
�

Mineon Juni

1 - 30  Juni

orthodox Klooster in de Peel

� Geboorte van de Moeder Gods �

asten



2



de Maand

Juni

heeft 3o daGen

voorpagina:



-



De gedachtenis van de H. martelaar Justinus de filosoof

en nog een andere Justinus en zijn gezellen [off.14/15]

***

vesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren voor de heiligen:

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

� 1 Juni �
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of kruis-theotokion toon 4 :

troPaar van de heilige martelaren:

en de wegzending.

Metten

de Canons van de oktoïch, van de heilige martelaren  Deze

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

na de 3e ode KathisMa van de H. martelaren:

� Mineon Juni �

- 6 -

t.4



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

of kruis-theotokion - toon 

[het mineon noemt geen kondaak en geen exapostilarion]

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

� Metten 1 Juni �
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� Mineon Juni �
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De gedachtenis van onze heilige vader Nikiforus, 

aartsbisschop van Konstantinopel, de belijder. [off.25]

***

vesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren van de H. Nikiforus

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

- 9 -

� 2 Juni �



of kruis-theotokion toon 4 :

troPaar van de heilige Nikiforus

en de wegzending

� Mineon Juni �
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Nikifo - rus *



Metten

de Canon van de heilige Apostel Nikiforus.  Deze canon is
niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 25.

na de 3e ode KathisMa van de H. Nikiforus

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

of kruis-theotokion - toon 4

na de 6e ode KondaaK van de H. Nikiforus, t.1

[n.b. uit het h.jaar; dit is een ander dan in het griekse mineon, t.4]

De schare der patriarchen bezingt uw gedachtenis, heilige Nikiforus,

want door te sterven hebt gij eeuwige roem verworven,  en door uw

leven te verliezen hebt gij het juist gevonden. De Kerk prijst daarom

heden Christus, de Koning, als de enig Menslievende. 

[het mineon noemt geen eigen  exapostilarion]

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

� 2 Juni �
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De gedachtenis van de H.Martelaar Lukillianus [off.14]

***

vesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren van de H. Lukillianus:

� 3 Juni �
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Eer ... Nu en ... theotokion - toon 1



of kruis-theotokion toon 1 :

troPaar van de heilige Lukillianus: 

niet vertaald ? Touß marturaß Cristou ... daarom:

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

Metten

de Canon van de heilige martelaar Lukillianus.  Deze canon is
niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt.  off. 14.

na de 3e ode KathisMa van de H.  martelaar Lukillianus. 

� Mineon Juni �
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t.4 _  Uw martelaar Lukillianus,



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

of kruis-theotokion - toon 5

[het mineon noemt geen kondaak en geen exapostilarion]

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

� Metten 3 Juni �
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De oude Mitrofanes zegent, een week voor zijn dood,  de jonge
diaken Athanasius, en voorspelt dat hij de toekomstige bisschop
van Alexandrië zou worden.

� Mineon Juni �
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De gedachtenis van onze h. vader Mitrofanes,

aartsbisschop van Konstantinopel. [zie off.10];

Als de abdis wil kan ook gevierd worden de H. Sofia van Ainos [ off.22]

In het grieks mineon wordt de H. Mitrofanes feestelijk gevierd; 

hier is een eenvoudige dienst opgenomen; ook omdat wij morgen, 

op 5 juni, de H. Bonifatius meer feestelijk vieren, als plaatselijk heilige.

***

vesPers

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

stichieren: 6, elk herhalend [of 3] stichieren van de H. Mitrofanes:

- 17 -
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en evt. 3 stichieren voor de H. Sofia:

Eer ... voor de H. Mitrofanes:

� Mineon Juni �
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Nu en ... theotokion t. 8

of kruis-theotokion t. 8

� vesPers 4 Juni �
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aPostiChen uit pentekostarion/oktoich 

Eer ... voor de H. Mitrofanes:

Nu en ... theotokion toon 8

of kruis-theotokion t. 8

� Mineon Juni �
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troPaar van de heilige Mitrofanes: 

niet vertaald ? To mega thß Triadoß ... daarom:

evt. van de heilige Sofia: 

� vesPers 4 Juni �
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Mitro-fa-nes *



Metten

de Canon van de heilige Mitrofanes.  Deze canon is niet ver-
taald, en hier niet opgenomen: zie  evt.  off. 10.

na de 3e ode KathisMa van de H. Mitrofanes. 

evt. Eer ... van de H. Sofia

Nu en ...  theotokion - toon 4

� Mineon Juni �
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of kruis-theotokion - toon 4



KondaKen van de H. Mitrofanes, toon 2

en een ander KondaaK van de H. Mitrofanes, toon 4

exaPostilaria van de H. Mitrofanes:

� Metten 4 Juni �

evt. Eer ... van de H. Sofia

Nu en ...  theotokion - t.  ‘3a’



� Mineon Juni �
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De gedachtenis van de H. Hiëromartelaar Bonifatius, 

Wonderdoener van Crediton in Devon, 

Verlichter van Nederland en Duitsland en Apostel-gelijke.

***

Kleine vesPers
heer iK roeP ... we zingen 4 stichieren, tone 1, special melody

Joy of the ranks of  heaven ...

Glory ... tone 4

- 25 -

� 5 Juni �

2x



Both now ... from the pentekostarion; or this theotokion, tone 4:

aPostiCha tone 2, spec. mel. “O house of Ephrata..”

Glory ... tone 5

� Mineon Juni �

stichos

stichos
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Both now ... from the pentekostarion; or this theotokion, tone 5:

troParion tone 5 (in nederlands: zie Grote Vespers, p. 39) 

Glory ..Both now .. from the pentekostarion; or this theotokion, tone 5:

� Kleine vesPers 5 Juni �
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Grote vesPers

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

heer iK roeP ...  als het feest valt in de periode van het pente-

kostarion: 8 stichieren: 3 van het pentekostarion en 5 van de hiëromar-

telaar; als het feest daarna valt: 6 stichieren voor de hiëromartelaar,

waarbij we de eerste herhalen. 

� Mineon Juni �
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t.6 

t.6 



Eer ... toon 1:

� Grote vesPers 5 Juni �
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t.6 

t.6 

t.6 



Eer ... toon 1

Nu en ... uit het pentekostarion; anders: het dogmatikon in toon1:

� Mineon Juni �
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t.1

t.1



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

lezingen:

I lezinG uit de sPreuKen (10,7 e.a.)

De gedachtenis van de rechtvaardige is in heerlijkheid, 

de zegen des Heren is over zijn hoofd. 

Zalig de man die de wijsheid gevonden heeft 

en de sterveling die verstand heeft aanschouwd. 

Handelen met wijsheid brengt meer op 

dan vele schatten van zilver of goud: 

ja, zij is kostbaarder dan edel gesteente, 

onaantastbaar voor de macht van het kwaad.

Ware wijsheid wordt herkend door wie tot haar naderen:

geen enkele kostbaarheid komt haar in waarde nabij.

Want uit haar mond komt gerechtigheid: 

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

Daarom, luistert naar mij, mijn kinderen, 

want ik spreek over zaken die verheven zijn:

zalig is de mens die mijn wegen bewaart. 

Mijn wegen zijn immers de wegen des levens: 

het is de wil des Heren die daarop wordt voorbereid.

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

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

diep inzicht heb ik verkregen. 

� Grote vesPers 5 Juni �
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Bij mij is raad en de betrouwbaarheid, 

het begrip en alle kracht. 

Ik heb lief die mij beminnen:

wie mij zoeken zullen genade vinden. 

Gij argelozen, doorzie het bedrog;

gij onverstandigen, neemt het ter harte. 

Luistert naar mij want ik spreek over verheven dingen, 

en ik open mijn lippen in oprechtheid.

Mijn keel zal waarheid verkondigen:

bedrieglijke lippen zijn mij een gruwel. 

Al de woorden van mijn mond zijn in rechtvaardigheid gesproken, 

niet een daarvan is verdraaid of verkeerd. 

De juistheid blijkt voor wie er over nadenkt, 

de betrouwbaarheid wordt ingezien door wie reeds kennis bezit.

Want ik leer u waarachtige dingen, 

opdat gij uw hoop zult stellen op de Heer 

en vervuld moogt worden met Zijn Geest.

���

II   lezinG uit de WiJsheid van saloMo ( 4, 14 e.a.)

De mond van de Rechtvaardige vloeit over van wijsheid;

de lippen van de rechtvaardigen zijn bedacht op wat welgevallig is; 

de mond van de nederigen overweegt wijsheid. 

De rechtvaardigheid van de oprechten verlost hen. 

Wanneer een rechtvaardige overlijdt is de hoop niet verloren. 

Een rechtvaardige zoon wordt ten leven geboren.

Voor altijd schijnt het licht voor de rechtvaardigen. 

De tong van de wijzen vloeit over van kennis. 

De Heer bemint de heiligen van hart. 

Al de onbevlekten zijn Hem welgevallig. 

Aan wie de wijsheid begeren laat zij zich gauw kennen.

Zij wordt gemakkelijk ontdekt voor wie haar liefhebben.

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

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

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

op de wegen vertoont zij zich innemend aan hen.

De wijsheid wordt niet overmeesterd door slechtheid. 

Ik werd een vereerder van haar schoonheid; 

ik heb haar lief gekregen;

Ik heb haar vanaf mijn jeugd gezocht;

en ik probeerde haar als mijn bruid mee te voeren.

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

en zij is de deelgenote aan Zijn werken. 

Haar werken zijn de deugden: 

want zij leert ingetogenheid en bedachtzaamheid; 

rechtvaardigheid en moed; niets is nuttiger in het leven van de mensen. 

En als iemand rijke ervaring verlangt: 

de wijsheid kent het verre verleden en zij vermoedt de toekomst; 

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

Tekenen en wonderen kent zij tevoren 

en het verloop van periodes en tijden; 

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

door haar zou ik onsterfelijkheid verwerven 

en roem in de gesprekken met haar. 

Ik wendde mij tot de Heer en bad tot Hem en zei met heel mijn hart: 

God van de vaderen, Heer van de ontferming, 

Die alles gemaakt hebt door Uw woord 

en Die in Uw wijsheid de mens hebt toegerust 

om te heersen over de schepselen, 

die door U het bestaan hebben gekregen,

om de wereld te besturen in heiligheid en gerechtigheid. 

Geef mij de wijsheid die naast U troont. 

Sluit mij niet buiten de kring van Uw kinderen. 

Want ik ben Uw dienaar en de zoon van Uw dienstmaagd. 

Zend haar uit de heilige hemelen, 

ja, zend haar van de troon van Uw heerlijkheid 

om bij mij te zijn en met mij te werken, 

zodat ik weet wat U aangenaam is. 

� Grote vesPers 5 Juni �
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Want zij weet en begrijpt alles;  

en zij zal mij verstandig leiden bij mijn werk; 

en mij behoeden in haar heerlijkheid. 

Want de overleggingen van de stervelingen zijn armzalig 

en onzeker zijn onze overwegingen. 

���

III   lezinG uit de WiJsheid van saloMo ( 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; 

� Mineon Juni �
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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.

���

litie

� Grote vesPers 5 Juni �
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� Mineon Juni �
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Nu en ... uit het pentekostarion; anders: het theotokion, toon 8:

aPostiChen

� Grote vesPers 5 Juni �

- 37 -

t.6 

t.6 



Zij die geplant zijn in het huis des Heren, 

zullen bloeien in de voorhoven van onze God.

� Mineon Juni �
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Nu en ... uit het pentekostarion; anders: het theotokion, toon 3:

troPaar toon 5 - na de broodwijding; slavische melodie:

of op byzantijnse melodie:

� Grote vesPers 5 Juni �
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eerste plagale toon - in ke

en dan nog een keer het troparion van het pentekostarion, of anders het

Moeder Gods en Maagd verheug u .. ; of indien geen vigilie gevierd

wordt: slottheotokion (n.b. slavische melodie!):

� Mineon Juni �
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Metten

God is heer ... het tropaar van het pentekostarion (2x) Eer ... van

de hieromartelaar; Nu en ... van het pentekostarion; anders: het tropaar

van de hieromartelaar (2x) en het theotokion: Verheug u, ondoor-

schrijdbare poort ...

KathisMata na de eerste psalmlezing

Eer ... herhalen

Nu en ... uit het pentekostarion; anders: het theotokion, toon 8:

� 5 Juni �
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na de tweede psalmlezing:  

Eer ... herhalen

Nu en ... uit het pentekostarion; anders: het theotokion, toon 5:

Polyeleos - “dienaren des heren - alleluia”

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

Hoort dit, alle volkeren, 

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

Aardgeborenen en kinderen der mensen, 

iedereen rijk en arm. (48, 3)

Mijn mond spreekt wijsheid,  (48, 4)

de overweging mijns harten verstand.

� Mineon Juni �
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Komt, kinderen, luister naar mij:

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

Zie, ik weerhoud mijn lippen niet;

Heer, Gij weet het. (39, 10b)

Ik heb het evangelie van uw gerechtigheid verkondigd

in de grote bijeenkomst. (39, 10a)

Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart: 

over Uw verlossing heb ik gesproken. (39, 11)

Evenmin heb ik Uw barmhartigheid en Uw waarheid 

bedekt in de volle kerk.  (39, 11)

Hij die wandelt zonder vlek

en de werken der gerechtigheid doet. (14, 2)

Ik zal U belijden in de grote bijeenkomst; 

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

Moge mijn mond met lofzang gevuld zijn 

om Uw heerlijkheid te zingen.  

Heel de dag Uw verhevenheid.  (70, 8)

Dan zal ik Uw Naam aan mijn broeders doen horen.

in het midden der Kerk zal ik U loven. (21, 23)

Heer, met onschuldigen was ik mijn handen,  

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

Om het geluid der lofzang te horen  

om Uw wondere daden te melden. (25, 7)

Heer ik bemin de luister van Uw huis,   

de woonplaats van Uw heerlijkheid. (25, 8)

Ik zit niet neer in gezelschap van dwazen,  

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

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

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

Ik haat de bijeenkomst der bozen,  

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

� Metten 5 Juni �
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Eén ding vraag ik de Heer, dit is mijn wens  (26, 4a,b)

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

Om het genot des Heren te schouwen,  

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

Ik ben een vruchtdragende olijfboom in het Huis van God: (51, 10)

want ik heb de wegen des Heren gehouden, 

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

De mond van de gerechte verkondigt wijsheid,  

zijn tong spreekt het oordeel. (36 , 30) 

Zodat hij niet wankelt in eeuwigheid;  

in eeuwige gedachtenis staat de rechtvaardige; (111, 6) 

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

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

en zijn zaad zal tot zegen zijn (36,26) 

Hij deelt uit en geeft aan de armen;

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

Een licht gaat op voor de gerechten;

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

Hij wordt geplant in het Huis des Heren;

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

Dat uw priesters gerechtigheid aandoen;

dat uw heiligen jubelen.  (131, 9.) 

Zalig zij die in Uw Huis wonen;  

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

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

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

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

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

Alleluja, allelia, alleluia, eer  aan U , o God. (3x) en kleine litanie

KathisMa-zanG na de polyeleos, toon 4

Eer ... herhalen

Nu en ... uit het pentekostarion; anders: het theotokion, toon 4:

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

� Metten 5 Juni �

- 45 -

t.4 



ProKiMen toon 4

  
Alles wat adem heeft ... 

evanGelie Mt. 10, 32 e.a.      Mt § 38b    De Heer zei tot Zijn

leerlingen: Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen ... (zie 1e zo

na Pinksteren - Alle Heiligen)

na PsalM 50   

Eer  ... van de Heilige Bonifatius

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

en het ideomelon, toon 6 ‘obichod’:

� Mineon Juni �
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Grote heiligenlitanie

de Canons canon van het pentekostarion of van de Moeder

Gods (in 6) en van de hiëromartelaar (in 8); katavasia. 

1e ode -  Canon van de heiliGe bonifatius - toon 1 
irmos: Mozes, de schouwer van God ...

Ontwaak, mijn hart en mijn verstand, en smeek de barmhartige

God, dat Hij mij, onwaardige, de genade schenke, om zijn gunste-

ling te bezingen met lofliederen.

Jubel Crediton, gij gezegende stad die de geborrte zag van de hei-

lige Bonifatius, en met zijn edele ouders hem  vanaf zijn vroegste

jaren in vroomheid hebt grootgebracht. 

Laat Exeter, stad van Devon, nu opspringen van vreugde, want

binnen haar muren begon de gezegende Bonifatius zijn geestelijke

strijd, toen hij de monnikswijding ontving. 

theotokion Moeder Gods, Koningin des hemels en van heel de

schep ping, smeek met de heilige Bonifatius en al de heiligen tot

Christus, uw Zoon en God, dat Hij Zich ontferme over onze zielen.

katavasia 

3e ode -  Canon van de heiliGe bonifatius

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

Haat en kwaadwillendheid hebt gij uit de harten van de mensen

uitgeroeid, Bonifatius, toen gij de heidenen genas van de krank-

zinnigheid van de afgodendienst, door het goddelijk geneesmiddel

van het christelijk geloof. 

Toen gij door het land van de Friese stammen reisde, door God

beminde, bewoog gij hen, door uw zachtmoedig en liefdevol

karakter, om hun valse goden te verlaten en Christus aan te han-

gen.
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De Saksen en Friezen verheugen zich in de Heer, omdat ze verlost

zijn van hun eeuwenoude verbintenis met de zonde en de duivel,

door uw moedige prediking van de opgestane Heer. 

theotokion Hoe kunnen wij, aardgeborenen, met onze lemen tong

u passend bezingen, o Maagd? De dankbaarheid echter verplicht

ons u te prijzen, hoe onwaardig we ook zijn. 

Katavasia

[KondaaK / iKos van het pentekostarion ]

KathisMa van de H. Bonifatius - t.8 :

Eer ... herhalen;  Nu en ... uit het pent.; anders: het theotokion, toon 8:

4e ode -  Canon van de heiliGe bonifatius

irmos t.1.: Uw genade schijnt over de volkeren ... 

Verheug u, stad Mainz, en gij Duitsland, want gij zijt getuigen van

de apostolische werken van de heilige hiëromartelaar, en zijt daar-

door voor altijd prijzenswaardig.

� Mineon Juni �
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Hoe groot is de vrijmoedigheid die gij hebt verworven voor de

vreeswekkende troon van de Almachtige, o Bonifatius, als een

beloning voor uw martelaarsstrijd om het christelijk geloof te ver-

spreiden!

Nooit zal de roem van uw prediking verzwakken in de hoofden en

harten van de gelovigen, Bonifatius, want in de Lage Landen hebt

gij een verheven fundament gelegd voor de orthodoxe kerk. 

theotokion Als gij zoudt ophouden voor ons te bidden, o alheili-

ge Maagd, wiens voorspraak zou dan uw Zoon kunnen bewegen

om Zich over ons te ontfermen, verdorven als wij zijn? 

Katavasia

5e ode -  Canon van de heiliGe bonifatius

irmos t.1.: Gij, Die de einden der aarde ... 

Friesland en de koude en mistige kusten van de Noordzee worden

vervuld met de diepe warmte en uitstraling van de christelijke ver-

lichting, toen gij daar, heilige, het heilige geloof gebracht hebt.

Abdij van Fulda, verhef uw stem tot Christus God, breng dank

omwille van Bonifatius, uw stichter, die u heeft gegrondvest als

een geestelijk toevluchtsoord temidden van de barbaarse hordes.

Kom, gij gelovigen van Duitse en Nederlandse afkomst, en in

dankbaarheid voor de goddelijk genade van het heil waaraan God

u deel heeft gegeven door Bonifatius, aanbid Hem in Geest en

waarheid. 

theotokion Elizabeth riep uit in ontzag: “waarom is het dat de

Moeder van mijn Heer tot mij komt?” En rouwmoedig roepen wij:

“O Vrouwe, ontferm u over ons, en bid tot uw Zoon, ons onze

overtredingen te vergeven. 

Katavasia

� Metten 5 Juni �
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6e ode -  Canon van de heiliGe bonifatius

irmos t.1.: Fij hebt mij geworpen in het hart van de zee ... 

Het Nederlandse Dokkum was rood geworden door het bloed van

uw marteldood, Bonifatius, en daar brengt uw heldere en wonder-

bare bron nu genezing en gezondheid voor de gelovigen, zelfs in

onze dagen. 

Welk een grootsheid en diepte van heiligheid hebt gij verworven

door de genade Gods in uw asketische strijd en apostolische

inspanning, Bonifatius, groot onder de monniken, hiërarchen en

martelaren.

Niet met dreiging, noch geweld, noch grove intimidatie zijt gij,

heilige, omgegaan met de heidenen, maar met overvloedige zacht-

moedigheid, diepgaande nederigheid, ware liefdadigheid en naas-

tenliefde. 

theotokion Geestvervoering, zaligheid en vreugde zijt gij geheel

te boven gegaan, en gij staat, vergoddelijkt, bij de troon van uw

Zoon en God, waar Gij voor ons smeekt, alonbevlekte Moeder

Gods. 

Katavasia

kleine Litanie

KondaaK van de H. Bonifatius , toon 6

_  Laat het gehele volk van Engeland zich verblijden,  *  en laten zij van

Duitsland en Nederland zich verheu  -  gen!  *  Want door Bonifatius

heeft de Heer de genade van het heil uitgestort,  *  en door hem heeft Hij

ze gebracht in Zijn hemelse schoot,  *  zodat zij zich tussen de 

eerstelingen mogen verblij - den.  *  Daarom, laat ons hen prij -  zen:  *

Verheug u, Bonifatius,  **  die uw bloed hebt vergoten terwille van 

Christus, de Goede Herder. _

� Mineon Juni �
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iKos van de H. Bonifatius , toon 6

Verhef uw stem tot de Heer, door de zeeën omzoomd rijk van

Engeland, breng Hem dank voor de schone gave die Hij u geschonken

heeft: de gezegende heilige martelaar Bonifatius, die gij vanaf zijn

geboorte hebt grootgebracht  en opgevoed in vroomheid. En gij,

Duitsland, breng ook gij dank aan God, dat Hij u een zo grote apostel

verleend heeft, om u standvastig te maken in het christelijk geloof! En

gij, Nederland, wiens bodem gedrenkt was met het bloed van de heili-

ge martelaar, breng ook gij dank aan de Genadige, want Hij heeft u

gezonden Zijn geliefde zoon, om uw ongelovige harten te bekeren tot

de alheilige Drieëenheid en de ware kerk. Luister, alle volkeren, en

prijst de heilige Gods: Verheug u, Bonifatius,  **  die uw bloed hebt

vergoten terwille van Christus, de Goede Herder.

synaxarion

7e ode -  Canon van de heiliGe bonifatius

irmos t.1.: Schenk ons de overvloed van uw genade ... 

Nu gij zingt met de hemelse scharen, gezegende Bonifatius, zie

met hen neer op ons zondaars, die uw heilige gedachtenis met

geloof en eerbied vieren.

Alle hemelse scharen zingen rond de troon van de Almachtige, en

de rijen der heiligen, met Bonifatius in hun midden, dansen met

vreugde in de glans van Zijn ongeschapen Licht.

In alle landen waar gij gewoond hebt, hebt gij het zaad van het

orthodox geloof gezaaid in de voren van ‘s mensen ziel, die gij

had bewerkt met de ploeg van uw apostolische inspanning. 

theotokion Ontferm u over mij, Alreine Vrouwe Moeder Gods,

en behoed mij onder uw beschermende sluier, want anders zal de

vijand der mensen mij overweldigen en in de afgrond storten.

Katavasia

� Metten 5 Juni �
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8e ode -  Canon van de heiliGe bonifatius

irmos t.1.: De legerscharen van engelen... 

Woest waren de golven van de verzoekingen op de levenszee, maar

vooruitgestuwd door de wind van de Geest, bereikte het schip van

uw heilig dienstbetoon de haven van de redding.

Gij beschouwde de barbaarse stammen van de Saksen en de

Friezen als wilde wijnranken, die met zorgvuldige snoei, de rijpe

druiven van het heil konden voortbrengen, waaruit de zoete wijn

van de deugden zou vloeien.  

Heilig was uw leven van monastieke strijd, edele Bonifatius!

Heilige was uw bediening als priester en bisschop! En heilig was

ook uw brute moord waardoor gij met glorie bekleed, voor de hei-

lige Drieëenheid mocht staan. 

theotokion Alle geslachten zegenen u, zoals gij voorzegd hebt,

Vrouwe, Bruid van God; en daarom prijzen wij u onophoudelijk

met gezangen en geestelijke liederen. 

Loven, zegenen en aanbidden wij ....     Katavasia

9e ode -  Canon van de heiliGe bonifatius

irmos t.1. : O zeer gezegende Vader...

Gij hebt uw leven gegeven voor de redelijke schapen, Bonifatius,

en hebt u een schat verworven in de hemelse woningen; uw vere-

renswaardige marteldood geleek de wagen van Elia, die u omhoog-

voerde naar de voorhoven van uw God.

Wij hebben gedachteloos zonden en overtredingen begaan tegen

onze Redder en Verlosser; maar omdat gij, heilige hiëromartelaar

Bonifatius, vrijmoedigheid hebt bij de Heer: wees onze voor-

spraak, dat onze zonden witter mogen worden dan sneeuw.

Gij hebt het graan van ‘s mensen zielen honderdvoudig geoogst

met de sikkel van uw arbeid, Bonifatius, en hebt de opbrengst voor

de Heer binnengehaald; daarom, heeft hij u, als goede rentmeester

rijkelijk beloond.  

� Mineon Juni �
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theotokion Dood en levenloos is mijn ziel geworden, en hard en

koud mijn hart, genadige koningin; en er is in mij geen boetvaar-

digheid. Maar ontferm u en verleen mij berouw over mijn slechte

daden, zo bid ik u. 

Katavasia

exaPostilaria

Eer ... Nu en ... van het pentekostarion, of anders: 

lofPsalMen

in de tijd van het pentekostarion: 3 van het pent. en 3 van de hiërom.

anders: 4 stichieren voor de H. hiëromartelaar, de eerste twee keer. 

� Metten 5 Juni �

t.’3a’ 

t.’3a’ 
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t.8



� Mineon Juni �
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t.8

t.8

t.6



Nu en ... uit het pent.; anders: het theotokion, toon 6:

Grote doxoloGie

troPaar toon 5 ; slavische melodie:

of byzantijnse melodie, z.o.z.:

� Metten 5 Juni �
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troPaar byzantijnse melodie; eerste plagale modus

in de GoddeliJKe liturGie

tyPiKa - zaliGsPreKinGen

[troPaar / KondaaK byz. Mel/enGels zie P. 58/59]

� Mineon Juni �
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ProKiMen toon  7 ps.149

_ Dat de gewijden zich beroemen in heerlijkheid;  *  

dat   zij   juichen op hun rust - plaats. _

Zing voor de Heer een nieuw lied; 
zijn lof weerklinke in de bijeenkomst der heiligen.

aPostellezinG pericoop 292 ii tim 2 : 1-10

ijn kind Timotheüs, word sterk in de genade die in Christus Jezus

is. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw

dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te

onderwijzen. Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus

Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken

van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de

krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd

deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft

genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de

vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht

geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden

is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evan-

gelie. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een mis-

dadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik

alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij redding in Christus

Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid.

���

alleluia t.1 grieks,        t.2 slavisch ps. 131

Dat Uw priesters gerechtigheid aandoen; dat Uw heiligen jubelen.

Want de Heer heeft Sion uitverkoren, Hij heeft haar gekozen tot

woning voor Zichzelf.

evanGelie Mt 10, 16-32   (Mt§ 36 ) (zie 15 Sept.  H. Nicetas)

De Heer zei tegen Zijn leerlingen: Zie, Ik zend u als schapen 

CoMMunievers

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.

hij zal geen slechte tijding vrezen.  Alleluia (3x). 

� GoddeliJKe liturGie 5 Juni �
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� Mineon Juni �
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� 5 Juni �
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� Mineon Juni �
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De gedachtenis van onze heilige vader Hilarion de nieuwe, 

Abt van het Dalmatos-klooster [off.12]

***

vesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren van de H. Hilarion:

Eer ... Nu en ... theotokion toon 8 :

� 6 Juni �
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of kruis-theotokion toon 8 :

[het mineon noemt geen tropaar]

Metten

de Canon van de heilige Hilarion.  Deze canon is niet ver-
taald, en hier niet opgenomen: zie  evt.  off. 12.

na de 3e ode KathisMa van de H.  Hilarion. 

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

� Mineon Juni �
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of kruis-theotokion - toon 4

KondaaK toon 2

[het mineon noemt geen ikos en geen exapostilarion]

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

� Metten 6 Juni �
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� Mineon Juni �
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De gedachtenis van de H. martelaar* Theodotus van Ankyra [off.14]

***

vesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren van de H. martelaar Theodotus:

� 7 Juni �

*  volgens het synaxarion (samensteller hïeromonnik Makarius van

Simono-Petra - uitgever I.M. Ormylia) was deze Theodotus een marte-

laar, op basis van oud vita. Het mineon en ook de h. Nicodemus noe-

men hem een hiëromartelaar.
- 65 -

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



of kruis-theotokion toon 1 :

[het mineon noemt geen tropaar]

Metten

de Canon van de heilige martelaar Theodotus.  Deze canon is
niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt.  off. 14.

na de 3e ode KathisMa van de H.  martelaar Theodotus. 

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

of kruis-theotokion - toon 5

� Mineon Juni �
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[het mineon noemt geen kondaak en geen exapostilarion]

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

� Metten 7 Juni �
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� Mineon Juni �
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De gedachtenis van de overbrenging van de relieken van de heilige
grootmartelaar Theodorus de Stratilaat [off.vdr.Th. / 8/2]

***

vesPers

heer iK roeP ... 6 stichieren van de H. Theodorus, toon 4:

Eer ... toon 8 ; niet vertaald, bijv. :

- 69 -

� 8 Juni �

2x

2x

2x



Nu en ... theotokion toon 8 :

aPostiChen toon 5

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

� Mineon Juni �
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Voor de heiligen in zijn land heeft de Heer grote wonderen gedaan.

Eer ... toon 8 

Nu en ... theotokion toon 8 :

troPaar toon 4

Eer ... Nu en ... theotokion toon 4 : Het van eeuwigheid ... (z.o.z.):

� vesPers 8 Juni �
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Metten

de Canons van de oktoïch en van de heilige Theodorus, toon 8.
Deze canon is niet vertaald;  hier is opgenomen de canon in toon 4 van
het officie van 8/2.

1e ode

irmos toon 8 - Farao en zijn wagens...

theotokion

� Mineon Juni �
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3e ode

irmos toon 8 - Schepper van het hemelgewelf ...

theotokion

irmos van de laatste ode:

KathisMa van de heilige Theodorus, toon 8

Eer ...  Nu en ...   theotokion; bijv.:

� Metten 8 Juni �
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4e ode

irmos toon 8 - Gij zijt mijn sterkte ...

theotokion

� Mineon Juni �

- 74 -



5e ode

irmos toon 8 - Waarom hebt gij mij verstoten ...

theotokion

6e ode

irmos toon 8 - Wees mij genadig , o Heiland  ...

theotokion

� Metten 8 Juni �
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de irmos van de laatste canon - toon 8

KondaaK van de heilige  Theodorus, toon 2:  

iKos

� Mineon Juni �
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7e ode

irmos toon 8 - Toen God nederdaalde ...

theotokion

8e ode

irmos toon 8 - In zijn woede tegen de gerechten ...

theotokion

� Metten 8 Juni �

- 77 -



Loven zegenen en aanbidden wij ...

de irmos van de laatste canon - toon 8

9e ode

irmos toon 8 - De hemel geraakte buiten zichzelve ...

theotokion

de irmos van de laatste canon - toon 8

� Mineon Juni �
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exaPostilarion

theotokion

Als de abdis wil, zijn er lofpsalmen; men gebruike de vesper-stichie-

ren; anders de apostichen uit de oktoïch, met eer-stichier:

Nu en ... theotokion, toon 8:

� Metten 8 Juni �
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en de rest van de dienst van de Metten, en de wegzending.

in de GoddeliJKe liturGie

tyPiKa - zaliGsPreKinGen met verzen uit de 3e en 6e ode

ProKiMen toon 7 ps 63

God verhoor mijn gebed als ik mij tot U richt. 

aPostellezinG § 292 ii  tim 2, 1-10

Mijn kind Timotheüs, wees sterk in de genade...(-> zie 3 sept.  h. edward)

alleluia - 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 lk 21, 12-29    (lk§ 106 )

De Heer zei tot zijn leerlingen: Weest op uw hoede voor de mensen ...

zie 7 Sept. H. Martelaar Sozon

CoMMunievers ps. 111

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluia.

� Mineon Juni �
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De gedachtenis van onze heilige vader Kyrillus, 
Aartsbisschop van Alexandrië [off.25 en 18/1]

***

vesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren voor de H. Kyrillus, toon 4:

eerste stichier niet vertaald, bijv. : uit Vespers 18/1

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

- 81 -

� 9 Juni �



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

of kruis-theotokion toon 4 :

troPaar toon 8

� Mineon Juni �
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Ky-ril-lus



Metten

de Canons van de oktoïch en van de heilige Kyrillus, toon 4.  

Canon van de heiliGe Kyrillus - toon 4 
irmos: Nadat het oude Israël... 

3e ode -  Canon van de heiliGe Kyrillus

irmos: Vol vreugde roept Uw kerk.... 

� 9 Juni �
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Irmos van de laatste ode

KathisMa toon 4; niet vertaald, bijv:   

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

of kruis-theotokion t.4

� Mineon Juni �
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4e ode -  Canon van de heiliGe Kyrillus

irmos: Toen de kerk U, de Zon dergerechtigheid... 

5e ode -  Canon van de heiliGe Kyrillus

irmos: Gij mijn Heer, zijt het heilig licht... 

6e ode -  Canon van de heiliGe Kyrillus

irmos: U wil ik een offer van lof opdragen... 

� Metten 9 Juni �
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Irmos van de laatste ode:

kleine Litanie

KondaaK van de Heilige Kyrillus

7e ode - Canon van de heiliGe Kyrillus

irmos:In de persische vuuroven ... 

� Mineon Juni �
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8e ode -  Canon van de heiliGe Kyrillus

irmos: Daniëls in het gebed uitgebreide handen... 

Loven, zegenen en aanbidden wij ....  Irmos van de laatste ode:

� Metten 9 Juni �
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9e ode -  Canon van de heiliGe Kyrillus

irmos: Door de ziekte der ongehorzaamheid ... 

Irmos van de laatste ode:

en de rest van de dienst van de Metten, en de wegzending.

� Mineon Juni �
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De gedachtenis van deheilige martelaren Alexander en Antonina [off.15]

***

vesPers

heer iK roeP ... van de heilige martelaren:

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

� 10 Juni �
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of kruis-theotokion toon 4 :

Metten

de Canons twee van de oktoïch en één van de heilige martela-

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

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

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

� Mineon Juni �
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of kruis-theotokion - toon 4

na de 6e ode KondaaK van de H. martelaren; 

kondaak is niet vertaald

en de rest van de dienst en de wegzending.

� Metten 10 Juni �
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� Mineon Juni �
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[De gedachtenis van de heilige apostelen Bartholomeüs en Barnabas.]
[dit officie is niet vertaald; en hier niet opgenomen; 

het officie voor de ikoon Axion Estin vieren wij op 13 juli; Vandaag vieren wij:] 

De gedachtenis onze heilige vader Lukas, 

aartsbisschop van Simferopol en belijder.

officie deels vertaald uit het engels, zoals opgenomen in de appendix van het boek:

The blessed surgeon, monastery of St John of Shanghai and S.Francisco, Manton CA.

***

Grote vesPers

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

heer iK roeP ...  als het feest valt in de periode van het pente-

kostarion: 8 stichieren: 3 van het pentekostarion en 5 van de hiërarch;

als het feest daarna valt: 6 stichieren voor de hiërarch:

- 93 -

� 11 Juni �



en de volgende stichieren in toon 8:

� Mineon Juni �
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Nu en ... uit het pentekostarion; anders: het dogmatikon in toon 8:

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

lezingen:

� vesPers 11 Juni �
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I lezinG uit de sPreuKen (10,7 e.a.)

De gedachtenis van de rechtvaardige is in heerlijkheid, 

de zegen des Heren is over zijn hoofd. 

Zalig de man die de wijsheid gevonden heeft 

en de sterveling die verstand heeft aanschouwd. 

Handelen met wijsheid brengt meer op 

dan vele schatten van zilver of goud: 

ja, zij is kostbaarder dan edel gesteente, 

onaantastbaar voor de macht van het kwaad.

Ware wijsheid wordt herkend door wie tot haar naderen:

geen enkele kostbaarheid komt haar in waarde nabij.

Want uit haar mond komt gerechtigheid: 

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

Daarom, luistert naar mij, mijn kinderen, 

want ik spreek over zaken die verheven zijn:

zalig is de mens die mijn wegen bewaart. 

Mijn wegen zijn immers de wegen des levens: 

het is de wil des Heren die daarop wordt voorbereid.

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

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

diep inzicht heb ik verkregen. 

Bij mij is raad en de betrouwbaarheid, 

het begrip en alle kracht. 

Ik heb lief die mij beminnen:

wie mij zoeken zullen genade vinden. 

Gij argelozen, doorzie het bedrog;

gij onverstandigen, neemt het ter harte. 

Luistert naar mij want ik spreek over verheven dingen, 

en ik open mijn lippen in oprechtheid.

Mijn keel zal waarheid verkondigen:

bedrieglijke lippen zijn mij een gruwel. 

� Mineon Juni �
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Al de woorden van mijn mond zijn in rechtvaardigheid gesproken, 

niet een daarvan is verdraaid of verkeerd. 

De juistheid blijkt voor wie er over nadenkt, 

de betrouwbaarheid wordt ingezien door wie reeds kennis bezit.

Want ik leer u waarachtige dingen, 

opdat gij uw hoop zult stellen op de Heer 

en vervuld moogt worden met Zijn Geest.

���

II  lezinG uit de WiJsheid van saloMo ( 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; 
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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.

���

III lezinG uit de sPreuKen (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. 
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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.

���

litie stichier van de kerkpatroon; en voor de heilige, toon 6

Glory  ...  tone 8

Both now ... uit het pentekostarion; anders: het theotokion, toon 8:
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aPostiChen
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Nu en ... uit het pentekostarion; anders: het theotokion, toon 6:

troPaar toon 1   -   na de broodwijding:

en dan nog een keer het troparion van het pentekostarion, of anders het

Moeder Gods en Maagd verheug u .. ; of indien geen vigilie gevierd

wordt: slottheotokion in toon 1:
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Metten

God is heer ... het tropaar van het pentekostarion (2x) Eer ... van

de hieromartelaar; Nu en ... van het pentekostarion; anders: het tropaar

van de hieromartelaar (2x) en het theotokion: Toen Gabriël ...

KathisMata na de eerste psalmlezing, toon 3

Eer ... herhalen;Nu en ... uit het pentekostarion; anders het theotokion:
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na de tweede psalmlezing:  toon 4:     

Eer ... herhalen; Nu en ... uit het pentekostarion; anders: theotokion: 

Polyeleos - “dienaren des heren - alleluia”

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

Hoort dit, alle volkeren, 

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

Aardgeborenen en kinderen der mensen, 

iedereen rijk en arm. (48, 3)

Mijn mond spreekt wijsheid,  (48, 4)

de overweging mijns harten verstand.

Komt, kinderen, luister naar mij:

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

Zie, ik weerhoud mijn lippen niet;

Heer, Gij weet het. (39, 10b)

Ik heb het evangelie van uw gerechtigheid verkondigd

in de grote bijeenkomst. (39, 10a)

Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart: 

over Uw verlossing heb ik gesproken. (39, 11)

Evenmin heb ik Uw barmhartigheid en Uw waarheid 

bedekt in de volle kerk.  (39, 11)
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Hij die wandelt zonder vlek

en de werken der gerechtigheid doet. (14, 2)

Ik zal U belijden in de grote bijeenkomst; 

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

Moge mijn mond met lofzang gevuld zijn 

om Uw heerlijkheid te zingen.  

Heel de dag Uw verhevenheid.  (70, 8)

Dan zal ik Uw Naam aan mijn broeders doen horen.

in het midden der Kerk zal ik U loven. (21, 23)

Heer, met onschuldigen was ik mijn handen,  

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

Om het geluid der lofzang te horen  

om Uw wondere daden te melden. (25, 7)

Heer ik bemin de luister van Uw huis,   

de woonplaats van Uw heerlijkheid. (25, 8)

Ik zit niet neer in gezelschap van dwazen,  

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

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

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

Ik haat de bijeenkomst der bozen,  

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

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

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

Om het genot des Heren te schouwen,  

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

Ik ben een vruchtdragende olijfboom in het Huis van God: (51, 10)

want ik heb de wegen des Heren gehouden, 

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

De mond van de gerechte verkondigt wijsheid,  

zijn tong spreekt het oordeel. (36 , 30) 

Zodat hij niet wankelt in eeuwigheid;  
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in eeuwige gedachtenis staat de rechtvaardige; (111, 6) 

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

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

en zijn zaad zal tot zegen zijn (36,26) 

Hij deelt uit en geeft aan de armen;

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

Een licht gaat op voor de gerechten;

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

Hij wordt geplant in het Huis des Heren;

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

Dat uw priesters gerechtigheid aandoen;

dat uw heiligen jubelen.  (131, 9.) 

Zalig zij die in Uw Huis wonen;  

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

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

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

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

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

Alleluja, allelia, alleluia, eer  aan U , o God. (3x) en kleine litanie
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KathisMa-zanG na de polyeleos, toon 4

Eer ... herhalen; Nu en ... uit het pentekostarion; anders: theotokion: 

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

ProKiMen toon 4

  

vers:

Alles wat adem heeft ... 

evanGelie Jh 10 : 1-9      Jh § 35b    De Heer zeide tot de

Joden die bij Hem gekomen waren: Amen, amen, Ik zeg u: Wie

niet door de deur de schaapsstal binnenkomt ... (zie 13/11 - H.

Johannes Chrysostomus)

na PsalM 50   

Eer  ... van de heilige bisschop-belijder Lukas

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...
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en het ideomelon, toon 6

Grote heiligenlitanie

de Canons canon van het pentekostarion of van de Moeder

Gods (in 6) en van de hiëromartelaar (in 8); katavasia. 

1e ode -  Canon to the holy hierarCh luKe - tone8 
irmos: Let us magnify our wondrous God ...

katavasia 
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3e ode
irmos t.8.:Make me like a spiritual Mount Zion ... 

Katavasia

[KondaaK / iKos van het pentekostarion ]

KathisMa van de H. Lukas - t.8 :

Eer ... Nu en ... uit het pent.; anders: het theotokion, toon 8:
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4e ode
irmos t.8.: Thou didst mount as steeds thine apostles ... 

Katavasia

5e ode
irmos t.8.: O Christ our God, in Thy goodness ... 

Katavasia

� Metten 11 Juni �

- 109 -



6e ode
irmos t.8.: Thpu didst cast me into the depths ... 

Katavasia en kleine Litanie

KondaaK van de H. Lukas , toon 1

iKos
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synaxarion

7e ode
irmos t.8.: Thou who in the beginning ... 

Katavasia

8e ode
irmos t.8.: O Thou Who coverest Thy high places ... 
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Loven, zegenen en aanbidden wij ....     Katavasia

9e ode
irmos t.8.: Blessed be the Lord God of Israël ... 

Katavasia
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exaPostilaria

Eer ... Nu en ... van het pentekostarion, of anders: 

lofPsalMen toon 1

in de tijd van het pentekostarion: 3 van het pent. en 3 van de hiërarch

anders: 4 stichieren voor de hiërarch, de eerste twee keer. 

Glory ...  tone 8 :
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Both now ...  from the pentecostarion, or this theotokion : tone 8 :

Grote doxoloGie

troPaar toon 1 

in de GoddeliJKe liturGie

tyPiKa - zaliGsPreKinGen

ProKiMen toon  4 ps.45
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aPostellezinG § 318 hebr 7, 26-8,2

B
roeders,  zulk een hogepriester hadden wij nodig, heilig, schul-

deloos en zonder smet, afgescheiden van de zondaars en boven

de hemelen verheven; die niet zoals de hogepriester dagelijks

offeranden behoefde te brengen eerst voor eigen zonden en daarna voor

die van het volk, want dit heeft Hij eens voor al gedaan door zichzelf te

offeren. De wet toch stelt tot hogepriester mensen aan, die met zwakheid

behept zijn, maar het woord van de eed, die op de wet volgde, stelt de

Zoon aan, die volmaakt is tot in eeuwigheid. De hoofdzaak van ons

betoog is dit: wij hebben een zodanige hogepriester, die gezeten is ter

rechterzijde van de zetel der Majesteit in de hemelen, als bedienaar van

het heiligdom en van het ware tabernakel, dat de Heer, en niet een mens,

heeft gebouwd. 

� � �

alleluia toon 2 ps.36 

De mond van de rechtvaardige zal wijsheid spreken.

De wet van zijn God is in zijn hart, en zijn schreden zullen niet uit-

glijden.  

evanGelie Mt 5, 14-19   (Mt§ 11) 

De Heer zeide tot zijn leerlingen: Gij zijt het licht der wereld...
(zie 10 Okt. H. Vaders 7e Oec.Concilie)

CoMMunievers Ps. 111

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.

hij zal geen slechte tijding vrezen.  Alleluia (3x). 
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De gedachtenis van onze heilige vader Onufrius [off.12]
***

vesPers
heer iK roeP ... 3 stichieren van de H. Onufrius:

Eer ... voor de h. Onufrius:
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Nu en ... theotokion toon 6 :

of kruis-theotokion toon 6 :

aPostiChen voor de heilige Onufrius: 

Zalig de man die de Heer vreest,

die Zijn geboden vurig liefheeft.
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Eer ... voor de h. Onufrius:

Nu en ... theotokion toon  8:

of kruis-theotokion toon 8 :
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troPaar van de heilige Onufrius: 

Metten

de Canon van pentekostarion c/q/ oktoich en van de heilige
Onufrius.  Deze canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie
evt.  off. 12.

na de 3e ode KathisMa van de H.  Onufrius. 

Eer ... Nu en ...  theotokion 

of kruis-theotokion - toon 4
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na de 6e ode KondaaK

iKos niet vertaald

synaxarion
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exaPostilarion

lofPsalMen vier stichieren:
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Gelezen kleine doxologie en apostichen van pentecostarion c.q. oktoïch 

troPaar van de heilige Onufrius: 

en op deze dag gedenken wij in het bijzonder de dienares Gods Elizabeth

(Bouwien Vogt) ; ontslapen in de Heer op 12 juni 2000.

Eeuwige gedachtenis!
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De gedachtenis van de H. martelares Akylina [off.20]

***

vesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren van de H. martelares Akylina:

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

- 125 -
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Eer ... Nu en ... theotokion toon 4 :

of kruis-theotokion toon 4 :

[het mineon noemt geen tropaar]

Metten

de Canon van pentekostarion/oktoich en van de heilige marte-
lares Akylina.  Deze canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie
evt.  off. 20.

na de 3e ode KathisMa van de H.  martelares Akylina. 
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Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 8

of kruis-theotokion - toon 8
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na de 6e ode KondaaK

synaxarion

[het mineon noemt geen exapostilarion] 

Lofpsalmen, (gezongen, met stichieren gedurende pentecostarion,

anders: gelezen)

Kleine doxologie en apostichen van pentecostarion c.q. oktoïch 

de rest van de dienst zoals gewoonlijk; en de wegzending.
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De gedachtenis van de heilige profeet Elisa en van onze heilige vader

Methodius, aartsbisschop van Constantinopel, belijder [Pervijze / off.10]

***

vesPers

heer iK roeP ... 6 stichieren, 3 voor de profeet Elisa:

en 3 voor de  h. Methodius - in toon 6: - 129 -

� 14 Juni �

t.8 

t.8 

t.8 



voor de h. Methodius :

Eer ... voor de h. profeet Elisa:

� Mineon Juni �

- 130 -

t.6 



Nu en ... theotokion:

of kruis-theotokion toon 6 :

aPostiChen van de oktoïch; en één voor de H. Methodius:

Kostbaar in de ogen des Heren

is de dood van Zijn gewijde.

Eer ... voor de h. profeet Elisa:
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Nu en ... theotokion:

of kruis-theotokion toon 8 :

troPaar voor de h. profeet Elisa:

Eer ...  voor de h. Methodius:

Nu en ... theotokion
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Metten

de Canon van pentekostarion c/q/ oktoich en van de heilige pro-
feet Elisa en van de H. Methodius. 

Canon van de heiliGe elisa - toon 8 
irmos t.8: Laat ons een overwinningslied zingen... 

Verheug u, Elisa, op aarde hebt gij in het vlees volmaakt het leven

der engelen geleid.

Gij hebt het onstoffelijk schouwen van uw ziel bewaard, profeet,

en daarom mocht gij door de verlichting van de Geest de toekomst

doorschouwen.

Smeekt tot God, Elisa, om de genezing voor de zieken en om ver-

geving der zonden voor hen die u bezingen;

Laat ons de Heer bezingen, Die zonder zaad vlees wilde aannemen

uit de Maagd omwille van ons heil en onze verlossing.

Canon van de heiliGe Methodius - toon 4 
irmos t.4: O Thou who smote Egypt ...

Enslaving thy body amid fasting, O venerable one, thou didst

anoint thy soul with divine ascents, and hast poured forth the inex-

haustible sustenance of the kingdom on high. 
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3e ode -  Canon van de heiliGe elisa

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

Roemrijke Elisa, gij werd tot profeet gewijd door de heilige Elia,

die zo handelde naar het goddelijk bevel.

De rijke genade van de Heilige geest vond in u haar rustplaats en

haar woontent, roemrijke Elisa.

De Heer, Die door uw moeiten de voren van uw ziel goed bewerkt

vond, heeft daarin het genadenvolle zaad der profetie gezaaid.

In u hebben wij, Christenen, te allen tijde een toevlucht en verster-

king, en daarom verheerlijken wij u onvermoeibaar, goddelijke

bruid.

Canon van de heiliGe Methodius

irmos t.4: O Lord Who dost establish... 
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irmos van de laatste canon 

KondaaK van de Heilige Methodius

iKos

KathisMa voor de profeet:

Eer ...  voor de Heilige Methodius - toon 4:
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Nu en ...  theotokion

4e ode -  Canon van de heiliGe elisa

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

Gelukzalige Elisa, de Heilige Geest smeedde u tot hakbijl

om het kwaad af te weren en tot planter van elke deugd.

Hij, Die vooraf de toekomst kent, heeft u uit het niets tot

het zijn geroepen en Hij heeft u uitverkoren, daar Hij uw

waardigheid kende, profeet Elisa.

Lichtend is uw gedachtenis, gelukzalige Elisa, voor allen

die de ene natuur van de Godheid verheerlijken in Drie Personen

van gelijke Majesteit.

Heilige Profeet, een menigte van deugden hebt gij vergaderd

en daarom vergaderen nu de menigten der gelovigen om heden

uw gedachtenis te vieren.

Smeek tot God, Die gij gebaard hebt, alreine Maria, om

de vergiffenis der zonden voor de gelovigen die uw gunst

afbedelen.
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Canon van de heiliGe Methodius

irmos t.4: I heard report of Thee... 

5e ode -  Canon van de heiliGe elisa

irmos t.8: Verlicht ons, Heer.... 

Wie zal uw daden van deugd verhalen, wie zal de verheffing

van uw ziel beschrijven, goddelijke Profeet.

Gij werd gewassen in de oceaan der goddelijke genade en daarom

doet gij voor allen die tot u komen bronnen van profetie,

en van genezing voor ziel en lichaam ontspringen, Elisa.

Zelfs het graf kon uw deugden en gerechte daden niet verbergen,

Elisa, die nu door allen bezongen wordt.

Bid zonder ophouden tot uw Zoon en onze God, Maria, heilige,

ongehuwde Maagd, opdat Hij over alle gelovigen moge uitstorten

de grote genade.
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Canon van de heiliGe Methodius

irmos t.4: Shine forth upon me... 

6e ode -  Canon van de heiliGe elisa

irmos t.8: Wees mij genadig, o Heiland.... 

Uw geest was onverdeeld, helder uw woord, gelukzalige Profeet,

want uit een reine bron ontspringen de heldere golven, die

ons het verborgene doen kennen.

Gij kon het niet verdragen van uw meester gescheiden te worden,

gelukzalige Elisa.Toen gij hem zijn verrassende vlucht zag

nemen naar omhoog, zijt gij met hem opgestegen op de wieken

van de liefde.
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Wagens en ruiters, zo hebt gij geroepen, Elisa, toen gij

uw meester zag opvaren op de vlammende vierspan der deugden,

maar gij beërfde naast zijn melota ook zijn genadegaven.

Heilige Moeder Gods, mogen wij door uw gebeden bevrijd wor-

denvan onze zonden om goddelijk verlicht te worden door uw

Zoon,Die uit uw schoot wonderbaar vlees is geworden.

Canon van de heiliGe Methodius

irmos t.4: The tempest of evil thoughts... 

irmos van de laatste canon:
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KondaaK voor de heilige profeet Elisa

iKos

synaxarion
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7e ode - Canon van de heiliGe elisa

irmos t.8: De hebreeuwse jongelingen.... 

Door de Geest hebt gij het dubbele deel van uw meester ontvangen

gelukzalige Elisa, en Godsdrager geworden roept gij uit:

Heer onze God, gezegend zijt Gij in alle eeuwen.

In de nagedachtenis van uw meester hebt gij de wateren der

Jordaan geslagen en droogvoets zijt gij er doorheen gegaan

met het lied op uw lippen: Heer onze God, gezegend zijt Gij

in alle eeuwen.

De geest van de Thesbiet rust op Elisa, riepen de broeders

profeten in bewondering uit en zij zongen: Heer onze God,

gezegend zijt Gij in alle eeuwen.

Verheug U, alreine Maagd, die in het vlees ter wereld hebt

gebracht de God, Die uit de dwaling de gelovigen bevrijd

die u verheerlijken als in waarheid de Moeder Gods.

Canon van de heiliGe Methodius

irmos t.4: The children of Abraham... 
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8e ode -  Canon van de heiliGe elisa

irmos t.8: Hem, Die Zich verheerlijkt heeft op de heilige berg.... 

In de Heilige Geest waart gij het goddelijke zout, goddragende

Elisa en door het zout hebt gij weer gezond gemaakt de wateren,

die onvruchtbaar maakten, terwijl gij zong: Zegent de Heer

en verheft Hem in alle eeuwen.

Om de schaamteloze boosaardigheid van de jongens te doen

ophouden, hebt gij hen overgeleverd aan de bloeddorstige dieren,

roepend: Looft de Heer en verheft Hem in alle eeuwen.

Gij waart geheel aan God gewijd, profeet, en de onvruchtbare

schoot van een vrouw hebt gij door uw gebed vrucht doen dragen,

uitroepend: Zegent de Heer en verheft Hem in alle eeuwen.

Naäman werd naar de Jordaan gezonden om zich te wassen en

werd er van zijn melaatsheid gereinigd door het bevel van

Elisa. Zo beeldde hij de reiniging van de doop vooraf, terwijl

hij uitriep: Looft de Heer en verheft Hem in alle eeuwen.

De onomvatbare Heer, Die rust in de schoot des Vaders, toont

Zich heden op onverklaarbare wijze aan allen in de schoot

van de ongehuwde Moeder: bezingt en verheft Hem in alle eeu-

wen.

Canon van de heiliGe Methodius

irmos t.2: Nadat het oude Israël... 

. 

� Mineon Juni �

- 142 -



Loven, zegenen en aanbidden wij ....  irmos:

9e ode -  Canon van de heiliGe elisa

irmos t.8: Wij belijden dat gij in waarheid.... 

Toen de Sunamitische schreeuwde van verdriet had gij, gelukzali-

ge, medelijden met haar en gij hebt haar zoon opgewekt. Zo

deed gij na de onvruchtbaarheid ook de dood verdwijnen.

Roemrijke Profeet, de gids van uw leven was het Woord der

waarheid en omwille van uw leven in de deugd was uw woord

door de Geest daadkrachtig.

Gelukzalige Elisa, die nu in de zaligheid rust, bid dat onze

zielen het heil worde geschonken.

Heer, mijn Verlosser, op onzegbare wijze hebt Gij uit vrije

wil mijn bevrijding en verlossing bewerkt in Uw beide naturen.

� Metten 14 Juni �

- 143 -

tone 4



Canon van de heiliGe Methodius

irmos t.4 : For He Who is migthy... 

irmos van de laatste canon:

exaPostilarion voor de profeet:

� Mineon Juni �

- 144 -

tone 4

t.’3a’ 



Eer ...  voor de Heilige Methodius

Nu en ...  theotokion

Lofpsalmen, (gezongen, met stichieren gedurende de paastijd, anders:

gelezen)

Kleine doxologie

aPostiChen van pentecostarion c.q. oktoïch;

Eer ...  voor de Heilige Methodius:

Nu en ...  theotokion

of kruistheotokion:

� Metten 14 Juni �

- 145 -

t.’3a’ 

t.6

t.6

t.’3a’ 



de rest van de dienst zoals gewoonlijk.

troParen voor de h. profeet Elisa:

Eer ...  voor de h. Methodius:

Nu en ... theotokion

� Mineon Juni �

- 146 -

t.4



[De gedachtenis van de H. profeet Amos] 

Plaatselijk vieren wij de gedachtenis van de H. Augustinus, 

bisschop van Hippo (off.10) en de H. Hiëronymus (off 25).

***

Vespers

Heer ik roep ... 6 stichieren; 3 voor de H. Augustinus:

en 3 voor de H. Hiëronymus, toon 4:

� 15 Juni �

- 147 -



voor de H. Hiëronymus:

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

of kruis-theotokion toon 4 :

� Mineon Juni �

- 148 -



Apostichen uit pentecostarion of oktoïch

Troparen van de heilige Augustinus: (eigen in engels, z.o.z. ->)

en van de h. Hiëronymus:

theotokion

en de wegzending.

� Vespers 15 Juni �

- 149 -

Augustinus *



Troparia of St. Augustine

and of St. Jerome:

theotokion

MeTTen

De Canons van de oktoïch, van de heilige Augustinus e/o van

de H. Hiëronymus

1e oDe - Canon Van De Heilige augusTinus - Toon 4 
irmos t.4: Mijn mond... 

� Mineon Juni �

- 150 -

tone 4

tone 3



Canon Van De Heilige HiëronyMus/JeroMe - Toon 8 
irmos t.8: Farao en zijn wagens...

� MeTTen 15 Juni �

- 151 -



3e oDe -  Canon Van De Heilige augusTinus

irmos t.4: Moeder Gods, levende onuitputtelijke bron .... 

� Mineon Juni �

- 152 -



Canon Van De Heilige HiëronyMus/JeroMe

irmos t.8: In uw wijsheid... 

irmos van de laatste canon  - toon 8:

� MeTTen 15 Juni �

- 153 -



konDaak van de Heilige Hiëronymus

ikos

kaTHisMa voor de H. Augustinus:

Eer ...  voor de Heilige Hiëronymus:

� Mineon Juni �

- 154 -

t.4



4e oDe -  Canon Van De Heilige augusTinus

irmos t.4: Hij, die in heerlijkheid zetelt.... 

� MeTTen 15 Juni �

t.4

- 155 -

Nu en ...  theotokion t.4



Canon Van De Heilige HiëronyMus/JeroMe

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

5e oDe -  Canon Van De Heilige augusTinus

irmos t.4: Het heelal stond vol verwondering.... 

� Mineon Juni �

- 156 -



Canon Van De Heilige HiëronyMus/JeroMe

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

� MeTTen 15 Juni �

- 157 -



6e oDe -  Canon Van De Heilige augusTinus

irmos t.4: Wij die dit goddelijk en eerbiedwaardige feest... 

� Mineon Juni �

- 158 -



Canon Van De Heilige HiëronyMus/JeroMe

irmos t.8: Wees mij genadig, o Heer ... 

irmos van de laatste canon:

� MeTTen 15 Juni �

- 159 -



konDaak voor de heilige Augustinus - toon 2

ikos

synaxarion

� Mineon Juni �

- 160 -



7e oDe - Canon Van De Heilige augusTinus

irmos t.4: De van God vervulden.... 

Canon Van De Heilige HiëronyMus/JeroMe

irmos t.8: Toen God nederdaalde... 

� MeTTen 15 Juni �

- 161 -



8e oDe -  Canon Van De Heilige augusTinus

irmos t.4: De vrome jongelingen in de vuuroven.... 

� Mineon Juni �

- 162 -



Canon Van De Heilige HiëronyMus/JeroMe

irmos t.8: In zijn woede tegen de rechtvaardigen... 

� MeTTen 15 Juni �

- 163 -



Loven, zegenen en aanbidden wij ....  irmos:

9e oDe -  Canon Van De Heilige augusTinus

irmos t.4: Alle aardgeborenen.... 

� Mineon Juni �

- 164 -



Canon Van De Heilige HiëronyMus/JeroMe

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

� MeTTen 15 Juni �

- 165 -



irmos van de laatste canon:

de rest van de dienst zoals gewoonlijk; 

Troparen van de heilige Augustinus: (eigen in engels, zie p. 150)

en van de h. Hiëronymus:

theotokion

en de wegzending.

� Mineon Juni �

- 166 -

Augustinus *



De gedachtenis van onze heilige vader Tychon, 

bisschop van Amathus, op Cyprus. [off.10]

***

Vespers

Heer ik roep ... 3 stichieren van de H. Tychon

Eer ... Nu en ... theotokion - toon 6:
- 167 -

� 16 Juni �



Apostichen uit pentecostarion c.q. oktoïch; 

geen eigen tropaar.

� Mineon Juni �

- 168 -

of kruis-theotokion toon 4 :



MeTTen

De Canon van de heilige bisschop Tychon.  Deze canon is niet
vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. engels mineon of off. 10.

na De 3e oDe kaTHisMa van de H. Tychon

of kruis-theotokion - toon 4

[na De 6e oDe konDaak van de H. Tychon ]

[n.b. uit het h.jaar; het griekse mineon heeft geen kondaak]

[het mineon noemt geen eigen  exapostilarion]

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

� 16 Juni �

- 169 -

t.4

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

t.3



� Mineon Juni �

- 170 -



De gedachtenis van de H. martelaren Isaurus, Basilius, Innocentius,

Hermes, Felix, en Peregrinus; 

en de heilige martelaren Manuël, Sabel en Ismaël [off.15]

***

Vespers

Heer ik roep ... 3 stichieren [grieks 6] van de H. martelaren:

Eer .. voor de martelaren:

� 17 Juni �

- 171 -

t.3



of kruis-theotokion toon 3 :

Tropaar van de heilige martelaren: 

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

� Mineon Juni �

- 172 -

Nu en ... theotokion - t.3



MeTTen

De Canon van de heilige martelaren.  Deze canon is niet ver-
taald, en hier niet opgenomen: zie  evt.  engels mineon of off. 15.

na De 3e oDe kaTHisMa van de H.  martelaren. 

of kruis-theotokion - toon 4

� 17 Juni �

t.4

- 173 -

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



[het mineon noemt geen kondaak; uit het h.jaar, slav. trad?:]

[het mineon noemt geen exapostilarion]

de rest van de dienst zoals gewoonlijk;

Tropaar

en de wegzending.

� Mineon Juni �

- 174 -

konDaak t.2



De gedachtenis van de H. martelaar Leontius [off.14]

***

Vespers

Heer ik roep ... 3 stichieren van de H. Leontius:

� 18 Juni �

Eer .. nu en ... theotokion t.1

- 175 -



of kruis-theotokion toon 1 :

Tropaar van de heilige Leontius: 

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

MeTTen

De Canon van de heilige Leontius.  Deze canon is niet ver-
taald, en hier niet opgenomen: zie  evt.  engels mineon of off. 14.

na De 3e oDe kaTHisMa van de H.  Leontius. 

Eer ... nu en ... theotokion - toon 5:

� Mineon Juni �

- 176 -

t.5



na De 6e oDe konDaak

[het mineon noemt geen exapostilarion]

de rest van de dienst zoals gewoonlijk;

Tropaar zie hiernaast, p.176

en de wegzending.

� MeTTen 18 Juni �

- 177 -

of kruis-theotokion - toon 5

t.3

t.5



� Mineon Juni �

- 178 -



De gedachtenis van de apostel Judas * [zie off 8];

Als de abdis wil kan ook gevierd worden de H. Païsius de Grote;

het officie is niet vertaald; overgenomen van 20/1 H. Euthimius

[in het klooster vieren wij de  H. Païsius met lofpsalmen].

***

Vespers

Heer ik roep ... 3 stichieren voor de H. apostel Judas, toon 8 :

- 179 -

� 19 Juni �

*    Er is gedurende de traditie veel verwarring ontstaan over de leerling-

uit-de-12: Judas-niet-de-Iskarioter. 

Alleen de evangelisten Lukas en Johannes noemen hem Judas, te weten:

Judas-van-Jakobus (Lk 6,16) of Judas, niet-de-Iskarioter (Jh 14,22). Dit

eerste werd echter soms geïnterpreteerd als Judas-de-broer-van-Jakobus,

te weten: de-broeder-des-Heren, en zo is deze Judas vereenzelvigd met de

Judas die genoemd wordt in Mt 13,55 en Mk 6,3 (in die tijd stonden zijn

broeders nog zeer sceptisch tegenover Jezus en behoorden zij niet tot de

leerlingen uit de eerste inner-circle van de 12! zij hebben zich pas later

aangesloten);  en met de schrijver van de alg. brief Judas (Judas 1,1) die

zich noemt: Judas, de broeder van Jakobus. 

Mattheüs noemt hem -om verwarring te voorkomen ?!- [Lebbeüs, bijge-

naamd] Thaddeüs (Mt 10,3) en Markus noemt hem Thaddeüs (Mk 3,18).

Maar daardoor is hij soms weer verward met Thaddeüs, de Jood (‘Juda’)

uit Edessa -  een van de apostelen uit de 70. Deze laatste wordt echter

gevierd op 21 augustus.



en evt. 3 stichieren voor de H. Païsius, toon 1:

� Mineon Juni �

- 180 -

Pa -ï-sius

Pa -ï-sius

Pa -ï-sius

t.1

t.1

t.1



Eer ... voor de H. Païsius:

Nu en ... theotokion t. 8:

of kruis-theotokion t. 8:

� Vespers 19 Juni �

- 181 -

t.8

Pa -ï-sius



� Mineon Juni �

aposTiCHen uit pentekostarion / oktoich 

Eer ... voor de H. Païsius:

Nu en ... theotokion toon 5

Tropaar van de heilige apostel (volgens Grieks mineon het alg.):

Eer ... van de H. Païsius :

tone 4 _ The sublime monk and incarnate an - gel, * the bodiless man

and citizen of heaven,* as he celebrates with us today, * grants grace to

all who honor him. **  Let us fervently magnify him!

t.5

t.5  

of kruis-theotokion t. 5

- 182 -

Ju  - das



MeTTen

De Canon van de oktoïch en van de apostel.  Deze canon is
niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt.  off. 8. In het klooster
lezen we de canon van de H. Païsius: we gebruiken daarvoor de canon
van de H. Euthymius, zie engels of nederlands mineon van 20 januari.

na De 3e oDe konDaak van de H. Païsius - tone 8:

Let us, the faithful, sing praises to divinely–wise Paisius * the desert's

adornment, equal–to–the–angels, * Christ's friend and the glory of

monks.* Let us cry to him: ** Rejoice, O Father Paisius!

kaTHisMa van de H. Judas: 

Eer ... van de H. Païsius:

� 19 Juni �

t.3

t.8

- 183 -



Nu en ...  theotokion - toon 8:

� Mineon Juni �

- 184 -

t.8

of kruis-theotokion t. 8



na De 6e oDe konDaak van de H. apostel Judas, toon 2

exaposTilarion van de H. Païsius:

Eer ... nu en ...  theotokion:

lofpsalMen van de H. Païsius:

we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren, toon 8

� MeTTen 19 Juni �

- 185 -

t.8

t.’3a’

t.’3a’

Judas

2x

Pa -ï-sius

Pa -ï-sius



Eer ... toon 8

Nu en ... theotokion 

Gelezen kleine doxologie en apostichen van pentecostarion c.q. oktoïch 

Troparen van de heilige Judas en Païsius, zie p. 182

� Mineon Juni �

- 186 -

Pa -ï-sius

Pa -ï-sius



De gedachtenis van de H. Hiëromartelaar Methodius, 

bisschop van Patara niet vertaald; off.16.

***

Vespers

Heer ik roep ...  3 stichieren voor de hiëromartelaar:

Eer ... Nu en ... uit het pentekostarion; anders theotokion toon 1:

of kruis-theotokion t. 1:
- 187 -

� 20 Juni �



de rest van de dienst zoals gewoonlijk; het grieks mineon noemt geen

eigen tropaar; vdr. A. heeft wel een Tropaar :

MeTTen

De Canon van de heilige Methodius.  Deze canon is niet ver-
taald, en hier niet opgenomen: zie  engels mineon of evt.  off. 16.

na De 3e oDe kaTHisMa-zang van de H.  Methodius.

� Mineon Juni �

- 188 -

of kruis-theotokion t. 1:

t.1

t.3



[het mineon noemt geen kondaak en ikos]

vdr. A. heeft wel een konDaak Slav. traditie :

[het mineon noemt geen exapostilarion]

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

� MeTTen 20 Juni �

- 189 -

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

of kruis-theotokion - toon 3 

t.4



� Mineon Juni �

- 190 -



De gedachtenis van de H. martelaar Julianus van Tarsus, 

niet vertaald; off.14.

***

Vespers

Heer ik roep ...  3 stichieren voor de martelaar Julianus:

Eer ... Nu en ... uit het pentekostarion; anders theotokion toon 1:

- 191 -

� 21 Juni �



of kruis-theotokion t. 1:

de rest van de dienst zoals gewoonlijk; het grieks mineon noemt geen

eigen tropaar; vdr. A. heeft wel een Tropaar :

� Mineon Juni �

- 192 -



MeTTen

De Canon van de heilige Julianus.  Deze canon is niet ver-
taald, en hier niet opgenomen: zie  engels mineon of evt.  off. 14.

na De 3e oDe kaTHisMa-zang van de H.  Julianus:

of kruis-theotokion t. 5:

[het mineon noemt geen kondaak en ikos]

vdr. A. heeft wel een konDaak :

� 21 Juni �

Eer ... Nu en ... theotokion t.5

t.5

t.2

- 193 -



[het mineon noemt geen exapostilarion]

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

� Mineon Juni �

- 194 -



- 195 -

De gedachtenis van de heilige hiëromartelaar Eusebius,

bisschop van Samosata [off.16]

***

Vespers

Heer ik roep ... 3 stichieren van de H. Eusebius:

Eer ... Nu en ... uit het pentekostarion; anders theotokion toon 1:

of kruis-theotokion t. 1:

� 22 Juni �



[het mineon noemt geen tropaar]

MeTTen

De Canon van de heilige Eusebius.  Deze canon is niet ver-
taald, en hier niet opgenomen: zie  evt.  off. 16.

na De 3e oDe kaTHisMa van de H.  Eusebius. 

� Mineon Juni �

- 196 -

of kruis-theotokion t. 1:

t.3

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

of kruis-theotokion - toon 3



[het mineon noemt geen kondaak en ikos]

vdr. A. heeft wel een konDaak :

[het mineon noemt geen exapostilarion]

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

� MeTTen 22 Juni �

- 197 -

t.4



� Mineon Juni �

- 198 -



De gedachtenis van de H. martelares Agrippina [off.20];

tevens de sterfdag van de H. Markus van Efeze; 
wij vieren zijn gedachtenis op 19 januari

***

Vespers

Heer ik roep ... 3 stichieren van de H. martelares Agrippina:

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

- 199 -

� 23 Juni �



[het mineon noemt geen tropaar]

MeTTen

De Canon van de heilige martelares Agrippina.  Deze canon is
niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt.  off. 20.

na De 3e oDe kaTHisMa van de H.  martelares Agrippina 

� Mineon Juni �

of kruis-theotokion toon 4 :

t.4 

- 200 -

t.8



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

[het mineon noemt geen kondaak en ikos]

vdr. A. heeft wel een konDaak :

[het mineon noemt geen exapostilarion]

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

� MeTTen 23 Juni �

- 201 -

of kruis-theotokion - toon 8

t.4



� Mineon Juni �

- 202 -



De gedachtenis van de geboorte van de eerbiedwaardige roemrijke

profeet, voorloper en doper Johannes

***

kleine Vespers

Heer ik roep ...  4 stichieren, de eerste herhalen:

Eer ... toon 8  

- 203 -

� 24 Juni �

2x



aposTiCHen

� Mineon Juni �

Nu en ...       theotokion  -   toon 8:

- 204 -



Tropaar

Eer ... Nu en ... theotokion:

� kleine Vespers 24 Juni �

- 205 -



groTe Vespers

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

Heer ik roep ...  8 stichieren; de eerste herhalen: 

� Mineon Juni �

- 206 -

2x



� groTe Vespers 24 Juni �

- 207 -



Eer ... toon 6  

Nu en ...  toon   6:

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

lezingen:

� Mineon Juni �

- 208 -



I lezing uiT genesis (Gen 17,15-19; 18,11-13; 21,1,2,4-8)

���

� groTe Vespers 24 Juni �

- 209 -



II  lezing uiT riCHTeren ( 13,2-9; 13-14; 17-18; 21)

���

III lezing uiT De profeTie Van JesaJa

(40,5,9; 41,17-18; 45,8; 48,20-21; 54,1)

� Mineon Juni �

- 210 -



���

liTie stichier van de kerkpatroon; en voor de heilige voorloper:

� groTe Vespers 24 Juni �

- 211 -



� Mineon Juni �

- 212 -

Eer ... 

Nu en ...                       t.5



aposTiCHen

Eer ... in toon 8    - door moniale Kassia

� groTe Vespers 24 Juni �

- 213 -



Tropaar toon 1   -   na de broodwijding:

en het Moeder Gods en Maagd verheug u .. ; of, indien geen vigilie

gevierd wordt: slottheotokion in toon 4:

� Mineon Juni �

- 214 -

Nu en ...                   t.8 

2x



MeTTen

goD is Heer ... het tropaar van de voorloper (2x) en het theoto-

kion: Het van eeuwigheid ...

kaTHisMaTa na de eerste psalmlezing, toon 4

� 24 Juni �

- 215 -

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



na de tweede psalmlezing:  

Eer ... Nu en ... theotokion: 

polyeleos - “Dienaren des Heren - alleluja”

[volgens de slavische traditie: Megalynarion:]

en de uitgelezen verzen:  “ zijn volk - alleluja.” [vlgs. gr. eklogi]

Gezegend zij de Heer, de God van Israël, (Lk 1,68)

want Hij heeft Zijn volk bezocht en verlossing tot stand gebracht. 

Hij heeft een hoorn van redding voor ons opgericht

in het huis van David, Zijn knecht. (Lk 1,69)

� Mineon Juni �

- 216 -



De Heer heeft naar waarheid gezworen aan David 

Hij zal het zeker gestand doen.

Vrucht van uw lichaam zal Ik plaatsen op uw troon. (131, 11)

Daar zal ik een hoorn oprichten voor David; 

een licht gereed maken voor Mijn gezalfde. (131,17)

Zalig de man die de Heer vreest,

die Zijn geboden vurig liefheeft. (111,1)

Zijn zaad zal machtig zijn op aarde, 

het geslacht der oprechten zal gezegend zijn. (111,2)

Heerlijkheid en rijkdom zijn in zijn huis; 

zijn gerechtigheid blijft in de eeuwen der eeuwen. (111,3)

In de duisternis is licht opgegaan voor de oprechten. (111,4a)

Hij overweegt zijn woorden met oordeel. (111,5b)

Zodat hij niet wankelt in eeuwigheid. (111,6a)

De Genadige, Barmhartige en Rechtvaardige. (111,4b)

Goed is de mens die zich ontfermt en te leen geeft. (111,5a)

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

Hij vreest niet als hij slechte tijding hoort; 

want zijn hart is bereid, en hij vertrouwt op de Heer. (111,7)

Hij overweegt zijn woorden met oordeel. (111,8a)

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

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

Er is verlossing voor de rechtvaardigen bij de Heer;  (36,39a)

Hij zal in eeuwigheid niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt.

(54, 23b)

Een licht gaat op voor de rechtvaardigen;

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

En gij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd wor-

den, want gij zult voor het aangezicht van de Heer uitgaan om Zijn

wegen te bereiden. (Lk 1,76)
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Om Zijn volk kennis te geven van de redding, door de vergeving

van hun zonden, door de tedere barmhartigheid van onze God.

(Lk 1,77-78a)

Want Gij zegent de rechtvaardige, Heer;  (5,13a)

Gij hebt hem gekroond met glorie en eer. (8,6b)

Om onze voeten te richten op de weg van de vrede. (Lk 1,79b)

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

prokiMen

  
Alles wat adem heeft ... 

eVangelie Lk 1,24-25; 57-68; 76; 80.    Lk § 3b    

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lukas,

n die tijd werd Elisabeth, de vrouw van Zacharías, zwan-

ger en zij verborg zich vijf manden en zeide: Zó heeft

mij de Heer gedaan in de dagen, toen Hij op mij neerzag

om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Ondertussen

werd voor Elisabeth de tijd vervuld, dat zij baren zou, en zij

baarde een zoon. En haar buren en verwanten hoorden dat de

Heer haar zijn grote barmhartigheid bewezen had en verheug-

den zich met haar. En het geschiedde op de achtste dag, dat zij

kwamen om het kind te besnijden, en zij wilden het, naar de
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naam van zijn vader, Zacharías noemen. Zijn moeder echter

nam het woord en zeide: Neen, het moet Johannes heten. En

zij antwoordden haar: Er is niemand onder uw verwanten, die

deze naam draagt. Zij wenkten dan zijn vader, hoe hij wilde,

dat het genoemd zou worden. Deze vroeg een schrijfplankje

en schreef daarop: Johannes is zijn naam. En zij stonden allen

verwonderd. En op hetzelfde ogenblik werd zijn mond geo-

pend en zijn tong ontbonden, en hij sprak en loofde God. En

er kwam vrees over allen, die in hun omgeving woonden, en

in het ganse gebergte van Judéa werden al deze dingen bespro-

ken. En allen die het hoorden, namen het ter harte en zeiden:

Wat zal er van dit kind wel worden? Want de hand des Heren

was met hem. En zijn vader Zacharías werd vervuld met de

Heilige Geest en profeteerde, zeggende: 

Gezegend zij de Heer, de God van Israël, 

want Hij heeft zijn volk bezocht 

en verlossing tot stand gebracht. 

En gij, kind, 

zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, 

want gij zult voor het aangezicht van de Heer uitgaan 

om Zijn wegen te bereiden. 

Het kind nu groeide op en werd gesterkt in de geest, en hij ver-

toefde in de woestijn tot de dag van zijn optreden voor Israël.

na psalM 50   

Eer  ... van de heilige Voorloper

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

en het ideomelon, toon 6:
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Grote heiligenlitanie

Twee Canons van  Johannes van Damaskus

katavasia: Mijn mond ... (of gedurende pentecostarion van het feest)

1e oDe -  eersTe Canon - Toon 4  
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TweeDe Canon -   Toon 4 
irmos (dezelfde; theotokia van Georgios) :

katavasia: Mijn mond ... (of gedurende pentecostarion van het feest)

3e oDe -  eersTe Canon
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TweeDe Canon

irmos t.4 : Wij zingen uw lof ...

theotokion ontbreekt

Katavasia
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kaTHisMa-zang t.4

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



4e oDe - eersTe Canon

TweeDe Canon

irmos t.4 : Toen de profeet vernomen had ...

Katavasia
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5e oDe - eersTe Canon

TweeDe Canon

irmos t.4 : Het heelal stond vol verwondering ...

Katavasia
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6e oDe - eersTe Canon

TweeDe Canon

irmos t.4 : Uw heilige vererenswaardige ...

Katavasia en kleine Litanie
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konDaak t.3

ikos t.3

synaxarion



7e oDe - eersTe Canon

TweeDe Canon

irmos : De van God vervulden

Katavasia
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8e oDe - eersTe Canon

TweeDe Canon

irmos : De schuldeloze jongelingen...

� MeTTen 24 Juni �

- 229 -

irmos                         t.4



Loven, zegenen en aanbidden wij ....     Katavasia

9e oDe - eersTe Canon

TweeDe Canon

irmos t.4 : Alle aardgeborenen ...
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Katavasia

lofpsalMen prosomia-t.8 - o, onbegrijpelijk wonder; 4 stichieren:
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en vervolgens ontbreekt hier een stichier

Eer ...
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vertaling van deze stichier is ingekort



groTe Doxologie

Tropaar toon 4 

en de broeders worden gezalfd met heilige olie

in De goDDeliJke liTurgie

Typika - zaligsprekingen

prokiMen toon 7 ps. 63

God, verhoor mijn gebed, als ik mij tot U richt.
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aposTellezing § 112 rom 13 : 11b-14:4

roeders, nu is de redding dichter bij ons dan toen wij tot geloof

kwamen. De nacht is ver gevorderd en de dag is nabij gekomen.

Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens

van het licht aandoen. Laten wij, zoals past bij de dag, eerzaam leven,

niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in wellust en losban-

digheid, niet in ruzie en jaloezie. Maar bekleed u met de Heer Jezus

Christus, en verzorg het vlees niet om begeerten op te wekken. Aanvaard

wie zwak is in het geloof, zonder over meningsverschillen te strijden. De

één gelooft dat hij alles mag eten, maar wie zwak is, eet alleen plantaar-

dig voedsel. Wie wel alles eet, moet niet neerkijken op iemand die dat

niet doet. En wie niet alles eet, moet niet veroordelen wie alles eet. God

immers heeft hem aanvaard. Wie zijt gij, dat gij de dienaar van een ander

oordeelt? Of hij staat of valt, gaat alleen zijn eigen heer aan. Hij zal ech-

ter staande gehouden worden, want God is bij machte hem staande te

houden. 

���

alleluJa - toon 1 9e ode / lk 1 

Gezegend zij de Heer God van Israël, want Hij heeft Zijn volk bezocht

en heil bewerkt. 

En gij, kind, zult genoemd worden profeet van de Allerhoogste.

eVangelie � � �Lk-pericoop  Lk 1 : 1-25, 57-68, 76, 80

angezien velen ondernomen hebben een verhaal op te

stellen .....

CoMMunieVers ps. 111

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.

hij zal geen slechte tijding vrezen.  Alleluja (3x). 
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Nafeest van de Voorloper; [De gedachtenis van de h. moniale-martela-
res Fevronia;] plaatselijk vieren wij de H. Adelbert van Egmond

***

Vespers

Heer ik roep ... 3 stichieren van de H. Voorloper (n.b. in het

mineon zijn deze identiek aan die van de Grote Vespers van 24/6; hier

zijn de stichieren van de Kleine Vespers van 24/6 opgenomen):

en 3 stichieren van de H. Adelbert, in dezelfde toon:
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deze stichieren zijn overgenomen uit het (gereconstrueerde) officie voor

de H. Adelbert, gebaseerd op 3 manuscripten: het Egmonds hymnari-

um, het Egmonds antifonarium en het Rijnburgs brevarium, gedateerd

in de vijftiende eeuw, maar ongetwijfeld gebaseerd op een (veel) oudere

bron. (uitgave: Officia Sancti Adelberti Egmundensis, cur. A.M.J. Zijlstra, St.

Adelbertabdij, Egmond-Binnen 1990)

Uit de antifonen voor de eerste vespers:

Eer ... voor de h. Adelbert, toon 6:

Nu en ... toon 6 :
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aposTiCHen uit de oktoich

Eer ...  voor de h. Adelbert  toon 8 

Nu en ... toon 8 :
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Troparen toon 4

Eer ... voor de h. Adelbert, toon 3:

Nu en ... theotokion in toon 3 van de dag

MeTTen

De Canons van de Voorloper (zie 24/6)  en van de heilige(n);
voor de H. (hiërodiaken) Adelbertus kan men gebruik maken van het
alg. min., off. 12 

na De 3e oDe kaTHisMa-zang van de H.  Voorloper: 
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Eer ... voor de h. Adelbert, ( uit de antifonen van het nachtgebed)

konDaak van de Voorloper

synaxarion
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Nu en ...  theotokion -  t. 1

ikos

t.1
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Eer ... voor de h. Adelbert, toon ‘3a’:

Als de abdis wil, zijn er lofpsalmen; men gebruike de Heer ik roep-sti-

chieren uit de vespers; 

kleine gelezen doxologie; 

de apostichen uit de oktoïch, met eer-stichier :

Eer ... voor de h. Voorloper:
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exaposTilarion t.’3a’

toon 8

t. ‘3a’



Troparen toon 4

Eer ... voor de h. Adelbert, toon 3:

Nu en ... slot-theotokion in toon 3 van de dag
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t.3
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De gedachtenis van onze heilige vader David van Thessalonika; tevens de
gedachtenis van de ikoon van de H. Moeder Gods Hodigitria (Tich -

vinskaja); op deze dag gedenken wij de ‘overbrenging’  van de kapel van
de Moeder Gods - Hodigitria naar Asten (26 juni AD 2007)

***

Vespers
Heer ik roep ... 3 stichieren voor de Moeder Gods:

en 3 stichieren voor de H. David, toon  8 :
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Eer ... Nu en ... theotokion toon 6 :

apostichen uit de oktoïch; het mineon noemt geen eigen tropaar;

eventueel ofwel: de algemene, beide op byzantijnse melodie,

ofwel eigen - beide op slavische melodie, zie p.246
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Eer ... Nu en ... theotokion toon 4 :

� 26 Juni �

Troparen toon 8

va-der Da  -  -  -  -  vid.



Troparen voor de H. David - toon 5:

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

MeTTen

De Canons van de oktoïch en van de heiligen; hier niet opge-
nomen. Zie engels of alg. mineon. N.B. de dienst/canon voor de
Tichvinskaja-ikoon is erg ‘russisch/historisch’; Beter past dan off. 2.

na De 3e oDe kaTHisMa-zang van de H.  David: 
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Eer ... Nu en ... voor de Moeder Gods, in dezelfde toon:

na De 6e oDe konDaak van de H. David

synaxarion
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exaposTilarion voor de H. David 

gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen uit de oktoïch.

Troparen zie p. 245 (byz.) of p. 246 (slav.)
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De gedachtenis van onze heilige vader Samson de gastvrije [off. 26]

***

Vespers

Heer ik roep ... van de heilige vader Samson:
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Eer ... Nu en ... theotokion   toon 4

of kruis-theotokion toon 4 :

apostichen uit de oktoïch; het mineon noemt geen eigen tropaar;

vader Adriaan heeft echter het volgende Tropaar
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MeTTen

De Canons twee van de oktoïch en één van de heilige Samson.

Deze canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 26-ev

na De 3e oDe kaTHisMazang van de heilige Samson:

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

of kruis-theotokion - toon 4
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na De 6e oDe konDaak van de H. Samson; 

kondaak is niet vertaald; het algemene:

en de rest van de dienst en de wegzending.
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� 28 Juni �

De gedachtenis van de overbrenging van de relieken van de heilige

wonderdadige en onbaatzuchtige artsen Kyrus en Johannus.  

[het  officie is niet vertaald; off. 26 meervoud]

***

Vespers

Heer ik roep ... 3 stichieren van de oktoïch en 3 van de heiligen:
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Eer ... Nu en ... theotokion  toon 4

Tropaar toon 5
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MeTTen

kaTHisMaTa van de oktoïch

De Canons twee van de oktoïch en één van de heiligen.  

Deze canon is niet vertaald, uit het alg. mineon: off. 26-mv

eerste ode

irmos  t.8  Christus Die de tyrannie van Farao ...

Zijn weldoende Artsen Kyrus en Johannes heeft Hij over de gehele

wereld bekend gemaakt door de genezingen die zij in Zijn genade

mochten verrichten. Laat ons daarom zingen voor Christus onze

Verlosser, want Hij heeft Zich verheerlijkt in alle eeuwigheid.

De Heiligen doen stromen van wonderen vloeien vanuit de bron der

geestelijke genade, om de ziekten te genezen. Laat ons Christus loven,

Die zulk een macht aan de mensen geschonken heeft, want Hij heeft

Zich verheerlijkt in alle eeuwigheid.

Weldadige  Artsen, draag uw gebeden op aan God, opdat Hij ons

bevrijdt uit alle verzoekingen, onze veelvuldige kwellingen en van de

afschuwwekkende eeuwige straf.

Theotokion

Altijddurende bijstand der bedroefden, verlossing en hoop der wanho-

pigen, alomgeprezen Moeder Gods, bid altijd tot Christus om ons te

bevrijden uit alle nood.

derde ode

irmos  t.8  Mijn hart is gevestigd in de Heer...

Uw heiligen Kyrus en Johannes hebt Gij aan de aardbewoners bekend

gemaakt, Heer, als de mystieke stralen die lichten over de gehele

wereld. Schenk ook aan ons Uw barmhartigheid.

Als een vrije gave hebt gij het van God ontvangen; gij schenkt zonder

eigen baat genezingen en drijft de boze geesten uit volgens het woord

van de Heer onze God.
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De wereld bezingt de grootheid van uw weldaden en de menigte van uw

wonderen, heilige wonderdoende Artsen, die nu deelgenoot van de

Engelen zijt.

theotokion Gij die op aarde ontsproten zijt uit David, en die God

gebaard hebt, Die uit u vlees heeft aangenomen: u loven wij, Alreine, als

tabernakel en altaar en als poort van God.

kaTHisMa van de heiligen, toon 4

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

Vierde ode

irmos  t.8  Op mystieke wijze heeft de Profeet...

Wonderbaar is de Verlosser, onze God, want de naakte beenderen van

Zijn heiligen in het graf, werken grote en ontzagwekkende wonderen in

de wereld. Ere zij Uw macht, o Heer.

Aan de aardse dingen hebt gij verzaakt om hun vergankelijkheid; daar-

door zijt gij erfgenamen geworden van het Sion in de hemelen en waar-

dige medeburgers van Christus' Koninkrijk.

Gij wordt terecht geprezen over de gehele aarde, Artsen die zonder loon

de zieken geneest, onzelfzuchtige Kyrus en Johannes; en ook na uw

heengang bevrijdt gij ons allen uit de macht der ziekte.

theotokion 

Verheug u, tent van Gods heerlijkheid. Verheug u, schild van vuur,

Verheug u, overschaduwde berg, waaruit Christus de rots is afgehou-

wen.
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vijfde ode

irmos  t.8  Wanneer wij opstaan in de vroege morgen...

Van God hebt gij de macht ontvangen, heilige zonder loon werkende

Artsen Kyrus en Johannes, om de kwalen van alle ziekten te genezen.

Nadat gij de grote genadegaven des Heren waardig geworden waart,

Heilige Dienaren, hebt gij allen om niet genezen.

Door de gebeden van Uw heilige dienaren Kyrus en Johannes schenkt

Gij, Verlosser, Uw barmhartigheid aan de gehele wereld, als de medelij-

dende.

theotokion 

Wij prijzen u, Moeder Gods, die Maagd gebleven zijt na uw baren; want

voor de wereld hebt gij het Woord Gods in het vlees gebaard.

zesde ode

irmos  t.8  Zoals Gij de profeet uit de diepte hebt gered ...

Gij hebt geen schipbreuk geleden op de levenszee, maar door uw

Christelijk leven zijt gij aangeland in de haven van het heil, het

Koninkrijk der Hemelen in de hoge.

Als onophoudelijk vloeiende bronnen doet gij de genade der wonderen

ontspringen om de ziekten te verdrijven. Bid voor onze zielen, heilige

Barmhartigen.

Vol vreugde woont gij in de hemelen, maar haast u nu om uw tempel te

bezoeken: Genees de ziekten van ons lichaam en de driften van ons hart.

theotokion 

Wij prijzen haar die verhevener is dan de Cherubijnen en al de schepse-

len, die alleen de Schepper en Heer gebaard heeft en ons de deuren des

hemels geopend heeft.
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konDaak toon 3

ikos

De woorden der wijze artsen gaan alle begrip en wijsheid te boven en

schenken aan allen het ware begrip. Want zijj hebben genade ontvangen

van de Allerhoogste om op onzichtbare wijze de gezondheid te schen-

ken. Daarom mogen wij hen bezingen als de Goddragende gunstelingen

van Christus en als Zijn dienaren in de veelvuldigheid der genezingen.

Zij bevrijden de wereld uit de macht van de ziekte, door hun wonderen

**  als de goddelijke artsen van de Heer.

synaxarion
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zevende ode

irmos  t.8  In den beginne hebt Gij de aarde gegronvest ...

Roemrijk hebt Gij de gedachtenis verheerlijkt van Uw alwijze

Barmhartigen op deze aarde. Gezegend zijt Gij, Heer, God van onze

vaderen.

Uw heilige Wonderdoeners hebt Gij aan allen getoond. Gezegend zijt

Gij, Heer, God van onze vaderen.

Wij vieren de eerbiedwaardige gedachtenis van Uw Barmhartigen en

zingen vol vreugde tot U Die de Medelijdende zijt: Gezegend zijt Gij,

Heer, God van onze vaderen.

theotokion 

Gij Die Uw intrek genomen hebt in de schoot der Maagd en in Wie

Adam hernieuwd is: Gezegend zijt Gij, Heer, God van onze vaderen.

achtste ode

irmos  t.8  Hem Die Zich verheerlijkt heeft ...

De Heer Die vanuit den hoge aan Zijn Barmhartigen de gave van gene-

zingen geschonken heeft om ons van onze ziekten te verlossen, laat ons

Hem bezingen en verheffen in alle eeuwigheid.

Wie zou de Barmhartigen niet prijzen om hun heilig leven dat hen deed

uitsteken boven alle mensen? Want zij hebben grote wonderen gewerkt

tijdens hun leven op aarde. Laat ons de Heer bezingen en Hem verhef-

fen in alle eeuwigheid.

De Heer Die aan Zijn Heiligen de genade tot redding geschonken heeft,

om de zieken van hun kwalen en de zielen van hun driften te bevrijden,

laat ons Hem bezingen en verheffen in alle eeuwigheid.

theotokion

De Heer Die in de schoot der Maagd gewoond heeft, en Die uit haar op

onzegbare, ontzagwekkende wijze de oude Adam hernieuwd heeft, laat

ons Hem bezingen en verheffen in alle eeuwigheid.
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Loven, zegenen en aanbidden wij ....   

Irmos van de laatstgelezen canon:

negende ode

irmos  t.8  Die reeds vooruit verkondigd was  ...

Uw reliekenschrijn brengt genezing aan de wereld, heilige Barmhartige

Kyrus en Johannes, en alle gelovigen die daar komen, ontvangen bevrij-

ding van hun kwalen.

Gij allen die ziek zijt, tot zelfs de dieren, kom om genezen te worden,

want de reliekenschrijn van Zijn Heiligen doet een bron van wonderen

ontspringen.

Gij woont in de hemelse tenten, heilige Kyrus en Johannes, maar zijt

onzichtbaar bij ons aanwezig om uw erbarmen te tonen aan wie in uw

heiligdom hymnen opzenden tot de Almachtige, en u met liefde zalig-

prijzen, Lofwaardigen.

theotokion

Gij, Moeder Gods, zijt onze schutsmuur en ons schild; gij zijt de hulp

van wie tot u snellen. U bidden wij nu allen, dat wij van onze vijanden

worden verlost.
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toon 8

irmos  t.8



[geen eigen exapostilarion]

Gelezen lofpslamen en kleine doxologie en apostichen van de oktoïch. 

Tropaar toon 5

� Mineon Juni �
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De gedachtenis van de heilige apostelen Petrus en Paulus. 

***

kleine Vespers

Heer ik roep ...  4 stichieren, de eerste herhalen:

Eer ... toon 2  

- 263 -

� 29 Juni �

2x



Nu en ... theotokion:

aposTiCHen niet vertaald; uit het engels:

� Mineon Juni �

t.2

t.2
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met het theotokion en de wegzending.

� kleine Vespers 29 Juni �

- 265 -

Glory ...  the composition of John the Monk, in tone IV:

Now and ever ...  in the same tone:

Tropaar toon 4



groTe Vespers

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

Heer ik roep ...  6 stichieren; elk herhalend 

Eer ... toon 4  

� Mineon Juni �
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2x

2x

2x



Nu en ... het dogmatikon in toon 4:

Intocht ; Vreugdevol  Licht ...; Prokimen van de dag, en de 
volgende lezingen:

� groTe Vespers 29 Juni �
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I lezing uiT De eersTe algeMene brief Van peTrus (I-1,3-9)

Geliefden, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus 

Christus, Die ons naar Zijn grote barmhartigheid 

door de verrijzenis van Jezus Christus 

uit de doden heeft doen herboren worden tot een leven van hoop,

tot een onvergankelijk, onbesmet en onverwelkbaar erfdeel, 

dat in de hemel is weggelegd voor u, 

die in de kracht Gods door het geloof bewaard wordt 

tot de zaligheid, 

welke gereed ligt 

om op het einde der tijden geopenbaard te worden! 

Daarin kunt gij u verheugen, ook al wordt gij nu, 

indien het zo zijn moet  door allerlei beproevingen verdrukt. 

Aldus moet blijken, dat de echtheid van uw geloof, 

hetwelk kostbaarder is dan vergankelijk goud 

dat in het vuur beproefd wordt, 

strekken zal tot lof en heerlijkheid en eer 

bij de openbaring van Jezus Christus. 

Hem hebt gij lief, hoewel gij Hem niet gezien hebt, 

en in Hem gelooft  gij, hoewel gij Hem thans niet ziet, 

en gij moogt u verheugen 

met een onuitsprekelijke en hemelse vreugde, 

omdat gij het doel van het geloof bereikt, 

namelijk de zaligheid der zielen.

���

II lezing uiT De eersTe algeMene brief Van peTrus (I-1,13-19)

Geliefden, omgord de lenden van uw geest,

weest nuchter en stelt uw hoop volkomen op de genade, 

die u in de openbaring van Jezus Christus wordt gebracht. 

Richt als gehoorzame kinderen uw leven 

niet naar de begeerten van vroeger, 

uit de tijd van uw onwetendheid, 

maar zoals Hij, die u geroepen heeft, heilig is, 

zo moet ook gijzelf heilig zijn in al uw wandel. 

� Mineon Juni �
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Want er staat geschreven: 

Weest heilig, want Ik ben heilig. 

En als gij Hem als Vader aanroept, 

die zonder aanzien van persoon 

een ieder naar zijn werken oordeelt, 

wandelt dan in vreze 

gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. 

Want gij weet, 

dat gij niet met vergankelijke dingen, 

met zilver of goud 

uit uw ijdele wandel, 

die u van uw vaderen overgeleverd is, 

zijt vrijgekocht, 

maar met het kostbare bloed van Christus 

als het bloed van een onschuldig en vlekkeloos lam.

���

III lezing uiT De eersTe algeMene brief Van peTrus (I-2,11-24)

Geliefden, ik vermaan u als vreemdelingen en pelgrims,

dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, 

die strijd voeren tegen de ziel. 

Gedraagt u deugdzaam onder de heidenen, 

opdat zij, wanneer zij u als boosdoeners belasteren, 

door uw goede werken tot beter inzicht komen 

en God verheerlijken in de dag der bezoeking. 

Weest naar des Heren wil onderdanig aan alle menselijk gezag, 

hetzij aan de keizer als hoogste gebieder, 

hetzij aan stadhouders, 

als door Hem gezonden tot bestraffing van de boosdoeners 

en tot lof van hen, die het goede doen. 

Want aldus is de wil van God, 

dat gij door het goede te doen 

de onwetendheid van de onverstandige mensen tot zwijgen 

brengt, 

als vrije mensen, 

die echter de vrijheid niet gebruiken 

tot een dekmantel der ondeugd, 

maar als dienstknechten van God. 

� groTe Vespers 29 Juni �
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Eert een ieder; heb de broeders lief, 

vreest God, eert de koning. 

Gij dienstknechten, weest uw heren met alle ontzag onderdanig,

niet alleen de goede en vriendelijke, 

maar ook de onredelijke. 

Want dit is genade, wanneer iemand, 

doordat hij zich gebonden weet wegens God, 

leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt. 

Want wat roem ligt er in, 

als gij geduldig de slagen verdraagt 

die gij door uw misdragingen verdiend hebt? 

Maar wanneer gij het goede doet 

en dan geduldig het lijden verdraagt, 

dat is genade bij God. 

Daartoe toch zijt gij geroepen, 

omdat ook Christus voor u geleden heeft 

en u een voorbeeld heeft nagelaten, 

opdat gij Hem in Zijn voetstappen zoudt volgen; 

Hij die geen zonde gedaan heeft 

en in Wiens mond geen bedrog gevonden is; 

Die, als Hem smaad aangedaan werd, 

niet met smaad antwoordde; 

als Hij lijden moest, niet dreigde, 

maar het overgaf aan Hem, Die rechtvaaardig oordeelt; 

Die zelf onze zonden met zijn lichaam gedragen heeft, 

toen Hij het kruis besteeg, 

opdat wij aan de zonden afgestorven 

voor de gerechtigheid zouden leven; 

door Wiens striemen gij genezen zijt. 

���

liTie stichier van de kerkpatroon; en voor de heiligen, toon 2

� Mineon Juni �
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hier ontbreekt een stichier voor de H. Paulus !!

evt. uit engels, z.o.z. :

� groTe Vespers 29 Juni �

- 271 -



Eer  ...  toon 5

Nu en ... theotokion, toon 5:

� Mineon Juni �
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t. 2



aposTiCHen

� groTe Vespers 29 Juni �
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Eer ... 

Nu en ...  theotokion:

Tropaar -   na de broodwijding:

en Moeder Gods en Maagd verheug u .. ; 

of indien geen vigilie gevierd wordt: slottheotokion in toon 4:

� Mineon Juni �
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toon 4 

toon 6

2x



MeTTen

goD is Heer ... 
het tropaar (2x) en het theotokion: Het van eeuwigheid...

kaTHisMa-zangen na de eerste psalmlezing:

Eer ... Nu en ... het theotokion; niet vertaald !  in plaats daarvan deze

van 26/9 ; N.B. beginregel is hetzelfde maar het vervolg niet!:

� 29 Juni �
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t.8

t.8



na de tweede psalmlezing:  

polyeleos - “Dienaren des Heren - alleluja”

volgens slavische traditie het megalynarion:

� Mineon Juni �
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Eer ... Nu en ...     theotokion t.8



en de uitgelezen verzen : “ het uitspansel - alleluja.” 

De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, 

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

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

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

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

Want de sterken der aarde behoren aan God; 

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

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

Van zonsopgang tot zonsondergang, 

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

Zijn bliksems lichten over de wereld. (96.4)

De hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid. (96,6)

Alle volkeren aanschouwen Zijn heerlijkheid. (96,6)

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

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

God heerst over de volkeren.    (46,9)

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

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

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

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

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

Onder alle volkeren zijn 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)

� MeTTen 29 Juni �
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God staat in de goddelijke raad: 

in hun midden oordeelt Hij goden.    (81,1)

Offert de Heer, zonen van God,

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

Hij heeft volkeren aan ons onderworpen, 

heidenen onder onze voeten gebracht.    (46,4)

Groot is de Heer, 

en groot is Zijn kracht.    (146,5)

Hij zal macht en sterkte geven aan Zijn volk, 

Gezegend zij God.    (67,36)

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

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

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

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

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

en kleine litanie
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kaTHisMa-zang na de polyeleos, toon 4

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

prokiMen toon 4 ps.18

_   Over heel de aarde klinkt hun boodschap  *  

tot aan de grenzen der wereld hun woorden.

  
vers: De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods,

het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen

� MeTTen 29 Juni �
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Eer ... Nu en ...        theotokion - t.8 



Alles wat adem heeft ... 

eVangelie Jh 21, 15-25        Jh § 67    In die tijd ver-

scheen Jezus aan zijn leerlingen... (zie 11e opstandings-evangelie)

na psalM 50   

Eer  ... van de apostelen...

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

en het ideomelon, toon 2 (hier in 6-spec.:)

Grote heiligenlitanie

De Canons twee canons; katavasia: Mijn mond ... 

n.b. geput uit de vertaling van v. Adriaan; deze is echter onvolledig.

1e oDe -  eersTe Canon - Voor De H. peTrus - Toon 4  

� Mineon Juni �
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Irmos  t.4



� MeTTen 29 Juni �

hier ontbreekt een tropaar

hier ontbreekt een theotokion

TweeDe Canon - Voor De H. paulus -   Toon 8 
irmos t.8: Zingt een hymne ...

hier ontbreekt een tropaar 

katavasia: 

- 281 -



� Mineon Juni �
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3e oDe -  Voor De H. peTrus

hier ontbreekt een tropaar

hier ontbreekt een theotokion

TweeDe Canon - Voor De H. paulus

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

hier ontbreekt een tropaar

Irmos                 t.4 



Katavasia

Hypakoï

Men wete, dat wanneer de hypakoï gelezen wordt, er geen kathisma

wordt gelezen.

4e oDe - Voor De H. peTrus

hier ontbreken een tropaar en een theotokion

� MeTTen 29 Juni �
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Irmos    t.4



TweeDe Canon - Voor De H. paulus

irmos t.8 : Gij zijt een ruiter geweest.. ...

hier ontbreekt een tropaar

Katavasia

5e oDe - Voor De H. peTrus

hier ontbreekt een tropaar

� Mineon Juni �
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Irmos    t.4



TweeDe Canon - Voor De H. paulus

irmos t.8 : Verlicht ons, Heer ...

hier ontbreken een tropaar en een theotokion

Katavasia

� MeTTen 29 Juni �
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6e oDe - Voor De H. peTrus

hier ontbreken een tropaar en een theotokion

TweeDe Canon - Voor De H. paulus

irmos t.8 : Mijn gebed stort ik uit ...

hier ontbreekt een tropaar

� Mineon Juni �
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Irmos t.4



Katavasia en kleine Litanie

konDaak van de Heilige eersttronenden:

synaxarion

� MeTTen 29 Juni �
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ikos



� Mineon Juni �

7e oDe - Voor De H. peTrus

hier ontbreekt een tropaar

hier ontbreekt een theotokion

TweeDe Canon - Voor De H. paulus

irmos t.8 : ‘Op de vlakte van Deïra ...’

hier ontbreken twee troparen

Irmos     t.4

- 288 -



Katavasia

8e oDe - Voor De H. peTrus

hier ontbreekt een tropaar

hier ontbreekt een theotokion

� MeTTen 29 Juni �
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Irmos     t.4



TweeDe Canon - Voor De H. paulus

irmos t.8 : Hem Die Zich verheerlijkt heeft op de heilige berg...

hier ontbreekt een tropaar

Loven, zegenen en aanbidden wij ....     Katavasia

9e oDe - Voor De H. peTrus

� Mineon Juni �
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Irmos     t.4 



hier ontbreken een tropaar en een theotokion

TweeDe Canon - Voor De H. paulus

irmos t.8 : Gij zijt de begrenzing der natuur ...

hier ontbreekt een tropaar

Katavasia

� MeTTen 29 Juni �
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Eer ... Nu en ... 

lofpsalMen 4 stichieren voor de apostelen:

� Mineon Juni �
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exaposTilarion t.’3a’



Eer  ...  

� MeTTen 29 Juni �
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groTe Doxologie

Tropaar toon 4

in De goDDeliJke liTurgie

Typika - zaligsprekingen

prokiMen toon  8 ps.18

aposTellezing pericoop 193 ii kor 11 : 21b-12:9

roeders, als anderen durven – ik spreek in dwaasheid – dan durf ik

ook. Zijn zíj Hebreeën? Ik ook. Zijn zíj Israëlieten? Ik ook. Zijn

zíj nageslacht van Abraham? Ik ook. Zijn zíj dienaars van

� Mineon Juni �

- 294 -



Christus? – ik spreek als een waanzinnige – ik sta boven hen; in inge-

spannen arbeid veel meer, in slagen bovenmate, in gevangenissen veel

vaker, vaak in doodsgevaar. Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min

één zweepslagen ontvangen. Driemaal ben ik met de roede gegeseld,

eenmaal ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een heel

etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar

door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar van de kant van volksge-

noten, in gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar

in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in

inspanning en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst,

vaak in vasten, in koude en naaktheid. Afgezien van wat van buitenaf

komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Als iemand

zwak is, zou ík dan omwille van hem niet zwak zijn? Struikelt iemand,

zou ík dan niet branden? Als er geroemd moet worden, dan zal ik roe-

men in mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus,

Die te prijzen is tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. In Damascus liet

de stadhouder van koning Aretas de stad van de Damascenen bewaken,

omdat hij mij gevangen wilde nemen; en door een venster werd ik in een

mand door de muur neergelaten en ontvluchtte zo zijn handen. Te roe-

men is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschij-

ningen en openbaringen van de Heer. Ik ken namelijk een mens in

Christus, veertien jaar is het geleden – of het in het lichaam gebeurde,

weet ik niet; of buiten het lichaam, ik weet het niet; God weet het – dat

zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze

mens – of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet;

God weet het – dat hij werd opgenomen in het paradijs en onuitspreke-

lijke woorden heeft gehoord, die het een mens niet is geoorloofd uit te

spreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet

anders roemen dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen

roemen, ik zal niet dwaas zijn; ik zal immers de waarheid spreken. Ik

onthoud mij daar echter van, opdat niemand méér van mij denkt dan wat

hij aan mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door de overtreffend-

heid van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het

vlees gegeven, een engel van de satan, om mij met vuisten te slaan,

opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heer driemaal

gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar Hij heeft tegen mij gezegd:

Mijn genade is voor u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid vol-

bracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de

kracht van Christus in mij komt wonen. 

� � �

� goDDeliJke liTurgie 29 Juni �
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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 Mt pericoop 67 Mt 16 : 13-19

In die tijd kwam Jezus in de omgeving van Cesaréa Filippi ... 
zie 13 Sept. Inwijding Opstandingskerk

CoMMunieVers ps. 18

Over heel de aarde klinkt hun boodschap; tot aan de grenzen der

wereld hun woorden.  Alleluja.  (3x). 

� Mineon Juni �
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Synax van de Heilige, roemrijke, alomgeprezen twaalf apoStelen

officie is niet vertaald; samengesteld uit officie van 29/6 en alg. mineon

***

Vespers

Heer ik roep... we zingen 6 stichieren; 3 van de eersttronenden:

en  3 van de H. twaalf apostelen; ook in toon 4:

� 30 Juni �
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Eer ...   van de Heilige eersttronenden

� Mineon Juni �
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Nu en...   dogmatikon

Intocht; Vreugdevol licht...; prokimen van de dag

AposticHen van de eersttronenden:

� Vespers 30 Juni �

- 299 -

t. 6 -spec.



Eer ...   van de H. eersttronenden:

Nu en...   theotokion 

troparen (zie hiernaast) en de wegzending

- 300 -
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tropAren van de eersttronenden:

Eer ...  van de twaalf apostelen:

Nu en...  theotokion 

kAtHisMA-zAng na de eerste psalmlezing, van H. eersttronen-

den:

Eer ... Nu en ...   theotokion

�   Metten 30 Juni �
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t.3 



na de tweede psalmlezing, van de H. eersttronenden:

� Mineon Juni �
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De cAnons van de eersttronenden en de twaalf apostelen

deze canons zijn niet vertaald; hier is gebruik gemaakt van de canon

van 29 juni en uit het algemeen mineon(off.9)

Katavasia: Mijn mond ...

1e oDe -  cAnon VAn eersttronenDen - toon 4 

cAnon VAn 12 Apostelen - toon 4 

Irmos  t.4

� Metten 30 Juni �
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Katavasia: Mijn mond ...

3e oDe -  cAnon VAn eersttronenDen

� Mineon Juni �

Irmos t.4 

- 304 -



cAnon VAn 12 Apostelen

Katavasia en kleine litanie

kAtHisMA-zAng van de heilige twaalf apostelen

Eer ... Nu en ...  theotokion

� Metten 30 Juni �
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4e oDe -  cAnon VAn eersttronenDen

cAnon VAn 12 Apostelen

� Mineon Juni �
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Irmos    t.4



Katavasia

5e oDe -  cAnon VAn eersttronenDen

� Metten 30 Juni �
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Irmos    t.4



cAnon VAn 12 Apostelen

Katavasia

6e oDe -  cAnon VAn eersttronenDen

� Mineon Juni �
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Irmos t.4



cAnon VAn 12 Apostelen

Katavasia en kleine litanie

konDAAk van de Heilige eersttronenden:

� Metten 30 Juni �
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ikos



� Mineon Juni �
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synAxArion



7e oDe -  cAnon VAn eersttronenDen

� Metten 30 Juni �
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Irmos     t.4



cAnon VAn 12 Apostelen

Katavasia

8e oDe -  cAnon VAn eersttronenDen

Irmos     t.4

- 312 -
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cAnon VAn 12 Apostelen

Loven, zegenen en aanbidden wij ....   Katavasia 

- 313 -

� Metten 30 Juni �



9e oDe -  cAnon VAn eersttronenDen

cAnon VAn 12 Apostelenkatavasia en kleine litanie

� Mineon Juni �

Irmos     t.4 



exApostilArion van de Heilige twaalf

lofpsAlMen we zingen vier stichieren :

� Metten 30 Juni �
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� Mineon Juni �



Eer ... 

grote Doxologie

tropAAr van de heilige twaalf

in De goDDeliJke liturgie

typika, en uit de Kanon van de eersttroneneden de derde ode; uit de

kanon van de twaalf de zesde ode. 

prokiMen - toon 8 ps. 18

De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, 

het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen. 

� Metten 30 Juni �
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Apostellezing § 131 i kor 4 : 9-16

lezing uit de eerste brief van paulus aan de Corinthiërs,

roeders, God heeft ons, apostelen, de laatste plaats aangewezen als

mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een

schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor

mensen. Wij zijn dwaas om Christus' wil, maar gij zijt wijs in Christus,

wij zwak, maar gij sterk, gij geëerd, maar wij veracht. Tot op dit moment

lijden wij én honger én dorst, én zijn wij naakt, én worden wij met vuis-

ten geslagen, én hebben wij geen vaste woonplaats, én spannen wij ons

in door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden, dan

zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij. Worden wij belas-

terd, dan vertroosten wij. Tot op dit ogenblik zijn wij uitschot van de

wereld en het uitvaagsel van allen. Ik schrijf dit niet om u te beschamen,

maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. Want al had gij dui-

zenden leermeesters in Christus, daarmee hebt gij nog niet veel vaders:

immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt. Ik roep u

dus op: word mijn navolgers. 

���

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 Mt § 34a Mt 9 : 36-10:8

Te dien tijde toen Jezus de menigte zag...

coMMunieVers

Over heel de aarde is hun geluid uitgegaan.

� Mineon Juni �
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