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De maand april heeft 30 dagen

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 afgedrukt, omdat dit in het vas-

tentypikon nodig is.

De laatst mogelijke paasdatum is 5 mei; d.w.z

tot en met 26 april (vr. 6e week) kan het vas-

ten-typikon nodig zijn. Het grieks mineon

begint echter na St. Joris (23 april) al met het

pentekostarion-typikon (o.a. worden vanaf

dan de theotokia weggelaten; in dit neder-

lands mineon zijn op 24-26 april nog wel

theotokia opgenomen.)

De Grote Vasten begint op zijn laatst op 18

maart. Daarom worden tot die datum wel tro-

paren voor de heiligen opgenomen. En ook

weer vanaf 11 april, de week na de vroegst

mogelijke paasdatum: 4 april. 
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De gedachtenis van heilige Maria van Egypte

***

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de heilige Maria van Egypte

Eer ...  Nu en ... theotokion  t.6 [bijv.]

� 1 April �

- 5 -



of kruis-theotokion toon 6 [bijv.]:

Als deze dag op zaterdag valt, dan het ideomelon, toon 2:

Eer ...  

Nu en ... theotokion  t.2 [bijv.]:

� Mineon April �

- 6 -



of kruis-theotokion toon 2 [bijv.]:

� vespers 1 April �

tropAAr

- 7 -

t.8



Metten

de CAnons van de dag en van de Heilige in toon 2; 

Deze canon is niet vertaald; hier is overgenomen de canon in toon 6

van de vijfde zondag!

1e ode - CAnon vAn de heiliGe MAriA vAn eGypte - toon 6

� Mineon April �

- 8 -



3e ode -  CAnon vAn de heiliGe MAriA vAn eGypte

� Metten 1 April �

- 9 -



KAthisMA van de heilige Maria van Egypte, toon 8

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 8

of kruis-theotokion - toon 8

� Mineon April �

- 10 -



4e ode -  CAnon vAn de heiliGe MAriA vAn eGypte

� Metten 1 April �

- 11 -



5e ode -  CAnon vAn de heiliGe MAriA vAn eGypte

� Mineon April �

- 12 -



6e ode -  CAnon vAn de heiliGe MAriA vAn eGypte

MArtyriKon; op zaterdag of zondag KondAAK

iKos

� Metten 1 April �

- 13 -



synAxArion

� Mineon April �

- 14 -



7e ode - CAnon vAn de heiliGe MAriA vAn eGypte

8e ode -  CAnon vAn de heiliGe MAriA vAn eGypte

� Metten 1 April �

- 15 -



9e ode -  CAnon vAn de heiliGe MAriA vAn eGypte

� Mineon April �

- 16 -



en de rest van de dienst zoals gewoonlijk, het eerste uur en de wegzen-

ding.

� Metten 1 April �

- 17 -



� Mineon April �

- 18 -



De gedachtenis van onze heilige vader en wonderdoener Titus [off.12]

***

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de heilige Titus

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

of kruis-theotokion toon 8:
- 19 -

� 2 April �



Als deze dag op zaterdag valt, dan als tropaar:

� Mineon April �

- 20 -



Metten

de CAnon van de Heilige Titus; is niet vertaald; evt. officie 12

nA de 3e ode KAthisMA van de heilige Titus, toon 4

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

of kruis-theotokion - toon 4

nA de 6e ode het martyrikon

Photagogikon; gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen: het

ideomelon 2x en het martyrikon, met (kruis)theotokion. Het gebed van

de H. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.

� 2 April �

- 21 -



� Mineon April �

- 22 -



De gedachtenis van onze heilige vader en belijder Niketas, 

abt van het klooster Medikios [off.25]

***

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de heilige Niketas

� 3 April �

- 23 -

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



of kruis-theotokion toon 4

Als deze dag op zaterdag valt, dan als tropaar:

Metten

de CAnon van de Heilige Niketas; is niet vertaald; evt. officie 25

nA de 3e ode KAthisMA van de heilige Niketas, toon 4

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

� Mineon April �

- 24 -

Niketas

Niketas



of kruis-theotokion - toon 4

nA de 6e ode het martyrikon

Photagogikon; gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen: het

ideomelon 2x en het martyrikon, met (kruis)theotokion. Het gebed van

de H. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.

� Metten 3 April �

- 25 -



� Mineon April �

- 26 -



De gedachtenis van onze heilige vader Georgius, van de Maleon-berg [off.12]

***

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de heilige Georgius

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

of kruis-theotokion toon 8

- 27 -

� 4 April �



Als deze dag op zaterdag valt, of na de Grote Vasten, dan:

tropAAr

Metten

de CAnon van de Heilige Georgius; is niet vertaald; evt. officie 12

nA de 3e ode KAthisMA van de heilige Georgius, toon 4

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

of kruis-theotokion - toon 4

� Mineon April �

- 28 -

Georgius



nA de 6e ode het martyrikon

Photagogikon; gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen: het

ideomelon 2x en het martyrikon, met (kruis)theotokion. Het gebed van

de H. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.

� Metten 4 April �

- 29 -



� Mineon April �

- 30 -



[De gedachtenis van de heilige martelaren Klaudius, Diodorus, Viktor,

Viktorinus, Papias Nikiforus en Serapion]; tevens de gedachtenis van

de heilige moniale Theodora van Thessalonika [off.22]

***

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de heilige Theodora

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

- 31 -

� 5 April �



of kruis-theotokion toon 8

Als deze dag op zaterdag valt, of na de Grote Vasten, dan:

tropAAr

� Mineon April �

- 32 -

t.8



Metten

de CAnon van de Heilige Theodora; is niet vertaald; evt. officie 22

nA de 3e ode KAthisMA van de heilige Theodora, toon 4

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

nA de 6e ode het martyrikon

Photagogikon; gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen: het

ideomelon 2x en het martyrikon, met (kruis)theotokion. Het gebed van

de H. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.

� 5 April �

- 33 -

of kruis-theotokion - toon 4



� Mineon April �

- 34 -



[De gedachtenis van onze heilige vader Eutychius, patriarch van K’pel];

tevens de gedachtenis van de heilige Gregorius de Sinaïet [off.12]

***

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de heilige Gregorius

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

- 35 -

� 6 April �



of kruis-theotokion toon 8

Als deze dag op zaterdag valt, of na de Grote Vasten, dan:

tropAAr

Metten

de CAnon van de Heilige Gregorius; is niet vertaald; evt. officie 12

nA de 3e ode KAthisMA van de heilige Gregorius, toon 4

� Mineon April �

Gregorius

- 36 -



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

of kruis-theotokion toon 4

nA de 6e ode het martyrikon

Photagogikon; gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen: het

ideomelon 2x en het martyrikon, met (kruis)theotokion. Het gebed van

de H. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.

� Metten 6 April �

- 37 -



� Mineon April �

- 38 -



De gedachtenis van de heilige martelaar Kalliopius [off.14]

***

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de heilige Kalliopius

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

� 7 April �

- 39 -



of kruis-theotokion toon 1

Als deze dag op zaterdag valt, of na de Grote Vasten, dan:

tropAAr

Metten

de CAnon van de Heilige Kalliopius; is niet vertaald; evt. officie 14

nA de 3e ode KAthisMA van de heilige Kalliopius, toon 5

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

� Mineon April �

- 40 -

Kallio-pi-us



of kruis-theotokion toon 5

nA de 6e ode het martyrikon

Photagogikon; gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen: het

ideomelon 2x en het martyrikon, met (kruis)theotokion. Het gebed van

de H. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.

� Metten 7 April �

- 41 -



� Mineon April �

- 42 -



De gedachtenis van heilige apostelen uit de zeventig: Herodion,

Agabus, Rufus, Asynkritus,Phlegon en Hermas  off. 9

***

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de heilige apostelen

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

� 8 April �

- 43 -



of kruis-theotokion toon 4:

Als deze dag op zaterdag valt, of buiten de Grote Vasten dan: 

tropAAr toon 3

Metten

de CAnon van de heilige apostelen; [evt. off. 9]

nA de 3e ode KAthisMA van de heilige, toon 8

� Mineon April �

- 44 -



of kruis-theotokion - toon 8

nA de 6e ode het martyrikon; of , indien buiten de vasten:

� Metten 8 April �

- 45 -

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



KondAAK toon 2

Photagogikon; gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen: het

ideomelon 2x en het martyrikon, met (kruis)theotokion. Het gebed van

de H. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.

� Mineon April �

- 46 -

H. Waltrudis, ms.

uit de 13e eeuw



De gedachtenis van heilige martelaar Eupsychius  off. 14

en/of, als de abdis wil, de H. Waltrudis van Bergen (Mons) off. 22. 

***

vespers

heer iK roep... ofwel 3 stichieren van de heilige Eupsychius:

ofwel voor de h. Waltrudis - toon 8:

� 9 April �

- 47 -



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

of kruis-theotokion toon 8:

� Mineon April �

- 48 -



Als deze dag op zaterdag valt, of buiten de Grote Vasten dan: 

tropAAr toon 4 van de heilige martelaar Eupsychius:

en/of voor de h. Waltrudis

Metten

de CAnon van Eupsychius e/o Waltrudis; [ off. 14 c.q. 22]

nA de 3e ode KAthisMA van de martelaar Eupsychius, toon 5

Eer ...  voor de h. Waltrudis, toon 5:

� Metten 9 April �

- 49 -



Nu en ... theotokion  t.5

of kruis-theotokion - toon 5

nA de 6e ode het martyrikon. 

Photagogikon; gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen: het

ideomelon 2x en het martyrikon, met (kruis)theotokion. Het gebed van

de H. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.

� Mineon April �

- 50 -



De gedachtenis van heilige hiëromartelaar Gregorius de Vijfde,

patriarch van Konstantinopel. � 1821    *     off. 16

***

vespers

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

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

of kruis-theotokion toon 1:

- 51 -

� 10 April �

*  het grieks mineon heeft een volledig/uitgebreid officie in de appendix

van het april-mineon; hier is alleen de ‘korte’ versie opgenomen



Als de abdis wil, of buiten de Grote Vasten: 

tropAAr toon 4

Metten

de CAnon van de heilige hiëromartelaar Gregorius; [evt. off. 16]

nA de 3e ode KAthisMA van de hiëromartelaar, toon 3

� Mineon April �

- 52 -

t.4 

of kruis-theotokion - toon 1



of kruis-theotokion - toon 3

nA de 6e ode het martyrikon. 

Photagogikon; gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen: het

ideomelon 2x en het martyrikon, met (kruis)theotokion. Het gebed van

de H. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.

� Metten 10 April �

- 53 -

Eer ...  Nu en ... theotokion  t.3



� Mineon April �

- 54 -



De gedachtenis van heilige hieromartelaar Antipas,

bisschop van Pergamon      off 16

***

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de h. hieromartelaar Antipas

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

of kruis-theotokion toon 1:

- 55 -

� 11 April �



en de rest van de dienst

tropAAr toon 4

Metten

de CAnons van de dag en van de heilige; zie engels of off 16

nA de 3e ode KAthisMA van de heilige, toon 3

� Mineon April �

- 56 -



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

of kruis-theotokion - toon 3

nA de 6e ode het martyrikon; 

of het volgende KondAAK toon 4

photAGoGiKon;  buiten de vasten evt. het exApostilArion

van de dag; het mineon noemt geen eigen;

en de rest van de dienst

� Metten 11 April �

- 57 -



� Mineon April �

- 58 -



De gedachtenis van heilige Basilius, bisschop van Parium off 25

***

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de heilige Basilius:

� 12 April �

- 59 -

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



tropAAr

Metten

de CAnons van de dag en van de heilige; zie engels of off 25

nA de 3e ode KAthisMA van de heilige, toon 4

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

� Mineon April �

- 60 -

of kruis-theotokion toon 4

Basili - us



of kruis-theotokion - toon 4

nA de 6e ode het martyrikon; 

[of evt. het volgende KondAAK toon 2; staat niet in grieks mineon]

photAGoGiKon;  buiten de vasten evt. het exApostilArion

van de dag; het mineon noemt geen eigen;

en de rest van de dienst

� Metten 12 April �

- 61 -



� Mineon April �

- 62 -



De gedachtenis van onze heilige vader Martinus, paus van Rome off25

***

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de heilige Martinus 

� 13 April �

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

- 63 -



tropAAr

Metten

de CAnons van de dag en van de heilige; zie engels (14/4) of off 25

nA de 3e ode KAthisMA van de heilige, toon 4

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

� Mineon April �

- 64 -

of kruis-theotokion toon 4

Mar-ti-nus



of kruis-theotokion - toon 4

nA de 6e ode het martyrikon; ook geen kondaak in grieks mineon

photAGoGiKon;  buiten de vasten evt. het exApostilArion

van de dag; het mineon noemt geen eigen;

en de rest van de dienst

� Metten 13 April �

- 65 -



� Mineon April �

- 66 -



De gedachtenis van heilige apostelen uit de zeventig:

Aristarchus, Pudens en Trofimus

***

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de heilige apostelen

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

� 14 April �

- 67 -



of kruis-theotokion toon 4

tropAAr toon 3

Metten

de CAnons van de dag en van de apostelen; zie engels(15/4) of off  9

nA de 3e ode KAthisMA van de apostelen, toon 8

� Mineon April �

- 68 -



Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 8

of kruis-theotokion - toon 8

nA de 6e ode het martyrikon; geen kondaak in grieks mineon

photAGoGiKon; gedurende het pentekostarion het exApostilArion

van de afgelopen zondag; het mineon noemt geen eigen;

en de rest van de dienst

� Metten 14 April �

- 69 -



� Mineon April �

- 70 -



De gedachtenis van heilige martelaar Kreskens   off 14

***

vespers

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

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

� 15 April �

- 71 -



of kruis-theotokion toon 1:

tropAAr toon 4

Metten

de CAnons van de dag en van de martelaar; zie off 14

nA de 3e ode KAthisMA van de martelaar, toon 5

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

� Mineon April �

- 72 -

Kreskens



of kruis-theotokion - toon 5

nA de 6e ode het martyrikon; geen kondaak in grieks mineon

photAGoGiKon; gedurende het pentekostarion het exApostilArion

van de (afgelopen) zondag; het mineon noemt geen eigen;

en de rest van de dienst

� Metten 15 April �

- 73 -



� Mineon April �

- 74 -



De gedachtenis van heilige maagd-martelaressen Agape, Irene,

Chionia - zij stierven de marteldood in Thessalonika in 304

***
[ook op deze dag de h. Leonidas, Charissa, Niki, Galina, Nynechia,

Basilissa en Theodora - zij stierven de marteldood bij Korinthe in 258]  

***
off 21

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de heilige martelaressen:

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

- 75 -

� 16 April �



of kruis-theotokion toon 4

tropAAr [toon 5 niet vertaald, i.p. daarvan:]

Metten

de CAnons van de dag en van de martelaressen; engels of off 21

nA de 3e ode KAthisMA van de martelaressen, toon 1

� Mineon April �

- 76 -



Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 1

of kruis-theotokion - toon 1

nA de 6e ode het martyrikon; geen kondaak in grieks mineon

photAGoGiKon; gedurende het pentekostarion het exApostilArion

van de (afgelopen) zondag; het mineon noemt geen eigen;

en de rest van de dienst

� Metten 16 April �

- 77 -



� Mineon April �

- 78 -



De gedachtenis van heilige hieromartelaar Symeon  van Perzië   off 16

***

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de heilige hieromartelaar:

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

of kruis-theotokion toon 1:

� 17 April �

- 79 -



tropAAr [toon 4 - niet vertaald; evt. het algemene, t.4:]

Metten

de CAnons van de dag en de hiero-martelaar; engels of off 16

nA de 3e ode KAthisMA van de martelaar, toon 3

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

of kruis-theotokion - toon 3

� Mineon April �

- 80 -

Sy-me- on



nA de 6e ode het martyrikon; geen kondaak in grieks mineon

photAGoGiKon; gedurende het pentekostarion het exApostilArion

van de (afgelopen) zondag; het mineon noemt geen eigen;

en de rest van de dienst

� Metten 17 April �

- 81 -



� Mineon April �

- 82 -



De gedachtenis van onze heilige vader Johannes,

leerling van de h. Gregorius de Dekapoliet  off 12

***

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de heilige Johannes:

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

� 18 April �

- 83 -



of kruis-theotokion toon 8:

tropAAr toon 8

Metten

de CAnons van de dag en de h. Johannes; zie engels of off 12

nA de 3e ode KAthisMA van de h. Johannes, toon 4

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

� Mineon April �

- 84 -



of kruis-theotokion - toon 4

nA de 6e ode het martyrikon; geen kondaak in grieks mineon

photAGoGiKon; gedurende het pentekostarion het exApostilArion

van de (afgelopen) zondag; het mineon noemt geen eigen;

en de rest van de dienst

� Metten 18 April �

- 85 -



� Mineon April �

- 86 -



De gedachtenis van heilige hieromartelaar Pafnutius   off 16

***

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de heilige Pafnutius:

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

of kruis-theotokion toon 1:

� 19 April �

- 87 -



tropAAr toon 4

Metten

de CAnons van de dag en de h. Pafnutius; zie  off 16

nA de 3e ode KAthisMA van de h.Pafnutius, toon 3

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

of kruis-theotokion - toon 3

� Mineon April �

- 88 -

Pafnuti-us



nA de 6e ode het martyrikon; geen kondaak in grieks mineon

photAGoGiKon; gedurende het pentekostarion het exApostilArion

van de (afgelopen) zondag; het mineon noemt geen eigen;

en de rest van de dienst

� Metten 19 April �

- 89 -



� Mineon April �

- 90 -



De gedachtenis van onze heilige vader Theodorus Trichinas   off 12

[als de abdis wil kan ook de h. Athanasius van de Meteoren 

worden gevierd - off 12]

***

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de h. Theodorus [ c.q. Athanasius]:

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

� 20 April �

- 91 -



of kruis-theotokion toon 8:

tropAAr toon 8

Metten

de CAnons van de dag en de heilige; zie engels of off 12

nA de 3e ode KAthisMA van de heilige, toon 4

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

� Mineon April �

- 92 -

Theodorus of:  Athanasius



of kruis-theotokion - toon 4

nA de 6e ode het martyrikon; geen kondaak in grieks mineon

photAGoGiKon; gedurende het pentekostarion het exApostilArion

van de (afgelopen) zondag; het mineon noemt geen eigen;

en de rest van de dienst

� Metten 20 April �

- 93 -



� Mineon April �

- 94 -



De gedachtenis van heilige hieromartelaar Januarius, 

bisschop van Beneventum en zijn gezellen.   off 17

***

vespers

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

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

of kruis-theotokion toon 1:

- 95 -

� 21 April �



tropAAr toon 4

Metten

de CAnons van de dag en de martelaren; zie engels of off 17

nA de 3e ode KAthisMA van de martelaren, toon 3

� Mineon April �
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Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 3

of kruis-theotokion - toon 3

nA de 6e ode het martyrikon; geen kondaak in grieks mineon;

uit het slavisch (?) :

photAGoGiKon; gedurende het pentekostarion het exApostilArion

van de (afgelopen) zondag; het mineon noemt geen eigen;

en de rest van de dienst

� Metten 21 April �
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De gedachtenis van de heilige Theodorus van Sykeon,

bisschop van Anastasiopolis   off 25

***

vespers

heer iK roep... 3 stichieren van de heilige Theodorus:

� 22 April �
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Eer ...  Nu en ... theotokion  t.4



of kruis-theotokion toon 4:

tropAAr toon 2

Metten

de CAnons van de dag en de h.  Theodorus; zie engels of off 25

nA de 3e ode KAthisMA van de h. Theodorus, toon 4

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

nA de 6e ode het martyrikon; 

tijdens het pentekostarion:KondAAK toon 3:

photAGoGiKon; gedurende het pentekostarion het exApostilArion

van de (afgelopen) zondag; het mineon noemt geen eigen;

en de rest van de dienst

� Metten 22 April �
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De gedachtenis van heilige en zege-dragendegrootmartelaar Georgius

***
Als 23 april nog in de Grote Vasten valt, wordt het feest verplaatst naar tweede paasdag

***
Vertaling vader Thomas; Kleine Vespers zijn niet vertaald; 

ook de rest van de vertaling van het officie is niet geheel conform het grieks mineon!

***

Grote Vespers

ps. 103 en ZAliG de MAn ...

Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren;  voor de H. Georgius, t. 5:

� 23 April �
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2x
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Eer ... voor de h. Georgius, in toon 6:

Nu en ... van het pentekostarion

intocHt ; Vreugdevol  Licht ...; prokiMen van de dag;

en de volgende leZinGen:

I leZinG uit de profetie VAn JesAJA (43, 9-14)
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���

II leZinG uit de WiJsHeid VAn sAloMo (3,1-9)

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, 

en geen kwaad zal hen deren. 

Zij schenen in de ogen der dwazen te sterven, 

hun vertrek werd voor een ongeluk gehouden;

Hun heengaan van ons scheen het uiterste ongeluk te zijn: 

maar zij zijn in vrede. 

Want ofschoon zij getuchtigd werden ten aanschouwen van de mensen, 

toch bleef hun hoop gevestigd op de onsterflijkheid. 

En al zijn zij tot zekere hoogte gekastijd,

groot zal hun beloning zijn. 

Want God heeft hen beproefd 

en hen Zichzelf waardig bevonden. 

Hij heeft hen beproefd als goud in de smeltoven, 

en hen als een brandoffer aanvaard.

Lichtstralend zal de tijd van hun bezoeking worden, 

zoals vonken rondschieten in het brandende stoppelveld. 

Zij zullen natiën oordelen en heersen over volkeren, 

want hun Heer zal heersen in eeuwigheid. 

Die op Hem vertrouwd hebben, zullen de waarheid begrijpen; 

die trouw geweest zijn in liefde, zullen bij Hem wonen; 

Want genade en barmhartigheid schenkt Hij Zijn heiligen, 

en Hij bezoekt Zijn uitverkorenen.

���
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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. 

De wapenslagen van Zijn donder gaan van Hem uit, 

vanaf de strakgespannen wolkenboog schiet Hij Zijn bliksem recht in  het doel. 

De hagelstenen Zijner wraak zijn het werptuig dat steden verwoest, 

het water der zee zal ze woedend overstromen 

en brede watervloeden zullen hen verzwelgen. 

Winden zullen tegen hen in opstand komen 

en zich als een orkaan op hen storten; 

Want onrecht heeft de aarde ledig gemaakt, 

en slechte daden hebben de tronen der machtigen omvergeworpen.

Hoort daarom, gij koningen, en verstaat: 

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

Leent het oor, gij die het volk bestuurt, 

en die u beroemt op de menigte der natiën. 

Want de macht is u geschonken door de Heer, 

en de heerschappij door de Allerhoogste.

���
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litie [niet vertaald; evt. uit off14-lofps.:]

� Grote Vespers 23 April �
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Nu en ...   van  het feest



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

terwijl we zingen:

AposticHen toon 4

Eer ...   [niet vertaald; uit off 14]
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Nu en ...  van het feest 

tropAAr van de h. grootmartelaar Georgius - toon 4 :

en van het feest

bij de BroodWiJdinG:
Als het in de stralende week valt zingen we Christus is opgestaan ... ,

in de andere weken: De engel riep uit... of  Moeder Gods en Maagd,

verheug u ...
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Metten

kAtHisMA na de eerste psalmlezing: [niet vertaald; uit off 14]

Eer ... Nu en ...   van het feest / pentekostarion

na de tweede psalmlezing:        

Eer ... Nu en ...   van het feest / pentekostarion

polyeleos - “dienaren des Heren - Alleluja”

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

gecontroleerd met de griekse eklogi

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

Hij is een helper in de beproevingen 
die zo hevig over ons zijn gekomen  Allelu - - - ia. (45,2b)

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

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

God, Wie is met U te vergelijken.
Zwijg niet, houd U niet stil, o God. Allelu - - - ia (82,2)

Want zie, Uw vijanden zijn luidruchtig;
zij die U haten heffen het hoofd. Allelu - - - ia (82,3)
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Zij smeden slechte plannen tegen Uw volk. (82,4a)

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

De lijken van Uw dienaren 
gaven zij als voer aan de vogelen des hemels. 
De lichamen van Uw gewijden
voederden zij aan de wilde dieren der aarde.
(78,2)

Zij hebben hun bloed als water vergoten. Allelu - - - ia.

(78,3a)

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

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

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

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

Gij hebt ons tot spreekwoord gemaakt onder de heidenen, 
tot een hoofdschudden onder de volkeren.Allelu - - - ia (43,15)

Mijn beenderen worden verbrijzeld, 
mijn vijanden bespotten mij. (41, 11a)

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

Aan de pijn van mijn wonden
hebben zij nog toegevoegd. (68,27)

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

Gij hebt ons in een strik gevoerd, 
Gij hebt kwellingen op onze rug geladen. (65,11a)

Wij zijn gegaan door water en vuur,
maar Gij hebt ons daaruit gevoerd en verkwikt. Alle- (65,12)

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

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

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

De rechtvaardigen roepen en de Heer heeft hen verhoord,
Hij bevrijd hen uit al hun kwellingen. (33,18)

De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, 
en Zijn oren naar hun smeking. All -  u - - - ia (33,16)

Want de Heer is rechtvaardig,
Hij heeft gerechtigheid lief. (10,7)

Talrijk zijn de beproevingen der rechtvaardigen,maar de Heer
bevrijdt hen uit alle kwelling. Allelu - - - ia (33,20)
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De nakomelingen der goddelozen zullen vergaan; (36,38b)

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

Een licht gaat op voor de rechtvaardigen, 
vreugde voor de oprechten van hart. (96,11)

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

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

Rechtvaardigen, juicht in de Heer.
de oprechten pas lofzang. Allelu -ia (32,11)

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

Voor de heiligen in zijn land 
heeft de Heer grote wonderen gedaan. Allelu -ia (15,3a)

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

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

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

De rechtvaardige zal zich verblijden in de Heer
en op Hem vertrouwen. (63,11a)

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

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

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

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

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

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

en kleine litanie
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kAtHisMA na de polyeleos:        [niet vertaald; uit off 14]

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

AnABAtHMi Van mijn jeugd af ...

prokiMen toon 4

Geplant in het huis des Heren, 
zullen zij bloeien in de voorhoven van onze God.

Alles wat adem heeft ...

eVAnGelie Mk  §   59       Mk  13,9-13   ma 17e week Lk-cyclus

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Markus

e Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Let op jezelf. Want

men zal jullie aan het gerecht overleveren, in de synag-

ogen zullen jullie gegeseld worden en voor gouverneurs

en koningen zullen jullie terechtstaan omwille van Mij, als

getuigenis voor hen. Aan alle volken moet eerst het evangelie

verkondigd worden. Wanneer zij jullie zullen wegvoeren en

overleveren, wees dan vooraf niet bezorgd over wat je zult

zeggen, maar zeg wat je op dat moment wordt ingegeven;
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want niet jullie zijn het die dan spreken, maar het is de Heilige

Geest. De ene broer zal de andere aan de dood overleveren en

de vader zijn kind; en de kinderen zullen tegen hun ouders

opstaan en hen doden. En jullie zullen door iedereen gehaat

worden omwille van Mijn naam, maar wie tot einde volhardt,

zal worden gered.’  

Nu wij Christus opstanding aanschouwd hebben  ... en ps. 50

nA psAlM 50 

de grote heiligen-litanie:  Red, God, Uw volk ..

de cAnons de canon van pascha en twee [alleen één vertaald] van

h. grootmartelaar Georgius; katavasia van pascha

1e ode - cAnon VAn pAscHA en

VAn de H.GeorGius- toon 4

Irmos  t.4 Zingt voor de gids van Israël ...
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katavasia van pascha

3e ode - cAnon VAn pAscHA en

VAn de H. GeorGius

Irmos  t.4 Gij hebt de donder machtig gemaakt...

katavasia van pascha

kAtHisMA-ZAnG voor de H. Georgius, toon 8

Eer ... [niet vertaald]

Nu en... van het feest
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4e ode - cAnon VAn pAscHA en

VAn de H. GeorGius

Irmos  t.4 Mijn God, Uw stem heb ik vernomen...

katavasia van pascha

5e ode - cAnon VAn pAscHA en

VAn de H. GeorGius

Irmos  t.4 Doe voor mij stralen . o Heer ...

katavasia van pascha
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6e ode - cAnon VAn pAscHA en

VAn de H. GeorGius

Irmos  t.4 Zalh me logismwn ...

katavasia van pascha

kondAAk van de H. Georgius, toon 8

ikos
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synAxArion
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7e ode - cAnon VAn pAscHA en

VAn de H. GeorGius

Irmos  t.4 Uw jongelingen uit het geslacht van Abraham ...

katavasia van pascha

8e ode - cAnon VAn pAscHA en

VAn de H. GeorGius

Irmos  t.4 Aarde met alles wat zich daarop bevindt...

Bezingen, zegenen ... katavasia van pascha
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9e ode - cAnon VAn pAscHA en

VAn de H. GeorGius

Irmos  t.4 Ongerept hebt gij een kind gebaard...

katavasia van pascha

exApostilAriA van de heilige Georgius

Eer ... Nu en... van het feest / pentekostarion
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lofpsAlMen we zingen 4 stichieren voor de H. Georgius, t.4:
[er zijn maar twee vertaald, daarom herhalen:]

Eer ... van de heilige [niet vertaald, uit off 14:]

Nu en... van de paas-stichieren: Dag der opstanding ...

Er wordt een olie-kruisje gegeven uit de lamp van de heilige

Grote doxoloGie

tropAAr voor de H. Georgius, toon 4:
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en de wegzending.

in de GoddeliJke liturGie

Typika en zaligsprekingen en verder volgens de orde van het typikon;

toegevoegd:

prokiMen toon 7 ps. 63

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

ApostelleZinG § 29 Hand 12 : 1-11

Lezing uit de Handelingen der Apostelen,

mstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van

de kerk om hen kwaad te doen. En hij doodde Jakobus, de broer

van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden

welgevallig was, ging hij verder door ook Petrus te grijpen (het waren de

dagen van de ongezuurde broden); en toen hij ook die gegrepen had,

zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan vier wachten, elk

bestaande uit vier soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na het

Pascha wilde voorleiden aan het volk. Petrus werd dus in de gevangenis

bewaakt; maar door de kerk werd voortdurend voor hem tot God gebe-

den. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen

twee soldaten, geboeid met twee ketenen; en de bewakers voor de deur

bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heer en er

scheen een licht in het vertrek, en door Petrus in de zij te porren, wekte
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hij hem en zei: Sta snel op. En zijn ketenen vielen van zijn handen af. En

de engel zei tegen hem: Doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En

hij deed dat. En hij zei tegen hem: Sla uw bovenkleed om en volg mij.

En hij ging naar buiten en volgde hem, en hij wist niet dat het werke-

lijkheid was wat er door de engel plaatsvond, maar hij dacht dat hij een

visioen zag. En toen zij langs de eerste en tweede wacht gegaan waren,

kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt; die ging vanzelf

voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat

verder, en meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zich-

zelf gekomen was, zei hij: Nu weet ik werkelijk dat de Heer Zijn engel

uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit

alles wat het Joodse volk verwachtte.

���

AlleluJA toon 4 ps. 91

De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom, 

als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien. 

Geplant in het huis des Heren, 

zullen zij bloeien in de voorhoven van onze God. 

eVAnGelie Joh § 52 Jh 15 : 17-16:2

De Heer zeide tot zijn leerlingen: Dit gebied Ik u, dat gij elkaar liefhebt..

zie 26 Okt. H. Demetrius

coMMunieVers ps. 111

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja.
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Gedachtenis van onze heilige moeder Elizabeth de wonderdoenster,
abdis van het Kosmas en Damianus-klooster in Konstantinopel (+ 540)

(niet vertaald; officie 22 )

***

Vespers

Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren,  3 voor de H. Elizabeth:

Eer ...  Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion; maar als deze datum

nog in de grote vasten valt:  theotokion  t.8
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of kruis-theotokion toon 8:

AposticHen; uit pentekostarion (of nog triodion)

tropAAr toon 8 

Metten

de cAnons voor de h. Elizabeth: zie off 22 (niet in Engels)

nA de 3e ode kAtHisMA van de h. Elizabeth, toon 4
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Eer ... Nu en ...  van het feest c.q. pentekostarion; maar als deze datum

nog in de grote vasten valt:  theotokion  t.4

of kruis-theotokion - toon 4

nA de 6e ode het kondAAk van het feest c.q. pentekostarion;

maar als deze datum nog in de grote vasten valt:  het martyrikon.

het exApostilArion van het feest c.q. pentekostarion; maar als deze

datum nog in de grote vasten valt: pHotAGoGikon.

AposticHen van het feest c.q. pentekostarion; maar als deze datum

nog in de grote vasten valt: uit het triodion.

het eerste uur en de wegzending.
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typikon

De dienst is grotendeels overgenomen zoals in het grieks mineon staat.

Er wordt daar vanuit gegaan dat dit feest na pasen wordt gevierd.

Het is echter in principe mogelijk dat (bij late paasdatum) 25 april nog

in de 6e week van de Grote Vasten valt. Het is aan de abdis om het feest

dan te verplaatsen, of om het soberder te vieren.

Als de abdis wil kan de H. Markus ook feestelijker gevierd worden ( met

Zalig de man; lezingenin vespers en metten enz; dit is facultatief aange-

geven en opgenomen.

Als het feest op een van de zondagen van het pentekostarion valt, raad-

plege men het typikon.  

� Mineon April �

- 128 -



Gedachtenis van onze heilige apostel en evangelist Markus

***

Vespers

[als de abdis wil: Zalig de man ...]

Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren,  ofwel, zo men wil: 6  voor de

apostel  ofwel: eerst 3 uit het pentekostarion, en dan de eerste 3 voor de

apostel:  
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Eer ...  

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

[Als de abdis wil: intocHt ; Vreugdevol  Licht ...; prokiMen

van de dag; en de volgende leZinGen:

I leZinG uit de Brief VAn JAkoBus (1,1-12)

an Jakobus, dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus,

aan de twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: verheug u! Acht

het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in allerlei verzoe-

kingen terechtkomt, want gij weet dat de beproeving van uw geloof vol-

harding teweegbrengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen

doorwerken, opdat gij volmaakt zijt en geheel oprecht, en in niets tekort-

� Mineon April �

- 130 -



schiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan

God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem

gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen.

Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortge-

stuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand moet niet denken dat hij

iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in

al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge

staat, en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras

voorbijgaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft het gras doen ver-

dorren, ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn uiterlijk ver-

loren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Gelukzalig is de

man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de

kroon van het leven ontvangen, die de Heer beloofd heeft aan hen die Hem lief-

hebben.

���

II leZinG uit de Brief VAn JAkoBus (1,13-27)

Niemand zegge, wanneer hij bekoord wordt: Ik word door God bekoord.

Want God kan door het kwaad niet bekoord worden en zelf bekoort Hij

ook niemand. Integendeel, wanneer iemand bekoord wordt, geschiedt dit, door-

dat hij door zijn eigen begeerlijkheid meegesleept en verleid wordt. Daarna

brengt de begeerlijkheid, als zij ontvangen heeft, de zonde voort; en als de

zonde volgroeid is, baart zij de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders! Elke

goede gift en alle volmaakte gave komt van boven, van de Vader der lichten,

bij Wie geen verandering of zweem van ommekeer is. Naar zijn wil heeft Hij

ons voortgebracht door het woord der waarheid, opdat wij als eerstelingen van

zijn schepselen zouden zijn. Weet dit, mijn geliefde broeders! Ieder mens zij

vaardig om te horen, langzaam om te spreken en langzaam tot toorn. Want de

toorn van een man doet niet wat recht is voor God. Daarom, legt af alle vuil-

heid en veelvuldige boosheid en neemt met zachtmoedigheid het u ingeplante

woord aan, dat uw zielen kan behouden. En weest doeners van het woord en

niet alleen hoorders, anders bedriegt gij uzelf. Want als iemand een hoorder van

het woord en geen doener is, dan gelijkt hij op een man, die zijn natuurlijk

gelaat in een spiegel beziet. Want zodra hij  zichzelf bezien heeft en heenge-

gaan is, is hij vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie het oog gericht heeft op de

volmaakte wet der vrijheid en daarbij volhardt, niet als een vergeetachtig hoor-

der, maar als een werkelijke doener, die zal zalig zijn in zijn doen. Als iemand

meent dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in bedwang houdt, maar zijn hart

misleidt, zijn godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte godsdienst voor

God de Vader is deze: wezen en weduwen in hun  nood bezoeken en zichzelf

onbesmet bewaren van de wereld.     
���

� Vespers 25 April �
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III   leZinG uit de Brief VAn JAkoBus (2,1-13)

roeders, heb geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heer der heer-

lijkheid, zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst

een man zou binnenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in

sierlijke kleding, en er kwam ook een arme man in haveloze kleding, en

gij zou hoog opzien tegen hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen

hem zeggen: Gaat u hier zitten op een mooie plaats, en gij zou tegen de

arme zeggen: Gaat u daar maar staan, of: Ga hier zitten onder aan mijn

voetbank, hebt gij dan ook niet onder elkaar een onderscheid gemaakt en

zijt gij zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Luister,

mijn geliefde broeders, heeft God de armen van de wereld niet uitverko-

ren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk,

dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben? Gij hebt daarentegen

de arme geminacht. Zijn het niet de rijken die u onderdrukken en slepen

juist zij u niet voor de rechtbank? Lasteren zij niet de goede Naam, Die

over u is aangeroepen? Als gij echter de koninklijke wet volbrengt, vol-

gens de Schrift: 

Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, 

dan handelt gij goed. Maar als gij met aanzien des persoons handelt,

begaat gij een zonde en wordt gij door de wet ontmaskerd als overtreders.

Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is

schuldig geworden aan alle geboden. Immers, Hij Die gezegd heeft: 

Gij zult geen overspel plegen, 

heeft ook gezegd: 

Gij zult niet doodslaan. 

Als gij dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, zijt gij toch een

wetsovertreder geworden. Spreek zó en handel zó als mensen die geoor-

deeld zullen worden door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal

het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen: de

barmhartigheid triomfeert over het oordeel.
���

AposticHen

� Mineon April �



Eer ...  

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

� Vespers 25 April �
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tropAAr toon 4 

Eer ... Nu en ...  van het feest c.q. pentekostarion en de wegzending.

Metten

� Mineon April �

- 134 -

[Als de abdis wil: kAtHisMA-ZAnGen voor de apostel: uit off 8.]

nA de eerste psAlMleZinG

nA de tWeede psAlMleZinG

[Als de abdis wil: polyeleos ]

Eer .. nu en ... uit pentekostarion

Eer .. nu en ... uit pentekostarion



� Metten 25 April �

- 135 -

nA de polyeleos

AnABAtHMi Van mijn jeugd af ...

prokiMen toon 4         ps.18

Alles wat adem heeft ...

eVAnGelie Lk  §   50       Lk 10, 1-15   zie 11 oktober

Te  dien tijde stelde de Heer nog zeventig andere leerlingen aan ....

Nu wij Christus opstanding aanschouwd hebben  ... en ps. 50

Eer .. nu en ... uit pentekostarion



� Mineon April �
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de cAnons van het feest/pentekostarion met irmen in 6 en

van heilige Markus in 6. [het grieks mineon zegt niets over de katavasia]

1e ode - cAnon VAn de H. Apostel en eVAnGelist MArkus - toon 1

Irmos  t.1 Uw rechterhand ...

nA psAlM 50 :

de grote heiligen-litanie:  Red, God, Uw volk ..



3e ode - cAnon VAn de H. Apostel en eVAnGelist MArkus

Irmos  t.1 Gij Die alleen ...

[katavasia] het grieks mineon schrijft na de derde ode de irmos niet voluit, zoals

anders ?!  omwille van  de volledigheid, en praktische redenen hier wel opgenomen: 

kondAAk van het feest

kAtHisMA-ZAnG voor de H. Markus, toon 1

� Metten 25 April �
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Nu en... van het feest

4e ode - cAnon VAn de H. Apostel en eVAnGelist MArkus

Irmos  t.1 Terwijl hij u, de door de goddelijke genade overschaduwde berg ...

5e ode - cAnon VAn de H. Apostel en eVAnGelist MArkus

Irmos  t.1 De luistervan Uw komst, heeft heel de aarde verlicht ...

� Mineon April �
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6e ode - cAnon VAn de H. Apostel en eVAnGelist MArkus

Irmos  t.1 De diepe afgrond houdt ons omvat ...

[katavasia] het grieks mineon schrijft na de zesde ode de irmos niet voluit, zoals

anders ?!  omwille van  de volledigheid, en praktische redenen hier wel opgenomen:

� Metten 25 April �
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kondAAk van de H. Markus, toon 2

ikos

synAxArion

Op de 25e april gedenken wij de heilige apostel en evangelist Markus.

� Mineon April �
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7e ode - cAnon VAn de H. Apostel en eVAnGelist MArkus

Irmos  t.1 U, o Moeder Gods, ...

8e ode - cAnon VAn de H. Apostel en eVAnGelist MArkus

Irmos  t.1 In de vuuroven ...

Loven, zegenen ..[katavasia] het grieks mineon schrijft na de achtste ode de

irmos niet voluit, zoals anders ?!  omwille van  de volledigheid, en praktische redenen

hier wel opgenomen:

� Metten 25 April �
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9e ode - cAnon VAn de H. Apostel en eVAnGelist MArkus

Irmos  t.1 Een voorafbeelding, hoe gij rein baren zou ...

[katavasia] het grieks mineon schrijft na de negende ode de irmos niet voluit, zoals

anders ?!  omwille van  de volledigheid, en praktische redenen hier wel opgenomen:

� Mineon April �
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exApostilArion van de heilige apostel en evangelist Markus

Eer ... Nu en... van het feest / pentekostarion

lofpsAlMen we zingen 4 stichieren voor de H. Markus, t.1:

� Metten 25 April �
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2x



Eer ... van de heilige Markus, toon 6

Nu en... van het feest

hier eindigt de dienst in het mineon;
daarmee is het aan de abdis om te besluiten:
grote dan wel kleine doxologie en apostichen

tropAAr

� Mineon April �
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in de GoddeliJke liturGie

prokiMen toon 8 ps. 18

De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, het uitspansel verkondigt

het werk Zijner handen. 

ApostelleZinG pericoop  63 i  petr 5 : 6-14

Lezing uit de eerste brief van de Heilige Apostel Petrus,

roeders, verneder u onder de krachtige hand van God, opdat Hij u

op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt

voor u. Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de dui-

vel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen

verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap

dat hetzelfde lijden zich ook aan al uw broeders in de wereld voltrekt.

� 25 April �
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zijn
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De God nu van alle genade, Die u geroepen heeft tot Zijn eeuwige heer-

lijkheid in Christus Jezus, Hij Zelf zal u – na een korte tijd van lijden –

volmaken, bevestigen, versterken en grondvesten. Hem zij de heerlijk-

heid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus,

die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woor-

den geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van

God is, waarin gij staat. U groet de mede-uitverkorene die in Babylon is,

en Markus, mijn zoon. Groet elkaar met een kus van liefde. Vrede zij u

allen, die in Christus Jezus zijt. Amen.

���

AlleluJA toon 1 ps.88

De hemelen belijden uw wonderwerken, Heer, 

en uw waarheid in de kerk der heiligen. 

God wordt verheerlijkt in de raad der heiligen, 

Hij is groot en vreeswekkend boven allen die Hem omringen.   

eVAnGelie ofwel:  Lk § 51a Lk 10 : 16-21

De Heer zeide tot zijn leerlingen: Wie naar u hoort, hoort naar Mij...

zie 6 Sept. H. Aartsengel Michaël.

ofwel:  Mk § 23 Mk 6, 7-13

Te dien tijde riep Jezus de twaalf bij Zich en begon hen twee aan twee ...
zie wo in de 15e week van de Mattheüs-cyclus 

n.b. deze laatst lezing betreft de uitzending van de twaalf; Markus is apostel uit de

zeventig.

coMMunieVers ps. 18

Over heel de aarde klinkt zijn boodschap; 

tot aan de grenzen der wereld zijn woorden.  Alleluja.

� Mineon April �

- 146 -



Gedachtenis van de heilige hiëromartelaar Basilius, bisschop van Amaseia;
(niet vertaald; officie 16; in de slavische traditie wordt op deze dag (ook) gevierd de

H. Stefanus, bisschop van Perm; bijbelvertaler, ikonenschilder en missionaris; in dit

mineon is alleen het tropaar voor hem opgenomen)

***

Vespers

Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren,  3 voor de H. Basilius:

Eer ...  Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion; maar als deze datum

nog in de grote vasten valt:  theotokion  t.1

of kruis-theotokion toon 1:

- 147 -

� 26 April �



of  kruis-theotokion toon 1:

AposticHen; uit pentekostarion (of nog triodion)

tropAAr geen eigen voor de h. Basilius; 

voor de H. Stefanus, van Perm,    toon 4 

Metten

de cAnons voor de h. Basilius: zie engels of off 16

nA de 3e ode kAtHisMA van de h. Basilius

� Mineon April �
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Eer ... Nu en ...  van het feest c.q. pentekostarion; maar als deze datum

nog in de grote vasten valt:  theotokion  t.3

of kruis-theotokion - toon 3

nA de 6e ode het kondAAk van het feest c.q. pentekostarion;

maar als deze datum nog in de grote vasten valt:  het martyrikon.

het exApostilArion van het feest c.q. pentekostarion; maar als deze

datum nog in de grote vasten valt: pHotAGoGikon.

AposticHen van het feest c.q. pentekostarion; maar als deze datum

nog in de grote vasten valt: uit het triodion.

het eerste uur en de wegzending.

� Metten 26 April �
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� Mineon April �
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Gedachtenis van de heilige hiëromartelaar Symeon, broeder des Heren,
apostel uit de 70, tweede bisschop van Jeruzalem (+107)

(niet vertaald; officie 8)

***

Vespers

Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren,  3 voor het feest en 3 voor de 

H. Symeon -  toon 8:

Eer ...  Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

AposticHen uit pentekostarion 

tropAAr voor de h. Symeon, z.o.z.:

- 151 -

� 27 April �

Sy - me - on



tropAAr voor de h. Symeon toon 1 

Metten

de cAnons van het pentekostarion en van de h. Symeon:

zie engels of off 8 of 16

nA de 3e ode het kondAAk van het feest c.q. pentekostarion

en kAtHisMA van de h. Symeon, toon 3

Eer ... Nu en ...  van het feest c.q. pentekostarion

nA de 6e ode het kondAAk en ikos van de heilige Symeon - t.2

is niet vertaald, zie engels of off 8 of 16

het exApostilArion van het feest c.q. pentekostarion

AposticHen van het feest c.q. pentekostarion

het eerste uur en de wegzending.

� Mineon April �
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Gedachtenis van de heilige negen martelaren van Kyzikos
(n.b. er zijn andere handschriften en tradities die de feesten van 28 en 29 april

omkeren; dit officie is niet vertaald; er isgebruik gemaakt van officie 15)

***

Vespers

Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren,  3 voor het feest en 3 voor de

h. martelaren:

Eer ...  Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

AposticHen uit pentekostarion 

tropAAr geen eigen voor de h. martelaren

- 153 -

� 28 April �



Metten

de cAnons voor de h. martelaren: zie engels of off 15

nA de 3e ode het kondAAk van het feest c.q. pentekostarion

en kAtHisMA van de h. martelaren, toon 4

Eer ... Nu en ...  van het feest c.q. pentekostarion

nA de 6e ode het kondAAk (en ikos) van de heilige martelaren t.2

het exApostilArion van het feest c.q. pentekostarion

AposticHen van het feest c.q. pentekostarion

het eerste uur en de wegzending.

� Mineon April �

- 154 -



Gedachtenis van de heilige apostelen Jason en Sosipatros; 
apostelen uit de 70 (niet vertaald; officie 9)

***

Vespers

Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren,  3 voor het feest en 3 voor de

h. apostelen:

Eer ...  Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

AposticHen uit pentekostarion 

tropAAr voor de h. apostelen: z.o.z.

- 155 -

� 29 April �



tropAAr voor de h. apostelen - toon 3

Metten

de cAnons voor de h. apostelen: zie engels of off 9

nA de 3e ode het kondAAk van het feest c.q. pentekostarion

en kAtHisMA van de h. apostelen, toon 8

Eer ... Nu en ...  van het feest c.q. pentekostarion

nA de 6e ode het kondAAk (en ikos) van de heilige apostelen t.2

het exApostilArion van het feest c.q. pentekostarion; 

en de rest van de dienst zoals gewoonlijk en de wegzending.

� Mineon April �
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(n.b. muziek in t.1)



Gedachtenis van de heilige apostel Jakobus, de broer van Johannes, 
zoon van Zebedeüs, apsotel uit de twaalf 

(niet vertaald; het grieks mineon viert de apostel ‘slechts’ met lofpsalmen en doxolo-

gie, hieronder is een feestelijker versie van de dienst opgenomen - officie 8)

***

Grote Vespers

Psalm 103 en Zalig de man ...

Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren, 3 uit het pentekostarion, en

dan  3 voor de apostel, toon 8:

Eer ...  voor de apostel, toon 6:  

� 30 April �

Ja- ko - bus
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Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

intocHt ; Vreugdevol  Licht ...; prokiMen van de dag; en de

volgende leZinGen:

I leZinG uit de Brief VAn JAkoBus (1,1-12)

an Jakobus, dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de

twaalf stammen die in de verstrooiing zijn: verheug u! Acht het enkel

vreugde, mijn broeders, wanneer gij in allerlei verzoekingen terechtkomt,

want gij weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweegbrengt.

Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat gij volmaakt zijt

en geheel oprecht, en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekort-

schiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen

verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om

vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee,

die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt. Want zo iemand

moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig

man, onstandvastig in al zijn wegen. Maar laat de broeder die nederig is, zich

beroemen op zijn hoge staat, en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een

bloem in het gras voorbijgaan. Want de zon is opgegaan met haar hitte en heeft

het gras doen verdorren, ook is zijn bloem afgevallen en is de schoonheid van zijn

uiterlijk verloren gegaan. Zo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Gelukzalig

is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de

kroon van het leven ontvangen, die de Heer beloofd heeft aan hen die Hem lief-

hebben.

���

II leZinG uit de Brief VAn JAkoBus (1,13-27)

Niemand zegge, wanneer hij bekoord wordt: Ik word door God bekoord. Want

God kan door het kwaad niet bekoord worden en zelf bekoort Hij ook nie-

mand. Integendeel, wanneer iemand bekoord wordt, geschiedt dit, doordat hij

door zijn eigen begeerlijkheid meegesleept en verleid wordt. Daarna brengt de

begeerlijkheid, als zij ontvangen heeft, de zonde voort; en als de zonde volgroeid

is, baart zij de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders! Elke goede gift en alle

volmaakte gave komt van boven, van de Vader der lichten, bij Wie geen verande-

ring of zweem van ommekeer is. Naar zijn wil heeft Hij ons voortgebracht door

het woord der waarheid, opdat wij als eerstelingen van zijn schepselen zouden

zijn. Weet dit, mijn geliefde broeders! Ieder mens zij vaardig om te horen, lang-

zaam om te spreken en langzaam tot toorn. Want de toorn van een man doet niet

wat recht is voor God. Daarom, legt af alle vuilheid en veelvuldige boosheid en

neemt met zachtmoedigheid het u ingeplante woord aan, dat uw zielen kan behou-

den. En weest doeners van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt gij

� Mineon April �
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uzelf. Want als iemand een hoorder van het woord en geen doener is, dan gelijkt hij

op een man, die zijn natuurlijk gelaat in een spiegel beziet. Want zodra hij  zichzelf

bezien heeft en heengegaan is, is hij vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie het oog

gericht heeft op de volmaakte wet der vrijheid en daarbij volhardt, niet als een ver-

geetachtig hoorder, maar als een werkelijke doener, die zal zalig zijn in zijn doen.

Als iemand meent dat hij godsdienstig is en zijn tong niet in bedwang houdt, maar

zijn hart misleidt, zijn godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevlekte godsdienst

voor God de Vader is deze: wezen en weduwen in hun  nood bezoeken en zichzelf

onbesmet bewaren van de wereld.
���

III   leZinG uit de Brief VAn JAkoBus (2,1-13)

roeders, heb geloof in onze Heer Jezus Christus, de Heer der heerlijkheid,

zonder aanzien des persoons. Want als in uw samenkomst een man zou bin-

nenkomen met een gouden ring aan zijn vinger, in sierlijke kleding, en er

kwam ook een arme man in haveloze kleding, en gij zou hoog opzien tegen

hem die de sierlijke kleding draagt, en tegen hem zeggen: Gaat u hier zitten op een

mooie plaats, en gij zou tegen de arme zeggen: Gaat u daar maar staan, of: Ga hier

zitten onder aan mijn voetbank, hebt gij dan ook niet onder elkaar een onderscheid

gemaakt en zijt gij zo geen rechters geworden met verkeerde overwegingen? Luister,

mijn geliefde broeders, heeft God de armen van de wereld niet uitverkoren om rijk

te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft

aan hen die Hem liefhebben? Gij hebt daarentegen de arme geminacht. Zijn het niet

de rijken die u onderdrukken en slepen juist zij u niet voor de rechtbank? Lasteren

zij niet de goede Naam, Die over u is aangeroepen? Als gij echter de koninklijke wet

volbrengt, volgens de Schrift: 

Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf, 

dan handelt gij goed. Maar als gij met aanzien des persoons handelt, begaat gij een

zonde en wordt gij door de wet ontmaskerd als overtreders. Want wie de hele wet in

acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden.

Immers, Hij Die gezegd heeft: 

Gij zult geen overspel plegen, 

heeft ook gezegd: 

Gij zult niet doodslaan. 

Als gij dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, zijt gij toch een wetsovertre-

der geworden. Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden

door de wet van de vrijheid. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die

geen barmhartigheid heeft bewezen: de barmhartigheid triomfeert over het oordeel.

���

� Grote Vespers 30 April �
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AposticHen

Eer ...  voor de apostel, toon 2:  

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

� Mineon April �
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tropAAr toon 3 

Eer ... Nu en ...  van het feest c.q. pentekostarion en de wegzending.

Metten

kAtHisMA-ZAnGen voor de apostel: uit off 8

nA de eerste psAlMleZinG

nA de tWeede psAlMleZinG

Eer .. nu en ... uit pentekostarion

polyeleos “dienaren des Heren - Alleluja” en de uit-

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

� 30 April �
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Eer .. nu en ... uit pentekostarion

Eer .. nu en ... uit pentekostarion



De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, 
het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen.    (18,2)

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

Voor het gemis van uw vaders, worden u zonen geboren.
gij zult hen tot prinsen maken over heel de aarde.  (44,17)

Want de sterken der aarde behoren aan God; 
zeer hoog zijn zij verheven..    (46,10)

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

Van zonsopgang tot zonsondergang, 
zij de Naam des Heren gezegend. (112,3)

Zijn bliksems lichten over de wereld. (96.4)

De hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid. (96,6)

Alle volkeren aanschouwen Zijn heerlijkheid. (96,6)

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

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

God heerst over de volkeren.    (46,9)

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

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

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

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

Verkondigt onder de heidenen Zijn heerlijkheid, (95,3)

Onder alle volkeren ijn wonderdaden (95,3)

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

Over heel de aarde is hun geluid uitgegaan,
tot aan de grenzen der wereld hun woorden. (18,5)

[In hen legde Hij het woord van Zijn lippen] ?? Waarschijnlijker: 

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

Hij gaf hun de landen der heidenen,
de arbeid van volken als erfdeel. (104,44)

God staat in de goddelijke raad: 
in hun midden oordeelt Hij goden.    (81,1)
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Offert de Heer, zonen van God,
offert de Heer de heerlijkheid van Zijn Naam.    (28,1)

Hij heeft volkeren aan ons onderworpen, 
heidenen onder onze voeten gebracht.    (46,4)

Groot is de Heer, 
en groot is Zijn kracht.    (146,5)

Hij zal macht en sterkte geven aan Zijn volk, 
Gezegend zij God.    (67,36)

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

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

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

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

Alleluja   (3x) en kleine litanie

nA de polyeleos

Eer .. nu en ... uit pentekostarion
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AnABAtHMi Van mijn jeugd af ...

prokiMen toon 4         ps.18

Alles wat adem heeft ...

eVAnGelie Jh § 67   Joh 21, 15-25   zie het elfde opstandingsevangelie

Te dien tijde verscheen Jezus aan zijn leerlingen ...

Nu wij Christus opstanding aanschouwd hebben  ... en ps. 50

nA psAlM 50 :

de grote heiligen-litanie:  Red, God, Uw volk ..
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de cAnons van het feest/pentekostarion en van heilige Jakobus;

[zo de abdis wil: katavasia van Pascha] niet vertaald; zie off 8 of engels

nA de 3e ode het kondAAk van het feest c.q. pentekostarion

en kAtHisMA van de h. apostel, toon 3

Eer ... Nu en ...  van het feest c.q. pentekostarion

nA de 6e ode het kondAAk (en ikos) van de heilige apostel t.2

exApostilArion van de heilige apostel Jakobus, toon ‘3a’:

Eer ... Nu en... van het feest / pentekostarion
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lofpsAlMen we zingen 6 stichieren; 3 uit het pentekostarion en

dan 3 voor de H. Jakobus, t.4:

Eer ... van de heilige Jakobus, toon 2

Nu en... van het feest / pentekostarion
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Grote doxoloGie

tropAAr toon 3

in de GoddeliJke liturGie

prokiMen toon 8 ps. 18

De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, 

het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen. 

ApostelleZinG pericoop 29 Hand 12 : 1-11

Omstreeks die tijd ... -> zie zat. in de 4e week van de Handelingen
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AlleluJA toon 1 ps.88

De hemelen belijden uw wonderwerken, Heer, 

en uw waarheid in de kerk der heiligen. 

God wordt verheerlijkt in de raad der heiligen, 

Hij is groot en vreeswekkend boven allen die Hem omringen.   

eVAnGelie ofwel:  Lk § 17 Lk 5 : 1-11

Te dien tijde, toen het volk op Jezus aandrong om het woord Gods te

horen ...

ofwel:  Lk § 40 Lk 9 : 1-6

Te dien tijde riep Jezus de twaalf tezamen en gaf hun macht en gezag

over alle boze geesten ...

coMMunieVers ps. 18

Over heel de aarde klinkt zijn boodschap; 

tot aan de grenzen der wereld zijn woorden.  Alleluja.
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