNytikoN: 

na ps. 50 de Drieëenheidscanon Litie en Triadika: Waarlijk het is

waardig ... Na het Trisagion tropaar van de apostel. 

iN De metteN:

Bij God is Heer.. 2x het tropaar van de opstanding, van de apostel en

het theotokion.

Dan de psalmlezingen. De kathismazangen van de opstanding en van

de apostel met theotokion. Polyeleos. Na de polyeleos: kathismazang

van de apostel en theotokion. 

Evlogitaria, Hypakoi, Anabathmi van de toon en Prokimen. 

Canons: van de opstanding en van de apostel. Katavasia: Christus

wordt geboren ...

Na de derde ode: kondaak en ikos van de opstanding

kathisma : van de apostel en theotokion.

Na de zesde: kondaak en ikos van de apostel. 

Exapostilarion: opstandingsevangelie, van de apostel en theotokion.

Lofpsalmen: 4 van de opstanding,en 4 van de apostel(zie apostichen);

Eer... i.p.v. het opstandingsevangelie die van de apostel.  Nu en ...

Hooggezegend zijt gij .. 

Grote doxologie en het daaropvolgend opstandingstropaar. 

iN De GoDDeliJke liturGie: 

typika en zaligsprekingen, met 4 verzen van de toon en 4 verzen uit de

zesde ode van de apostel-canon;  bij de intocht: tropaar van de

opstanding,  van de apostel, van de heilige van de kerk en het kondaak

van het voorfeest van kerst. Waarlijk het is waardig .. Commuievers:

Over heel de aarde ...; Wij hebben het ware Licht .. en de wegzending.

� miNeoN November �
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De gedachtenis van de Heilige Andreas, de Eerstgeroepene.

***

vespers

Na ps. 103 zingen we  Zalig de man ... , de eerste stase

Heer ik roep ... we laten 6 verzen over en zingen de volgende

stichieren, elk twee keer:
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Intocht ; Vreugdevol  Licht ...; Prokimen van de dag, en de volgende

lezingen:

� miNeoN November �
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I leziNG uit De eerste brief vAN petrus (1 : 1 -2: 6 )

etrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemde-

lingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië,

Asia en Bithynië, uitverkoren overeenkomstig de voor-

kennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot

gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus

Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd worden.

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,

Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw

geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstan-

ding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke,

onbevlekte en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen

bewaard wordt voor u. Gij wordt immers door de kracht van

God bewaakt door het geloof tot het heil, dat gereed ligt om

geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt gij

u, ook al wordt gij nu voor een korte tijd – als het nodig is –

bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van

uw geloof – kostbaarder dan goud, dat vergaat en door het

vuur beproefd wordt – mag blijken te zijn tot lof en eer en

heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel gij

Hem niet kent, hebt gij Hem toch lief. Hoewel gij Hem nu niet

ziet, maar gelooft, verheugt gij u met een onuitsprekelijke en

heerlijke vreugde, en verkrijgt gij het einddoel van uw geloof,

namelijk het heil van uw zielen. Naar dit heil hebben de pro-

feten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewe-

zen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat

voor tijd de Geest van Christus, Die in hen was, doelde, toen

Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou,

en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard

dat zij niet zichzelf, maar u dienden in de dingen die u nu ver-

kondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd hebben

in de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen,

waarin de engelen verlangen zich te verdiepen. Omgord 
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daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop

volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring

van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijk-

vormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw

onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft,

heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel,

want er staat geschreven: 

Wees heilig, want Ik ben heilig.

En als gij Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des per-

soons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des

Heren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de

wetenschap dat gij niet met vergankelijke dingen, zilver of

goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u

door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed

van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. Hij is

wel van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld,

maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door

Hem gelooft gij in God, Die Hem opgewekt heeft uit de doden

en Hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop

op God gericht zijn. Nu gij dan uw zielen gereinigd hebt in de

gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot onge-

veinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein

hart, gij, die opnieuw geboren zijt, niet uit vergankelijk, maar

uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende

Woord van God. Want alle vlees is als gras en al de heerlijk-

heid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is ver-

dord en zijn bloem is afgevallen. Maar het Woord van de Heer

blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat u als evange-

lie verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, hui-

chelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als

pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord,

opdat gij daardoor moogt opgroeien, tot redding, indien gij

tenminste geproefd hebt dat de Heer goedertieren is, en kom

naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de men-

sen afgekeurd is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan
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wordt gij ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een gees-

telijk huis, als een heilig priesterschap, om geestelijke offers

te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

Daarom staat er in de Schrift: 

Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kost-

baar is; 

en: 

Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

���

II leziNG uit De eerste brief vAN petrus (2 : 21-3:9)

eliefden, Christus heeft voor ons geleden; Hij laat u zo

een voorbeeld na, opdat gij Zijn voetsporen zou navol-

gen; Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond

geen bedrog gevonden is; Die, toen Hij uitgescholden werd,

niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het over-

gaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf onze zonden

in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de

zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn

striemen zijt gij genezen. Want gij waart als dwalende scha-

pen; maar gij zijt nu bekeerd tot de Herder en Opziener van

uw zielen. Evenzo, vrouwen, wees uw eigen mannen onder-

danig; opdat ook, als sommigen aan het Woord ongehoorzaam

zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen zonder woor-

den gewonnen zullen worden, doordat zij uw reine levens-

wandel in de vreze des Heren waarnemen. Uw sieraad moet

niet bestaan in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het

dragen van gouden sieraden of het aantrekken van mooie kle-

ren; maar uw sieraad moet zijn de verborgen mens van het

hart, met het onvergankelijke sieraad van een zachtmoedige

en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo tooiden zich

voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun

eigen mannen onderdanig waren; zoals Sara Abraham gehoor-

zaamde en hem heer noemde. Gij zijt kinderen van haar
- 227 -

� vespers 30 November �



geworden, als gij goeddoet en u geen vrees laat aanjagen.

Evenzo, mannen, woon met begrip met haar samen; geef de

vrouw, als de zwakkere, haar eer; gij zijt immers ook mede-

erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw

gebeden niet verhinderd worden. Ten slotte, wees allen eens-

gezind, vol medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig

en vriendelijk. Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met

laster, maar zegen daarentegen, omdat gij weet dat gij daartoe

geroepen zijt, opdat gij zegen zult beërven.

���

III   leziNG uit De eerste brief vAN petrus ( 4 : 1-11)

eliefden, omdat Christus dus in het vlees geleden heeft,

moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte: wie in

het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde, om

nu, in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar

de begeerten van mensen, maar naar de wil van God te leven.

Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven genoeg tijd

verspild met wat de heidenen graag doen: losbandigheid, wel-

lust, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei

verwerpelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat gij niet

meeloopt in dezelfde liederlijke uitspattingen, en zij belasteren

u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die

gereedstaat om de levenden en de doden te oordelen. Want

daartoe is ook aan de doden het evangelie verkondigd, opdat

zij wel geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar

zouden leven naar God in de geest. Het einde van alle dingen

is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Heb

voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een

menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zon-

der morren. Laat ieder de anderen dienen met de genadegave

zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de

veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als
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iemand die de woorden van God spreekt; als iemand dient,

dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat

God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem

komt de heerlijkheid en de kracht toe, tot in de eeuwen der

eeuwen. Amen. 
���

litie
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Eer ... 

Nu en ...   

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

terwijl we zingen:
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AposticHeN
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Eer .. 

Nu en ...       theotokion (voorfeest kerst):

tropAAr van de H. Andreas:

Eer ... Nu en ...   

t.4 



metteN

kAtHismAtA NA De eerste leziNG:  voor de H. Andreas

Eer ...  herhalen

Nu en ... theotokion

NA De tweeDe leziNG:  voor de H. Andreas

Eer ...  herhalen

Nu en ... theotokion
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polyeleos - “Dienaren des Heren - Alleluja” en de

uitgelezen verzen voor de apostel   “ het uitspansel - Alleluja.” 

De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, 

het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen.    (18,2)

De hemelen belijden Uw wonderen, o Heer. (88,6)

Voor het gemis van uw vaders, worden u zonen geboren.

gij zult hen tot prinsen maken over heel de aarde.  (44,17)

Want de sterken der aarde behoren aan God; 

zeer hoog zijn zij verheven..    (46,10)

De God der goden, de Heer, heeft gesproken. (49,1)

Van zonsopgang tot zonsondergang, 

zij de Naam des Heren gezegend. (112,3)

Zijn bliksems lichten over de wereld. (96.4)

De hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid. (96,6)

Alle volkeren aanschouwen Zijn heerlijkheid. (96,6)

De vorsten van Juda, hun aanvoerders. (67,28)

De vorsten van Zabulon en de vorsten van Neftali. (67,28)

God heerst over de volkeren.    (46,9)

God is verheerlijkt in de raad der heiligen.    (88,8)

Groot en ontzagwekkend boven allen die rond Hem staan.      (88,8)

Brengt de Heer, geslachten der volkeren,    (95,7)

Brengt de Heer glorie  en eer.    (95,7)

Verkondigt onder de heidenen Zijn heerlijkheid, (95,3)
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Onder alle volkeren ijn wonderdaden (95,3)

Zegt  tot de heidenen: de Heer is koning. (95,10)

Over heel de aarde is hun geluid uitgegaan,

tot aan de grenzen der wereld hun woorden. (18,5)

In hen legde Hij het woord van Zijn tekenen. (104,27)

Hij gaf hun de landen der heidenen,

de arbeid van volken als erfdeel. (104,44)

God staat in de goddelijke raad: 

in hun midden oordeelt Hij goden.    

(81,1)

Offert de Heer, zonen van God,

offert de Heer de heerlijkheid van Zijn Naam.    (28,1)

Hij heeft volkeren aan ons onderworpen, 

heidenen onder onze voeten gebracht.    (46,4)

Groot is de Heer, 

en groot is Zijn kracht.    (146,5)

Hij zal macht en sterkte geven aan Zijn volk, 

Gezegend zij God.    (67,36)

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 (3x) en kleine litanie
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kAtHismA-zANG na de polyeleos

Eer ... Nu en ...   theotokion

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

prokimeN toon 4    ps.18,5

_ Over heel de aarde klinkt zijn boodschap,  *

tot aan de grenzen der wereld zijn woorden. _

De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, 
het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen.

Alles wat adem heeft ... 

evANGelie Mt. 4 : 18-23                    Mt - pericoop 9

n die tijd liep Jezus langs het meer van Galilea en zag

twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn

broer Andreas, een net in zee werpen, want zij waren vis-

sers. En Hij zei tegen hen: ‘Kom volg Mij, en Ik zal van u vis-

sers van mensen maken.’ Zij lieten meteen de netten achter en
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volgden Hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere

broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer

Johannes. Ze waren met hun vader Zebedeüs in hun boot

bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en zij lie-

ten meteen de boot en hun vader achter en volgden Hem. En

Jezus trok rond door heel Galilea en gaf onderricht in hun

syna gogen, predikte het evangelie van het Koninkrijk, en

genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

��� 

NA psAlm 50  
Eer .. van de Apostel

Nu en ... van de Moeder Gods

en het ideomelon in  toon 1

Grote heiligenlitanie

De cANoNs van de Moeder Gods; en twee van de Apostel

Andreas; katavasia van Kerst

1e oDe

eerste cANoN vAN De H. Apostel ANDreAs - tooN 1  

irmos: Uw rechterhand ...
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tweeDe cANoN vAN De H. Apostel ANDreAs - tooN 1  

irmos: God, Die door de vuurzuil ...
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kAtAvAsiA vAN kerst

3e oDe -  eerste cANoN

irmos t. 1  Gij, Die alleen ...
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tweeDe cANoN

irmos t. 1  Laat mijn hart gevestigd zijn ...

kAtAvAsiA vAN kerst

Kleine litanie
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kAtHismA-zANG

Eer ... 

Nu en ...   theotokion
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4e oDe -  eerste cANoN

irmos t. 1  Terwijl hij u ...

tweeDe cANoN

irmos t. 1  Toen Habakuk, de Profeet...
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kAtAvAsiA vAN kerst

5e oDe -  eerste cANoN

irmos t. 1  De luister van uw komst ...
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tweeDe cANoN

irmos t. 1  God, straal in onze geest, ...

kAtAvAsiA vAN kerst
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6e oDe -  eerste cANoN

irmos t. 1  De diepste afgrond ...

tweeDe cANoN

irmos t. 1  Met de profeet Jona ...
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kAtAvAsiA vAN kerst

koNDAAk

syNAxArioN op De 30ste
vAN Deze mAAND viereN wiJ

De GeDAcHteNis vAN De HeiliGe, roemriJke

Apostel ANDreAs, De eerstGeroepeNe.

sticHeN ziJN (NoG) Niet vertAAlD
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7e oDe -  eerste cANoN

irmos t. 1  U, o  Moeder Gods ...
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tweeDe cANoN

irmos t. 1  De geweldige vlammengloed ...

kAtAvAsiA vAN kerst
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8e oDe -  eerste cANoN

irmos t. 1  In de vuuroven ...

tweeDe cANoN

irmos t. 1    Ton en Sina ( niet vertaald)
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Loven, zegenen ...

kAtAvAsiA vAN kerst

9e oDe -  eerste cANoN

irmos t. 1  Een voorafbeelding ...
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tweeDe cANoN

irmos t. 1 De lichtdragende wolk ...
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kAtAvAsiA vAN kerst

exApostilArioN

en een andere:

theotokion:
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lofpsAlmeN we zingen vier stichieren voor de H. Andreas

Eer ... 
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Nu en ...       theotokion:

Grote DoxoloGie

tropAAr van de H. Andreas

en de wegzending

iN De GoDDeliJke liturGie

typikA, en uit de kanons van de apostel, van de derde en zesde ode

prokimeN ps. 18

t. 8 _  Over heel de aarde is zijn geluid uitgegaan, *  

en tot aan de grenzen der wereld zijn woorden. 

De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, 

het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen. 

Apostel i kor 4, 9-16      pericoop  131    

Broeders, God heeft ons, apostelen...
- > zie lezing H. apostel Thomas - 6 oktober
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AlleluJA toon 1 ps. 88

De hemelen belijden Uw wonderen, o Heer; 

en Uw waarachtigheid in de Kerk der Heiligen. 

God is verheerlijkt in de raad der Heiligen:

groot en ontzagwekkend boven allen die rond Hem staan. 

evANGelie jh-pericoop  4    Jh 1, 35-51   

zie -> woensdag paasweek

In die tijd stond Johannes daar met twee van zijn leerlingen

...

commuNie-vers ps. 18

Over heel de aarde klinkt zijn boodschap; 

tot aan de grenzen der wereld zijn woorden.  Alleluja.

EindE
En GodE zij dank
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