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tyPiKon - laatste ZonDag-voor-Kerst

a. als het oP 18-19 Dec. valt Dan als volgt:

in De vesPers:

bij Heer ik roep: 10 stichieren; 6 van de opstanding, en 4 van de

vaders. Eer ... van de vaders t.6  Daniël, de man ... Nu en ... dogmati-

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

Lezingen. [Litie]. Apostichen van de opstanding. Eer ... van de vaders

t.2 Verheug u ... Nu en ...t.2- van de zat. avond Ziet het wonder ...

Troparen: van de opstanding, Eer ....van de vaders, t.2 Groot zijn de

heldendaden ... Nu en .. slottheotokion :t.2 Onbegrijpelijk ...

in het MesonytiKon: 

na ps. 50 de Drieëenheidscanon; [Litie-stichieren; n.b. nu en: ]

de Triadika Waarlijk het is ..; na het Trisagion het tropaar van de

vaders,  t.2 Groot zijn de heldendaden ...

in De Metten:

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

vaders, t.2 Groot zijn de heldendaden ... Nu en .. slottheotokion van de

zondag:t.2 Onbegrijpelijk ...

De kathismazangen van de opstanding; 

Polyeleos; evlogitaria; kleine litanie; hypakoi;

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

Canons: volgens het mineon: t.6 irmos Die eens in de vloedgolf .. en

vóór het eerste tropaar het vers: Eer aan uw heilige opstanding, o Heer. ; bij

de volgenden: heilige vaders bid voor ons. en bij de laatste twee: Eer .. en

Nu en .. Katavasia van kerst.

Na de derde ode: Hypakoi t.8  Een engel ... en het kondaak van de

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

Exapostilarion: opstanding; Eer... van de vaders: De patriarchen ... ;

Nu en ... theotokion - van de oktoïch.

Lofpsalmen: 4 van de opstanding en 4 van de vaders - toon 1: Sion ...; 

Eer... van de vaders t.4: Alle onderrichtingen ... ; Nu en ...

Hooggezegend zijt gij .. 

Grote doxologie en het daaropvolgend opstandingstropaar.    

in De goDDelijKe liturgie: 

Typika en zaligsprekingen. Bij de intocht: troparen van de opstan-

ding, de vaders en de patroonheilige; 

het kondaak van het voorfeest van kerst: De Maagd komt heden ... .  

Apostel en evangelie van de zondag-voor-kerst

Communievers: Loof de Heer vanuit de hemelen ..   

� Kort overZicht ZonDag van De vaDers �



tyPiKon - laatste ZonDag-voor-Kerst

b. als het oP 20-23 Dec. valt (voorfeest) Dan als volgt:

in De vesPers:

bij Heer ik roep: 10 stichieren; 4 van de opstanding, 3 van het voor-

feest t.1 en dan 3 de vaders, t.8 Heden vieren wij gelovigen ... . Eer ...

t.6  Daniël, de man van verlangen ... Nu en ... dogmatikon van de

lopende toon. Intocht, Vreugdevol Licht .. prokimen en de lezingen.

[Litie]. Apostichen van de opstanding. Eer ... van de vaders t.2

Verheug u ..Nu en ...voorfeest: t.2 Ziet, de tijd van onze Verlossing ...

Troparen: van de opstanding; van de vaders, t.2 Groot zijn de helden-

daden ...en van het voorfeest: t.4 Eens werd Maria ingeschreven...

in het MesonytiKon: 

na ps. 50 de Drieëenheidscanon; Litie-stichieren: Eer... Als flitsende pij-

len ... Nu en ... Hoor hemel ... ; de Triadika Waarlijk het is ..; na het

Trisagion tropaar van het voorfeest t.4 Eens werd Maria ingeschreven...

in De Metten:

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

t.2 Groot zijn de heldendaden ... Nu en .. van het voorfeest: t.4 Eens

werd Maria ingeschreven... De kathismazangen van de opstanding,

maar de ipv de theotoken die van het voorfeest;  Polyeleos; evlogitaria;

kleine litanie; hypakoi; Anabathmi van de toon en prokimen; opstan-

dingsevangelie en ps.50. Canons: volgens het mineon: t.6 irmos Die

eens in de vloedgolf .. en vóór het eerste tropaar het vers: Eer aan uw hei-

lige opstanding, o Heer. ; bij de volgenden: heilige vaders bid voor ons. en bij

de laatste twee: Eer .. en Nu en .. Katavasia van kerst. Na de derde ode:

Hypakoi t.8  Een engel ... en het kondaak van de opstanding. Na de

zesde: kondaak en ikos van het voorfeest: Verheug u, Bethlehem...

Exapostilarion: opstanding; Eer... van de vaders: De patriarchen ... ;

Nu en ... van het voorfeest. Lofpsalmen: 4 van de opstanding,en 4 van

de vaders: Sion verhef uw stem ...; Eer... van de vaders: Alle onderrich-

tingen... . Nu en ... Hooggezegend zijt gij .. Grote doxologie en het daar-

opvolgend opstandingstropaar.

in De goDDelijKe liturgie: 

Typika en zaligsprekingen. Bij de intocht: tropaar van de  opstanding,

van het voorfeest Eens werd Maria .. ; van de vaders: Groot zijn.. ;

van patroonheilige en het kondaak van het voorfeest: De Maagd komt

heden ... Apostel en evangelie van de zondag-voor-kerst

Communievers: Loof de Heer vanuit de hemelen ..   

[c. als het oP 24 Dec. valt : Zie bij Mineon 24 Dec]

� Kort overZicht ZonDag van De vaDers �
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Op de zondag op of na 18 december, 

wat ook de zondag is voor Kerst, 

gedenken wij allen die vanaf alle eeuwen God behaagd hebben, 

vanaf Adam tot Jozef de verloofde van de Moeder Gods, 

volgens de geslachtslijst zoals de evangelist Lukas het (ver)telt.

Eveneens van de profeten en profetessen, 

in het bijzonder de profeet Daniël en de heilige drie jongelingen.

***

vesPers

ps 103 en  Zalig de man ... 

heer iK roeP ... 
op 18/19 dec. : 6 van de opstanding, en 4 van de vaders;

op 20-23 dec.: 4 van de opstanding; 3 van het voorfeest; 3 van de vaders;

op 24 dec.: 4 van de vaders en 4 ideomela (zie apostichen 24/12);

van het  voorfeest in toon 1:

- 7 -

� ZonDag voor Kerst �

- van De heilige vaDers -



van de vaders  t.8:

� Mineon DeceMber �
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Eer ...    van de vaders  t.6:

Nu en ...  dogmatikon van de lopende toon ; alleen op 24/12:

� ZonDag voor Kerst - ZonDag van De heilige vaDers �
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Intocht, Vreugdevol Licht .. prokimen en de volgende lezingen:  

leZing uit het boeK genesis (14:14-20)

Toen Abram hoorde dat zijn broeder Lot als gevangene

was weggevoerd, bracht hij zijn geoefenden, degenen

die in zijn huis geboren waren, in de strijd, driehonderd

achttien man, en achtervolgde de vijanden tot Dan toe. En

zij verdeelden zich des nachts tegen hen in troepen, hij en

zijn slaven, en versloegen hen en achtervolgden hen tot

Hoba toe, dat ten noorden van Damaskus ligt. En hij bracht

al de have terug, en ook zijn broeder Lot en diens have

bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk. Toen

ging de koning van Sodom uit, hem tegemoet, nadat hij

was teruggekeerd van het verslaan van Kedorlaomer en de

koningen die met hem waren, naar het dal Schavé, dat is

het Koningsdal. En Melchisedek, de koning van Salem,

bracht brood en wijn; hij nu was een priester van God, de

Allerhoogste. En hij zegende Abram door God, de

Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, en hij

sprak: geprezen zij God, de Allerhoogste, die uw vijanden

in uw macht heeft overgeleverd. En Abram gaf hem van

alles de tienden.
���

leZing uit het boeK DeuternonoMiuM (1:8-11;15-17)

Mozes zeide tot geheel Israël, aan de overzijde van de

Jordaan: De Heer, onze God, heeft tot ons bij Horeb

gesproken: ziet, Ik heb dit land tot uw beschikking gesteld;

trekt er binnen en neemt bezit van het land, waarvan de

Heer aan uw vaderen, Abraham, Isaäk en Jacob gezworen

heeft, dat Hij het hun en hun nakroost geven zou.

Toentertijd zeide ik tot u: ik alléén zal de zorg voor u niet

� Mineon DeceMber �
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kunnen dragen. De Heer uw God heeft u vermenigvuldigd

en zie, heden zijt gij zo talrijk als de sterren des hemels.

De Heer, de God uwer vaderen, voege er aan u nog dui-

zend maal zoveel toe als gij nu telt en zegene u, zoals Hij

u beloofd heeft. Daarop nam ik de hoofden van uw stam-

men, wijze en ervaren mannen, en stelde hen als hoofden

over u aan, oversten over duizend, oversten over vijftig en

oversten over tien, en opzieners voor uw stammen. En ik

gebood toentertijd aan uw rechters: hoort de geschillen

tussen uw broeders en oordeelt tussen de een en de ander,

of dit diens broeder is dan wel de vreemdeling die bij hem

woont. Gij zult in de rechtspraak de persoon niet aanzien;

gij zult de onaanzienlijke evenzeer horen als de aanzien-

lijke; gij zult voor niemand vrezen, want de rechtspraak

komt van God. De zaak echter, die voor u te zwaar is, zult

gij tot mij brengen, opdat ik die hore.
���

leZing uit het boeK DeuteronoMiuM (10:14-18;20-21)

En voorts sprak Mozes tot de Israëlieten : Ziet, van de

Heer uw God is de hemel, ja de hemel der hemelen, de

aarde en alles wat daarop is; alleen hen heeft Hij liefge-

had, en u, hun nakroost, heeft Hij uit alle volkeren uitver-

koren, zoals dit heden het geval is. Besnijdt dan de voor-

huid uws harten en weest niet meer hardnekkig. Want de

Heer uw God is de God der goden en de Heer der heren,

de grote, sterke en vreselijke God, die geen partijdigheid

kent noch zich laat omkopen ; Die wees en weduwe recht

doet en aan de vreemdeling liefde bewijst door hem brood

en kleding te geven. De Heer uw God zult gij vrezen, Hem

zult gij dienen, Hem aanhangen en bij Zijn naam zweren.

Hij is uw lof en hij is uw God, Die onder u deze grote en

vreselijke dingen gedaan heeft, welke uw ogen gezien

hebben.
���

� ZonDag voor Kerst - ZonDag van De heilige vaDers �
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litie

� Mineon DeceMber �
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[op 18/19 dec.: Amartwlwn taß dehseiß.. niet vertaald ?! ]

van het voorfeest; uitsluitend op 20-24 dec.;



aPostichen op 18-23 dec. van de opstanding; 

op 24 dec. eigen t.1: Alreine Maagd en levend paleis ... (zie Heer ik

roep, hierboven, p.7) met als verzen daartussen: God zal uitgaan van

Teman: De Heilige vanuit Pharan, de dichtbegroeide, beschaduwde berg. en  Heer

ik heb uw bericht gehoord; en ik werd bevreesd. Heer, ik heb Uw werken overwogen,

en ik geraakte buiten mijzelf. 

Eer ...   van de vaders t.2 

Nu en ...  op 18 en 19 dec. t.2- van de zat. avond Ziet het wonder ...

op 20-24 dec. van het voorfeest: 

� ZonDag voor Kerst - ZonDag van De heilige vaDers �
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troParen van de opstanding, echter niet op 24/12;

van de vaders, t.2 (op alle dagen 18-24 dec.) :

tenslotte: 

op 18/19 dec. slottheotokion-t.2 Onbegrijpelijk ...;

op 24 dec: t.4 Eens werd Maria ingeschreven...;

op 20-23 dec. van het voorfeest :

MesonytiKon

Zie het kort overzicht met het typikon voor de gebruiken op de 

verschillende data.

� Mineon DeceMber �
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Metten

troParen bij God is Heer ... zie Vespers. 

De kathismazangen van de opstanding; 

op 20-24 dec. ipv de theotoken die van het voorfeest zoals aangegeven

in het mineon bij de datum van de dag.

Polyeleos; op 18-23 dec. gevolgd door evlogitaria; 
op 24 dec.geen evlogitaria maar onmiddelijk:

hypakoi; anabathmi van de toon en prokimen.

De canons op alle dagen (18-24 dec.) zoals hieronder staat aan-

gegeven: van  de vaders (met één tropaar van de opstanding) en van het

voorfeest; katavasia van kerst.

eerste ode
canon van De vaDers - toon 6

Eer aan Uw heilige opstanding, o Heer

Uit angst voor u zijn de poorten van de dood opengegaan en de

eeuwige grendels verbrijzeld, want door Uw heilige nederdaling

zijn de doden van weleer weer opgestaan, Christus, en jubelend

bezingen zij Uw opstanding.

Heilige vaders, bid voor ons

Heden vieren de uitgelezen vaders vol vreugde het voorfeest van

Christus' geboorte; en zij bezingen het wonder der genade dat

zowel Abraham als de drie jongelingen door hun geloof een voor-

afbeelding mochten zijn van de nieuwe wet der genade.

� ZonDag voor Kerst - ZonDag van De heilige vaDers �
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Eens groette de heilige Abraham met zijn rechterhand de Ene uit

de Drieëenheid. En het Woord, de Medetronende met de Vader en

de Goddelijke Geest, was aanwezig bij de Drie Jongelingen in de

vuuroven. Want roemvol is Hij verheerlijkt.

Abraham was verlost uit de hand van de ongerechte, zoals de

Jongelingen uit de vlammen van de vuuroven, en de Profeet Daniël

uit de leeuwenkuil. Daarom vieren zij nu met heel hun hart het

Voorfeest van hun Verlosser, de Christus.

Door het symbool van hun getal en door hun geloof in de godde-

lijke Drieëenheid, hebben de Jongelingen het vuur der goddeloos-

heid teniet gedaan; tegelijk waren zij voor de wereld een vooraf-

beelding van de goddelijke Mysteriën, die eens geopenbaard zou-

den worden.

theotokion Begenadigde ongehuwde Bruid, alreine Maagd, u prij-

zen wij zalig; want als afstammeling van Abraham en uit het

geslacht van David, zijt gij opgebloeid, en gij hebt Christus

gebaard, de Voorzegde van de Profeten.

canon van het voorfeest - toon 1
irmos t.1: Christus wordt geboren ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

De Maagd komt in Bethlehem om Christus ter wereld te brengen

als een klein Kind in ons vlees: Christus, Die vrijwillig arm gewor-

den is; Christus, Die zichtbaar is geworden. Dat zowel de hemel als

de aarde zich verheugen.

Springt op van vreugde, heuvelen en bergen; danst,

Godverkondigende profeten; en volkeren en naties, klapt in de

handen! Want nabij is de Verlossing en de Verlichting van allen,

door de komende geboorte in de stede Bethlehem.

theotokion De rijke wordt arm om arm te maken die rijk zijn aan

het kwaad. God wordt gekend als een sterveling zonder verande-

ring te ondergaan, uit een maagd zonder man. Laat ons allen Hem

met hymnen bezingen, want Hij heeft Zich verheerlijkt.

� Mineon DeceMber �
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katavasia van kerst

derde ode
canon van De vaDers - toon 6

Eer aan Uw heilige opstanding, o Heer

Door Uw drie dagen in het graf hebt Gij door Uw leven schenkende

opstanding de sinds alle tijden gestorvenen opgewekt. Nadat deze-

van de veroordeling waren verlost, jubelden zij het uit: Zie Heer,

onze Verlossing, Gij zijt gekomen.

Heilige vaders, bid voor ons

De jongelingen riepen zich voor de geest, dat zij de ikoon en de

gelijkenis waren van God, en met heldenmoed lieten zij zich in de

vlammen werpen omwille van het gouden beeld van de koning.

Maar zij overwonnen dit vuur door het vuur van Gods Geest en zij

zongen in geloof: buiten U, Heer, kennen wij geen andere. 

Door de mate van hun wijsheid en de kracht van Gods Geest ble-

ken de jongelingen zelfs als gevangen machtiger te zijn dan de wij-

zen der Chaldeeën; en vol moed riepen zij uit: Niemand is heilig

dan Gij, Heer, de Vriend der mensen.

� ZonDag voor Kerst - ZonDag van De heilige vaDers �
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De dienaren van de oude wet verheugen zich jubelend tezamen met

de jongelingen en de profeten bij het voorfeest van de Heer, Die

opstraalt in de wereld. En Abraham juicht omdat hij ziet hoe uit

zijn zaad de Heer het vlees heeft aangenomen.

theotokion Gij hebt ontvangen zonder de wil van het vlees, en uw

baren ging het begrip en de krachten der natuur teboven. Het ver-

heven Mysterie, dat in duistere woorden door de profeten was

voorzegd, wordt nu duidelijk voor aller ogen: het is de Heer onze

God.

canon van het voorfeest - toon 1
irmos t.1: Voor alle euwen ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Hij die voor alle eeuwigheid op onzegbare wijze door de Vader is

voortgebracht, wordt op het einde der tijden vlees uit de Maagd

volgens Zijn welbehagen,omdat Hij het geslacht der mensen wil

hernieuwen, dat door de kwaadaardige raad van de boze bedorven

was.

Hij Die in de hoogste hemelen troont tezamen met de Vader en de

Geest, ziet hoe de menselijke natuur zijn waardigheid verloren

heeft. Daarom neemt de Zoon van God, Die zonder begin is, een

aanvang in de tijd en Hij gaat in het vlees geboren worden als een

mens.

theotokion Zij die heiliger is dan de engelen en alle schepselen,

brengt nu ter wereld de Engel van de grote Raad van de Vader, Die

komt in het vlees om allen tot Zich terug te roepen die onophou-

delijk tot Hem zingen: Heilig zijt Gij onze God.

katavasia van kerst  :

[en het kondaak van de opstanding van de toon]

� Mineon DeceMber �
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hyPaKoï t.8: 

vierde ode
canon van De vaDers - toon 6

Eer aan Uw heilige opstanding, o Heer

Uw nederdaling in de Hades, Christus God, werd het leven voor de

doden. Gij hebt de vijand vastgebonden in de diepte, Algoede, en

de weg naar de hemel weer geopend voor het geslacht der mensen.

Heilige vaders, bid voor ons

Eren wij de aartsvaders Abraham, Isäak en Jacob, want uit hun

geslacht is Christus voortgekomen toen Hij ons vlees heeft aange-

nomen uit de Maagd, als de almachtige God.

Daniël beschreef vooraf hoe de dingen zouden gebeuren door de

nederdaling van Christus, en door zijn leven toonde hij hoe de ver-

scheurende dieren zachtmoedig konden worden als schapen. Door

zijn kennis van de toekomst was hij werkelijk Gods profeet.

� ZonDag voor Kerst - ZonDag van De heilige vaDers �
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Omdat zij zich niet hadden laten vangen door het lokaas der zonde,

werden de jongelingen uit de vlammen bevrijd. Zo toonden zij zich

kostbaarder dan in vuur beproefd goud, want zij werden in de vuur-

oven van de dwaling niet verteerd.

theotokion Met velerlei stem is de Verwachting der volkeren, het

Heil van de wereld reeds tevoren verkondigd, dat het Kind zou

zijn, dat gij op bovennatuurlijke wijze gebaard hebt, heilige

Alreine. En heden bezingt Hem het Koor de Vaderen. 

canon van het voorfeest

irmos t.1: Uit Jesse’s wortel ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Maagd, die de twijg zijt uit de Wortel Jesse, gij zijt heelijk in bloei

en draagt de onverwelkbare Bloem, de Schepper van het heelal,

Die als God heel de aarde met bloemenpracht tooit, welke tot Hem

roept: Ere zij Uw kracht, o Heer.

Woord van God, Gij zijt gekomen om mij terug te winnen die ver-

loren was door de verboden spijs. Daardoor ben ik geestelijk ten

onder gegaan en gelijk geworden aan een redeloos dier. Maar Gij

zijt een onmondig Kind geworden en neergelegd in een kribbe

voor redeloze dieren: Ere zij Uw macht, o Heer.

theotokion Habakuk heeft vooruitgezien, Jezus, hoe Gij vlees aan-

neemt uit de Maagd, de beschaduwde berg, welke de bergen en

heuvels van het kwaad uitdelgt, met het werk dat daarop groeit van

de boze met al zijn zelfverheffing.

katavasia van kerst  :

� Mineon DeceMber �
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vijfde ode
canon van De vaDers - toon 6

Eer aan Uw heilige opstanding, o Heer

De engel, die zelf een beeld is van de opvlammende vreugde,

bevindt zich in het graf, bekleed met heerlijkheid. En hij verkon-

digt de opstanding aan de vrouwen, die nu niet meer behoefden te

wachten, maar met jubelende stem het "Verheug u" van het

"Christus is opgestaan!" aan de apostelen mochten verkondigen.

Heilige vaders, bid voor ons

Wij zijn heden in geloof bijeengekomen om de eerstelingen te eren

van de vaders, die voorafgegaan zijn aan de wet der genade; en wij

roemen patriarch Abraham, die als Gods profeet Christus' geboor-

te uit de maagd vooruitverkondigde.

De uit Abraham stammende jongelingen zagen in de tegenwoor-

digheid van de engel temidden van het vuur de voorafbeelding hoe

de Heer tot ons zou komen. Zijn kracht veranderde het vuur in ver-

kwikkende dauw en zo smolt door hun geloof het gouden afgods-

beeld weg van de aarde.

Door de kracht van Gods Geest sloot Daniël de muil der woeden-

de leeuwen in de kuil, zoals de jongelingen de woede van het vuur

bedwongen door de genade. Door hun redding verkondigden zij

reeds tevoren de komst van Christus uit de maagd, als de Verlosser

om ons te redden.

� ZonDag voor Kerst - ZonDag van De heilige vaDers �
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theotokion Zonder deelname van hartstocht hebt Gij onze mense-

lijke natuur op U genomen. Bezield door Gods Geest mocht Jesaja

dit reeds tevoren schouwen, en hij riep uit:  "Heer, Gij waakt over-

ons door de wet der genade: ziet, de maagd komt en baart naar het

vlees Hem Die komt uit het geslacht van Abraham en de stam van

Juda."

canon van het voorfeest

irmos t.1: God des vredes ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Albarmhartige Zoon van God, Die van nature de Meester zijt, Gij

zijt geheel en al geworden als een van uw slaven, en in uw mede-

lijden wilt Gij de Mensenzoon genoemd worden. Gij hebt vrijwil-

lig op U genomen om arm te zijn en Gij komt in de grot om gebo-

ren te worden als mens, bron van alle genade.

Gij Christus de Koning, Die volgens Uw natuur door niets omvat

kunt worden, hoe zal een kleine grot U kunnen omvatten? Hoe is

het mogelijk, Jezus, dat Gij ligt in een kribbe? Gij doet dit omdat

Gij in het vlees wilt wonen onder de uwen, om ons te redden die

door de zonde van U waren vervreemd, o Heer.

theotokion Maak uzelf gereed, heilige grot, want het Lam is geko-

men om de Herder te baren. Haast u, herders, en aanschouwt uw

Herder en het Lam; Wijzen, maakt u reisvaardig om Hem met uw

gaven te eren als de hemelse Koning in het vlees.

katavasia van kerst  :
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zesde ode
canon van De vaDers - toon 6

Eer aan Uw heilige opstanding, o Heer

Gij Algoede hebt de dood ter dood gebracht en de kracht van de

hades gebroken door Uw drie dagen in het graf, waaruit Gij het

leven hebt doen ontspringen voor allen die in de wereld zijn, Jezus

koning, door Uw opstanding.

Heilige vaders, bid voor ons

Door zijn oprechte gastvrijheid en zijn vurig geloof is de aartsva-

der Abraham hoog verheven. Daarom mocht hij in voorafbeelding

het goddelijk Mysterie, Christus, ontvangen; en daarover juicht hij

vol blijdschap in eeuwigheid.

Door de gave van de Geest, hebben de voorouders in geloof de

schepping aan zich onderworpen: want het allesverslindende en

nietsontziende vuur moest zijn kracht buigen voor de jongelingen

die de Schepper van het vuur vereerden: Jezus Christus.

Op verborgen wijze mocht Daniël schouwen hoe de woestheid van

de wereld getemd zou worden door de komst van Christus, Die

deze in Zijn kracht zou veranderen in een goddelijke vrede, zoals

de profeet de muil der leeuwen had getemd in de kuil.

� ZonDag voor Kerst - ZonDag van De heilige vaDers �
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theotokion Uit uw maagdelijke schoot hebt gij Christus geboren,

Maria, als moeder zonder man, en de profeten hebben Hem

geschouwd in een goddelijk visioen. Daarom dansen nu de vaders

van vreugde in afwachting van Zijn geboorte.

canon van het voorfeest - toon 1
irmos t.1: Ongedeerd kwam Jona terug ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Als een nieuwe hemel hebt gij doen opgaan Christus, de Zon der

heerlijkheid, want als uit een wolk trad Hij tevoorschijn uit uw

schoot, Meesteres. In de grot is Hij gekomen in het vlees, en Zijn

heerlijke glans straalt over de gehele aarde, in Zijn onmetelijke

barmhartigheid.

Bij het aanschouwen van onze smart en ellende hebt Gij ons niet

veracht, barmhartige Christus, en zonder Uw Vader te verlaten hebt

Gij Uzelf ontledigd om te wonen in een moederschoot die geen

huwelijk had gekend; en zonder smart heeft zij U in het vlees

gebaard in een grot.

theotokion Bergen en heuvels, vlakten en dalen, volkeren en stam-

men, en alles wat adem heeft, verheugt u met door God ingegeven

blijdschap. Want de verlossing van het heelal is gekomen en woont

onder ons, het boven-tijdelijke Woord van God, Dat Zichzelf aan

de tijd onderworpen heeft omwille van Zijn grote barmhartigheid.

katavasia van kerst  :

na De ZesDe oDe: 
op 18 en 19 dec. kondaak en ikos van de vaders; 

op 20-23 dec. van het voorfeest;

op 24 typikon onduidelijk: vlgs. mineon: vaders, elders voorfeest. 
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KonDaaK van de vaders - toon 6

Het met handen gemaakte beeld * hebt gij niet willen vererren. *

Daarom werd gij beschut door de niet-gemaakte Wezenheid, * en

in de arena van het vuur zijt gij verheerlijkt. * Onoverwonnen

temidden van de vlammengloed * heeft uw drietal de Ene God

aangeroepen. * Kom ook ons te hulp, Menslievende, ** want gij

kunt alles wat Gij wilt.

iKos

Strek uit Uw machtige hand, waarvan Gij aan de Egyptenaren de

kracht hebt getoond, zoals de door hen aangevallen Hebreeën

mochten aanschouwen; laat ons niet in de macht van de vijand,

lever ons niet over aan de dood die ons verslinden wil, en sta niet

toe dat wij verzwolgen worden door de haat van de satan; maar

kom nader tot ons en red onze zielen, zoals Gij gered hebt de

Jongelingen in het vuur van Babylon. Zij hielden niet op U in hym-

nen te bezingen, toen zij omwille van U geworpen waren in de

brandende oven, van waaruit zij tot U riepen: Kom ons haastig te

hulp, Menslievende ** want Gij kunt alles wat Gij wilt.

KonDaaK van het voorfeest t.1

Verheug u Bethlehem, * maak u gereed Ephrata. * Want ziet, het

Lam  dat de grote Herder draagt in haar schoot, * staat op het punt

te baren.* De Goddragende vaders verheugen zich, * nu zij Hem

aanschouwen, * en bezingen tezamen met de herders, ** de Maagd

die een Kind voedt.

iKos

Toen zij de verhevenheid van uw ontvangen, o Maagd, vooruit

mochten schouwen, verheugde zich het door God bijeengebrachte

koor der heiligen: Abraham, de vriend van God, met Isäak, de

gezegende, en de boven zijn broeder uitverkoren Jacob. Hun

vreugde sleept heel de Schepping mee, want zij schouwen u als de

oorsprong van alle vreugde voor het heelal, omdat gij in uw schoot

Hem hebt ontvangen, Die gezien werd in het vuur van Babylon,

om de jongelingen daaruit te redden, die ongerecht in de oven

geworpen waren. En zij bezingen Hem in de handen van Zijn

Moeder: **  de Maagd die een Kind voedt.

� ZonDag voor Kerst - ZonDag van De heilige vaDers �
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synaxarion van de datum , en van de heilige vaders:

Heden, de zondag voor de Geboorte van Christus, viert de Kerk

nogmaals allen die vanaf het begin der tijden aan God behaagd

hebben, vanaf Adam de eerste vader tot aan Jozef, de verloofde

bruidegom van de alheilige Moeder Gods, en hen die volgens de

ge slachts  lijst van de evangelist Lucas, de voorouders van Christus

zijn. En met hen vieren wij de profeten en pro fetes sen die God ver-

kondigd hebben.

Door de gebeden van Uw heiligen, o God,  ontferm u over ons en

red ons. Amen.

zevende ode
canon van De vaDers - toon 6

Eer aan Uw heilige opstanding, o Heer

Welk een onbegrijpelijk wonder! Hij Die zetelt op de troon in het

hoogste der hemelen, de Heer Zelf, heeft vlees aangenomen en de

dood ondergaan; maar Hij is uit de doden opgestaan in de macht

van Zijn Godheid, en met Zich heeft Hij de sinds het begin der tij-

den gestorvenen ten leven gewekt.

Heilige vaders, bid voor ons

Door uw vast geloof zijt gij onze vader, heilige Abraham, maar

daardoor is ook Christus Zelf van uw geslacht. Zo zijt gij in waar-

heid geworden tot de Vader der volkeren. In de kracht van de

Heilige Geest  hebt gij aan de Verlossing gewerkt van ons die zin-

gen: Verlosser, onze God, gezegend zijt Gij.

� Mineon DeceMber �
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De hymne die zij zongen met heel hun ziel overstemde het zinne-

loos geschreeuw van hen die door de dienst aan de afgod zonder

ziel waren geworden; maar de drie jongelingen die in leven waren

gebleven in hun brandend lichaam, overwonnen het vuur van de

brandende oven en riepen uit: onze God, gezegend zijt Gij.

In de geest mocht de profeet Daniël in het visioen aanschouwen de

voorafbeelding van Christus' tweede komst, en hij verkondigde

tevoren welke verschrikkingen daarmede gepaard zullen gaan.

Maar hij riep uit: onze God, gezegend zijt Gij.

theotokion Het baren van de reine Maagd, dat is het onbegrijpe-

lijk Mysterie dat duister voorzien werd in de geheimzinnige woor-

den van de profeten en de vaders, omwille der verlossing van ons

die zingen: Verlosser, onze God, gezegend zijt Gij.

canon van het voorfeest - toon 1
irmos t.1: De God-vrezende jongelingen ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

De door God gekozen wijnstok is rijp en komt naar Bethlehem om

de vlekkeloze Wijntros ter wereld te brengen, waaruit de wijn der

vreugde vloeit, die de dorst lest van ons die tot Hem roepen: God

van onze vaderen, gezegend zijt Gij.

Het uitverkoren myronvat,dat de lieflijk geurende Myron omsloten

houdt, komt nu in de Grot om uitgegoten te worden, en met de

mystieke geur hen te vervullen die zingen: God van onze vaderen,

gezegend zijt Gij.

theotokion Nu komt de door de Profeet Jesaja geschouwde vuur-

tang, welke in haar schoot de brandende vuurkool draagt, Christus

God, Die al wat van de zonde is uit ons wegbrandt, en met Zijn

licht de zielen der gelovigen leidt.

katavasia van kerst :
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achtste ode
canon van De vaDers - toon 6

Eer aan Uw heilige opstanding, o Heer

Hoezeer hebt Gij U neergebogen, Christus, tot ons die zo diep

gevallen zijn, zodat Gij Die als God onsterflijk zijt, voor ons zelfs

de dood hebt ondergaan. Als een sterveling zijt Gij in het graf

gelegd, maar Gij zijt opgestaan, o Woord, en met U hebt Gij hen

uit de diepte met U opgewekt die U verheffen in alle eeuwigheid.

Heilige vaders, bid voor ons

Als een voorafbeelding hoe Gij, Christus geslachtofferd zoudt

worden, is Abraham in gehoorzaamheid de berg opgegaan om in

geloof zijn eniggeboren zoon te offeren als een schaap; maar Izäak

kwam vol vreugde met hem terug, om U te verheffen in alle eeu-

wigheid.

De zevenvoudig gestookte vlammen, Christus, werden in de scha-

duw gesteld door de uitstraling van de drie jongelingen, want zij

waren bekleed met U, het goddelijk vuur, als met een gewaad.

Want Gij  waart bij hen neergedaald en daardoor was het aardse

vuur nog slechts een koele dauw voor hen die zongen: priesters

zegent, en volk verheft Hem in alle eeuwigheid.

Het goddelijk, ondoorgrondelijk raadsbesluit stond toe dat Daniël

als voedsel werd geworpen voor de hongerige leeuwen. Maar hij

die zichzelf door zijn vasten zo volkomen onder bedwang had

gebracht, maakte nu ook de wilde dieren tot vastenden in de kuil.

Door zijn smeekbeden en die van Abraham en van de jongelingen,

red in vrede, Christus, hen die U met hymnen bezingen.

� Mineon DeceMber �
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theotokion Hij Die door de Profeten in geloof vooruit verkondigd

was als Emmanuel, de God met ons, is gekomen als mens. Hij is

de Zoon en het mede-eeuwige Woord van de Vader, en Hij wordt

uit de Maagd Maria geboren door de overschaduwing van de

Heilige Geest in de stad van David, Bethlehem.

canon van het voorfeest - toon 1
irmos t.1: Koel van dauw ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

"Ere zij God in de hoge", zo roepen wij vol vreugde, samen met de

engelen. De Verlosser wordt geboren; de Meester wil bij ons

wonen. De ster verkondigt Hem aan de wijzen, en deze haasten

zich om Hem te zien in de kribbe. Dat heel de schepping de Heer

zegene en Hem verheffe in alle eeuwigheid.

Meester, Gij hebt U vrijwillig onderworpen aan het voorschrift van

de keizer. Gij hebt U laten inschrijven temidden der slaven, opdat

Gij als God de mensheid zoudt verlossen uit de slavernij van de

boze, Albarmhartige. Daarom zingen wij vol vreugde: Dat heel de

schepping de Heer zegene en Hem verheffe in alle eeuwigheid.

theotokion Toen zij U, het eeuwige Woord, in zich droeg als onge-

boren Kind, terwijl zij nooit een man had bekend, riep de Maagd

in verwondering uit: Niemand ter wereld kan ik Uw vader noe-

men. Daarom zing ik tot U, met heel het geslacht der mensen: dat

heel de schepping de Heer zegene en Hem verheffe in alle eeu-

wigheid.

Loven, zegenen ... katavasia van kerst:
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negende ode
canon van De vaDers - toon 6

Eer aan Uw heilige opstanding, o Heer

Waarom weent gij, o schepping, nu gij de Meester van het leven en

God ziet aan het kruis en in het graf? Hij zal immers opstaan en u

stralend hernieuwen door Zijn opstanding op de derde dag. Hij zal

de hades beroven en de doden met Zich mee opwekken, die Hem

bezingen.

Heilige vaders, bid voor ons

Wij vieren het feest van de vaders der oude wet, en wij eren Jezus

Die uit hen geboren is. Want Abraham, Isaäk en Jacob vormen de

grondslag der wet en der profeten, en door hun geloof zijn zij de

eerstelingen der genade.

Aan Mozes toonde God in het vuur van het brandende braambos in

een visioen de voorafbeelding van het Mysterie dat geheel ons

begrip te boven gaat. Bij de jongelingen in de brandende oven

daalde God Zelf neer in het vuur, en het vuur van Zijn godheid

maakte het aardse vuur tot dauw.

Nu zijn bijeen Abraham en de heilige jongelingen, met Gods won-

derbare profeet Daniël, en de aartsvaders Isaäk en Jacob. Bij hen

zijn Mozes en Aäron, en in geloof dansen zij de heilige reidans

reeds voor Christus' Geboorte. En zonder ophouden smeken zij dat

wij mogen worden gered.
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theotokion Heel de schepping juicht, o Maagd, voor het Kind dat

gij baart. Bethlehem heeft weer het paradijs voor ons geopend,

waar allen mogen genieten van de Boom des lLevens door het

geloof. Daarom roepen wij uit geheel ons hart: Vrouwe, aanhoor

onze smeekbeden.

canon van het voorfeest - toon 1
irmos t.1: Vreemd, onvatbaar mysterie ...

Eer aan U, onze God, eer aan U.

Hoe verwonderlijk, ontzagwekkend en wonderbaar zijn deze

Mysteriën! De Heer der heerlijkheid komt op onze aarde als een

arme in de grot. Hij is neergedaald in ons vlees om Adam weer te

roepen en Eva te bevrijden van haar smart.

Doordat Gij U vrijwillig in windselen hebt laten wikkelen, hebt

Gij de boeien van onze zonden geslaakt. Door Uw uiterste armoe-

de hebt Gij ons allen rijk gemaakt, Medelijdende. Door U te laten

neerleggen in een kribbe voor redeloze dieren, hebt Gij de sterve-

lingen bevrijd van het zinneloze kwaad, vooreeuwig Woord van

God.

theotokion Nu heeft de verkondiging der profeten haar doel

bereikt, want Hij over Wie zij profeteerden als Hem Die komen

moest in de volheid der tijden, is nu zichtbaar aanwezig in een

Lichaam dat Hij genomen heeft uit een reine Maagd. Laat ons

Hem dan ontvangen in een reine geest.

katavasia van kerst  :
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exaPostilarion van het opstandingsevangelie (18-24 dec.* ) ;

van de vaders (18-24 dec.):

en van het voorfeest (niet op 18/19 dec., dan theotokion in de toon)

lofPsalMen 4 van de opstanding; 

en 4 van de vaders  (18-24 dec.; elders op 24/12 eigen lofps.) - toon 1:

� Mineon DeceMber �
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Eer... van de vaders t.4:
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Eer... van de vaders t.4:

Nu en ...   Hooggezegend zijt gij .. 

Grote doxologie en het daaropvolgend opstandingstropaar.    

in De goDDelijKe liturgie

tyPiKa - ZaligsPreKingen

Bij de intocht: 

A. op 18 en 19 dec.: troparen van de opstanding, de vaders en de 

patroonheilige; het kondaak van het voorfeest van kerst:

De Maagd komt heden ... .  

B. op 20-23 dec.: tropaar van de  opstanding,  van het voorfeest Eens 

werd Maria .. ; van de vaders: Groot zijn.. ; van 

patroonheilige en het kondaak van het voorfeest: De 

Maagd komt heden ...

C. op 24 dec.:  tropaar van de  opstanding,  van de vaders, van het 

voorfeest Eens werd Maria ingeschreven... , van de hei

lige van de kerk en het kondaak van het voorfeest: De 

Maagd komt heden ...
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ProKiMen toon 8 (of 4)   7e ode/Daniel 3

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

al Uw werken zijn waarheid. 

aPostelleZing §  328     hebr. 11, 9-10, 32-40

roeders, door het geloof is Abraham een inwoner geweest in het

land van de belofte als in een vreemd land en heeft hij in tenten

gewoond, met Izak en Jakob, die mede-erfgenamen waren van

dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waar-

van God de Bouwer en Ontwerper is. En wat zal ik nog meer zeggen?

Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson,

Jefta, David en Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof konink-

rijken overwonnen, 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 opstan-

ding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en geselslagen ver-

dragen, 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 dwaal-

den 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 voorzien, opdat zij zon-

der ons niet tot de volmaaktheid zouden komen.

� � �

alleluja toon 4 ps. 43 en 33

God, wij hebben met onze oren gehoord, onze vaderen hebben het ons

verhaald, wat Gij gewrocht hebt in hun dagen, in de dagen van weleer.

Gij hebt ons immers bevrijd van onze verdrukkers; 

hen die ons haten hebt Gij beschaamd.
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evangelie Mt§  1    Mt 1, 1-25

Boek van de wording van Jezus Christus, zoon van David, zoon van

Abraham...

coMMunievers ps.148

Loof de Heer vanuit de hemelen, loof Hem in den hoge. Alleluja.
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De gedachtenis van de Martelaar Sebastianus en zijn gezellen; 

[officie is niet vertaald, gebruik gemaakt van off. 15]

***

vesPers

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

en 3 van de H. Martelaren :

Eer ... Nu en ... theotokion:

- 37 -
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aPostichen van de oktoich:

troParen van de dag

Eer ... van de heilige martelaren:

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

� Mineon DeceMber �
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of kruis-theotokion:              t.4

t.1 



Metten

KathisMata van de oktoich:

De canons

van de oktoich en van de heilige Sebastianus. Canons van de martela-

ren  is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  off. 15

na De 3e oDe

KathisMa van de H. Martelaren:

of kruistheotokion:
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Eer ...  Nu en ...  theotokion         t.4



na De 6e oDe

KonDaaK van de H. Martelaren

exaPostilaria van de dag

Gelezen lofpsalmen en kleine doxologie

aPostichen van de oktoich:

troParen zie hierboven bij Vespers
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De gedachtenis van de Martelaar Bonifatius 

N.B. Als de zondag-voor-kerst valt op 20 december, dan vieren we op

deze dag het officie voor de H. Ignatius. Apostel en Evangelie-lezing

zijn dan van de zaterdag voor kerst. 

[officie voor de martelaar Bonifatius is niet vertaald, -> off. 14]

***

vesPers

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

en 3 van de H. Bonifatius :

- 41 -
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of kruistheotokion:

aPostichen van de oktoich:

troParen van de dag

Eer ... van de heilige Bonifatius:

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

� Mineon DeceMber �
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Eer ... Nu en ... theotokion:    t.1



Metten

KathisMata van de oktoich:

De canons

van de oktoich en van de heilige Bonifatius. Canons van de martelaar

is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  off. 14

na De 3e oDe

KathisMa van de H. Bonifatius:

of kruistheotokion, t.5:

� 19 DeceMber �

Eer ... Nu en ... theotokion, t.5   
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na De 6e oDe

KonDaaK van de H. Bonifatius

exaPostilaria van de dag

Gelezen lofpsalmen en kleine doxologie

aPostichen van de oktoich:

troParen van de dag

Eer ... van de heilige Bonifatius:

Nu en ... slot-(kruis)theotokion van toon 4 van de dag
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De gedachtenis van de H.Hiëromartelaar Ignatius.

Vanaf deze dag begint het Voorfeest van de Geboorte in het vlees van

onze Heer en God en Redder Jezus Christus. 

***

Typikon

Indien op deze dag de zondag voor Kerstmis valt, wordt het officie voor

de Heilige Ignatius op zaterdag de 19e gevierd. Apostel en Evangelie

van de zaterdag vóór Kerstmis. Het zij bekend dat vanaf vandaag de

Oktoïch alleen op zondag gebruikt wordt, d.w.z. tot 14 januari.

Vespers

Heer ik roep ...  we zingen 6 stichieren, 3 van het voorfeest :

� 20 December �
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t.1

t.1



en 3 van de H. Ignatius:

� mineon December �
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t.1

t.4

t.4



Eer ... van de H. Ignatius :

Nu en ... van het voorfeest :

� Vespers 20 December �
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t.4

t.8

t.8



AposticHen van het voorfeest

God zal van Teman komen, 

de Heilige vanuit de dichtbegroeide, beschaduwde berg.

Gij zult U doen kennen midden tussen twee dieren;

bij het naderen der jaren zult Gij erkend worden.
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Eer ... van de H. Ignatius :

Nu en ...  van het voorfeest :

� Vespers 20 December �

- 49 -

t.2

t.1



tropAren van het voorfeest:

Eer ...   van de heilige

Nu en ... van het voorfeest: Maak u gereed Bethlehem ..
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completen

trioDion

1e oDe

Wij aanschouwen de onzegbare nederdaling van God, het Woord.

Christus, de Godmens, Die het geen roof achtte zich de gelijke te

noemen van God, heeft Zichzelf daarvan ontledigd en komt nu, in

de gedaante van de slaaf, welke Hij op zich heeft genomen uit de

reine Maagd, de dienstmaagd van God.

Uit vrije wil komt Christus om dienstbaar te zijn aan hen, wier

gedaante Hij, de Schepper, op Zich heeft genomen. Hij Die vanuit

de overvloed van Zijn Godheid Adam rijk geschapen had, komt nu

arm ter wereld om Adam, die door eigen schuld tot armoede verval-

len was, opnieuw te vervullen. Dat is de wonderbare herschepping

en hergeboorte door de hand van de Albarmhartige.

8e oDe

Irmos t.2-Ldn

Irmos t.2-Ldn



Gij allen zult Mij werkelijk tot bloedverwant worden als ge Mijn

Geboden onderhoudt, zegt Christus tot de mensen, nu Hij uit de

reine schoot als een van ons in de wereld komt. Hij schenkt ons Zijn

vrede en vraagt van ons om onze gedachten van het aardse op te hef-

fen en Hem te erkennen als Heer en tot Hem te zingen: U verheffen

wij in alle eeuwigheid.

In Uw Geboorte wordt de orde der natuur overwonnen, Woord van

God; want het is niet vlees en bloed die Uw heilig Vlees tot stand

gebracht hebben, maar de aanwezigheid van de Heilige Geest, en de

overschaduwing door de Kracht van de Allerhoogste. Daarom

erkennen wij U als Heer en wij bezingen en verheffen U tot in alle

eeuwigheid.

9e oDe

Laat ons onze driften overwinnen en onze geest erop instellen om

ons gereed te maken voor Christus' Komst. In volkomen reinheid

komt Hij tot ons om Zich te bekleden met ons vlees en om ons weer

tot God terug te roepen door Zijn Heilige Geest.

Wij zijn toegewijd aan Christus, Die Zichzelf vernederd heeft

omwille van ons. Laten wij dan onszelf opheffen uit de hartstochten

die onze geest omlaag halen. Spannen wij onze krachten in om,

zoals wij door het geloof geleerd hebben, onze geest niet te stellen

op dingen die te hoog voor ons zijn, maar onszelf vernederen, opdat

wij Hem mogen verheffen Die geboren is temidden der schepping

die Hem verheft.
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metten

kAtHismAtA na de eerste psalmlezing, van het voorfeest

Eer ...     Nu en ...  herhalen

na de tweede psalmlezing,  van het voorfeest

Eer ...     Nu en ...  herhalen

De cAnons de canon van het voorfeest, en van de heilige. 

1e oDe

cAnon VAn Het Voorfeest VAn kerst - toon 1  
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Heden vieren wij het voorfeest van Christus' Geboorte. Hij is gebo-

ren in een menselijk lichaam uit de Maagd Maria, in de grot van

Bethlehem, uit overgroot medelijden met de mensen.

Om mij te ontdoen van de boeien der zonde heeft Hij Zichzelf laten

wikkelen in kinderwindselen, en als een onmondig Kind is Hij neer-

gelegd in een voederbak, terwijl Hij God is vóór de eeuwen. Ere zij

Uw macht, o Heer.

Door Uw geboorte uit de gesloten poort der Maagd hebt Gij de

gesloten poort van het paradijs weer geopend voor de mensen, o

Meester; Gij wordt gedragen door de dienstmaagd van God en bin-

nengebracht in de stad Bethlehem. Daarom bezingen wij met hym-

nen Uw heilseconomie.

Zie, nu gaat in vervulling de voorspelling van Jesaja, Alreine, want

gij zijt gekomen om het levenslicht te schenken aan een Zoon Die

buiten de tijd is, als een Kind, geboren in de tijd in een grot: en daar-

over verheugt zich de gehele aarde.

cAnon VAn De Heilige ignAtius

in dezelfde toon en  irmos

Laat ons van vreugde jubelen op dit lichtende feest! Zo nodigt de

martelaar Ignatius de Kerk van Christus heilig uit tot zijn marte -

laarschap dat onze zangen waardig is.

Wij vereren uw roemrijke gedachtenis, gelukzalige Ignatius, en wij

vieren met hymnen de kroon waarmee uw gewijd hoofd werd

getooid, dat de eeuwige gelukzaligheid waardig is.

Als een der schitterendste sterren der Kerk verlicht gij de grenzen

van het heelal, want gij bescheen de zonsondergang, terwijl gij

opgestegen waart in de zone van de zonsopgang.

Martelaar Ignatius, gij hebt Paulus nagevolgd, die overal de gevaren

moest trotséren, en geketend hield gij niet op de kerken van Christus

te sterken door uw talrijke brieven.
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Eer ...

Allerhoogste Drieëenheid, enige Godheid, Eenheid in Drie

Personen, red en heb medelijden met hen die in geloof zingen:

Heilig, heilig, heilig, zijt Gij, Schepper en God.

Nu en...

Paradijs, bereid u voor, want Efrata maakt zich klaar voor de

Schepper, die geboren zal worden uit de Maagd, in de grot van

Bethlehem, door Zijn oneindige tederheid.

3e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

Door de Heilige Geest heeft Jesaja duidelijk de vleeswording van
Christus geschouwd toen hij voorzegde: "Ziet de Maagd zal ont-
vangen en een Zoon baren, en de heerschappij wordt op Zijn schou-
ders gelegd.

Reeds is de ster opgegaan uit de stam Juda en wordt erkend door de

wijzen uit het oosten. Deze maken zich reisvaardig en spoeden zich

om Christus te zien, Die in Bethlehem geboren wordt in het vlees.

Heel de schepping zingt de hymne van het voorfeest ter ere van

Hem Die uit de Vader geboren is vóór de Morgenster, en Die nu op

onzegbare wijze opstraalt uit de Maagd en in het vlees geboren

wordt te Bethlehem, omwille van Zijn oneindig medelijden.

cAnon VAn De Heilige ignAtius

in dezelfde toon en  irmos

Gelukzalige, gij zijt in waarheid het voorbeeld der gewijde gevech-

ten, de kolom van geduld, het model van standvastigheid, de steu-

van de Kerk, en de stut van het geloof. Gij schonk het voorbeeld der

deugden en werd door Christus gekroond voor uw heilige strijd.

� metten 20 December �

- 55 -

Irmos t.1



Goddragende Vader, gij verdiende om zo genoemd te worden: want

als kind werd gij ten offer gedragen aan de Heer, Die ons zelf gezegd

heeft: Wordt voor mij als één van deze kinderen.

Welke plaats werd niet door uw lijden geheiligd? Welke plek heeft u

niet gekend, heilige martelaar? Welke gevangenis heeft u niet ont-

vangen, geketend als getuige van Christus? Want de ijver voor God,

spoorde u aan voor de strijd.

Als reine tarwe van onze God, zal ik mij laten malen onder de tan-

den der leeuwen. Dat de wilde beesten mijn beenderen verbrij zelen,

mijn ledematen verscheuren, want ik ben hun prooi, opdat ik een

aangenaam brood worde in de ogen van Christus, zo hebt gij gespro-

ken.

Uw heilige loopbaan als martelaar, hebt gij op een nieuwe wijze

doorlopen, want in de strijd hebt gij een onvergelijkelijke moed

getoond, zoals nooit één van uw voorgangers, want gij waart ont -

vlamd door het verlangen naar de eeuwige liefde, die uw hart deed

ontvlammen als een vuur.

De hogepriester-martelaar riep liefdevol uit in de innigheid van zijn

geest temidden der gevaren: Met vreugde hecht ik mij vast aan

Christus; met Hem ben ik gekruisigd, want niet ik leef, maar

Christus leeft in mij, zo sprak hij.

Eer ...

In drie Personen aanbid ik de enige God als Oorzaak en als Eind doel

van alle wezens die zijn en zullen zijn: de niet voortgekomen Vader,

het Woord Dat Hij voortbrengt in eeuwigheid en de Heilige Geest

Die van Hem uitgaat.

Nu en ...

Dat Jesaja nu opsta en zegge: Zie de Maagd draagt in haar schoot en

baart in een grot onze Verlosser. De Naam van dit Kind zal Jezus

zijn, God-met-ons, Emmanuël, Sabaoth.

irmos van de laatstgelezen canon: De steen ... zie hierboven
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konDAAk van het voorfeest

t.3 _  De Maagd komt he -  - den   * om het vóór-eeuwige Woord * 

op onzegbare wij  -  -  ze  *  in de grot te ba  -  -  -  - ren.* 

Ju  -  -  -  bel,   o we  -  -  -  reld,   nu gij dit hoort;______   *

loof____      met de En  -  -  gelen en de her  -  -  -  ders *

Hem, Die ons  wil verschij - nen, **

het Nieuwe Kind :   de vóór-eeuwige God. _________

ikos

Nu zijn de geheimnisvolle voorzeggingen der Profeten in vervulling

gegaan, want ziet, de Maagd, draagt God in haar vlees, om Hem als Kind

te baren in de Grot van Bethlehem. Heel de schepping is rijk geworden

en danst van vreugde. De Meester is gekomen om te zijn bij hen, die

door de zonde tot slaaf waren geworden, en om ons, die ten prooi geval-

len waren aan het bederf, vrij te kopen uit de overheersing van de vijand.

En wij zien Hem liggen in een kribbe, Die ons  wil verschijnen, 

**   het Nieuwe Kind:   de vóór-eeuwige God.

kAtHismA van de H. Ignatius:
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Eer ... van de H. Ignatius:

Nu en ...  van het voorfeest

4e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

Bergen en heuvels, alle bomen van het woud, rivieren en zeeën en

alles wat adem heeft: springt op van vreugde, want de verlossing is

nabij: Jezus gaat geboren worden uit de Maagd in de stad

Bethlehem.
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Neem uw harp, profeet David, en zing uw lied in de kracht van de

Heilige Geest. Want Hij Die vóór de Morgenster is opgestraald uit

de schoot des Vaders, Christus onze God, wordt nu zonder de beide

naturen te vermengen, geboren uit de schoot van de Maagd.

Hoe kan een zo kleine en armelijke grot U ontvangen Heer, nu Gij

geboren wordt in het vlees? Hoe kunt Gij in doeken gewikkeld wor-

den, Die de hemel met wolken omkleedt? Hoe is het mogelijk dat

Gij als een zuigeling wordt neergelegd in een voederbak voor die-

ren? 

cAnon VAn De Heilige ignAtius

in dezelfde toon en  irmos

Heilige hogepriester, geketend als een gevangene hebt gij de aarde

verlicht met de vuurgloed van uw gevechten. De loop volgend van

de zon hebt gij, opgaand in het oosten, met de stralen van uw mar-

telaarschap het westen verlicht.

Gij snelde naar Rome, heilige martelaar Ignatius, zoals Paulus geke-

tend aan beestachtige mensen. In uw boeien hield gij niet op de ker-

ken te ondersteunen door uw schrijven, dat de bisschoppen van

Christus in elke stad wist aan te moedigen. 

Dat de hoektanden der beesten mijn slachtmes zij en hun buik mijn

graf, zo luidde uw woord, martelaar. Dat niemand mijn vastbera -

denheid poge te doorbreken, want als tarwe wil ik mij laten malen

tot een brood dat de Heer aangenaam is.

Christus wil ik toebehoren, Hem alleen bemin ik; ik ben geheel de

Zijne, zo luidt uw woord, mmartelaar. In Zijn voetspoor loop ik naar

Hem toe; alles wil ik verdragen, zowel het vuur, het zwaard, zelfs de

wilde beesten, omHem te ontmoeten.

Brandend van ziel hebt gij de arena doorlopen, manhaftige marte -

laar; gij waart gewond door het verlangen naar uw Beminde, de

Christus. Christus ademde gij, Christus volgde gij, voor Christus

hebt gij de pijnlijkste kwellingen verduurd.
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Eer ...

Gelovigen, laat ons onophoudelijk verheerlijken de Drieheid in de

Eenheid, de enige God, Die wij in drie Personen aanbidden en Die

wij zonder vermenging bezingen: Eenwezenlijke Drieëenheid, ere

zij U.

Nu en ...

Gij, onze God, hebt U verwaardigd om geboren te worden onder de

aarde in de grot en onze ellende te delen in de tederheid van Uw hart.

Na Uw geboorte uit de Maagd bleef Gij zowel voor Uw Vader als

voor uw Moeder de enige Zoon.

5e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

Wolken, regent in vreugde zoetheid over de aarde, want de Heer is

nabij om als een Kind geboren te worden uit de reine Maagd in een

armelijke grot.

Jubel van vreugde, profeten van God, want Christus, de Waar heid, is

reeds nabij om Uw door God ingegeven voorzeggingen in vervul-

ling te doen gaan; en Hij gaat geboren worden als een Kind.

O paradijs, dat sinds het begin der tijden voor mij gesloten was, open

uw poorten, want Christus komt in het vlees als een Kind en het is

Zijn welbehagen, om geboren te worden uit een reine Maagd in de

stad van David, Bethlehem.

cAnon VAn De Heilige ignAtius

in dezelfde toon en  irmos

Dat is de hogepriester, die wij nodig hadden: wijs, trouw, heilig,

onschuldig en onbevlekt. Toen Paulus dit schreef, schetste hij de hei-

ligheid van uw levenswijze.
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Wij die de glorie van eertijds.willen bereiken, bezitten de citadel

van uw leven, o Vader, als een juist richtsnoer en een vroom voor-

beeld.

Gij hebt Paulus en zijn heldendaden nagevolgd; zoals hij hebt gij u

bloot gesteld aan alle gevaren, bewonderenswaardige hiëro martelaar

Ignatius, dageraad van de zonsopgang, ster van de zons ondergang.

Hogepriester Ignatius, gevangene van Christus, geboeid werd gij

naar uw lijden gevoerd. Gij schreef naar de kerken in de steden, ze

allen versterkend in de belijdenis van het geloof.

Martelaar en herder, voor ons zijt gij een zuil, een voetstuk en een

steun. Verleen aan onze Kerk een onwankelbare eendracht in de

belijdenis van de Waarheid van Christus.

Eer ...

Mijn lofzang en mijn aanbidding gaan uit naar de drie Gelijk-geëer-

de Personen. Ik verheerlijk de ondeelbare Drieëenheid, één -

wezenlijk in eeuwigheid.

Nu en...

Door uw bemiddeling, goddelijke Bruid, wordt God mens voor ons,

door gelijk te worden aan de mensen. Hij blijft zonder de min ste

verandering en toont Zich God, Die mens werd in het vlees.

6e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

Door een stralende ster verkondigt de hemel aan de wijzen, dat de

hemelse Koning op aarde geboren wordt in de stad David.
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De profeet heeft het vooruit verkondigd toen hij uitriep: En gij huis

van Efrata, Bethlehem, waarin God gezien wordt Die uit de Maagd

geboren is, spring op en dans van vreugde.

In de grot van Bethlehem brengt de Maagd ter wereld God, de

Maker van het heelal, als een sterveling, in doeken gewikkeld en lig-

gende in een kribbe.

cAnon VAn De Heilige ignAtius

in dezelfde toon en  irmos

Feilloos beminde gij uw waarachtige Geliefde, want gij waart in

vlam gezet door een geestelijk vuur, martelaar Ignatius. In uw bin-

nenste murmelde het levende water.

Ook al dronk gij uit de nieuwe kelk van Christus, toch bleef gij dor-

sten naar het sterven om te leven, en gij riep: Dit acht ik als niets,

om het leven te verkrijgen.

Toen gij het getuigenis aflegde, dat uw geweten u voorschreef, werd

gij niet beangst bij het zien der dieren die op u afvlogen en evenmin

greep de vrees u aan om gemalen te worden als tarwe door hun

maaltanden.

In de gloed van uw liefde voor Christus, zijt gij naar het vuur der

kwellingen gesneld, edele atleet, als was het vuur voor u als mor-

gendauw, om u te voegen bij de eeuwige Geliefde.

De langdurige beproevingen, de onbreekbare boeien, het vuur van

de vervolgingen, en het verscheurd worden, dat gij te Rome hebt

ondergaan, hebt gij als niets geacht uit liefde voor Christus.

Eer ...

Allerhoogste Drieëenheid, enige algoede God, Vader, Zoon en

Heilige Geest, heb medelijden met hen, die Uw Goddelijke

Majesteit aanbidden.
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Nu en...

Bereid u voor Bethlehem, maak u gereed Efrata: Hij, Die de Vader

voortbrengt in de hemel zonder moeder, wordt geboren uit een

Moeder zonder vader. Zij heeft Hem ontvangen en gedragen als een

Kind om ons te verlossen.

Katavasia:  irmos van de laatstgelezen canon en kleine Litanie

konDAAk van de H. Ignatius

t.3 _ De lichtende dag van Uw stralende strijd, * kondigt de goddelijke

Geboorte aan. * Want in dorstende liefde om aan Hem deel te hebben, *

hebt gij u gehaast om door de wilde dieren verslonden te worden. *

Daarom wordt gij terecht Godsdrager genoemd, ** roemrijke hieromar-

telaar Igna - tius._

ikos van de H. Ignatius
Abraham die eertijds zijn zoon offerde, beeldde het offer vooraf van

Hem Die de wereld in Zijn handen houdt en nu geboren wil worden in

een grot. Ook gij heilige Vader, verlangde ernaar uzelf helemaal te

offeren als een slachtoffer. Gij werd voedsel voor de beesten en tege-

lijk werd gij voor uw Schepper rein koren, om opgeslagen te worden in

de hemelse schuren en in eeuwigheid van Zijn liefde te genieten. Voor

Hem hebt gij de wereld verlaten, daarom wordt gij terecht Godsdrager

genoemd, **  roemrijke hieromartelaar Ignatius.

7e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest
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Jeremia openbaarde dat Christus in een lichaam zou komen, toen hij

uitriep: God werd lichamelijk op aarde gezien, en in Hem is de vol-

heid van alle kennis, nadat Hij uit een Moeder is geboren in

Bethlehem.

Ziet, een twijg is ontsproten uit de wortel Jesse en heeft gebloeid

met de Bloem Die Christus is; op Hem, Die nu in de grot wordt

geboren, zal rusten de Geest van inzicht en raad en goddelijke ken-

nis.

Luisteren wij naar de heilige woorden: Om onzentwil wordt de Heer

als een Kind geboren, en de heerschappij is op Zijn schou ders

gelegd. En Hij zal genoemd worden: Engel van de Grote Raad des

Vaders, Vorst des Vredes, Christus.

cAnon VAn De Heilige ignAtius

in dezelfde toon en  irmos

Ignatius, niet langer brandde in u het vuur der vleselijke hartstoch-

ten, maar in u stroomde het levende water, dat u riep met de woor-

den:  Laat ons bovenwaarts opstijgen naar de Vader in het geloof. Dit

water springt op en voert ons mee uit dit leven naar het Leven.

Dat de tanden der dieren voor mij de zwaarden of de messen van

mijn slachting worden; de buik der leeuwen zij mijn graf en het vuur

vertere mijn vleselijke resten, vooraleer ze in verderf uiteenvallen.

Wat ik bemin is niet het lichamelijke leven, dat ik verlang te leven

in de geest. Mijn leven is Christus, de goddelijke Liefde. Hem bemin

ik, naar Hem snel ik en mijn verwachting is Hem te vinden.

Zacht zal voor mij de dood zijn en aangenaam de smart der kwellin-

gen. De wilde dieren zal ik verwelkomen en het vuur zal voor mij

als dauw zijn, als ik er het Leven vind. Ik haast mij om te sterven om

met Christus te leven.

Eer ...

Zingen wij een hymne voor de Drieëenheid en verheerlijken wij de

Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de enige God, Die wij in drie

vieren terwijl wij zingen: Heilig, heilig, heilig is de God onzer

Vaderen.
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Nu en ...

Wat eertijds de profetieën hebben aangekondigd staat nu te gebeu-

ren, namelijk het Kind dat door de Maagd is ontvangen. Adam ver-

heugt zich en de eerste voormoeder wordt bevrijd van haar smarten.

Ook David jubelt als voorvader van Maria.

8e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

Door een wonderbare geboorte komt de Heer in het Zijn: laat ons

Hem zo ontvangen dat Hij ons, die verdreven zijn uit de heer lijkheid

van het paradijs, daaraan weer deel moge schenken door Zijn

Geboorte in de grot.

Ziet onze verlossing is nabij: laten wij ons opmaken om het lied van

het voorfeest te zingen voor Hem Die omvat wordt door de nauwe

grot.

Zoals de Heer had gezworen, zo heeft Hij het ook in vervulling

gebracht: uit Davids zaad heeft Hij ons een maagdelijke Moeder

geschonken, uit wie Hij als een Kind geboren is in het vlees, in de

stad Bethlehem, op een wijze die ons verstand te boven gaat.

cAnon VAn De Heilige ignAtius

in dezelfde toon en  irmos

Tweevoudig is de viering van de hogepriester Ignatius, want hij

werd gekroond als martelaar en als herder. Uit liefde voor God heeft

hij gestreden en zijn verlangen was door Hem bemind te worden.

Daarom weigerde hij het lijden niet.
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Gij begeerde na Christus de kelk van Zijn lijden te drinken. Als

gevangene zijt gij naar de arena gesneld, heilige martelaar, onop -

houdelijk roepend: Ik smacht naar de liefde van Christus in eeuwig-

heid.

Edelmoedig hebt gij op de wegen des geloofs de aarde doorkruist

van het ene einde van de hemel tot het andere einde, zoals de zon.

Zonder in glans te verminderen zijt gij ondergegaan van de aarde

naar Christus, en gij schittert met Hem in het onsterflijk licht.

De gehele aarde hebt gij doorkruist in de ketenen en wij, die haar

bewonen, werden gebalsemd door uw heldendaden. Nu hebt gij ons

overgoten met de goede geur als van lelies van het veld en van de

vlakte.

Eer....

Laat ons de Drieëenheid bezingen in de Enige Wezenheid; en laat

ons de Eenheid vereren in drie Personen. Enig is de natuur der

Godheid maar drievoudig is Zijn aanblik, zonder verdeling, noch

vermenging.

Nu en...

Een ster is opgegaan uit Jacob, de Christus, Die de wijzen komen

vereren in de stede Bethlehem, om Hem te bezingen Die geboren

werd uit de reine schoot van de Moeder Gods; en voor Hem neer te

vallen.

Loven, zegenen en aanbidden wij ....   

irmos van de laatstgelezen canon

9e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

� mineon December �

- 66 -

Irmos t.1 



Laat ons jubelen van vreugde, tezamen met de patriarchen, alle

rechtvaardigen en de heilige profeten. Want de Heer Jezus, de Ver -

lossing, de Verlichting, het Leven en de Redding, wordt nu uit de

Maagd geboren in de stad van David.

Reeds wordt voor allen geopend het voorportaal van de godde lijke

Vleeswording van het Woord. Hemelen, verheugt u: enge len, danst

van vreugde; heel de aarde met het geslacht der mensen, verblijdt

u in de geest samen met de Herders en de Wijzen.

De Maagd, het geestelijk myronvat, draagt in zich Christus als de

onuitputtelijke Myron, en in de geest komt zij reeds naar de grot,

om dit uit te gieten, zodat onze zielen gevuld worden met Zijn lief-

lijke geur.

cAnon VAn De Heilige ignAtius

in dezelfde toon en  irmos

De Godsdrager nodigt ons uit aan zijn gastmaal en biedt ons zijn

heilige heldendaden aan. Kom dan, vrienden der martelaren, om de

mystieke bloemen te plukken van de mooiste gezangen om hun

hoofd ermee te omkransen.

Heilige hogepriester, uw gewijd gewaad hebt gij heiliger gemaakt

door uw gevechten. Met twee kronen getooid, hiëromartelaar,

bezingt gij samen met de koren der martelaren en der herders,

Christus, onze God.

Ik ben het reine koren van onze God, en ik zal gebroken worden

onder de tanden der beesten, om een alrein en gewijd brood te wor-

den voor de Heer, mijn Geliefde, wiens liefde de vrees voor de dood

uitbant.

De dingen van hier beneden hebt gij geminacht om de Mysteriën

van boven te bedienen, zowel als offeraar en als offer. Uzelf hebt gij

geofferd door uw martelaarschap, door u voor te bereiden voor de

dieren en voor het vuur, als een onberispelijke eredienst.

� metten 20 December �
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De buik der leeuwen werden u tot graf, maar nu verblijft gij in Sion

en gij leeft in de nieuwe wereld van de levenschenkende Geest, ter-

wijl gij heerst met Christus in de hemelen en van Zijn schoonheid

geniet.

Schitterend met een ontoegankelijke helderheid, woont gij in de

hemelse gewesten, heilige hogepriester Ignatius. Bid voortdurend en

zonder ophouden tot onze Schepper en God voor de schapen van uw

schaapstal.

Eer ...

Laat ons onophoudelijk  onze God vieren, ons Leven, ons aller -

hoogste Licht, Vader, Zoon en Heilige Geest, drie Personen en één

Godheid, enige Drieheid, die éénwezenlijk en gelijk in heerlijkheid

zijt.

Nu en ...

Verheug U, levende Stad, waar onze God zijn schutsplaats wilde

vinden, want zonder de allerhoogste hemel te verlaten, is Hij in U

neergedaald als de regen op de aarde, reine Godbarende, om gebo-

ren te worden in de stad van Bethlehem.

irmos van de laatstgelezen canon

exApostilAriA van het voorfeest

van de Heilige:

� mineon December �
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t.3a

t.3a



ander:

van het Voorfeest:

lofpsAlmen we zingen 6 stichieren, van het voorfeest

� metten 20 December �

- 69 -

t.3a

t.3a

t.6

t.6

(2x)



Eer...

� mineon December �
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t.6

t.6

t.6

t.6



Nu en ...   

gelezen kleine doxologie

AposticHen van het voorfeest

� metten 20 December �

t.4

t.6
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Eer...  van de heilige Ignatius:

� mineon December �
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t.4

t.4

t.1



Nu en ...  van het voorfeest:

� metten 20 December �

- 73 -

t.6 



tropAren van het voorfeest:

Eer ...   van de heilige

Nu en ... van het voorfeest: Maak u gereed Bethlehem ..

� mineon December �
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t.4

t.4



in De goDDelijke liturgie

(niet in grieks mineon opgenomen)

prokimen toon 7 (psalm 63)

Luister, God, naar mijn stem wanneer ik tot U smeek;

maak mijn ziel vrij van vrees voor de vijand

Apostellezing Hebr. 10 ; 32-38a  (§ 325)

Broeders,  herinnert u de dagen van weleer...

AllelujA toon  2 (psalm 91)

De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom;

als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien.

Zij worden geplant in het Huis des Heren, 

en zullen bloeien in de voorhoven van onze God

eVAngelie mk 9: 33-41   (mk § 41)

Te dien tijde kwam Jezus met zijn leerlingen te Kafárnaüm...

communieVers

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

� 20 December �
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� mineon December �
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De gedachtenis van de H.Martelares Juliana van Nikomedië.(off. 20)

***

Vespers

Heer ik roep ...  we zingen 6 stichieren, 3 van het voorfeest :

en 3 stichieren voor de H. Juliana, in dezelfde toon 4
- 77 -

� 21 December �

t.4

t.4

t.4



voor de H. Juliana:

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

� mineon December �
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t.4

t.4

t.6



AposticHen van het voorfeest

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

� Vespers 21 December �

- 79 -

t.2

t.2

t.2

t.2



tropAren van het voorfeest:

Eer ...   van de heilige Juliana

Nu en ... van het voorfeest: Maak u gereed Bethlehem ..

� mineon December �

- 80 -

t.4

t.4



completen
DioDion

8e oDe

Laat ons de slaap der luiheid afschudden en met waakzame ziel zin-

gen tot Christus, Die uit een reine maagd geboren wordt: zegent alle

werken des Heren de Heer. 

Moge de schatkamer van onze ziel bevoorraad worden met goede

daden zodat wij met een stralend gelaat kunnen zingen tot Christus

Die geboren wordt: zegent alle werken des Heren de Heer. 

Wanneer wij het ons toevertrouwde talent hebben vermeerderd door

ermee te handelen, kunnen wij dit als goud, wierook en myron in

een rijke Gave aanbieden aan de Gever, Christus, Die komt om

geboren te worden uit de Dienstmaagd van God.

9e oDe

'Weest waakzaam', heeft Christus gezegd tot Zijn ingewijden die

Hem verwachten; want Hij wordt nu geboren  uit de Maagd.

Christus geef dat ik bij Uw tweede komst moge geteld worden bij

de schapen aan Uw rechterhand, want ik vereer Uw huidige komst

in het vlees.

Door Uw eerste komst, Christus, hebt Gij Adam gered; red bij Uw

tweede komst hen die Uw Geboorte vereren.

� 21 December �

- 81 -

Irmos  t.2 - Ldn

Irmos t.2 -Ldn 



metten

kAtHismAtA na de eerste psalmlezing, van het voorfeest

Eer ...     Nu en ...  herhalen

na de tweede psalmlezing,  van het voorfeest

Eer ...     Nu en ...  herhalen

De cAnons de canon van het voorfeest, en van de heilige. 

1e oDe

cAnon VAn Het Voorfeest VAn kerst - toon 4  

� mineon December �

- 82 -

t.2 

Ldn-t.3 

Irmos t.4 



Verheugt u, hemelen, en juich, gij aarde, want God is één van ons

geworden, in het vlees geboren uit een jonge Maagd en in doeken

gewikkeld. Maar daardoor maakt hij de kwelllende banden los van

mijn overtredingen, als de Albarmhartige. 

Boven alles wat wij ons kunnen voorstellen brengt nu een onaange-

raakte Koningin ter wereld de Koning van het heelal. Hij opent voor

ons het Koninkrijk in den hoge, en Hij neemt geheel en al de zon-

den van ons weg, welke tot nu toe zo drukkend over ons heeft

geheerst.

Nu gaan de profetieën in vervulling, want ziet, Christus Die zij

voorzegden, komt ter wereld in de stad Bethlehem door ons vlees te

worden. Daarom vieren wij uit heel ons hart het Voorfeest van Zijn

Geboorte. 

cAnon VAn De Heilige juliAnA - Alg.min. toon 8

theotokion: De Maagd is op weg om de Formeerder van heel de

natuur te baren in de grot. Zijn goddelijke Persoon neemt uit haar

ons vlees aan, om de mensheid te vergoddelijken. 

� metten 21 December �

- 83 -



3e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

Daniël heeft U, het Woord, geschouwd als de Steen uit een maagde-

lijke rots, Die de afgodsaltaren verbrijzelt door Uw macht. Daarom

verheerlijken wij U in de vreze Gods. 

Vanuit de zonsopgang werden de wijzen door een ster geleid om U

hun gaven te brengen als aan de Koning van het heelal, o Christus.

Zij brachten U goud, en wierook en myron, geheel verwonderd over

Uw nederdaling. 

Maria, die niet geploegde akker, draagt de levenschenkende Aar, Die

geboren gaat worden in Bethlehem om de zielen te voeden van ons

allen die tot U roepen: Heilig zijt Gij, o Heer. 

cAnon VAn De Heilige juliAnA

theotokion: Om de stervelingen te bevrijden, wordt de boven alles

Medelijdende geboren uit de Alreine in Bethlehem; en Hij wordt in

doeken gewikkeld als een Kind. 

� mineon December �

- 84 -

Irmos t.4



rmos van de laatstgelezen canon :

kAtHismA van het voorfeest

Eer ... van de H. Juliana   toon 4 (z.o.z)

� metten 21 December �
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t.8

t.3-Ldn



Nu en ...  van het voorfeest

4e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

Irmos t.4

Het heilig myronvat van de gewijde heiliging komt nu naar

Bethlehem om deze genade uit te gieten tot heiliging van ons allen

die roepen: Ere, o Christus, zij  Uw kracht. 

Uit God sprekende Jesaja, nu moogt gij zien hoe uw geïnspireerde

voorzeggingen in vervulling gaan: verheug u en dans van vreugde,

want de Maagd heeft in de grot van Bethlehem de Onomvatbare in

het vlees gebaard. 

� mineon December �
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Martelares

Julia  - na



Jezus, God, wordt geboren in het vlees, en Hij Die IS buiten de tijd,

komt nu in het net van de tijd. Hij wordt gezien als een hulpeloos

Kind, dat de zonden wegneemt van onze gedachtloze volwassen-

heid; en door Zijn uiterste armoede en ontlediging maakt Hij mij

weer rijk, die door mijn verderfbrengende overtredingen zo

onnoemlijk arm geworden was. 

cAnon VAn De Heilige juliAnA

theotokion: Toen de Moeder Gods bemerkte hoe ook na het baren

haar maagdelijkheid ongeschonden was bewaard, riep zij uit  in diep

ontzag: Mijn Kind, hoe kan ik U in windsels hullen, Gij Die de oce-

aan met zand omringt!

5e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

Emmanuel, God met ons, is geboren uit een Maagd. Hij wordt neer-

gelegd in een kribbe  om ons tot Hem terug te roepen die het voor-

feest vieren van Zijn geboorte. 

� metten 21 December �
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Irmos t.4



Gij zijt het beginloze, eenwezenlijke vóór de tijd geboren Woord des

Vaders, maar nu zijt gij neergelegd in een voederbak van redeloze

dieren om een einde te maken aan de redeloosheid van hen die in

geloof het voorfeest vieren van Uw geboorte. 

Gezegend zij de wortel Jesse, waaruit de Alreine ontsproten is, die

de goddelijke Bloem draagt: Christus de Heer. Laat ons met vreug-

de vieren het voorfeest van Zijn geboorte.

cAnon VAn De Heilige juliAnA

theotokion: Welk een ongekend wonder! De reine Maagd spoedt

zich naar de grot van Bethlehem om God te baren, die Mens gewor-

den is. 

6e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

Voor ons zijt Gij op de aarde geboren als een kind, Die vóór alle eeu-

wen op onzegbare wijze zijt opgestraald uit de Vader. Bevrijd ons

van onze ingewortelde slechte neigingen als de Medelijdende. 

Ongelooflijke en wonderbare dingen werden gehoord in Bethlehem

toen Gij geboren zijt, Woord Dat zonder begin zijt; want met de her-

ders bezongen de engelen U in hun hymne als hun Meester. 

� mineon December �
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Irmos t.4



De ster verkondigt aan de wijzen dat de Zon der Gerechtigheid op

onzegbare wijze geboren is. Laat ons met vreugde het Voorfeest

vieren van Zijn heilige Geboorte. 

cAnon VAn De Heilige juliAnA

theotokion: De Schepper, Die door Zijn macht de zeeën hult in

dichte mist, wordt nu geboren uit een jonge Maagd en als een

Kindje in doeken gewikkeld, om de wereld vrij te maken. 

Irmos van de laatstgelezen canon - toon 8:

kleine Litanie

� metten 21 December �
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konDAAk van het voorfeest

t.2 _  In Bethlehem zien wij Hem in windsels gehuld,  *  Die in Zijn hand

de gehele aarde draagt.  *  Zingt de hymne van het voorfeest voor haar,

*  die Hem in het vlees gebaard heeft.  *  Want zij geniet de vreugde van

het moederschap,  **  nu zij de Zoon Gods in haar schoot draagt.  _

ikos

De Maagd droeg de Zoon van God in haar armen, en kuste Hem met

moederlijke tederheid, terwijl zij tot Hem sprak: bij mijn ontvangen

heb ik geen man bekend, en  ben ik ongeschonden bewaard, en geble-

ven zoals ik tevoren was. Daarom vereer ik Uw oneindig medelijden,

en Uw onzegbare grootheid, mijn Kind, welke Gij in mij getoond hebt.

Daardoor ben ik van vreugde vervuld, nu ik de Zoon Gods in mijn

schoot draag. 

7e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

Hoe kan een grot U omvatten, Die nu komt om geboren te worden

omwille van ons, Gij Onomvatbare? En hoe kan een Maagd U voe-

den aan haar borst, medelijdende Jezus, Die aan al wat leeft hun

voedsel schenkt?

Op het woord van de ziener Balaäm haasten de wijzen zich om

Christus te vereren met hun gaven; want zij hebben Hem erkend als

de Heerser over alles wat adem heeft. 

� mineon December �
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Irmos t.4



Gij menselijke natuur, die zo geheel ontbloot zij van ware deugd,

verheug u nu en dans van vreugde; want Christus komt om geboren

te worden uit een Maagd, om u weer vruchtbaar te maken aan goede

werken. 

cAnon VAn De Heilige juliAnA

theotokion: Verheug u, Moeder-Maagd, die de Onomvatbare

omvat, want gij gaat Hem Die IS baren, nu Hij Zich bekleed heeft

met ons vlees terwille van ons. Gij brengt Hem ter wereld in een

grot, Alreine, want Hij wil weer oprichten de gevallen schepping

van Zijn handen. 

8e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest - toon 4

� metten 21 December �
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Door Uw onzegbaar medelijden, Christus, hebt Gij op U genomen

om in een grot geboren te worden uit een reine Maagd, om mij te

redden die door zoveel overtredingen tot een rovershol geworden

ben. 

Voor mij hebt Gij de vrijlatingsbrief onderschreven, maar daarvoor

hebt Gij U laten inschrijven volgens het bevel van de keizer, hoewel

Gij de Maker zijt van het heelal, tezamen met Uw slaven. Ik bezing

de onmetelijke genade van Uw medelijden, Meester en Heer. 

Gij lichtstralend paleis van de Meester, gij zijt moeten afdalen tot in

een nauwe grot om het leven te schenken aan de Koning en Heer Die

voor ons het vlees heeft aangenomen, alheilige Maagd en Bruid van

God.

cAnon VAn De Heilige juliAnA

theotokion: De Heer, Wiens weg boven de wolken gaat, komt nu om

uit u geboren te worden als uit een wolk, o Maagd, om de donkere

wolken der zonde te verdrijven uit de zielen van hen die tot Hem

roepen: gij, alle werken des Heren, zegent de Heer. 

Loven, zegenen en aanbidden wij ....   

� mineon December �
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Irmos van de laatstgelezen canon - toon 8:

9e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest - toon 4

Laat ons dansen en springen van vreugde, gelovigen, en gezamen-

lijk onze stem verheffen. Want de verlossing van allen is gekomen:

de Heer is reeds nabij om geboren te worden om hen te verlossen

die met een gelovig gemoed Zijn geboorte vieren. 

Neem uw psalter, heilige David; speel op de harp en zing: Verheug

u, huis van Efrata. Want Hij Die door de Vader uit Zijn schoot is

voortgebracht, neemt nu op aarde een lichaam uit uw stam, en wordt

vlees in de Maagd. 

theotokion: Als vruchtbare regen en verkwikkende dauw is de

Meester vanuit uw schoot over de aarde gedaald om deze te dren-

ken, want zij was uitgedroogd en verdord door de goddeloosheid

welke haar als een verwoestende zee met dwaling overdekte,

Godbarende Maagd.  

� metten 21 December �
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cAnon VAn De Heilige juliAnA

theotokion: Terwijl gij Hem draagt Die alles draagt, komt gij,

Maagd, naar Bethlehem om Hem te baren en neer te leggen in een

kribbe als een hulpeloos Kind, terwijl Hij op wonderbare wijze de

terugroeping der stervelingen bewerkt. 

Irmos van de laatstgelezen canon - toon 8:

� mineon December �
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exApostilAriA van de Heilige Juliana

Eer ... nu en ...  van het Voorfeest:

lofpsAlmen we zingen 4 stichieren, van het voorfeest:

� metten 21 December �
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t.3a

t.3a

t.6

t.6



� mineon December �
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t.6 

t.6 

t.6 



gelezen kleine doxologie

AposticHen van het voorfeest:

� metten 21 December �

t.6 

t.2

t.2

t.2
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Eer ... nu en...

tropAren van het voorfeest:

Eer ...   van de heilige Juliana

Nu en ... van het voorfeest: Maak u gereed Bethlehem ..

en de wegzending

� mineon December �
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t.2

t.4

t.4



De gedachtenis van de H.Martelares Anastasia Farmakolytria.(off. 20)

***

Vespers

Heer ik roep ...  we zingen 6 stichieren, 3 van het voorfeest :

- 99 -

� 22 December �

t.6 

t.6 



en 3 van de H. Anastasia:

� mineon December �
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t.6 



Eer ...   van de H. Anastasia:

Nu en ... van het voorfeest 

AposticHen van het voorfeest

God zal uitgaan van Teman, 

de Heilige van de beschaduwde berg.

� Vespers 22 December �

- 101 -

t.6

t.6

t.2



Eer ...  van de heilige Anastasia

Nu en ...  van het voorfeest:

� mineon December �
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t.2

t.2

t.4

t.4



tropAren van het voorfeest:

Eer ...   van de heilige Anastasia

Nu en ... van het voorfeest: Maak u gereed Bethlehem ..

� Vespers 22 December �

- 103 -

t.4

t.4



completen

trioDion

3e oDe

Tevergeefs roept Herodes het Sanhedrin bijeen en zijn moordlustige

geest maakt het plan om de nieuwgeboren Heer te doden,  tot Wie

wij  zingen:  Gij zijt onze God en niemand is gerecht buiten U, o

Heer.

De geest van Herodes was geheel tegen God gericht en hij bedacht

het afschuwelijke plan om tezamen met alle nieuwgeborenen ook

Christus de Meester te doden, tot Wie wij zingen:  Gij zijt onze God,

en niemand is gerecht buiten U, o Heer. 

8e oDe

Breng uw tranen als myron aan Christus, Die omwille van ons gebo-

ren wordt in ons vlees. Laten wij ons rein wassen van onze smetten

om in zuiverheid te naderen tot de Vlekkeloze, terwijl wij roepen:

Alle werken des Heren zegent de Heer, en verheft Hem in alle eeu-

wigheid. 

� mineon December �

Irmos  t.2 - Ldn

Irmos  t.2 - Ldn
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Laat ons door tranen van berouw ontkomen aan de tranen van de

toekomstige schrikwekkende straf. Omvatten wij Christus’ voeten,

Die als Kind in windsels waren gewikkeld, terwijl wij tot Hem roe-

pen: Alle werken des Heren zegent de Heer, en verheft Hem in alle

eeuwigheid. 

9e oDe

Maken wij een eind aan onze ondankbaarheid en laat ons waardige

Gaven offeren aan God. Inplaats van goud, wierook en myron wil-

len wij Hem de balsem van onze goede daden opdragen, terwijl wij

zingen tot de nieuwgeboren Christus: Spaar onze zielen, Christus

God, en verlos ons. 

Zich wendend tot de wijzen sprak Herodes: Gaat uit en zoekt de

nieuwgeboren Koning, en als gij Hem gevonden hebt, meldt het mij

dan. Maar dit zeggend was hij moord van plan in zijn moordlustig

hart. Doch spaar onze zielen, Christus God, en verlos ons. 

Zie aan Herodes hoe jaloersheid ons aanzet tot moord en tot een

slachting onder onschuldige kinderen. Maar God kan hij  niet in

handen krijgen om Die te vernietigen. Spaar onze zielen, Christus

God, en verlos ons.

� completen 22 December �
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Irmos  t.2 - Ldn



metten

kAtHismAtA na de eerste psalmlezing, van het voorfeest

Eer ...     Nu en ...  herhalen

na de tweede psalmlezing,  van het voorfeest

Eer ...     Nu en ...  herhalen

De cAnons de canon van het voorfeest, en twee van de heilige.

N.B. Vdr. Adriaan heeft van de canons van de H. Anastasia alleen de

beide theotoken vertaald . Hier is slechts één canon opgenomen uit het

alg. mineon. Eén theotokion is geplaatst na de canon van het voorfeest,

de ander na off.20 i.p.v. het algemene theotokion.

� mineon December �
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1e oDe

cAnon VAn Het Voorfeest VAn kerst - toon 6  

De levenschenkende, oneindige Wijsheid Gods heeft Zich een huis

gebouwd in een reine Moeder die geen man gekend heeft. En door

zich te bekleden met een lichamelijke Tempel heeft Christus, onze

God, zich roemrijk verheerlijkt.

Door hen in te wijden in de Mysteriën heeft de Goddelijke Wijsheid

in de perzische Wijzen de eerstelingen der heiden volkeren bijeen-

gebracht. Zij die als afgodendienaars het innerlijk woord hadden

verloren, worden nu in hun verstand verlicht door het Goddelijk

Woord, Dat als voedsel is neergelegd in een kribbe van woordloze

dieren. Met vurig verlangen haasten zij zich met hun Gaven naar

Hem, terwijl een Ster voor hen uitgaat.

Laat ons aandacht schenken aan de woorden van de Profeet, welke

nu in vervulling gaan door de Geest. Want de Maagd heeft ontvan-

gen in haar schoot en zij haast zich om Hem te baren Die is voor alle

eeuwigheid. De hemelen openbaren Hem aan de Wijzen; en de

Engelen verkondigen Hem aan de Herders: dat Hij nu zichtbaar

geworden is als een Kind.

theotokion:  Hij Die geheel en al Geest is, wordt door Zijn medelijden

Vlees en wordt gebaard door een Maagd. De Wijzen, de Koningen

uit het oosten, trekken op om Hem in geloof te aanschouwen en

Hem te aanbidden in menselijk vlees.

� metten 22 December �
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cAnon VAn De Heilige AnAstAsiA - Alg.min. toon 8

theotokion:  De onzichtbare God wordt gezien, nu Hij boven de krach-

ten der natuur geboren wordt uit u, Maagd en Moeder. Hij Die zo

rijk was is uit medelijden arm geworden, om het geslacht der men-

sen weer rijk te maken aan onsterfelijkheid.

3e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

In razernij wil Herodes Christus doden, Die gekomen is om Zijn ver-

lossend bloed te vergieten voor de wereld, doch eerst onder Pilatus.

Maar nu slacht hij de menigte der onschuldige kinderen. 

� mineon December �
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De dwaas sprak: Er is geen God; en hij verviel tot krankzinnigheid

door een moord te beramen op Christus. Om dit doel te bereiken

ontzag hij zich niet om heel het land te drenken in het bloed van de

onschuldige kinderen.

theotokion:  Hij alleen is onze God, o Maagd, en Hij heeft in waarheid

uit u het vlees aangenomen op een wijze die elk verstand te boven

gaat. Nu wordt Hij geboren in de grot om mij, die een rovershol

geworden was, tot een Tempel te maken van de Goddelijke Geest.

cAnon VAn De Heilige AnAstAsiA

theotokion:  Maagd die geen man gekend hebt, gij draagt in uw schoot

Hem Die in Zijn hand de gehele schepping draagt. En nadat Hij

geboren is legt gij Hem in de kribbe, zodat Hij Die is voor alle eeu-

wigheid wordt gezien als een Kind.

Irmos van de laatstgelezen canon -toon 8 :

� metten 22 December �
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kAtHismA van de H. Anastasia:

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

4e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

Gij zijt neergedaald als regen op het vacht, en als een dauwdruppel zijt

Gij binnengegaan in de aarde, die U gebaard heeft, o Heer. In Uw mede-

lijden komt Gij om geboren te worden als een der stervelingen, want de

Vader zendt U, Zijn Eniggeborene, als een zoenoffer in de wereld.

� mineon December �
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Gij neemt deel aan ons sterfelijk vlees, uit het zaad van Abraham, en

schenkt ons daardoor genade op genade, om de gevallen ikoon weer

terug te brengen tot onbederflijkheid; want de Vader heeft U, Zijn

Eniggeborene, als een zoenoffer in de wereld gezonden.-

Doe nu ontspringen, Bethlehem, de drank voor ons allen, waarnaar

reeds David zulk een dorstig verlangen had. Deze drank ontspringt

nu in de grot om de zieledorst te lessen zowel van Adam als van

David, uit wie Christus, ook volgens de ziel, geboren is.

theotokion:  Met vlees bekleed straalt de hemelse Koning op uit uw

lichtbrengende schoot, Alreine, en Hij wordt in de kribbe gelegd als

op een troon.

cAnon VAn De Heilige AnAstAsiA

theotokion:  Reeds zijn de voorzeggingen in vervulling gegaan van

hen die in de Geest hebben geprofeteerd; want de Maagd is op weg

om de Albarmhartige te baren in de grot.

5e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

� metten 22 December �
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De wijsheid Gods Die de wateren verzamelt in de hoge, Die aan de

oceaan zijn grenzen stelt en de zee in bedwang houdt, is nu neerge-

daald als dauw op een vacht, en woont in de schoot der Maagd.

Christus roept de Wijzen, de leerlingen van de Ziener Balaäm, tot de

ware wetenschap door middel van een Ster; Hij weeft de wolken

samen tot een windsel om de aarde, terwijl de Cherubijnen sidde-

rend staan voor Zijn troon. Maar nu ligt Hij in een kribbe in wind-

sels gehuld en Hij die alles vervult, wordt nu omvat door een grot.

theotokion:  Door een wonderbare Geboorte komt het Woord des

Vaders in het Zijne en Hij neemt een Lichaam aan uit de Maagd,

zodat Hij als een Kind wordt gezien in de Grot. Dit doet Hij door

Zijn uiterst medelijden.

cAnon VAn De Heilige AnAstAsiA

theotokion:  Christus haast Zich naar de grot om geboren te worden uit

de Maagd. Laat het heelal jubelen.

6e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

Omdat zij U kennen als hun Heer, verhalen de hemelen Uw heer-

lijkheid, Verlosser, door middel van een ster, die de wijzen roept met

hun gaven tot de ware kennis van U en om U op goddelijke wijze te

aanbidden.

� mineon December �
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Laten wij ons reinigen van onze bevlekking om de reine Christus

aan te raken, Die als een Kind in de kribbe ligt om ons hart te reini-

gen van de besmettende driften.

theotokion:  Levende stad van God, in de stad Bethlehem brengt gij op

onzegbare wijze ter wereld Christus, Die door Zijn medelijden

geheel en al Mens geworden is.

cAnon VAn De Heilige AnAstAsiA

theotokion:  De menselijke natuur, welke door de aloude overtreding

tot bederf vervallen was, is weer genezen. Want Hij is zonder bederf

geboren als een nieuw Kind en Hij zetelt op uw schoot als op een

troon, Maagd zonder man, zonder weg te gaan uit het zetelen op de

Troon des Vaders in Zijn Godheid.

irmos van de laatstgelezen canon - toon 8:

kleine Litanie

� metten 22 December �
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konDAAk van de Heilige Anastasia (= alg. min.)

t.2 _  Uw vereerde Tempel is het heil van onze ziel,  *  daarom roepen wij

gelovig tot u:  *  Grootmartelares Anastasia,  *  gij hebt een grote naam

ontvangen;  **  bid  zonder  ophouden voor  ons al - len._

ikos

7e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

In zijn van slechtheid vervuld gemoed zoekt Herodes naar een gele-

genheid om de dood te brengen over Christus, de Meester over leven

en dood, de God van onze vaderen.

Vrienden van Christus, blijft bij Hem door te ontvluchten aan het

kwaad, zoals Hij gevlucht is naar Egypte. Aanbidt Hem en roept

Hem aan, om Hem met eenparige stem te verheerlijken.

� mineon December �
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"Wie niet met Mij is, handelt tegen Mij" heeft Christus gezegd, "en

wie niet met Mij verzamelt, die verstrooit". Laat ons met eerbiedige

huiver acht slaan op Zijn Zelfverloochening in het vlees.

theotokion:  Nadat Hij het vlees heeft aangenomen, straalt het Woord

op uit uw schoot, Alreine, op een wijze die ons verstand te boven

gaat. Hij Die is vóór alle eeuwigheid, neemt een begin in de tijd; Hij

ligt in een kribbe, in doeken gewikkeld, om de ketens van onze mis-

daden te verbreken.

cAnon VAn De Heilige AnAstAsiA

theotokion:  Niet vertaald, bij gebrek:

� metten 22 December �
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8e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

Laat ons die naar de Geest van God willen leven, in onze geest naar

Bethlehem gaan, om met de engelen en de herders het wonder te

aanschouwen en het 'Ere zij God in de hoge" te zingen. Hij schenkt

Zijn welbehagen en Zijn vrede aan de stervelingen die tot Hem roe-

pen: Zingt de Heer, gij al Zijn werken, en verheft Hem in alle eeu-

wigheid.

Aan ons is de wet van de goddelijke vriendschap geschonken; laat

ons deze tot uiting brengen in broederlijke liefde en vrede houden

met elkander, zodat wij één zijn van geest. Want Christus, de

Vredevorst, komt op aarde om aan het heelal Zijn vrede te schenken

en ons te verlossen die roepen: Zingt de Heer, gij al Zijn werken, en

verheft Hem in alle eeuwigheid.

Hier ontbreekt een tropaar van het voorfeest

theotokion:  De alomtegenwoordige Heer is nu bij ons gekomen, door

geboren te worden uit een Maagd, in de stad Bethlehem. Verheug u,

gehele schepping, gaat Hem tegemoet en verheerlijk Hem in alle

eeuwigheid.

� mineon December �
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cAnon VAn De Heilige AnAstAsiA

theotokion:  Niet vertaald, bij gebrek:

Loven, zegenen en aanbidden wij ....   irmos - toon 8

� metten 22 December �
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9e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

Hier ontbreekt een tropaar

De Schepper van het heelal, Die vóór alle tijd uit de Vader geboren

is, wordt nu geboren uit de Maagd, terwijl Hij de Wijsheid, het

Woord en de Macht is van God; wij erkennen in Hem, zowel de god-

delijke als de menselijke natuur en verheerlijken Hem als de God-

Mens, de Heer.

Gij zijt gekomen als Mens, in wezen geheel en al, en niet als een

denkbeeld. Deze menselijke natuur hebt Gij verbonden met Uw god-

delijke aanwezigheid, Die onder ons wilt wonen, door geboren te

worden uit de Maagd.

theotokion:  Heilige Maagd en Moeder, in Bethlehem baart gij het

Woord, de allerhoogste God, Die Zich bekleed heeft met ons sterfe-

lijk vlees. En als Moeder geeft gij uw melk te drinken aan Hem Die

alle mensen voedt. Gij draagt Hem als een vlammende troon, en

daardoor zijt gij verheven boven de Cherubijnen. 

cAnon VAn De Heilige AnAstAsiA

� mineon December �
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theotokion:  Niet vertaald, bij gebrek:

irmos van de laatstgelezen canon - toon 8:

exApostilAriA van de Heilige Anastasia

� metten 22 December �
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Eer ... nu en ...  van de Heilige Anastasia en het voorfeest:

lofpsAlmen we zingen 4 stichieren, van het voorfeest

� mineon December �
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t.6 

t.6 

t.6 



gelezen kleine doxologie

� metten 22 December �
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t.6 

t.6 



AposticHen van het voorfeest

Eer ... van de Heilige Anastasia

Nu en...

� mineon December �
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tropAren van het voorfeest:

Eer ...   van de heilige Anastasia

Nu en ... van het voorfeest: Maak u gereed Bethlehem ..

en de wegzending.

� metten 22 December �
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� mineon December �
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De gedachtenis van de H.Tien Martelaren van Kreta.(off. 15)

***

Vespers

Heer ik roep ...  we zingen 6 stichieren, 3 van het voorfeest :
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t.4 

t.4 



en 3 van de H. Martelaren:

� mineon December �
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t.4 

t.4 
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Eer ...   van de H. Martelaren:

Nu en ... van het voorfeest 

AposticHen van het voorfeest:

� Vespers 23 December �

- 127 -

t.2

t.2

t.6
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Eer ...  van de heilige Martelaren en het voorfeest

Nu en ...  voorfeest:

� mineon December �
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tropAren van het voorfeest:

Eer ...   van de heilige Martelaren

Nu en ... van het voorfeest: Maak u gereed Bethlehem ..

� Vespers 23 December �
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completen

trioDion

5e oDe

8e oDe

� mineon December �
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9e oDe

� completen 23 December �
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metten

kAtHismAtA na de eerste psalmlezing, van het voorfeest

Eer ...     Nu en ...  herhalen

na de tweede psalmlezing,  van het voorfeest

Eer ...     Nu en ...  herhalen

De cAnons twee canons van het voorfeest, en een van de heili-

ge martelaren (deze laatste is niet vertaald en is N.B. hier niet opgeno-

men, zie off.15)

1e oDe

cAnon VAn Het Voorfeest VAn kerst - toon 2  

� mineon December �
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AnDere cAnon VAn Het Voorfeest VAn kerst - toon 6  
irmos: Over de bodem der Rode Zee ...

3e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

� metten 23 December �
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AnDere cAnon VAn Het Voorfeest

irmos: Niemand is heilig ...

irmos van de laatstgelezen canon:

� mineon December �
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kAtHismA van de H. Martelaren:

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

4e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

waren. Dit heeft Hij geheel vrijwilig gedaan, in Zijn Goedheid.

� metten 23 December �
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AnDere cAnon VAn Het Voorfeest

irmos: Christus is mijn kracht  ...

5e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

� mineon December �
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aan te nemen Die in het vlees geboren is. 

AnDere cAnon VAn Het Voorfeest

irmos: Verlicht, o Algoede   ...

6e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

� metten 23 December �
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AnDere cAnon VAn Het Voorfeest

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

hier ontbreekt een tropaar

irmos van de laatstgelezen canon :

kleine Litanie

konDAAk van de Heilige Martelaren en voorfeest

� mineon December �
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7e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

AnDere cAnon VAn Het Voorfeest

irmos: De engel maakte de vuuroven   ...

� metten 23 December �
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8e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

� mineon December �
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AnDere cAnon VAn Het Voorfeest

irmos: Uit de vlam  ...

Loven, zegenen en aanbidden wij ....   irmos:

� metten 23 December �
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9e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

� mineon December �
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AnDere cAnon VAn Het Voorfeest

irmos: Voor mensen is het niet mogelijk ...

irmos van de laatstgelezen canon:

� metten 23 December �
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exApostilAriA van de Heilige Martelaren

Eer ... nu en ...  van het voorfeest:

lofpsAlmen we zingen 4 stichieren, van het voorfeest

de vierde stichier is niet vertaald, daarom de eerste twee keer:

� mineon December �
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hier ontbreekt een stichier

� metten 23 December �
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gelezen kleine doxologie

AposticHen van het voorfeest

� mineon December �
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Eer ... van de Heilige Martelaren

Nu en... van het voorfeest

� metten 23 December �
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tropAren van het voorfeest:

Eer ...   van de heilige Martelaren

Nu en ... van het voorfeest: Maak u gereed Bethlehem ..

en de wegzending

� mineon December �

- 148 -

t.4 

t.3



typikon Als 24 December op zonDAg Voor kerst VAlt

in De Vespers:

bij Heer ik roep: 8 stichieren; niets van de opstanding, maar vier van

de vaders, t.8 Heden vieren wij gelovigen ... (eerste herhalen) en vier

van de ideomela van het voorfeest, t.1 Volkeren laat ons het voorfeest

vieren ... (zie apostichen 24/12), eerste herhalen. Eer ... t.6  Daniël, de

man van verlangen ... Nu en ... Maak u gereed, o grot ...

Intocht, Vreugdevol Licht .. prokimen en de lezingen. 

Bij de apostichen de drie van het voorfeest  t.1: Alreine Maagd en

levend paleis ... (zie Heer ik roep, zo-voor-kerst) met als verzen daar-

tussen: God zal uitgaan van Taiman: De Heilige vanuit Pharan, de dichtbegroeide,

beschaduwde berg. en  Heer ik heb uw bericht gehoord; en ik werd bevreesd. Heer,

ik heb Uw werken overwogen, en ik geraakte buiten mijzelf. 

Eer ... t.2  Verheug u, vererenswaardige profeten ... 

Nu en ... Ziet, de tijd van onze Verlossing ...

Troparen: van de vaders, t.2 Groot zijn de heldendaden ...en van het

voorfeest: t.4 Eens werd Maria ingeschreven...

in Het mesonyktikon:

na ps. 50 i.p.v. de Drieëenheidscanon: de voorfeest-canon uit de com-

pleten van 24/12, t.6: Hij, Die de vervolgende tyran ... (n.b. is niet

vertaald! ) dan van de litie: Eer... Als flitsende pijlen ... Nu en ... Hoor

hemel ... na het Trisagion tropaar van het voorfeest t.4 Eens werd

Maria ingeschreven...

in De metten:

Bij God is Heer.. het tropaar van de opstanding van de toon, van de

vaders en van het voorfeest. Dan de psalmlezingen en Polyeleos. De

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

het voorfeest,(zie 24/12) ;geen Evlogitaria; kleine litanie; Hypakoi,

Anabathmi van de toon en Prokimen. Canons: zie zo-voor-kerst: Die

eens in de golven ... met één tropaar voor de opstanding, en dan voor

de vaders; van het voorfeest De maagd komt in Bethelehem ...

Katavasia: Christus wordt geboren ... Na de derde ode: hypakoi: Een

engel ... Na de zesde: [kondaak en ikos van de vaders ??. elders van

het voorfeest. ]. Exapostilarion: opstanding <elders: eigen 24/12>,

van de vaders De patriarchen ... en van het voorfeest: Verheug u,

Bethlehem... Lofpsalmen: 4 van de opstanding,en 4 van de vaders:

Sion verhef uw stem ...<elders: eigen van  24/12>; Eer... van de

vaders: Alle onderrichtingen... . Nu en ... Hooggeprezen zijt gij .. Grote

doxologie en het daaropvolgend opstandingstropaar.    (z.o.z)
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� mineon December �
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in De goDDelijke liturgie: 

typika en zaligsprekingen, met troparen uit de derde ode van de canon

van de vaders; en uit de zesde van het voorfeest. Bij de intocht: tropaar

van de  opstanding,  van de vaders, van het voorfeest Eens werd Maria

ingeschreven... , van de heilige van de kerk en het kondaak van het

voorfeest: De Maagd komt heden ... apostel en evangelie van de zon-

dag-voor-kerst. Waarlijk het is waardig .. Commuievers: Looft de Heer

vanuit de hemelen; Wij hebben het ware Licht .. en de wegzending.



De gedachtenis van de H.Eugenia.(off. 24)

***

Vespers

Heer ik roep ...  we zingen 6 stichieren, 3 van het voorfeest :

en 3 van de H. Eugenia, toon 8:
- 151 -
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Eer ...   Nu en ... van het voorfeest 

� mineon December �
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AposticHen van het voorfeest, ideomela

God zal uitgaan van Teman: 
De Heilige vanuit Pharan, de dichtbegroeide, beschaduwde berg. 

Heer ik heb uw bericht gehoord; en ik werd bevreesd. 

Heer, ik heb Uw werken overwogen, en ik geraakte buiten mijzelf. 

� Vespers 24 December �
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Eer ...  Nu en ...  voorfeest:

� mineon December �
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tropAAr van het voorfeest:

completen

cAnon in toon 6 VAn Het Voorfeest

Deze is nog niet VertAAlD

N.B. de canon in het haags Meneon-IV - p.64vv die bij de completen

staat, volgt de slavische traditie. In het grieks mineon is dit de eerste

voorfeest-canon in de Metten. Als men toch een canon in de comple-

ten wil lezen, dan kan men bijv. deze eerste canon in de completen

lezen , en de tweede in de Metten - samen met de canon voor de h.

Eugenia.

metten

kAtHismAtA na de eerste psalmlezing, van het voorfeest:

Eer ...     Nu en ...  herhalen

� 24 December �
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t. 4
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na de tweede psalmlezing,  van het voorfeest

Eer ...     Nu en ...  herhalen

De cAnons twee canons van het voorfeest, en een van de heili-

ge Eugenia (deze laatste is niet vertaald en hier niet opgenomen - zie

off.24)

1e oDe

cAnon VAn Het Voorfeest VAn kerst - toon 6  

� mineon December �
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AnDere cAnon VAn Het Voorfeest VAn kerst - toon 2  
irmos t.2 :  De gehele legermacht van farao ...

3e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

� metten 24 December �
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irmos t.6 spec. Ldn 



AnDere cAnon VAn Het Voorfeest

irmos t.2 :  Zoals een lelie ...

Irmos van de laatstgelezen canon:

kleine litanie

kAtHismA van het voorfeest

� mineon December �
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Eer ... van de H. Eugenia:

Nu en ...  van het voorfeest

4e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

� metten 24 December �
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AnDere cAnon VAn Het Voorfeest

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

5e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

� mineon December �
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AnDere cAnon VAn Het Voorfeest

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

6e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

� metten 24 December �
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AnDere cAnon VAn Het Voorfeest

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

irmos van de laatstgelezen canon - toon 2:

kleine Litanie

� mineon December �
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konDAken van het voorfeest

t.3 _  De Maagd komt he -  - den   * om het vóór-eeuwige Woord * 

op onzegbare wij  -  -  ze  *  in de grot te ba  -  -  -  - ren.* 

Ju  -  -  -  bel,   o we  -  -  -  reld,   nu gij dit hoort;______   *

loof____      met de En  -  -  gelen en de her  -  -  -  ders *

Hem, Die ons  wil verschij - nen, **

het Nieuwe Kind :   de vóór-eeuwige God. _________

en een andere, van de H. Eugenia:

7e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

� metten 24 December �

ikos
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AnDere cAnon VAn Het Voorfeest

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

� mineon December �
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8e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

AnDere cAnon VAn Het Voorfeest

irmos t.2 :  Zoals de jongelingen ...

� metten 24 December �
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Loven, zegenen en aanbidden wij ....   irmos van de laatste canon-t.2:

9e oDe -  cAnon VAn Het Voorfeest

� mineon December �
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AnDere cAnon VAn Het Voorfeest

irmos t.2 :   De Zoon des Vaders...

irmos van de laatstgelezen canon - toon 2:

� metten 24 December �
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exApostilAriA van het voorfeest:

Eer ... van de Heilige Eugenia

Nu en ...  van het voorfeest:

� mineon December �
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lofpsAlmen we zingen 4 stichieren, van het voorfeest

Eer ... van het voorfeest

� metten 24 December �
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Nu en... van het voorfeest

gelezen kleine doxologie

AposticHen van het voorfeest

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

tropAAr van het voorfeest:

en de wegzending

De koninklijke uren zijn in een ApArt boek opgenomen;

zo ook Het officie VAn 25 December .

� metten 24 December �
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