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De Grote Vasten begint in de gecombineerde

kalender (d.w.z. juliaans voor de paascyclus

en gregoriaans voor de jaarcyclus) op zijn

vroegst op 15 februari. 

Daarom worden in de voorjaarsminea vanaf

15 febr. ook de irmen vóór de kanon afge-

drukt, omdat dit in het vastentypikon nodig is.

De laatste paasdatum is 5 mei. De Grote

Vasten begint op zijn laatst dus op 18 maart.

Daarom worden tot die datum wel troparen

voor de heiligen opgenomen. En ook weer

vanaf de vroegste paasdatum: 4 april. 
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De gedachtenis van de heilige martelares Eudokia van Samaria. 

Plaatselijk vieren wij de H. Bisschop Switbertus, apostel van de Lage

Landen, wiens relieken zich bevinden in Kaiserswerth bij Düsseldorf.
[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaak van  off.24 en 7 nov. H. Willibrord]

***
vesPers

heer iK roeP ... drie stichieren van de heilige Switbertus:

buiten de Grote Vasten : ook drie stichieren van de heilige Eudokia:

� 1 Maart �

Swit - ber - tus

- 5 -



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

of kruis-theotokion toon 8 :

� Mineon Maart �
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aPostichen van de oktoïch

troPaar voor de h. Switbertus, toon 1

voor de h. Eudokia, toon 8

� vesPers 1 Maart �
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Metten

KathisMata van de oktoïch

de canons van de heilige Switbertus.  

1e ode - canon van de h. switbertus - toon 8 

3e ode -  canon van de h. switbertus

� Mineon Maart �

- 8 -



KathisMa van de H. Switbertus - toon 2

Eer ... van de H. Eudokia, in dezelfde toon

� Metten 1 Maart �
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Nu en ... theotokion, toon 2

of kruis-theotokion toon 2 :

4e ode -  canon van de h. switbertus

� Mineon Maart �
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5e ode -  canon van de h. switbertus

� Metten 1 Maart �
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6e ode -  canon van de h. switbertus

KondaaK van de H. Switbertus, toon 6

� Mineon Maart �

- 12 -

iKos



synxarion

� Metten 1 Maart �

- 13 -



7e ode - canon van de h. switbertus

8e ode -  canon van de h. switbertus

� Mineon Maart �
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9e ode -  canon van de h. switbertus

� Metten 1 Maart �
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gelezen lofpsalmen; kleine doxologie en apostichen van de oktoïch.

buiten de Grote Vasten:  Eer ... voor de h. Switbertus, toon 1

Nu en ... theotokion toon 1

� Mineon Maart �

- 16 -

exaPostilarion

Eer .. Nu en .. theotokion , toon ‘3a’



of kruis- theotokion toon 1

troPaar voor de H. Switbertus, toon 1

voor de H. Eudokia, toon 8

en de wegzending.

� Metten 1 Maart �

- 17 -



� Mineon Maart �

- 18 -



De gedachtenis van de heilige martelaar Hesychius, de senator..

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off.14]

***

vesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren van de heilige martelaar:

Eer ...  Nu en ... theotokion  t.1

� 2 Maart �

- 19 -



of kruis-theotokion toon 1 :

Apostichen van de oktoïch; tropaar: geen eigen, evt. het algemene:

Metten

KathisMata van de oktoïch

de canons twee van de oktoïch en één van de heilige.  

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

na de 3e ode KathisMa van de heilige, toon 5

� Mineon Maart �

- 20 -

Hesychiust.4



Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 5

of kruis-theotokion - toon 5

na de 6e ode:  in de Grote Vasten: het martyrikon;

er is geen eigen kondaak; buiten de vasten evt. het algemene:

in de Grote Vasten: het photagikon van de toon van de dag; er is geen

eigen exapostilarion; buiten de vasten evt. het algemene:

� Metten 2 Maart �
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Eer ... Nu en ...  theotokion - toon ‘3a’

gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen van de oktoïch; 

tropaar: geen eigen, evt. het algemene:

en de wegzending.

� Mineon Maart �

- 22 -

Hesychiust.4



De gedachtenis van de h. martelaren Eutropius, Kleonikus en Basiliskus
[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off.15]

***

vesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren van de heilige martelaren:

Eer ...  Nu en ... theotokion  t.4
of kruis-theotokion toon 4 :

� 3 Maart �

- 23 -



Apostichen van de oktoïch; tropaar: geen eigen, evt. het algemene:

Metten

KathisMata van de oktoïch

de canons twee van de oktoïch en één van de heilige.  

Deze canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 15

na de 3e ode KathisMa van de heilige, toon 4

� Mineon Maart �

- 24 -

t.1 



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

of kruis-theotokion - toon 4

na de 6e ode:  in de Grote Vasten: het martyrikon;

er is geen eigen kondaak; buiten de vasten evt. het algemene:

� Metten 3 Maart �

- 25 -



in de Grote Vasten: het photagikon van de toon van de dag; er is geen

eigen exapostilarion; buiten de vasten evt. het algemene:

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon ‘3a’

gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen van de oktoïch; 

tropaar: geen eigen, evt. het algemene:

en de wegzending.

� Mineon Maart �

- 26 -

t.1 



De gedachtenis van de h. Gerasimus van de Jordaan

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

***

vesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren van de heilige Gerasimus:

Eer ...  Nu en ... theotokion  t.8

of kruis-theotokion toon 8 :
- 27 -

� 4 Maart �



Apostichen van de oktoïch; tropaar: geen eigen, evt. het algemene, t.1:

Metten

KathisMata van de oktoïch

de canons twee van de oktoïch en één van de heilige.  
Deze canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 12

na de 3e ode KathisMa van de heilige, toon 4

� Mineon Maart �

- 28 -



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

of kruis-theotokion - toon 4

na de 6e ode:  in de Grote Vasten: het martyrikon;

in het mineon  is er geen kondaak; buiten de vasten evt. het volgende:

in de Grote Vasten: het photagikon van de toon van de dag; er is geen

eigen exapostilarion; buiten de vasten evt. het algemene:

� Metten 4 Maart �

- 29 -



Eer ... Nu en ...  theotokion - toon ‘3a’

gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen van de oktoïch; 

tropaar: geen eigen, evt. het algemene:

en de wegzending.

� Mineon Maart �

- 30 -



De gedachtenis van de h. martelaar Konon van Isaurië;

wij vieren ook de h. Markus, de Askeet

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 14 en 12 ]

***

vesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren van de heilige martelaar Konon:

en/of 3 stichieren van de heilige Markus:

- 31 -

� 5 Maart �



Eer ...  Nu en ... theotokion  t.8

of kruis-theotokion toon 8 :

Apostichen van de oktoïch; tropaar: geen eigen, evt. het algemene:

� Mineon Maart �
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voor de h. martelaar Konon:

voor de h. Markus de Askeet, toon 1:

Metten

KathisMata van de oktoïch

de canon

De canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 14/12

� 5 Maart �

- 33 -

Mar - kus.

Konont.4



na de 3e ode KathisMa van de heilige Konon, toon 5

Eer ... van de heilige Markus, toon 4

Nu en ...  theotokion - toon 4

of kruis-theotokion - toon 4

� Mineon Maart �

- 34 -



na de 6e ode:  in de Grote Vasten: het martyrikon;

buiten de vasten evt.: voor de h. Konon, toon 3

in de Grote Vasten: het photagikon van de toon van de dag; er is geen

eigen exapostilarion; 

buiten de vasten evt. het algemene, voor de h. Konon:

Eer ... voor de h. Markus:

Nu en ...  theotokion - toon ‘3a’

gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen van de oktoïch; 

tropaar: geen eigen, evt. het algemene, zie p. 33 

� Metten 5 Maart �

- 35 -



� Mineon Maart �

- 36 -



De gedachtenis van de 42  h. martelaren van Amorion: Theodorus,

Konstantius, Kallistus, Theofilus, Bassoës, en hun medemartelaren.

Ook vieren wij op deze dag de vinding van het Kostbaar Kruis en de

nagelen door keizerin Helena, in 326. 

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off.15; 21/5 en off.3]

***

vesPers
heer iK roeP ... 3 stichieren van de heilige martelaren:

en/of 3 stichieren van het kruis, in toon 2:

� 6 Maart �
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Eer ...  Nu en ... kruistheotokion  t.2

Apostichen van de oktoïch; tropaar: geen eigen, evt. het algemene,

voor de martelaren, toon 1:

en voor het kruis, toon 1 : Red, Heer, Uw volk ...

Metten

KathisMata van de oktoïch

de canon

De canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 15

� Mineon Maart �
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na de 3e ode KathisMa van de heilige, toon 4

Eer ... Nu en ...  van het kruis  toon 4

na de 6e ode :  in de Grote Vasten: het martyrikon;

er is geen eigen kondaak; buiten de vasten evt. van het kruis:

� Metten 6 Maart �

- 39 -

KondaaK toon 3

iKos



in de Grote Vasten: het photagikon van de toon van de dag; er is geen

eigen exapostilarion; buiten de vasten evt. het algemene:

Eer ... van het kruis - toon ‘3a’

Nu en ...  

gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen van de oktoïch; 

tropaar: geen eigen, evt. het algemene: zie p.38 en de wegzending.

� Mineon Maart �

- 40 -



De gedachtenis van de h. hiëromartelaren van Chersonesus in Taurië,

de bisschoppen: Efraïm, Basilius, Eugenius, Kapiton, Aetherius en Elpidius.

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 17]

***

vesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren van de heilige hiëromartelaren

Eer ...  Nu en ... theotokion  t.1

of kruis-theotokion toon 1 :

- 41 -

� 7 Maart �



Apostichen van de oktoïch; tropaar: geen eigen, evt. het algemene:

voor de h. hiëromartelaren:

Metten

KathisMata van de oktoïch

de canon

De canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 17

na de 3e ode KathisMa van de heilige hiëromartelaren, toon 3

� Mineon Maart �

- 42 -



Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 3

of kruis-theotokion - toon 3

na de 6e ode:  in de Grote Vasten: het martyrikon;

buiten de vasten evt.: voor de h. hiëromartelaren:

in de Grote Vasten: het photagikon van de toon van de dag; er is geen

eigen exapostilarion; buiten de vasten evt. het algemene:

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon ‘3a’

� Metten 7 Maart �
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gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen van de oktoïch; 

tropaar: geen eigen, evt. het algemene:

� Mineon Maart �

- 44 -



De gedachtenis van onze heilige vader Theophylaktus, bisschop van

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

***

vesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren van de heilige hiëromartelaar

Eer ...  Nu en ... theotokion  t.1

of kruis-theotokion toon 1 :

- 45 -

� 8 Maart �



Apostichen van de oktoïch

troPaar [buiten de vasten],   toon 6

Metten

KathisMata van de oktoïch

de canon

De canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 16

na de 3e ode KathisMa van de heilige hiëromartelaar, toon 3

� Mineon Maart �

- 46 -



Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 3

of kruis-theotokion - toon 3

na de 6e ode:  in de Grote Vasten: het martyrikon;

buiten de vasten, voor de h. hiëromartelaar, 

KondaaK toon 2:

in de Grote Vasten: het photagikon van de toon van de dag; er is geen

eigen exapostilarion; buiten de vasten evt. het algemene:

� Metten 8 Maart �

- 47 -



Eer ... Nu en ...  theotokion - toon ‘3a’

gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen van de oktoïch; 

troPaar [buiten de vasten],   toon 6

� Mineon Maart �

- 48 -



De gedachtenis van de heilige 40 martelaren die  in het meer van

Sebaste de marteldood gestorven zijn.

***

vesPers

Buiten de Grote Vasten zingen we: Zalig de man ... 

heer iK roeP... 
Buiten de Grote Vasten laten we 6 verzen over en zingen we alle sti-

chieren twee keer. 

In de Grote Vasten, als op de vooravond (8 mrt.) de liturgie van de

Voorafgewijde Gaven gevierd worden dan laten 10 verzen over: we

zingen het idiomelon van de dag twee keer; dan het martyrikon;  dan

de drie prosomia van het triodion; daarna zingen we vier stichieren

van de h. 40 martelaren (de eerste 2x); 

als op de vooravond geen liturgie van de Voorafgewijde Gaven gevierd

wordt dan de drie prosomia van het triodion en vervolgens drie stichie-

ren voor de h. 40 martelaren:

- 49 -

� 9 Maart �



� Mineon Maart �
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Eer ...  toon 2  [als er liturgie volgt: Eer-stichier van de apostichen.]

In de Grote Vasten:    Nu en ... theotokion  t.2:

Buiten de Grote Vasten: Nu en ... het dogmatikon: 

� vesPers 9 Maart �

- 51 -

ldn-t.2



buiten de Grote Vasten: Intocht,  Vreugdevol Licht ... prokimen. en evt. 

kan er gelezen worden:

lezinGen

I lezinG uit de Profetie van JesaJa

(43, 9-14))

���

II lezinG uit de wiJsheid van saloMo ( 3, 1-9.)

De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand, 

en geen kwelling zal hen deren. 

In de ogen van de dwazen schenen zij te sterven, 

hun heengaan werd voor een ongeluk gehouden;

en hun vertrek van ons scheen het uiterste ongeluk te zijn, 

maar zij zijn in vrede.

Want ofschoon zij getuchtigd werden voor de ogen der mensen, 

bleef hun hoop vervuld van onsterflijkheid. 

� Mineon Maart �

- 52 -



En al zijn zij tot op zekere hoogte gekastijd, groot zal hun beloning zijn, 

want God heeft hen beproefd en hen Zichzelf waardig bevonden.

Hij heeft hen beproefd als goud in de smeltoven, 

en hen als een brandoffer aanvaard. 

Lichtstralend zal de tijd van hun bezoeking worden, 

zoals vonken rondschieten in het brandende stoppelveld. 

Zij zullen natiën oordelen en heersen over volkeren, 

want hun Heer zal heersen in eeuwigheid.

Die op Hem vertrouwd hebben, zullen de waarheid begrijpen; 

die trouw geweest zijn in liefde zullen bij Hem wonen; 

want genade en barmhartigheid schenkt Hij aan Zijn heiligen, 

en Hij bezoekt Zijn uitverkorenen.

���

III   lezinG uit de wiJsheid van saloMo ( 5:15-6:3)

De rechtvaardigen leven in alle eeuwigheid; 

hun loon is om bij de Heer te zijn, 

en de Allerhoogste draagt zorg voor hen. 

Daarom zullen zij een roemvol koningschap ontvangen 

en een schone kroon uit de hand van de Heer. 

Want Zijn rechterhand zal hen bedekken 

en met Zijn arm zal Hij hen beschermen. 

Zijn jaloerse liefde zal hem tot een volledige wapenrusting strekken, 

en Hij zal Zijn schepsel gebruiken als wapen 

om Zich op Zijn vijand te wreken. 

Hij bekleedt Zich met gerechtigheid als een harnas, 

een waarachtig oordeel is Zijn helm, 

en heiligheid is Zijn onoverwinnelijk schild.

Maar Zijn gerechte toorn zal Hij aanscherpen tot een zwaard, 

en heel de wereld zal met Hem ten strijde trekken tegen de begriploze. 

� vesPers 9 Maart �
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De wapenslagen van Zijn donder gaan van Hem uit, 

vanaf de strakgespannen wolkenboog schiet Hij Zijn bliksem 

recht in  het doel. 

De hagelstenen Zijner wraak zijn het werptuig dat steden verwoest, 

het water der zee zal ze woedend overstromen en brede watervloeden

zullen hen verzwelgen. 

Winden zullen tegen hen in opstand komen 

en zich als een orkaan op hen storten; 

Want onrecht heeft de aarde ledig gemaakt, 

en slechte daden hebben de tronen der machtigen omvergeworpen.

Hoort daarom, gij koningen, en verstaat: 

Leert gij die de rechters van de einden der aarde zijt. 

Leent het oor, gij die het volk bestuurt, 

en die u beroemt op de menigte der natiën. 

Want de macht is u geschonken door de Heer, 

en de heerschappij door de Allerhoogste.

���

in de Grote Vasten:

ofwel: Intocht,  Vreugdevol Licht ... en de rest van de Liturgie 

van de Voorafgewijde Gaven.

ofwel: als er geen liturgie gevierd wordt: de rest van de Vespers:

aPostichen

In de Grote Vasten: het idiomelon van de dag (2x) en het martyrikon; 

buiten de Grote Vasten de volgende apostichen:

� Mineon Maart �
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zowel tijdens als buiten de Grote Vasten:   Eer ...  toon 6:

� vesPers 9 Maart �
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Nu en ... theotokion  t. 6:

troPaar toon 1 (ook in de Grote Vasten:)

in de Grote Vasten vervolgens het Moeder Gods en Maagd...
en het overige; het gebed van Efraïm en de wegzending; 

buiten de Grote Vasten als theotokion:    Eer  ... Nu en ...  

� Mineon Maart �

- 56 -

t.1 



Metten
[ter ere van het feest: God is Heer .. met het tropaar: Door het lijden ..]

KathisMata na de eerste psalmlezing, toon 4

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

na de tweede psalmlezing, toon 4

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

Polyeleos - “dienaren des heren - alleluja”

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

gecontroleerd met de griekse eklogi

� 9 Maart �
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Onze God is toevlucht en kracht. Allelu - - - ia. (45,2a)

Hij is een helper in de beproevingen 

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

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

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

God, Wie is met U te vergelijken.

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

Want zie, Uw vijanden zijn luidruchtig;

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

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

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

De lijken van Uw dienaren 

gaven zij als voer aan de vogelen des hemels. Allelu - - - ia(78,2a)

De lichamen van Uw gewijden

voederden zij aan de wilde dieren der aarde. Allelu - - - ia  (78,2b)

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

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

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

Wij zijn een bespotting geworden voor onze buren  All -     (78,4a)

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

Gij hebt ons tot spreekwoord gemaakt onder de heidenen, 

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

Mijn beenderen worden verbrijzeld, 

mijn vijanden bespotten mij. Allelu - -ia (41, 11a)

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

En aan de pijn van mijn wonden

hebben zij nog toegevoegd. Allelu - - - ia (68,27)

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

� Mineon Maart �
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Gij hebt ons in een strik gevoerd, 

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

Wij zijn gegaan door water en vuur,

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

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

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

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

De rechtvaardigen roepen en de Heer heeft hen verhoord,

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

De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, 

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

Want de Heer is rechtvaardig,

Hij heeft gerechtigheid lief. Allelu - - - ia (10,7)

Talrijk zijn de beproevingen der rechtvaardigen,

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

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

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

Een licht gaat op voor de rechtvaardigen, 

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

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

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

Rechtvaardigen, juicht in de Heer.

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

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

Voor de heiligen in zijn land 

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

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

Hij heeft Zijn welbehagen in hen. Allelu -ia  [?ontbreekt v.A.] (15,3b)

De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom,

als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien. Alle- (91,13)
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De rechtvaardige zal zich verblijden in de Heer

en op Hem vertrouwen.Allelu - - - ia (63,11a)

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

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

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

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

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

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

en kleine litanie

KathisMa-zanG na de polyeleos, toon 1

Eer  ... Nu en ...   theotokion, toon 1

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

ProKiMen toon 4 ps.65

_ Wij zijn gegaan door water en vuur *  

maar Gij hebt ons daaruit gevoerd en verkwikt. _ 

God, Gij hebt ons op de proef gesteld,

Gij hebt ons als zilver gekeurd in het vuur.

Alles wat adem heeft ... 

evanGelie Jh § 52       Jh 15 : 17-16:2

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

e Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Dit draag Ik jullie op,

dat je elkaar liefhebt. Als de wereld jullie haat, bedenk

dan, dat zij Mij eerder gehaat heeft dan jullie. Als jullie

van de wereld waren, zou de wereld jullie  liefhebben als iets

van haarzelf; maar omdat jullie niet van de wereld zijn, en Ik

jullie uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld

jullie. Herinner je het woord, dat Ik jullie gezegd heb: Een

knecht is niet meer dan zijn meester. Wie Mij hebben ver-

volgd, zullen ook jullie vervolgen; wie zich aan Mijn woorden

hebben gehouden, zullen zich ook aan die van jullie houden.

Maar dit alles zullen zij jullie aandoen om Mijn Naam, omdat

zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft. Als Ik niet geko-

men was en tot hen gesproken had, zouden zij geen zonde

hebben, maar nu hebben zij geen verontschuldiging voor hun

zonde. Wie Mij haat, haat ook Mijn Vader. Als Ik onder hen

niet de werken had gedaan die niemand anders gedaan heeft,

zouden zij geen zonde hebben; maar nu hebben zij die gezien

en toch Mij en Mijn Vader gehaat. Maar het woord moest ver-

vuld worden dat in hun Wet geschreven staat: Zij hebben Mij

zonder reden gehaat. Maar wanneer de Trooster komt, Die Ik

jullie van de Vader zal zenden, de Geest der waarheid, Die van
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de Vader uitgaat, zal Hij van Mij getuigen. En ook jullie moe-

ten getuigen, want jullie zijn van het begin af bij Mij geweest.

Dit heb Ik tegen jullie gezegd, om te voorkomen dat jullie ten

val komen. Ze zullen jullie uit de synagoge bannen, ja het uur

komt, dat ieder die jullie doodt, zal menen God een dienst te

bewijzen.’ ���

na PsalM 50   

Eer  ... van de Athloforen;  Nu en ... van de Moeder Gods; Ontferm U ...

en het ideomelon, toon 6 ‘obichod’

Grote heiligenlitanie

de canons

Buiten de Grote Vasten: Canon van de Moeder Gods en van de heilige

h. 40 martelaren; katavasia : Mijn mond ...

In de Grote Vasten: Van de h. 40 martelaren (met de irmen, in zessen)

en van het Triodion van de dag.

1e ode - canon van de h. 40 Martelaren - toon 2 

� Mineon Maart �
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3e ode -  canon van de h. 40 Martelaren
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KathisMa van de h. martelaren , toon 8

4e ode -  canon van de h. 40 Martelaren

� Mineon Maart �
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Eer ... Nu en ...  theotokion



5e ode -  canon van de h. 40 Martelaren

6e ode -  canon van de h. 40 Martelaren
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kleine litanie

KondaaK van de h. 40 martelaren, toon 6

iKos

synxarion

� Mineon Maart �
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7e ode - canon van de h. h. benedictus

8e ode -  canon van de h. 40 Martelaren
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9e ode -  canon van de h. 40 Martelaren
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exaPostilarion

Eer ... Nu en ... theotokion

lofPsalMen toon 5

we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren; maar als

de abdis wil kunnen ook de ideomela gezongen worden, dan zijn er zes

stichieren :

� Metten 9 Maart �
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en evt. de ideomela, toon 1

en nog twee anderen, in toon 2 [n.b. hier geschreven in toon 1 !! ]
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Eer ...  toon 5:

Nu en ... theotokion  t.5:

ofwel:Grote doxoloGie en het troPaar toon 1

dan volgt het eerste uur, waarbij we het tropaar en het kondaak 

van de h. 40 martelaren zeggen. 

En we zeggen het gebed van de H. Efraïm.

ofwel: we lezen de kleine doxologie; als apostichen het ideomelon van 

de dag twee keer, en het martyrikon; we zingen als eer-stichier:

� Metten 9 Maart �
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Eer ...  toon 2:

Nu en ... theotokion  t.2:

dan volgt het: Het is goed de Heer te belijden .., de rest van de dienst,

met het gebed van de H. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.
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in de GoddeliJKe liturGie

buiten de Grote vasten: chrysostoMus-liturGie

met Typika/zaligsprekingen, enz. prokimen, apostel en evangelie: 

zie hieronder

in de Grote vasten: voorafGewiJde Gaven

in de tweede vesPers van 9 Maart

heer iK roeP... 
we laten 10 verzen over: we zingen het idiomelon van de dag twee

keer; dan het martyrikon;  dan de drie prosomia van het triodion;

daarna zingen we vier stichieren van de h.  40 martelaren (de eerste

2x):

� 9 Maart �
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Eer ...  niet vertaald / uit vespers van gisteren:  toon 6:
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Nu en ... theotokion  t.6:

Intocht met het Evangelie, Vreugdevol licht... prokimen van de dag en 

de lezingen van de dag.

Het:  Laat mijn gebed opstijgen ..., en direkt het:

ProKiMen toon 5 [of in apostel t.8?]   ps 11

_ Gij, Heer, bewaar en behoed ons tegen dit geslacht  *  

tot in alle    eeu  -   - wig - heid.  _ 

Red mij, Heer, er is geen Heilige meer:  

de waarheid wordt zeldzaam onder de kinderen der mensen.
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aPostellezinG pericoop 331a hebr 12 : 1-10

Lezing uit de brief van Paulus aan de Hebreeën,

roeders, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden,

laten wij afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk

verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor

ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Grondlegger en

Voltooier van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het voor-

uitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu

aan de rechterhand van de troon van God. Let toch scherp op Hem Die

zo'n tegenspraak van zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat gij niet

verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog niet tot bloedens toe

weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En gij zijt de bemoedi-

ging vergeten waarmee gij als zonen wordt aangesproken: 

Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heer niet gering 

en bezwijk niet, als gij door Hem terechtgewezen wordt. 

Want de Heer bestraft wie Hij liefheeft, 

en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.

Als gij bestraffing verdraagt, behandelt God u als zonen. Want welke

zoon is er die niet door zijn vader  bestraft wordt? Maar als gij zonder

bestraffing blijft, waar allen deel aan hebben gekregen, zijt gij bastaards

en geen zonen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders,

en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onder-

werpen aan de Vader van de geesten, en leven? Want zij hebben ons wel

voor een korte tijd naar eigen goeddunken bestraft, maar Hij doet dat tot

ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid.

���

alleluJa volgens het apostelboek: toon  4 ps. 65
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Juich voor den Heer, gehele aarde; zing een psalm voor Zijn Naam;

breng lof aan Zijn heerlijkheid.

God, Gij hebt ons op de proef gesteld,

Gij hebt ons als zilver gekeurd in het vuur.

[volgens het mineon: toon  2     ps. 65        en slechts een vers: ] 

Wij zijn gegaan door water en vuur, 

maar Gij hebt ons daaruit gevoerd en verkwikt

evanGelie Mt § 80 Mt 20 : 1-16

De Heer sprak de volgende gelijkenis: Het koninkrijk der

hemelen is gelijk aan een heer des huizes ... 

en we vervolgen met de dienst van de Voorafgewijde Gaven. 

coMMunievers

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn; 

hij zal geen slechte tijding vrezen.

In de refter gebruiken we wijn en olie, tenzij in de eerste week, dan is er

alleen wijn. 
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De gedachtenis van de heilige martelaar Kodratus van Korinthe,
en zijn leerlingen, medemartelaren

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

***

vesPers

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

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

- 79 -
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of kruis-theotokion toon 4 :

apostichen van de oktoïch; geen eigen tropaar; evt. het algemene:

Metten

KathisMata van de oktoïch

de canon

Deze canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 15

na de 3e ode KathisMa van de heilige, toon 4
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Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 4

of kruis-theotokion - toon 4

na de 6e ode het martyrikon; geen eigen kondaak.

het photagogikon;  buiten de vasten evt. het exapostilarion:Eer ... Nu

en ...  theotokion - toon ‘3a’:

� Metten 10 Maart �
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gelezen lofpsalmen, kleine doxologie.

Apostichen [van de oktoïch] 

in de vasten het ideomelon 2x en het martyrikon, met (kruis)theotokion.

Het gebed van de H.. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.

buiten de vasten evt. het tropaar:

en de wegzending.
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De gedachtenis van de Heilige Sofronius, patriarch van Jeruzalem

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off.10]

***

vesPers

heer iK roeP... 3 stichieren van de heilige Sofronius:
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Eer ...  Nu en ... theotokion  t.6:

of kruis-theotokion toon 6 :

Apostichen van het triodion c.q. de oktoïch ; geen eigen tropaar; evt.

het algemene:
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Metten

KathisMata van de oktoïch

de canon

Deze canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 10

na de 3e ode KathisMa van de heilige, toon 4

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

of kruis-theotokion - toon 4

� 11 Maart �
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na de 6e ode het martyrikon; buiten de vasten evt. het kondaak, t.8:

het photagogikon;  buiten de vasten evt. het exapostilarion:

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon ‘3a’:

gelezen lofpsalmen, kleine doxologie.

Apostichen [van de oktoïch] 

in de vasten het ideomelon 2x en het martyrikon, met (kruis)theotokion.

Het gebed van de H.. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.

buiten de vasten evt. het tropaar: Als richtsnoer ... zie p. 85
en de wegzending.
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De gedachtenis van de heilige abt Theofanes, de belijder van Sigriane; 

hier is opgenomen het officie voor de H. Symeon de nieuwe Theoloog. 

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off.13]

***

vesPers

heer iK roeP... 3 stichieren voor de H. Symeon, toon 8;

spec. melody: O all-glorious wonder

- 87 -
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Glory ...  t.3 :

Both now ... theotokion  t.3:
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of kruis-theotokion toon 3 :

Apostichen van het triodion c.q. de oktoïch ; 

als de abdis wil kan als tropaar gezongen worden:

Metten

KathisMata van de oktoïch [en het triodion]

de canon

1e ode - canon van de h. syMeon - toon 5 

� 12 Maart �
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3e ode -  canon van de h. syMeon
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KathisMa van de h. Symeon , toon 4

Glory ... Both now ... theotokion  t.4:

or stavro-theotokion  t.4:
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4e ode -  canon van de h. syMeon

5e ode -  canon van de h. syMeon
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6e ode -  canon van de h. syMeon

kleine litanie

� Metten 12 Maart �
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na de 6e ode het martyrikon; buiten de vasten evt. het kondaak, t.4:

synaxarion

7e ode - canon van de h. syMeon
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8e ode -  canon van de h. syMeon

9e ode -  canon van de h. syMeon
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het photagogikon;  buiten de vasten evt. het exapostilarion:

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon ‘3a’:

lofPsalMen we zingen vier stichieren, toon 6
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Eer ... toon 2

Nu en ...  theotokion - toon 2

kleine doxologie; apostichen [van de oktoïch] in de vasten het ideome-

lon 2x en het martyrikon, met (kruis)theotokion. Het gebed van de H.

Efraïm, het eerste uur en de wegzending. Buiten de vasten of als de

abdis dat wil: het tropaar De stroom van uw tranen ... zie p. 89 en de

wegzending.
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De gedachtenis van de overbrenging van de relieken van onze heilige

vader Nikiforus,  patriarch van Konstantinopel

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off.10]

***

vesPers

heer iK roeP... 3 stichieren van de heilige Nikiforus:

� 13 Maart �
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Eer ...  Nu en ... theotokion  t.6:

of kruis-theotokion toon 6 :

Apostichen van het triodion c.q. de oktoïch ; geen eigen tropaar; evt.

het algemene:
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Metten

KathisMata van de oktoïch

de canon

Deze canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 10

na de 3e ode KathisMa van de heilige, toon 4

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

of kruis-theotokion - toon 4

� 13 Maart �
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na de 6e ode het martyrikon

PhotaGoGiKon;  buiten de vasten evt. het exapostilarion:

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon ‘3a’:

gelezen lofpsalmen, kleine doxologie.

Apostichen [van de oktoïch] 

in de vasten het ideomelon 2x en het martyrikon, met (kruis)theotokion.

Het gebed van de H. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.

buiten de vasten evt. het tropaar: Als richtsnoer ... zie p. 101
en de wegzending.
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De gedachtenis van onze heilige vader Benedictus van Nursia;
in Asten vieren we de heilige Benedictus iets uitvoeriger dan in het Grieks mineon

***

vesPers
Buiten de Grote Vasten zingen we: Zalig de man ... 

heer iK roeP... 
Buiten de Grote Vasten laten we 6 verzen over en zingen we alle sti-

chieren twee keer. 

In de Grote Vasten, als op de vooravond (13 mrt.) de liturgie van de

Voorafgewijde Gaven gevierd worden dan laten 10 verzen over: we

zingen het idiomelon van de dag twee keer; dan het martyrikon;  dan

de drie prosomia van het triodion; daarna zingen we vier stichieren

van de h. Benedictus (de eerste 2x); 

als op de vooravond geen liturgie van de Voorafgewijde Gaven gevierd

wordt dan de drie prosomia van het triodion en vervolgens drie stichie-

ren voor de h. Benedictus:

- 103 -
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Eer  ... Nu en ...  theotokion  t. 2

of kruistheotokion  t. 2

� Mineon Maart �
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in de Grote Vasten:

ofwel: Intocht,  Vreugdevol Licht ... en de rest van de Liturgie 

van de Voorafgewijde Gaven.

ofwel: als er geen liturgie gevierd wordt: de rest van de Vespers:

aPostichen

In de Grote Vasten: het idiomelon van de dag (2x) en het martyrikon; 

buiten de Grote Vasten evt. de volgende apostichen:

� eerste vesPers 14 Maart �
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zowel tijdens als buiten de Grote Vasten:   Eer ...  toon 8:

Nu en ... theotokion  t. 8:

of kruistheotokion  t. 8:
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troPaar
in de Grote Vasten: als de abdis wil: ter ere van het feest: Door de
moeiten.. anders direct: het Moeder Gods en Maagd... en het overige;
het gebed van Efraïm en de wegzending.

buiten de Grote Vasten: voor de heilige Benedictus  toon 1

Eer  ... Nu en ...   (kruis)theotokion toon1 van de dag

Metten
[als de abdis wil: ter ere van het feest: God is Heer .. met het tropaar:

Door de moeiten ..]

KathisMata na de eerste psalmlezing, toon 6

� 14 Maart �

- 107 -



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

of kruis-theotokion, toon 6

na de tweede psalmlezing, toon 5

Eer  ... Nu en ...   theotokion, toon 5

� Mineon Maart �
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of kruis-theotokion, toon 5

als de abdis wil:  Polyeleos - “dienaren des heren -

alleluja” en de uitgelezen verzen:  “Mijn smeking-alleluja” 

(= gecontroleerd met de originele griekse eklogie)

Wachtend verbeid ik de Heer: (39, 2)

Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn smeking verhoord  

Hij heeft mijn voeten op de rots geplaatst, 

en mijn schreden gericht. (39,3b)

Zie, ik ben ver weggevlucht, 

om te gaan wonen in de woestijn. (54,8)

Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn; 

ik ben geworden als een nachtuil op het erf. (101,7)

Ik bleef wakker 

en ik was als een eenzame mus op het dak. (101,8)

Mijn tranen strekken mij tot brood       (41,3)

bij dag en bij nacht.

Mijn knieën zijn verzwakt door het vasten; 

mijn vlees is vervallen door onthouding van olie. (108,24)
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Want ik eet as als brood;

en meng mijn drank met tranen. (101,10)

Ik ben afgetobt door zuchten, elke nacht schrei ik mijn bed nat.

Ik besproei mijn rustplaats met tranen; (6,7)

Want ik heb zelfs vergeten mijn brood te eten; (101,5b)

door het geluid van mijn klagen,

kleeft mijn gebeente aan mijn vlees. (101, 6)

Stel mijn tranen voor Uw Aangezicht; (55, 9b)

om het Woord van Uw lippen ben ik zware wegen gegaan.    (16, 4b)

Mijn ziel dorst naar U, zoals ook vaak mijn vlees naar U smacht.

in een verlaten, dor en waterloos land. (62, 2b)

Want een menigte honden heeft mij omringd;

een bende boosdoeners houdt mij omsingeld. (21,17)

Bevrijd mij van hen die mij hebben omsingeld. (31, 7b)

Dikwijls hebben zij tegen mij gestreden vanaf mijn jeugd;     (128, 1a)

heel de dag zinnen zij op strijd.    (139, 3b)

Hij heeft zijn boog gespannen in bitterheid (63.4b)

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

Het is niet mijn ongerechtigheid, noch mijn zonde , Heer:         (58.4b)

ik liep  immers zonder ongerechtigheid en hield de rechte weg. (58,5a)

Toen zij mij zo kwelden, trok ik een boetekleed aan;              (34, 13a)

door vasten onderwierp ik mijn ziel. (34, 13b)

Ik ben uitgeput door het roepen, mijn keel is hees;              (68,4)

mijn ogen begeven het, terwijl ik toch vertrouw op mijn God. 

Ik zou God verwachten, 

Die mij redt van kleinmoedigheid en uit de storm:                   (54, 9)

Ik heb de Heer gedurig voor ogen, 

want Hij staat aan mijn rechterhand opdat ik niet wankel.        (15,8)
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Alle volkeren omsingelden mij, 

maar in de Naam des Heren heb ik hen afgeweerd.  (117,10)

Zij omzwermden mij als bijen op een raat,

als vuur dat in dorre doornen ontbrandt; 

maar in de Naam des Heren heb ik hen afgeweerd.  (117,12)

Gezegend is de Heer, die ons niet heeft overgeleverd 

als prooi voor hun tanden. ( 123,7)

Kinderpijlen worden hun wonden,  

hun tong is stomp tegen Hem. (63,8b-9a)

Mogen U belijden, Heer, al Uw werken

En Uw Gewijden zullen U zegenen. (144,10

Gaat weg van mij, 

gij allen die boosheid bedrijft; (6,9a)

Weet dan,  dat de Heer wonderen heeft gedaan 

aan Zijn gewijde. (4,4a)

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

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

Bemint de Heer, gij, al Zijn gewijden; (30, 24a)

want de Heer heeft gerechtigheid lief; (36, 28a)

Hij verlaat zijn gewijden niet. (36, 28a)

De Heer behoedt de zielen van Zijn gewijden.   (96,10b)

Dat de gewijden zich beroemen in heerlijkheid, 

zij zullen zich verheugen op hun rustbed.  (149,5)

Kostbaar in de ogen des Heren 

is de dood van Zijn gewijden.  (115,6)

Zingt  een psalm voor de Heer, Zijn gewijden, 

en belijdt de gedachtenis aan Zijn heiligheid.   (29,5)
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Eer ... t.1 _ Laat ons allen de Vader aanbidden,  *  de Zoon verheerlij-

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

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

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

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

en kleine litanie

KathisMa-zanG na de polyeleos, toon 8

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

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

� Mineon Maart �

- 112 -



ProKiMen toon 4 ps.65

Alles wat adem heeft ... 

evanGelie Mt §  43      Mt 11 : 27-30

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

e Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Alles is Mij toever-

trouwd door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan

de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij

aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom tot Mij, allen die

vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk

op u en leer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van

hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is

zacht en Mijn last is licht.’
���

na PsalM 50   

Eer  ... van de heilige;  Nu en ... van de Moeder Gods; Ontferm U ...

en het ideomelon, toon 6 ‘obichod’:

Grote heiligenlitanie
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de canon

Buiten de Grote Vasten: Canon van de Moeder Gods en van de heilige

h. Benedictus; katavasia : Mijn mond ...

In de Grote Vasten: Van de h. Benedictus (met de irmen, in zessen) en

van het Triodion van de dag.

1e ode - canon van de h. benedictus - toon 2 

3e ode -  canon van de h. benedictus
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KathisMa van de h. Benedictus , toon 1

Eer  ... Nu en ...   theotokion, toon 1

of kruistheotokion, toon 1
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4e ode -  canon van de h. benedictus

5e ode -  canon van de h. benedictus
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6e ode -  canon van de h. benedictus

kleine litanie

KondaaK van de h. Benedictus, toon 8
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iKos

synxarion

7e ode - canon van de h. benedictus
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8e ode -  canon van de h. benedictus
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9e ode -  canon van de h. benedictus

exaPostilarion

Eer ... Nu en ... theotokion
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lofPsalMen toon 6

we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren:
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Eer ...  toon 2:

Nu en ... theotokion  t.2

ofwel:Grote doxoloGie en het troPaar toon 1
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dan volgt het eerste uur, waarbij we het tropaar en het kondaak 

van de h. Benedictus zeggen. En we zeggen het gebed van de 

H. Efraïm.

ofwel: we lezen de kleine doxologie; als apostichen het ideomelon van 

de dag twee keer, en het martyrikon; we zingen als eer-stichier:

Eer ...  toon 5:

Nu en ... theotokion  t.5:

dan volgt het: Het is goed de Heer te belijden .., de rest van de dienst,

met het gebed van de H. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.
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in de GoddeliJKe liturGie

buiten de Grote vasten: chrysostoMus-liturGie

met Typika/zaligsprekingen, enz. prokimen, apostel en evangelie: 

zie hieronder

in de Grote vasten: voorafGewiJde Gaven

in de tweede vesPers van 14 Maart

heer iK roeP... 
we laten 10 verzen over: we zingen het idiomelon van de dag twee

keer; dan het martyrikon;  dan de drie prosomia van het triodion;

daarna zingen we vier stichieren van de h. Benedictus (de eerste 2x):
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Eer ... Nu en ... theotokion  t.2:

Intocht met het Evangelie, Vreugdevol licht... prokimen van de dag en 

de lezingen van de dag.

Het:  Laat mijn gebed opstijgen ..., en direkt het:

ProKiMen toon 7 ps.115

_ Kostbaar in de ogen des He - ren, *  

is    de   dood van Zijn Gewij -  de. _ 

Wat zal ik aan de Heer wedergeven, 
voor alles wat Hij mij geschonken heeft.

aPostellezinG § 213 Gal 5 : 22-6:2
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alleluJa toon  6 ps. 131

Zalig de man die de Heer vreest, die Zijn geboden vurig liefheeft.

Zijn zaad zal machtig zijn op aarde.

evanGelie lukas 6 : 17-23;    (lk § 24a )

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

coMMunievers

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.

Alleluja (3x). 
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De gedachtenis van de heilige martelaren Agapius en metgezellen.
[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off.15]

***

vesPers

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

Eer ...  Nu en ... theotokion  t.4:
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of kruis-theotokion toon 4 :

Apostichen van de oktoïch c.q. triodion; geen eigen tropaar.

Metten

KathisMata van de oktoïch c.q. triodion

de canon

Deze canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 15

na de 3e ode KathisMa van de heilige, toon 4

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 4
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of kruis-theotokion - toon 4

na de 6e ode in de Grote Vasten: het martyrikon;

er is geen eigen kondaak; 

in de Grote Vasten: het photagikon van de toon van de dag; er is geen

eigen exapostilarion; buiten de vasten evt. het algemene:

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon ‘3a’
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gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen van de oktoïch c.q.

triodion;  tropaar: geen eigen, evt. het algemene:

en de wegzending.
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De gedachtenis van de heilige martelaar Sabinus van Egypte

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off.14]

***

vesPers

heer iK roeP... 3 stichieren van de heilige Sabinus

Eer ...  Nu en ... theotokion  t.1:
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of kruis-theotokion toon 1 :

Apostichen van de oktoïch c.q. triodion;  geen eigen tropaar.

Metten

KathisMata van de oktoïch c.q. triodion

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

na de 3e ode KathisMa van de heilige, toon 5

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 5
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of kruis-theotokion - toon 5

na de 6e ode in de Grote Vasten: het martyrikon;

er is geen eigen kondaak; 

in de Grote Vasten: het photagikon van de toon van de dag; er is geen

eigen exapostilarion; buiten de vasten evt. het algemene:

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon ‘3a’

gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen van de oktoïch c.q.

triodion; geen eigen tropaar; en de wegzending.
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De gedachtenis van de heilige Alexis, de man Gods

***

vesPers

heer iK roeP... 
Buiten de Grote Vasten laten we 6 verzen over en zingen we alle sti-

chieren twee keer. 

In de Grote Vasten, als op de vooravond (16 mrt.) de liturgie van de

Voorafgewijde Gaven gevierd worden dan laten 10 verzen over: we

zingen het idiomelon van de dag twee keer; dan het martyrikon;  dan

de drie prosomia van het triodion; daarna zingen we vier stichieren

van de h. Alexis (de eerste 2x); 

als op de vooravond geen liturgie van de Voorafgewijde Gaven gevierd

wordt dan de drie prosomia van het triodion en vervolgens drie stichie-

ren voor de h. Alexis:
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Eer ... toon 2:    (niet in grieks mineon)

In de Grote Vasten:    Nu en ... theotokion  t.2:

of kruis-theotokion toon 2 :

Buiten de Grote Vasten: Nu en ... het dogmatikon t.2: 
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in de Grote Vasten:

ofwel: Intocht,  Vreugdevol Licht ... en de rest van de Liturgie 

van de Voorafgewijde Gaven.

ofwel: als er geen liturgie gevierd wordt: de rest van de Vespers:

Apostichen:  het idiomelon van de dag (2x) en het martyrikon; 

troPaar

als de abdis wil: ter ere van het feest:

anders direct: het Moeder Gods en Maagd... en het overige; het gebed
van Efraïm en de wegzending.
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Metten
[als de abdis wil: ter ere van het feest: God is Heer .. met het tropaar:

Door de verheven deugd ..]

de canons

Buiten de Grote Vasten: Canon van de Moeder Gods en van de heilige

h. Alexius; katavasia : Mijn mond ...

In de Grote Vasten: Van de h. Alexius (met de irmen, in zessen) en van

het Triodion van de dag.

1e ode - canon van de h. alexius - toon 2 
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3e ode -  canon van de h. alexius

KathisMa van de h. Alexius , toon 8

Nu en ...   theotokion, toon 3
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of kruistheotokion, toon 3

4e ode -  canon van de h. alexius
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5e ode -  canon van de h. alexius

6e ode -  canon van de h. alexius
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kleine litanie

KondaaK van de h. Alexius, toon 2

iKos

synxarion

7e ode - canon van de h. alexius
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8e ode -  canon van de h. alexius
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9e ode -  canon van de h. alexius

exaPostilarion

Eer ... Nu en ... theotokion
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we lezen de lofpsalmen en de kleine doxologie; als apostichen het ideo-

melon van de dag twee keer, en het martyrikon; dan volgt het: Het is

goed de Heer te belijden .., de rest van de dienst, met het gebed van de

H. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.
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in de Grote Vasten , eVentueel: 
VoorafGewijde GaVen

in de tweede Vespers Van 17 Maart

Heer ik roep... 
we laten 10 verzen over: we zingen het idiomelon van de dag twee

keer; dan het martyrikon;  dan de drie prosomia van het triodion;

daarna zingen we vier stichieren van de h. Alexius (de eerste 2x):

Eer ... t.2:



Nu en ... theotokion  t.2:

of kruis-theotokion  t.2:

Vreugdevol licht... prokimen en lezingen van de dag en de rest van de

dienst van de voorafgewijde Gaven.
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