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voorlaatste ZonDag-voor-Kerst

in De vesPers:

bij Heer ik roep: 10 stichieren; 6 van de opstanding, 

en 4 van de voorvaders. 

Eer ... van de voorvaders t.6  Laat ons heden ... 

Nu en ...dogmatikon van de lopende toon  

Intocht, Vreugdevol Licht .. prokimen. 

Apostichen van de opstanding. 

Eer ... van de voorvaders t.3 Komt gij allen ... 

Nu en ...idem Door de wil ...

Troparen: van de opstanding, 

Eer ...Nu en ...van de voorvaders, t.2 In het geloof...

in het MesonytiKon: 

na ps. 50 de Drieëenheidscanon; en de Triadika Waarlijk het is ..

na het Trisagion het tropaar van de voorvaders, t.2 In het geloof...

in De Metten:

Troparen bij God is Heer: van de opstanding (2x), 

Eer ...Nu en ...van de voorvaders, t.2 In het geloof...

De kathismazangen van de opstanding; 

Ps. 118; evlogitaria; kleine litanie; hypakoi;

Anabathmi van de toon en prokimen; opstandingsevangeli en ps.50.

Canons: van de opstanding, van de drie jongelingen en van de voor-

vaders. Katavasia van kerst

Na de derde ode: Hypakoi t.2  van de drie jongelingen [en volgens

Konst. typikon ook: het kondaak en ikos van de opstanding]

Na de zesde: kondaak en ikos van de voorvaders. 

Exapostilarion: opstanding; Eer... van de voorvaders: Gij allen ... ;

Nu en ... theotokion: Zuivere, alreine maagd... 

Lofpsalmen: 4 van de opstanding en 4 van de voorvaders - toon 2:

Laat ons de gedachtenis vieren ...; 

Eer... van de voorvaders t.7:Laat ons in geloof ... ;

Nu en ... Hooggezegend zijt gij .. 

Grote doxologie en het daaropvolgend opstandingstropaar.    

in De goDDelijKe liturgie: 

Bij de intocht: Komt laat ons ... Die opgestaan zijt  ...  Trisagion.

Apostel en evangelie van de zondag-van -de-voorvaders

Communievers: Loof de Heer vanuit de hemelen ..   
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Op de zondag op of na 11 december, gedenken wij, 

omdat de Geboorte van onze Heer Jezus Christus dichterbij komt, 

zijn voorvaders naar het vlees: 

die van voor de tijd van de wet, en die van tijdens de wet.

***

vesPers

ps 103 en  Zalig de man ... 

heer iK roeP ... we zingen 10 stichieren, 6 van de opstanding;

en dan 4 van de voorvaders in toon 8:
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Eer ...    van de voorvaders  t.6:
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Nu en ...  dogmatikon van de lopende toon 

Intocht, Vreugdevol Licht .. prokimen. 

aPostichen van de opstanding; Eer ...    van de voorvaders t.3:

Nu en ...  theotokion  -  toon 3

� ZonDag van De voorvaDers �
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troParen van de opstanding; 

Eer ...Nu en ...van de voorvaders, t.2 

MesonytiKon

na ps. 50 de Drieëenheidscanon; en de Triadika Waarlijk het is ..

na het Trisagion het tropaar van de voorvaders, t.2 In het geloof...

Metten

De kathismazangen van de opstanding; 

Psalm 118; evlogitaria; kleine litanie; hypakoi; 
Anabathmi van de toon en prokimen; 
opstandingsevangelie en psalm 50. 

De canons van de opstanding, van de drie jongelingen en van

de voorvaders. Katavasia van kerst

eerste ode
canon van De Drie jongelingen - toon 8
irmos t.8: Toen zij het water waren doorgegaan ...

� Mineon DeceMber �
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canon van De voorvaDers - toon 1
irmos t.1: Christus wordt geboren ...

katavasia van kerst

� ZonDag van De voorvaDers �
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derde ode

canon van De Drie jongelingen

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

canon van De heilige voorvaDers

irmos t. 1:  Voor alle eeuwen ...

katavasia van kerst  :

� Mineon DeceMber �
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[ Konst. typikon: ook: Kondaak  en ikos van de opstanding]

hyPaKoï t.2 : 

Indien de abt wil:   KathisMa t.1 : 

vierde ode

canon van De Drie jongelingen

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

� ZonDag van De voorvaDers �
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canon van De heilige voorvaDers

irmos t. 1: Uit Jesse’s wortel zijt gij de twijg ...

katavasia van kerst

� Mineon DeceMber �
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vijfde ode

canon van De Drie jongelingen

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

canon van De heilige voorvaDers

irmos t. 1: God des vredes ...

� ZonDag van De voorvaDers �
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katavasia van kerst

zesde ode

canon van De Drie jongelingen

irmos: t.8: Ik ben gevangen in de afgrond van mijn  zonden ...

canon van De heilige voorvaDers

irmos t. 1: Ongedeerd kwam Jona terug ...

� Mineon DeceMber �
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katavasia van kerst 

KonDaaK van de drie jongelingen, toon 2

� ZonDag van De voorvaDers �
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iKos

synaxarion van de datum , en van de heilige voorvaders
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zevende ode

canon van De Drie jongelingen

irmos: t.8: Paideß qessebeiß ...

canon van De heilige voorvaDers

irmos t. 1: De Godvrezende jongelingen ...

katavasia van kerst:

� ZonDag van De voorvaDers �
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achtste ode

canon van De Drie jongelingen

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

canon van De heilige voorvaDers

irmos t. 1: Koel van dauw

� Mineon DeceMber �
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Loven, zegenen ... katavasia van kerst:

negende ode

canon van De Drie jongelingen

irmos: t.8: Wij die door uw bijstand ...
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canon van De heilige voorvaDers

irmos t. 1: iets

katavasia van kerst:

� Mineon DeceMber �
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exaPostilarion van de opstanding; twee van de voorvaders: 

Nu en ... theotokion 

lofPsalMen 4 van de opstanding en 4 van het feest, toon 2

� ZonDag van De voorvaDers �
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Eer... van de vaders t.7:

Nu en ...   Hooggezegend zijt gij .. 

Grote doxologie en het daaropvolgend opstandingstropaar.    

in De goDDelijKe liturgie

tyPiKa - ZaligsPreKingen

Bij de intocht: Komt laat ons ... Die opgestaan zijt  ...  

trisagion

ProKiMen toon 8 (of 4)   7e ode/Daniel 3

_ Gezegend zijt Gij, Heer, de God van onze vaderen, 

en lofwaardig en heerlijk is Uw Naam in eeuwigheid. _

Gij zijt rechtvaardig in alles wat Gij aan ons hebt gedaan: 

al Uw werken zijn waarheid. 

� Mineon DeceMber �
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aPostelleZing pericoop  257      col 3, 4-11  

Lezing uit de brief van Paulus aan de Colossenzen,

roeders, wanneer Christus, Die ons leven is, verschijnen zal, dan

zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid. Dood dan uw

leden die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade

begeerte, en de hebzucht, die afgoderij is. Door deze dingen komt de

toorn van God over de ongehoorzamen. In deze dingen hebt ook gij

voorheen gewandeld, toen gij in die dingen leefde. Maar nu, legt ook gij

dit alles af, namelijk toorn, woede, slechtheid, laster, en schandelijke taal

uit uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn

daden uitgetrokken hebt, en u met de nieuwe mens bekleed hebt, die ver-

nieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem

geschapen heeft. Daarbij is niet Griek en Jood van belang, besnedene en

onbesnedene, barbaar en Scyth, slaaf en vrije, maar Christus is alles en

in allen.

���

alleluia grieks t. 8 (slavisch t.4) ps.98

Mozes en Aäron zijn onder Zijn priesters; Samuël is onder hen die

Zijn naam aanroepen. 

Zij riepen tot de Heer en Hij heeft hen verhoord.

evangelie lk § 76         lk 14, 16-24 

De Heer sprak de volgende gelijkenis: Iemand richtte en grote maaltijd

aan ... zie 11e zondag 

coMMunieverZen ps.148 en 32 

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

Rechtvaardigen, juicht in de Heer; de oprechten past lofzang  

Alleluia. (3x)

� ZonDag van De voorvaDers �
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De gedachtenis van de H. Daniël de Styliet. 
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 oktoïch en

drie voor de zuilheilige:

- 25 -
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Eer ... voor de H. Daniël

Nu en ...       theotokion:

of kruistheotokion; toon 6

aPostichen uit de oktoïch

� Mineon DeceMber �
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troParen van de dag;  Eer ...    van de H. Daniël:

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

Metten

KathisMata uit de oktoïch

De canons twee uit de oktoïch, en van de H. Daniël 

niet vertaald; zie engels mineon of officie 12

na De DerDe oDe: irmos van de laatstgelezen canon en kleine litanie
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KathisMa van de H. Daniël

Eer ...  Nu en ...    theotokion:
of kruistheotokion:

na De ZesDe oDe:  irmos van de laatstgelezen canon en kleine litanie

KonDaaK van de H. Daniël

synaxarion

� Mineon DeceMber �
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exaPostilarion van de H. Daniël, toon ‘3a’

Eer ...  Nu en ...    theotokion:

Gelezen lofpsalmen en kleine doxologie; 

aPostichen uit de oktoïch

troParen van de dag;  Eer ...    van de H. Daniël:

Nu en ...   (kruis-)theotokion van toon 1 van de dag en de wegzending.
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De gedachtenis van de H. Spyridon, bisschop van Trimythunt, de

Wonderdoener; het griekse mineon kent twee ‘versies’ van dit officie:

feestelijk (evangelie), zoals aangegeven bij 12 dec. (hier opgenomen)

en extra-feestelijk (vigilie) zoals aangegeven in de appendix.  

***

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 5 elk twee keer:
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Eer ... 

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

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

lezingen:

I LezIng uIt de Spreuken (10,7 / 3,13en andere 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 de sterveling die verstand heeft aanschouwd. 

Handelen met wijsheid brengt meer op dan vele schatten van zilver

of goud: ja, zij is kostbaarder dan edel gesteente, 

onaantastbaar voor de macht van het kwaad.

Ware wijsheid wordt herkend door wie tot haar naderen:

geen enkele kostbaarheid komt haar in waarde nabij.

Want uit haar mond komt gerechtigheid: 

op haar tong draagt zij zowel de Wet als de barmhartigheid. 

Daarom, luistert naar mij, mijn kinderen, 

want ik spreek over zaken die verheven zijn:

zalig is de mens die mijn wegen bewaart. 

Mijn wegen zijn immers de wegen des levens: 

het is de wil des Heren die daarop wordt voorbereid.

Daarom smeek ik u en zend ik mijn stem tot de zonen der mensen:

immers ik, de Wijsheid, verschaf raad en breng kennis;

diep inzicht heb ik verkregen. 

Bij mij is raad en de betrouwbaarheid, 

het begrip en alle kracht. 

Ik heb lief die mij beminnen:

wie mij zoeken zullen genade vinden. 
- 33 -
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Gij argelozen, doorzie het bedrog;

gij onverstandigen, neemt het ter harte. 

Luistert naar mij want ik spreek over verheven dingen, 

en ik open mijn lippen in oprechtheid.

Mijn keel zal waarheid verkondigen:

bedrieglijke lippen zijn mij een gruwel. 

Al de woorden van mijn mond zijn in rechtvaardigheid gesproken, 

niet een daarvan is verdraaid of verkeerd. 

De juistheid blijkt voor wie er over nadenkt, 

de betrouwbaarheid wordt ingezien door wie reeds kennis bezit.

Want ik leer u waarachtige dingen, 

opdat gij uw hoop zult stellen op de Heer 

en vervuld moogt worden met Zijn Geest.

���

II LezIng uIt de WIjSheId van SaLomo
(= bloemlezing uit de Spreuken en de Wijsheid van Salomo)

De mond van de Rechtvaardige vloeit over van wijsheid;

de lippen van de rechtvaardigen zijn bedacht op wat

welgevallig is ; 

de mond van de nederigen overweegt wijsheid. 

De rechtvaardigheid van de oprechten verlost hen. 

Wanneer een rechtvaardige overlijdt is de hoop niet verloren. 

Een rechtvaardige zoon wordt ten leven geboren.

Voor altijd schijnt het licht voor de rechtvaardigen. 

De tong van de wijzen vloeit over van kennis. 

De Heer bemint de heiligen van hart. 

Al de onbevlekten zijn Hem welgevallig. 

Aan wie de wijsheid begeren laat zij zich gauw kennen.

Zij wordt gemakkelijk ontdekt voor wie haar liefhebben.

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

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



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

op de wegen vertoont zij zich innemend aan hen.

De wijsheid wordt niet overmeesterd door slechtheid. 

Ik werd een vereerder van haar schoonheid; 

ik heb haar lief gekregen;

Ik heb haar vanaf mijn jeugd gezocht;

en ik probeerde haar als mijn bruid mee te voeren.

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

en zij is de deelgenote aan Zijn werken. 

Haar werken zijn de deugden: want zij leert ingetogenheid en

bedachtzaamheid; rechtvaardigheid en moed;

Niets is nuttiger in het leven van de mensen. 

En als iemand rijke ervaring verlangt: de wijsheid kent het verre

verleden en zij vermoedt de toekomst; 

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

Tekenen en wonderen kent zij tevoren 

en het verloop van periodes en tijden; 

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

door haar zou ik onsterfelijkheid verwerven 

en roem in de gesprekken met haar.

Ik wendde mij tot de Heer 

en bad tot Hem en zei met heel mijn hart: 

God van de vaderen, 

Heer van de ontferming, 

Die alles gemaakt hebt door Uw woord; 

en Die in Uw wijsheid de mens hebt toegerust:

om te heersen over de schepselen, die door U het bestaan hebben gekregen, 

om de wereld te besturen in heiligheid en gerechtigheid. 

Geef mij de wijsheid die naast U troont.

Sluit mij niet buiten de kring van Uw kinderen. 

Want ik ben Uw dienaar 

en de zoon van Uw dienstmaagd. 

- 35 -
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Zend haar uit de heilige hemelen, 

ja, zend haar van de troon van Uw heerlijkheid om bij mij te zijn 

en met mij te werken, zodat ik weet wat U aangenaam is. 

Want zij weet en begrijpt alles 

en zij zal mij verstandig leiden bij mijn werk 

en mij behoeden in haar heerlijkheid. 

Want de overleggingen van de stervelingen zijn armzalig 

en onzeker zijn onze overwegingen. 

���

III   LezIng uIt de WIjSheId van SaLomo (4, 7-15)

Ook al sterft de rechtvaardige jong, 

toch is hij in rust.

Want niet die ouderdom is eerwaardig welke vele dagen heeft 

of een groot aantal jaren telt;

maar wijsheid geldt als grijze haren bij mensen, 

en een onbevlekt leven wordt als hoge ouderdom gerekend.

Hij heeft aan God behaagd, 

en Deze beminde hem; 

en daar hij onder zondaars leefde, 

heeft God hem weggenomen. 

Ja, hij is vroegtijdig opgenomen, 

opdat zijn geest niet zou worden aangetast door het kwaad, 

noch zijn ziel te lijden zou hebben van bedrog. 

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

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

In korte tijd is hij volmaakt geworden 

en zo heeft hij vele jaren vervuld.

Want zijn ziel behaagde aan God 

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

De mensen hebben dit wel gezien, maar niet begrepen, 

noch ter harte genomen dat Gods genade en barmhartigheid bij Zijn

Heiligen verblijven, en dat Hij waakt over Zijn uitverkorenen. 
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aPostichen toon 1

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

Dat uw priesters gerechtigheid aandoen en uw heiligen jubelen

Eer ...    toon 2

� vesPers 12 DeceMber �
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Nu en ...       van het voorfeest van kerst; toon 2

troParen van de H. Spyridon:

Eer ... Nu en ...   slottheotokion:

en de wegzending.

� Mineon DeceMber �
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Metten

KathisMata na De eerste leZing:  voor de H. Spyridon, toon 3

Eer .. herhalen;  Nu en   van het voorfeest

na De tweeDe leZing:  voor de H. Spyridon

Eer .. herhalen;  

Nu en   van het voorfeest:

- 39 -

� 12 DeceMber �



Polyeleos - “Dienaren des heren - alleluia”

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

slavisch heeft alleen de vetgedrukte

hoort dit, alle volkeren, 

luistert allen die de we - reld bewoont.         allelu - - - ia(48, 2)

Aardgeborenen en kinderen der mensen, 

iedereen         rijk   en    arm.           allelu - - - ia (48, 3)

mijn mond spreekt wijsheid,  (48, 4)

de overweging mijns harten           verstand.          allelu - - - ia

komt, kinderen, luistert naar mij: (33, 12) 

ik zal u de vreze des heren   le -  -  -  -  ren.         allelu - - - ia

Zie, ik weerhoud mijn lippen niet;

Heer,    Gij   weet     het.          allelu - - - ia (39, 10b)

Ik heb het evangelie van uw gerechtigheid verkondigd

� Mineon DeceMber �
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in de grote   bijeen - -  -  komst. allelu - - - ia (39,

10a)

Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart:                   (39, 11)

over Uw waarheid en uw verlossing heb ik gespro - ken.        al..

uw barmhartigheid en uw waarheid heb ik niet bedekt

in de talrijke bijeen  -  -  -  komst. allelu - - - ia (39, 11)

Ik wandelde zonder vlek

en deed de werken der gerech - tig - heid.        allelu - - - ia (14, 2)

Ik zal U belijden in de grote bijeenkomst; (34, 18)

Uw lof zingen onder een mach - tig   volk.     allelu - - - ia

Moge mijn mond met lofzang gevuld zijn, Heer, (70, 8)

om Uw heerlijkheid te zingen, heel de dag Uw verhe - ven - heid.

allelu - - - ia

Ik zal uw naam aan mijn broeders doen horen. (21, 23)

in het midden der kerk zal ik u bezin -  -  -  gen. allelu -

Heer, met onschuldigen zal ik mijn handen wassen,  

ik zal rondom Uw al - taar   gaan.        allelu - - - ia (25, 6)

om het geluid der lofzang te horen  (25, 7)

om uw wondere daden te verha  -  -  -  len. allelu - - - ia
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heer ik bemin de schoonheid van uw huis,   

de woonplaats van uw heer - lijk - heid. allelu - - - ia(25, 8)

Ik zit niet neer in gezelschap van dwazen,  (25, 4)

ik ga niet om met o - vertre - ders der Wet. allelu - - - ia

Ik zei tot de bozen: ‘wilt niet overtreden’,  (74,5) 

en tot de zondaars: ‘heft uw hoorn niet omhoog’. allelu - - - ia

Ik haatte de bijeenkomst der boosdoeners,  

bij goddelozen zit ik  niet   neer.        allelu - - - ia (25, 5)

Eén ding vroeg ik de Heer, dit is mijn wens: om in het Huis    (26,4a,b)

des Heren te wonen alle dagen van  mijn le  -  -  -  -  ven.       all

Om het genot des Heren te schouwen,  (26, 4c)

om Zijn heilige tempel te   bezoe  -  -  -  ken.         allelu - - - ia

Ik ben een rijkelijk vruchtdragende olijfboom in het Huis van God:

want ik heb de wegen des heren gehouden, (51, 10)

en ik ben niet goddeloos afgeweken van mijn god. all(17, 22)

de mond van de gerechte overweegt wijsheid,  

en zijn tong overweegt oor  -  -  -  deel. allelu - - - ia(36 , 30) 

Zodat hij in eeuwigheid 

niet   zal wan - ke - len              allelu - - - ia (111, 6) 

� Mineon DeceMber �
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In eeuwige gedachtenis leeft de rechtvaardige;

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

Heel de dag is de gerechte barmhartig en geeft hij te leen     

en zijn zaad zal   tot z - gen zijn.       allelu - - - ia (36,26) 

Hij deelt uit en geeft aan de armen; (111, 9) 

zijn gerechtigheid blijft in de eeuwen der eeu  -  -  -  wen.

allu - -  - ia

Licht is opgegaan voor de gerechte;

vreugde voor de  oprech - ten van hart.        allelu - - - ia(96, 11) 

Hij wordt geplant in het Huis des Heren; (91, 14/ e.v.)

en zal bloeien in de voorhoven van on - ze   God.          allu - -  

uw priesters, heer,  zullen gerechtigheid aandoen;

en uw gewijden zullen ju - be - len.  allelu - - - ia (131, 9.) 

zalig zij die in uw huis wonen;  (83, 5)

in de eeuwen der eeuwen zul - len zij u lo - ven. allelu - - - ia

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. _
- 43 -
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nu en ... t.1 _ Wij, Uw volk, o Christus, stellen Uw Moeder voor U als

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

alleluja, allelia, alleluia, eer  aan u , o god. (3x) 

en kleine litanie

KathisMa-Zang na de polyeleos

Eer ... Nu en ...   theotokion [= niet vertaald; als alternatief:]

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

ProKiMen toon 4    

De mond van de gerechte verkondigd wijsheid.

Alles wat adem heeft ... 

evangelie Jh § 35b        Jh 10 : 1-9

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes, 

e Heer zei tegen de Joden die bij Hem gekomen waren:

Amen, amen, Ik verzeker u: ‘Wie niet door de deur de

schaapsstal binnenkomt, maar elders naar binnen klimt,

die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnen-

komt, is de herder der schapen. Hem doet de deurwachter

open en de schapen luisteren naar zijn stem; en hij roept zijn

eigen schapen bij de naam en leidt ze naar buiten. En wanneer

hij al zijn eigen schapen naar buiten gebracht heeft, gaat hij

voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem

kennen. Een vreemde echter zullen zij zeker niet volgen, maar

voor hem zullen zij vluchten omdat zij de stem van vreemden

niet kennen.’ Deze gelijkenis vertelde Jezus hen, maar zij

begrepen niet, waarover Hij tot hen sprak. Jezus zei dan nog

eens: ‘Amen, amen, Ik verzeker u: Ik ben de deur der schapen.

Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers; maar

de schapen hebben naar hen niet geluisterd. Ik ben de deur.

Als iemand door Mij binnenkomt zal hij behouden zijn; en hij

zal ingaan en uitgaan en weide vinden.’ 

� � �

- 45 -
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na PsalM 50 het ideomelon

Grote heiligenlitanie

De canons van de Moeder Gods; en van de H. Spyridon; 

[evt. katavasia van Kerst; hier wel opgenomen]

1e oDe

canon van De heilige sPyriDon - toon 2  
irmos: De gehele legermacht ...

[evt. katavasia van Kerst:]

� Mineon DeceMber �
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3e oDe
canon van De heilige sPyriDon

irmos toon 2: Gij hebt mij bevestigd op de rots van het geloof ...

[evt. katavasia van Kerst]:

KathisMa van de H. Spyridon, toon 8

� Metten 12 DeceMber �
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Eer ...  Nu en ...  toon 8

4e oDe

canon van De heilige sPyriDon

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

[evt. Katavasia van Kerst]:

� Mineon DeceMber �
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5e oDe

canon van De heilige sPyriDon

irmos toon 2: Gij , verlichting, van wie in het duister zijn ...

[evt. Katavasia van Kerst]

6e oDe

canon van De heilige sPyriDon

irmos toon 2: Geheel en al omringd door de afgrond ...

- 49 -
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[evt. katavasia van Kerst]:

en de kleine Litanie

KonDaaK van de H. Spyridon; toon 2

iKos

� Mineon DeceMber �

- 50 -



synaxarion

7e oDe

canon van De heilige sPyriDon

irmos toon 2:Hoog vlamde op het vuur ...

- 51 -
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[evt. Katavasia van Kerst]

8e oDe

canon van De heilige sPyriDon

irmos toon 2: Zoals de jongelingen gloeiden ...

Loven, zegenen en aanbidden wij ....   [evt. katavasia van Kerst]:

� Mineon DeceMber �
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9e oDe

canon van De heilige sPyriDon

irmos toon 2: De Zoon van de voortbrenger zonder begin ...

[evt. katavasia van Kerst]:

exaPostilarion van de H. Spyridon

Eer ... 

- 53 -
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� Mineon DeceMber �

- 54 -

Nu en ...       theotokion

lofPsalMen

we zingen vier stichieren voor de H. Spyridon, toon 1

2x

t. 3a



Eer ... 

Nu en ...       theotokion:

grote Doxologie

troPaar van de H. Spyridon

en de wegzending
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in De goDDelijKe liturgie

tyPiKa - ZaligsPreKingen met uit de derde en zesde ode

ProKiMen ps 149

t. 7 

Zingt de Heer een nieuw lied, 

Zijn lof weerklinke in de kerk der heiligen.  

aPostel § 229a ef 5 : 8b-19

Broeders, wandelt als kinderen des lichts... 

alleluia toon 1 ps. 131

Dat Uw priesters gerechtigheid aandoen; dat Uw heiligen jubelen.

Want de Heer heeft Sion uitverkoren, 

Hij heeft haar gekozen tot woning voor Zichzelf.

evangelie Jh § 36 Jh 10 : 9-16

De Heer zeide: Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnenkomt, zal hij

behouden zijn ...

coMMunie-vers ps.111 

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn,

hij vreest niet als hij slechte tijding hoort. Alleluia 

� Mineon DeceMber �

- 56 -



De gedachtenis van de H. Martelaren Eustratius, Auxentius, Eugenius,

Mardorius en Orestes; en de H. Maagd-Martelares Lucia van Syracuse

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 15 en 20;

het officie is iets aangepast ten gunste van de H. Lucia]

***

vesPers

heer iK roeP ...  we zingen 3 stichieren van de martelaren:

en 3 stichieren van de martelares Lucia

� 13 DeceMber �

Lu - ci - a
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Eer ... van de martelares Lucia, toon 6

Nu en ... theotokion, toon 6

� Mineon DeceMber �

- 58 -

Lucia 

Luci a 



aPostichen van de martelares Lucia

- 59 -

� vesPers 13 DeceMber �

of kruistheotokion, toon 6 



Eer ... van de martelares, toon 5

Nu en ... theotokion, toon 5

of kruistheotokion, toon 5 

� Mineon DeceMber �
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troParen van de heilige martelaren:

Eer ... van de heilige martelares:

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

Metten

KathisMata van de oktoïch

De canons

twee canons van de oktoich, en één van de heilige martelaren; in het

grieks mineon per ode steeds 4 troparen voor de martelaren en 1 voor

de martelares. [hier niet opgenomen;  zie officie 15 en/of 20]

- 61 -

� 13 DeceMber �

t.1 

t.4 



na De DerDe oDe :

KonDaaK van de H. Martelaren

KathisMa van de H. Martelares Lucia, toon 8

� Mineon DeceMber �
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Eer .. Nu en.. theotokion, t.8

Lu - ci - a



of kruistheotokion, toon 8

na De ZesDe oDe :

KonDaaK van de H. Martelares Lucia

iKos

synaxarion

- 63 -

� Metten 13 DeceMber �

Lucia

Lucia



exaPostilaria van de H. Martelares Lucia:

Eer ...  Nu en ...  theotokion

lofPsalMen voor de Heilige Martelares Lucia; 4 stichieren:

� Mineon DeceMber �
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2x

Lu - ci - a

Lu - ci - a



Eer ...  

Nu en ...  theotokion

Kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch

troParen [zie hierboven bij de Vespers, blz.139]

en de wegzending.

- 65 -

� Metten 13 DeceMber �

Lu - ci - a

Lu - ci - a



� Mineon DeceMber �
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De gedachtenis van de H. Martelaren Thirsus, Leukius, Kallinikus,

Philemon, Appolonius, Arrianus en metgezellen; 

In Asten vieren we de gedachtenis van de H. Daniël van Voronets.

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 12]

***

vesPers

heer iK roeP ...  we zingen 3 stichieren van de Oktoich en 3

stichieren van de H. Daniël:

Eer ... Nu en ... theotokion, toon 8

- 67 -

� 14 DeceMber �

Da - ni - ël



of kruistheotokion, toon 8 

aPostichen van de oktoïch

troPaar van de heilige Daniël; [slavische melodie:]

[of op byzantijnse melodie:]

� Mineon DeceMber �
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Daniel. _

t.8



slot-(kruis)theotokion van toon 8 van de dag en de wegzending

Metten

KathisMata van de oktoïch

De canons twee canons van de oktoich, en één van de heilige

Daniël  [hier niet opgenomen;  zie officie 12]

- 69 -

� 14 DeceMber �

Da  -    -    -  ni   el. 



na De DerDe oDe :

KathisMa van de H. Daniël

Eer ... Nu en... theotokion toon 4

of kruistheotokion, toon 8

� Mineon DeceMber �
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Da - ni - ël



na De ZesDe oDe :

KonDaaK van de H. Daniël

iKos

synaxarion

exaPostilarion van de weekdag

Gelezen lofpsalmen, kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch.

troPaar [zie hierboven bij de Vespers, blz.146,147]

en de wegzending.
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Da - ni - ël



� Mineon DeceMber �
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De gedachtenis van de H. Hiëromartelaar Eleutherius, 

bisschop van Illyrië

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 16]

***

vesPers

heer iK roeP ...  we zingen 3 stichieren van de oktoïch en 3 sti-

chieren van de hiëromartelaar:

Eer ... van de hiëromartelaar, toon 6

- 73 -

� 15 DeceMber �

Eleutherius

Eleutherius



Nu en ...   ofwel: theotokion, toon 6

ofwel, als de abdis wil dat er een intocht is,

dan zingen we van het voorfeest:

als de abdis dat wil: Intocht; Vreugdevol  Licht ...; Prokimen van de dag.

aPostichen van de hiëromartelaar:

� Mineon DeceMber �

- 74 -

Eleutherius



Eer ... van de hiëromartelaar, toon 4

Nu en ... theotokion, toon 4

- 75 -

� vesPers 15 DeceMber �

Eleutherius

Eleutherius

Eleutherius



troPaar van de heilige hiëromartelaar:

slottheotokion van toon 4 van zon- en feestdagen:

Metten *

KathisMata van de oktoïch

De canons [in het grieks mineon:één canon van de oktoich, en

twee van de heilige hiëromartelaar]   [aangezien het niet vertaald is,

hier niet opgenomen; in Asten evt. twee van de oktoïch en officie 16]

� Mineon DeceMber �
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Eleutheriust.4

t.4

*  als De abDis wil -  volgens huiDig grieKs gebruiK -  Kunnen De

Metten ooK feestelijKer gevierD worDen: 

geen oKtoïch en Katavasia Kerst .



na De DerDe oDe :

KathisMa van de H. hiëromartelaar, toon 3

Eer ...  Nu en ...  theotokion, toon 3

na De ZesDe oDe :

KonDaaK van de H. hiëromartelaar

iKos [niet vertaald]

synaxarion
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� Metten 15 DeceMber �

Eleutherius



exaPostilarion van de H. hiëromartelaar:

Eer ...  Nu en ...  theotokion

lofPsalMen voor de Heilige hiëromartelaar; 4 stichieren:

� Mineon DeceMber �
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2x

Eleutherius

Eleutherius



Eer ...  

Nu en ...  theotokion

grote Doxologie

troPaar van de heilige hiëromartelaar:

en de wegzending.
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Eleutherius

Eleutherius

t.4 Eleutherius



in De goDDelijKe liturgie

tyPiKa - ZaligsPreKingen met uit de derde en zesde ode

ProKiMen ps. 115

t. 7

Wat zal ik de Heer wedergeven voor alles wat Hij mij vergolden heeft?

aPostel § 291    ii tim 8-18

Broeders, schaam u niet voor het getuigenis... 

alleluia toon 1 ps. 131

Dat Uw priesters gerechtigheid aandoen; dat Uw heiligen jubelen.

Want de Heer heeft Sion uitverkoren, 

Hij heeft haar gekozen tot woning voor Zichzelf.

evangelie Mk § 10 Mk 2 : 23-3:5 

Te dien tijde gebeurde het, dat Jezus op de sabbat door de korenvelden

ging  ... 

coMMunie-vers ps.131 

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn,

hij vreest niet als hij slechte tijding hoort. Alleluia.

� Mineon DeceMber �
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De gedachtenis van de H. Profeet Haggaï; [off. 7]

***

vesPers

heer iK roeP ...  we zingen 6 stichieren, 3 van de oktoich:

en 3 van de H. Profeet :

� 16 DeceMber �

Hag- ga- ï

Hag- ga- ï

Hag- ga- ï



Eer ... Nu en ... theotokion, toon 4

of kruistheotokion, toon 4

aPostichen van de oktoïch

troPaar [niet in mineon; evt.:]

� Mineon DeceMber �
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Haggaï



Metten

KathisMata van de oktoïch

De canons

twee canons van van de oktoïcht, en van de heilige profeet. Canon van

de heilige is niet vertaald, en niet opgenomen: zie  off. 7.

na De 3e oDe :
Katavasia:  irmos van de laatstgelezen canon 

KathisMa van de H. Profeet; toon 6

Eer ... Nu en ... theotokion, toon 6

of kruistheotokion, toon 6

- 83 -

� 16 DeceMber �



na De 6e oDe:
Katavasia:  irmos van de laatstgelezen canon en kleine Litanie

[n.b. hiet mineon heeft geen kondaak en ikos voor de profeet]

Exapostilarion van de dag; 

gelezen lofpsalmen en kleine doxologie;

apostichen van de oktoïch

� Mineon DeceMber �
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- 85 -

� 17 December �



Typikon
als 17 december valt op de zondag van de voorvaders :

Dan vervalt de dienst van de profeet en de jongelingen en zingen we

alleen de dienst van de opstanding en de voorvaders, zoals staat aange-

geven.

Alleen bij de troparen, dan zingen we: van de opstanding; Eer ...  van de

profeet en jongelingen: Groot zijn de heldendaden ...; Nu en ... van de

voorvaders: In het geloof ...

� mineon December �
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De gedachtenis van de H. Profeet Daniël en de drie Jongelingen, 

en de H. Dionyssius van Zakynthos 

[volgens grieks gebruik: ofwel de profeet Daniël ofwel feestelijk officie

voor de H. Dionyssius; in Asten: combinatie, als volgt; het officie van

de H. Dionyssius is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 10]

***

Vespers
Heer ik roep... we zingen 6 stichieren: 3 voor de profeet Daniël 

en 3 stichieren van de h. Dionysius - in toon 6:

� 17 December �
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voor de h. Dionysius - in toon 6:

Eer ... voor de profeet Daniël

� mineon December �
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Nu en ...  van het voorfeest:

- 89 -

� Vespers 17 December �



AposTicHen voor de profeet Daniël

� mineon December �
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Eer ... van de drie jongelingen

Nu en ... theotokion:

- 91 -

� Vespers 17 December �



TropAren van de heilige profeet Daniël en de drie jongelingen

Eer ...  van de H.  Dionysius

Nu en ...  theotokion, toon 4

en de wegzending

� mineon December �
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meTTen
kATHismATA nA De eersTe psAlmlezing: van de H. Dionysius

Eer ... herhalen; Nu en ... theotokion:

nA De TweeDe psAlmlezing: van de H. Dionysius:

Eer ... herhalen; Nu en ... theotokion:

� 17 December �
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polyeleos - “Dienaren des Heren - Alleluja”

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

Hoort dit, alle volkeren, 

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

Aardgeborenen en kinderen der mensen, 

iedereen rijk en arm.Allelu - - - ia (48, 3)

Mijn mond spreekt wijsheid,  (48, 4)

de overweging mijns harten verstand.Allelu - - - ia

Komt, kinderen, luistert naar mij:

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

Zie, ik weerhoud mijn lippen niet;

Heer, Gij weet het.Allelu - - - ia (39, 10b)

Ik heb het evangelie van uw gerechtigheid verkondigd

in de grote bijeenkomst. Allelu - - - ia (39, 10a)

Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart: 

over Uw waarheid en uw verlossing heb ik gesproken. Al.. (39, 11)

Uw barmhartigheid en Uw waarheid heb ik niet bedekt

in de talrijke bijeenkomst. Allelu - - - ia (39, 11)

Ik wandelde zonder vlek

en deed de werken der gerechtigheid. Allelu - - - ia (14, 2)

Ik zal U belijden in de grote bijeenkomst; 

Uw lof zingen onder een machtig volk. Allelu - - - ia (34, 18)

� mineon December �
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- 95 -

Moge mijn mond met lofzang gevuld zijn, Heer,

om Uw heerlijkheid te zingen, heel de dag Uw verhevenheid.Al(70, 8)

Ik zal Uw Naam aan mijn broeders doen horen.

in het midden der Kerk zal ik U bezingen. Allelu - - - ia (21, 23)

Heer, met onschuldigen zal ik mijn handen wassen,  

ik zal rondom Uw altaar gaan. Allelu - - - ia (25, 6)

Om het geluid der lofzang te horen  

om Uw wondere daden te verhalen. Allelu - - - ia (25, 7)

Heer ik bemin de schoonheid van Uw huis,   

de woonplaats van Uw heerlijkheid. Allelu - - - ia (25, 8)

Ik zit niet neer in gezelschap van dwazen,  

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

Ik zei tot de bozen: ‘wilt niet overtreden’,  

en tot de zondaars: ‘heft uw hoorn niet omhoog’. Allelu - - - ia
(74,5) 

Ik haatte de bijeenkomst der boosdoeners,  

bij goddelozen zit ik niet neer. Allelu - - - ia (25, 5)

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

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

Om het genot des Heren te schouwen,  

om Zijn heilige tempel te bezoeken. Allelu - - - ia (26, 4c)

Ik ben een rijkelijk vruchtdragende olijfboom in het Huis van God:

want ik heb de wegen des Heren gehouden, (51, 10)

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

� meTTen 17 December �



De mond van de gerechte overweegt wijsheid,  

en zijn tong overweegt oordeel. Allelu - - - ia (36 , 30) 

Zodat hij in eeuwigheid 

niet zal wankelen  Allelu - - - ia (111, 6) 

In eeuwige gedachtenis leeft de rechtvaardige;

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

Heel de dag is de gerechte barmhartig en geeft hij te leen     

en zijn zaad zal tot zegen zijn  Allelu - - - ia (36,26) 

Hij deelt uit en geeft aan de armen;

zijn gerechtigheid blijft in de eeuwen der eeuwen. Allu - (111, 9) 

Licht is opgegaan voor de gerechte;

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

Hij wordt geplant in het Huis des Heren;

en zal bloeien in de voorhoven van onze God.Allu - -  (91, 14/ e.v.)

Uw priesters, Heer,  zullen gerechtigheid aandoen;

en uw gewijden zullen jubelen.  Allelu - - - ia (131, 9.) 

Zalig zij die in Uw Huis wonen;  

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

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

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

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

� mineon December �
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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, alleluja, alleluja, eer  aan U , o God. (3x) en kleine litanie

kATHismA na de polyeleos:

Eer ... herhalen; Nu en ... theotokion:

(geen evangelie-lezing); 

psalm 50   
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De cAnons [in het officiële grieks mineon:  één canon van de

oktoich, één van de profeet Daniël en één van de drie jongelingen; in de

appendix: Smeekcanon, H. Dionysius en katavasia van kerst ]

De canon van de profeet is niet vertaald in het nl. wel in engels; de canon

van de drie jongelingen is gelijk aan die van de zondag van de voorva-

ders en is dus wel vertaald; de canon voor de H. Dionysius is niet ver-

taald in het nl. en ook niet in het engels. Uiteindelijk is daarom hier

opgenomen: Canon van de profeet, uit het engels; canon van de jonge-

lingen; en de canon voor de H.Dionysius uit off. 10. 

De abdis kan besluiten welke canons gelezen worden.

1e oDe

cAnon VAn De Heilige DAniël - Toon 8  

� mineon December �
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cAnon VAn De Heilige Drie jongelingen - Toon 8  
irmos: Toen zij het water waren doorgegaan...

cAnon VAn De Heilige Dionysius - Toon 6 
irmos - uit het alg. mineon: Over de bodem der Rode Zee ...

evt. katavasia van Kerst:
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3e oDe

cAnon VAn De Heilige DAniël

cAnon VAn De Heilige Drie jongelingen

irmos t.8:  Gij zijt de sterkte, o Heer ...
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cAnon VAn De Heilige Dionysius

irmos t.6 - uit het alg. mineon: Niemand is heilig ...

of: de irmos van de laatstgelezen ode of: evt. katavasia van Kerst:

of: konDAAk van de H. Dionysius

en/of: konDAAk van de H. profeet Daniël:
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kATHismA van de H. profeet, toon 8 - spec. mel. Of the wisdom

van de drie jongelingen; zelfde toon en melodie:

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

Nu en ...  toon 4:
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4e oDe

cAnon VAn De Heilige DAniël

cAnon VAn De Heilige Drie jongelingen

irmos t.8:  Heer, ik heb vernomen ...
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cAnon VAn De Heilige Dionysius

irmos t.6 - uit het alg. mineon: Christus is mijn kracht ...

evt. Katavasia van Kerst:

5e oDe

cAnon VAn De Heilige DAniël
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cAnon VAn De Heilige Drie jongelingen

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

cAnon VAn De Heilige Dionysius

irmos t.6 - uit het alg. mineon: Verlicht, Algoede ...

- 105 -
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evt. Katavasia van Kerst:

6e oDe

cAnon VAn De Heilige DAniël
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cAnon VAn De Heilige Drie jongelingen

irmos t.8:  Ik ben gevangen in de afgrond van mijn zonden ...

cAnon VAn De Heilige Dionysius

irmos t.6 - uit het alg. mineon:Bij het zien hoe de levenszee ...
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of: de irmos van de laatstgelezen ode of: evt. katavasia van Kerst:

en de kleine Litanie

konDAAk van de H. Jongelingen

ikos
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synAxArion op De 17e VAn Deze mAAnD geDenken

wij De Heilige Drie jongelingen en DAniël, De profeeT.

7e oDe

cAnon VAn De Heilige DAniël
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cAnon VAn De Heilige Drie jongelingen

irmos t.8:  Paideß qeosebeiß ...

cAnon VAn De Heilige Dionysius

irmos t.6 - uit het alg. mineon: Een engel maakte het vlammende vuur ...
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[evt. Katavasia van Kerst]

8e oDe

cAnon VAn De Heilige DAniël

cAnon VAn De Heilige Drie jongelingen

irmos t.8:  In zijn woede ...
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cAnon VAn De Heilige Dionysius

irmos t.6 - uit het alg. mineon: Voor de vromen...

Loven, zegenen en aanbidden wij ....   

of: de irmos van de laatstgelezen ode of: evt. katavasia van Kerst:
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9e oDe

cAnon VAn De Heilige DAniël

cAnon VAn De Heilige Drie jongelingen

irmos t.8:  Wij belijden dat Gij in waarheid ...
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cAnon VAn De Heilige Dionysius

irmos t.6 - uit het alg. mineon: Het is voor mensen onmogelijk ...

of: de irmos van de laatstgelezen ode of: evt. katavasia van Kerst
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exAposTilAriA van de profeet en de jongelingen:

Eer ...  van de h. Dionysius

Nu en ...  theotokion

lofpsAlmen we zingen 6 stichieren; 3 voor de profeet en de

jongelingen:
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en drie voor de h. Dionysius:

Eer ...  voor de h. Dionysius:

� mineon December �

- 116 -



Nu en ...  theotokion

groTe Doxologie

TropAAr van de heilige Dionysius:

en de wegzending.
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in De goDDelijke liTurgie

TypikA - zAligsprekingen met uit de derde en zesde ode

prokimen toon 4 ps. 67

Looft God in de Kerken, de Heer uit de bronnen van Israël. 

AposTel §  330 Hebr 11 : 33-12:2a

roeders, al de heiligen hebben door het geloof koninkrijken over-

wonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen,

muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur

geblust, zij zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen, zij hebben in

zwakheid kracht ontvangen, zij zijn machtig geworden in de oorlog,

legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben

hun doden teruggekregen door opstanding uit de dood. Maar anderen

zijn gefolterd en namen de aangeboden bevrijding niet aan, opdat zij een

betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en

geselslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Zij zijn gestenigd,

in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood

gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij

leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet

waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen,

in grotten en in holen in de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door

het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling

van de belofte niet verkregen, want God had voor ons iets beters voor-
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zien, opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Nu

wij dan door zo'n menigte van getuigen omringd worden, laten wij afleg-

gen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij

met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog

gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voltooier van het geloof.

AllelujA toon 4

De rechtvaardige heeft geroepen en de Heer heeft hem verhoord, 

Hij heeft hem bevrijd uit alle kwellingen.

Talrijk zijn de beproevingen van de rechtvaardigen, 

maar uit al deze zal de Heer hen bevrijden. 

eVAngelie lk § 62 lk   11 : 47-12:1

De Heer zei tot de Joden die bij Hem gekomen waren: Wee u,

want gij richt graftekens op voor de profeten ...

communie-Vers

Verblijd u rechtvaardigen in de Heer,

de oprechten past lofzang. Alleluja. (3x)
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