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Deze voorlopige uitgave, die wordt gebruikt in het

Orthodoxe Klooster in de Peel, is samengesteld uit niet

door ons gemaakte Nederlandse vertalingen van diver-

se herkomst (o.a. uit de kloosters van den Haag en

Pervijze). De rubrieken zijn door ons toegevoegd, en

volgen in principe het Grieks Mineon (uitgave aposoli-

ki diakonia - Athene 1972) gebaseerd op de het typikon

van de “Heilige en Grote Kerk van Christus”

(Konstantinopel). Daar waar geen vertalingen van het

officie bestaan, is geput uit het algemeen mineon.

Wanneer het algemeen mineon niet toepasselijk bleek,

zijn soms vertalingen in het engels overgenomen. We

hebben geprobeerd om de diensten zo volledig moge-

lijk weer te geven. Uitzondering hierop vormen de

canons: daar waar geen vertaling beschikbaar was,

wordt verwezen naar het algemeen mineon - zonder

deze (iedere keer weer in zijn geheel) op te nemen. We

hopen t.z.t. een nieuwe vertalingen te maken uit de ori-

ginele Griekse tekst; zolang deze niet voorhanden is,

maken we dankbaar gebruik van -niet perfecte- ver-

talingen uit slavisch, engels of frans. Een ieder die

beschikt over vertalingen in het nederlands: wij houden

ons van harte aanbevolen en kunnen zo samen toewer-

ken naar een volledig nederlandse 12-delige mineon-

uitgave. 
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Gedachtenis van de heilige wonderdoeners, de onbaatzuchtige Kosmas

en Damianus van Rome, die de marteldood stierven.

***

vesPers

Als de abdis wil: 103 en Zalig de man ...

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren voor de heiligen; elk 2 x 

� 1 Juli �

- 5 -

2x

2x



Eer ... 

Nu en ... dogmatikon

Intocht, Vreugdevol licht ... en prokimen van de dag; zo de abdis wil:

� Mineon Juli �
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I lezinG uit JesaJa (43, 9-14)

Z
o spreekt de Heer: 

���

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

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, 

en geen kwaad zal hen deren. 

Zij schenen in de ogen der dwazen te sterven, 

hun vertrek werd voor een ongeluk gehouden;

Hun heengaan van ons scheen het uiterste ongeluk te zijn: 

maar zij zijn in vrede. 

Want ofschoon zij getuchtigd werden ten aanschouwen van de mensen, 

toch bleef hun hoop gevestigd op de onsterflijkheid. 

En al zijn zij tot zekere hoogte gekastijd,

groot zal hun beloning zijn. 

Want God heeft hen beproefd 

en hen Zichzelf waardig bevonden. 

Hij heeft hen beproefd als goud in de smeltoven, 

en hen als een brandoffer aanvaard.

� vesPers 1 Juli �
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Lichtstralend zal de tijd van hun bezoeking worden, 

zoals vonken rondschieten in het brandende stoppelveld. 

Zij zullen natiën oordelen en heersen over volkeren, 

want hun Heer zal heersen in eeuwigheid. 

Die op Hem vertrouwd hebben, zullen de waarheid begrijpen; 

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

Want genade en barmhartigheid schenkt Hij Zijn heiligen, 

en Hij bezoekt Zijn uitverkorenen.

���

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. 

� Mineon Juli �
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De hagelstenen Zijner wraak zijn het werptuig dat steden verwoest, 

het water der zee zal ze woedend overstromen 

en brede watervloeden zullen hen verzwelgen. 

Winden zullen tegen hen in opstand komen 

en zich als een orkaan op hen storten; 

Want onrecht heeft de aarde ledig gemaakt, 

en slechte daden hebben de tronen der machtigen omvergeworpen.

Hoort daarom, gij koningen, en verstaat: 

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

Leent het oor, gij die het volk bestuurt, 

en die u beroemt op de menigte der natiën. 

Want de macht is u geschonken door de Heer, 

en de heerschappij door de Allerhoogste.

���

litie de volgende stichieren,  toon 2:

� vesPers 1 Juli �
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aPostichen van de heiligen:

Eer ... van de heiligen, toon 6:

� vesPers 1 Juli �
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Nu en ...  theotokion

troPaar van de heiligen:

indien vigilie met broodwijding: Moeder Gods en Maagd verheug u...;

anders het slottheotokion:

� Mineon Juli �
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Metten

KathisMa na de eerste psalmlezing:       

Eer ... Nu en ...   theotokion:

� 1 Juli �
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na de tweede psalmlezing, toon 4:        

Eer ... Nu en ...   theotokion:

de canons van de Moeder Gods, en van de heiligen.

Katavasia: Mijn mond ...

1e ode

canon van de h. barMhartiGen - toon 6 
irmos t.6: Over de bodem der Rode Zee ...

Katavasia: Mijn mond ...

� Mineon Juli �
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3e ode

canon van de h. barMhartiGen

irmos t.6: Niemand is heilig ...

Katavasia

KathisMa van de H. Barmhartigen:

Eer ...  Nu en ...  theotokion

� Metten 1 Juli �
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4e ode

canon van de h. barMhartiGen

irmos t.6: Christus is mijn kracht ...

Katavasia

5e ode

canon van de h. barMhartiGen

irmos t.6: Verlicht, o Algoede, ...

� Mineon Juli �
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Katavasia
6e ode

canon van de h. barMhartiGen

irmos t.6: Bij het zien van de geweldige golven ...

Katavasia

KondaaK van de H. Barmhartigen

� Metten 1 Juli �
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iKos

synaxarion

de maand juli heeft 31 dagen; de dag heeft 14 uren en de nacht 10.

Op de eerste dag van deze maand gedenken we de heilige onbaatzuch-

tige wonderdoeners  Kosmas en Damianus, die in Rome de marteldood

stierven.

� Mineon Juli �
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7e ode

canon van de h. barMhartiGen

irmos t.6: De engel maakte de vuuroven  ...

Katavasia 

8e ode

canon van de h. barMhartiGen

irmos t.6: Uit de vlam hebt Gij voor de gewijden ...

� Metten 1 Juli �
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Loven, zegenen en aanbidden wij ....   Katavasia

9e ode

canon van de h. barMhartiGen

irmos t.6: Onmogelijk is het dat mensen God zien ...

Katavasia

� Mineon Juli �
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exaPostilarion van de H. Barmhartigen:

Eer ...  Nu en ...  theotokion

lofPsalMen van de H. Barmhartigen, 4 stichieren toon 4:

� Metten 1 Juli �

2x
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Eer ...  van de H. Barmhartigen:

Nu en ...  theotokion

Grote doxoloGie gevolgd door het troPaar:

� Mineon Juli �
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� 1 Juli �
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in de GoddeliJKe liturGie

Typika,  met de kanon van de heiligen: uit de derde en zesde ode. 

ProKiMen toon 4 ps 15

_ Voor de heiligen in Zijn land  *  heeft de Heer grote 

wonderen gedaan.   _ 

Ik heb de Heer gedurig voor ogen, 

Hij staat naast mij, opdat ik niet wankel. 

aPostel pericoop 153 I Kor 12 : 27-13:8a

Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korinthiërs,

roeders, gij zijt het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk

Zijn leden. God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats

gegeven: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde

leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vor-

men van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms

allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars?

Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van

genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleg-

gers? Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit

alles nog overtreft.

Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had

de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn

geworden. 

En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten

en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen

zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. 

En al zou ik al mijn bezittingen uitdelen tot levensonderhoud van de

armen, en al zou ik mijn lichaam overgeven om verbrand te worden,

maar ik had de liefde niet, het baatte mij niets. 



De liefde is geduldig,

zij is vriendelijk,

de liefde is niet jaloers,

de liefde pronkt niet,

zij doet niet gewichtig,

zij handelt niet ongepast,

zij zoekt niet haar eigen belang,

zij wordt niet verbitterd,

zij denkt geen kwaad,

zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid,

maar verheugt zich over de waarheid,

zij bedekt alles,

zij gelooft alles,

zij hoopt alles,

zij verdraagt alles.

De liefde vergaat nooit. � � �

alleluJa toon 2  ps. ?

Zie wat is zo schoon en verkwikkend 

als broeders eendrachtig samenwonen? 

Want daar gebiedt de Heer zijn zegen,

leven tot in eeuwigheid.

evanGelie Mt § 34b Mt 10 : 1, 5-8

In die tijd riep Jezus zijn twaalf leerlingen bij Zich, en gaf hun

macht ... zie 1 Nov. H. Kosmas en Damiaan

� � �

Communievers: In eeuwige gedachtenis ... 

� Mineon Juli �
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De gedachtenis van de H. Joan, 

aartsbisschop van Shanghai en San Francisco

***

vesPers

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

heer iK roeP ... we laten 8 verzen over en zingen de volgende

stichieren, in toon 6 :

� 2 Juli �
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en in toon 3:



� Mineon Juli �

- 26 -



Eer ... toon 6  - “ob.”

Nu en ... theotokion (dogmatikon) - toon 6 - “ob.”

� vesPers 2 Juli �
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Intocht ; Vreugdevol  Licht ...; Prokimen van de dag, en de volgende lezin-

gen:

I lezinG uit de sPreuKen (uitgelezen verzen)

De gedachtenis van de Rechtvaardige is in heerlijkheid, 

de zegen des Heren is over zijn hoofd. 

Zalig de man die de Wijsheid gevonden heeft 

en die zijn ogen opent voor verstandig inzicht.

Want de Heer geeft wijsheid, 

uit Zijn mond komen kennis en verstand. 

Hij doet gerechtigheid en recht verstaan, 

en ook rechtschapenheid en elk goed werk. 

De Wijsheid komt in het hart, 

en de kennis die zij schenkt is lieflijk voor de ziel. 

Wat de Wijsheid opbrengt is beter dan zilver, 

wat zij doet winnen is meer waard dan goud. 

Zij is kostbaarder dan koraal, 

en gaat de hoogste verlangens te boven.  

Haar wegen zijn lieflijke wegen, 

al haar paden zijn in vrede. 

Een Boom des Levens is zij voor wie haar grijpen, 

wie haar vasthoudt ondervindt het ware geluk. 

De Heer heeft door Wijsheid de aarde gegrondvest, 

Zijn verstand brengt de oneindige Hemel tot stand. 

Door Zijn kennis is de afgrond geopend, 

en uit de wolken bevochtigt Hij de akkers met dauw. 

De Wijsheid is een lieflijke krans om het hoofd, 

een kostbare kroon voor het leven der mensen. 

Zij is het ochtendlicht op het pad der rechtvaardigen, 

dat steeds helderder straalt tot de volle dag. 

De mond van de Rechtvaardige is een bron van leven: 

op zijn lippen wordt wijsheid gevonden. 

� Mineon Juli �
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Uitgelezen zilver is de tong van de rechtvaardige, 

het woord dat hij spreekt is kostbaar als goud. 

Bij de ootmoedige is wijsheid te vinden, 

en rechtschapenheid bij de oprechte. 

Want naar de mate van zijn inzicht wordt de man geprezen.

���

II   lezinG uit de WiJsheid van saloMo

� vesPers 2 Juli �
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���

III   lezinG uit de WiJsheid van saloMo

� Mineon Juli �
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���

litie toon 2

� vesPers 2 Juli �
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aPostichen toon 5

� Mineon Juli �
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troPaar toon 5

indien vigilie met broodwijding: Moeder Gods en Maagd verheug u...;

anders het slottheotokion:

� vesPers 2 Juli �
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Metten

KathisMata na de eerste psalmlezing; t.8

na de tweede psalmlezing, toon 1:        

� Mineon Juli �
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Polyeleos - “dienaren des heren - alleluja”

en de uitgelezen verzen:  “zalig de man - alleluja.” 

n.b. dit is een ‘eigen eklogie’ van vdr. th ?

� Metten 2 Juli �
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Eer ... t.1 _ Laat ons allen de Vader aanbidden,  *  de Zoon verheerlij-

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

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

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

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

KathisMa-zanG na de polyeleos, toon 7

� Mineon Juli �
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Eer ...Nu en ...  theotokion - t. 7

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

ProKiMen toon 4

  
Alles wat adem heeft ... 

evanGelie

ofwel: Lk § 24a Lk 6, 17-23a  Te dien tijde bleef Jezus staan op een

vlakke plaats ... (vr in de 2e week van de Lk-cyclus; of 24 sept.)

ofwel: Mt § 11   Mt 5, 14-19  De Heer zei tot zijn leerlingen: Gij zijt

het licht der wereld ... ... (zie 1e zondag na 10 oktober)

na PsalM 50   

Eer  ... van de heilige aartsbisschop Joan

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

en het ideomelon, toon 6 ‘obichod’:

� Metten 2 Juli �
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de canons van de Moeder Gods en van de heilige Joan; 

katavasia: Mijn mond ...   n.b. de irmen zijn niet aangegeven

1e ode -  canon van de heiliGe Joan - toon 2 

� Mineon Juli �
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katavasia Mijn mond ...  

3e ode -  canon van de heiliGe Joan

Katavasia

� Metten 2 Juli �
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KathisMa van de H. Joan - t.2 :

4e ode -  canon van de heiliGe Joan

� Mineon Juli �
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Katavasia

5e ode -  canon van de heiliGe Joan

Katavasia

� Metten 2 Juli �
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6e ode -  canon van de heiliGe Joan

Katavasia

kleine Litanie

� Mineon Juli �
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KondaaK van de H. Joan, toon 8

iKos

synaxarion

� Metten 2 Juli �
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7e ode -  canon van de heiliGe Joan

Katavasia

� Mineon Juli �
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8e ode -  canon van de heiliGe Joan

Loven, zegenen en aanbidden wij ....     Katavasia

9e ode -  canon van de heiliGe Joan

� Metten 2 Juli �
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Katavasia

exaPostilarion

lofPsalMen toon 1

we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren:

� Mineon Juli �
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Grote doxoloGie en troPaar t.5 :

� Metten 2 Juli �
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in de GoddeliJKe liturGie

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

ProKiMen toon  4

aPostellezinG § 131 i Kor 4 : 9-16

Broeders, het wil mij voorkomen, dat God ons, apostelen, ...
-> zie alg. Meneon apostel

� � �

alleluJa toon  2 ps. 77

Geef acht, mijn volk op mijn wet; 
neig uw oor naar het woord van mijn mond.

Ik zal spreken in gelijkenissen, 
en wetenschap verkondigen over het begin der dingen. 

evanGelie Joh 10 : 9-16    (Jh § 36 )

De Heer zeide: Ik ben de deur... (zie 13 nov.)

coMMunievers

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.

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

� Mineon Juli �
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De gedachtenis van de H. martelaar Hyacinthus 

***

vesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren voor de H. martelaar Hyacinthus:

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

- 49 -

� 3 Juli �

t.8

t.8

t.8



of kruis-theotokion toon 8 :

Apostichen van de oktoïch; 
het mineon geeft geen eigen tropaar

Metten

KathisMata van de oktoïch

de canons van de oktoïch, van de heilige martelaar 

1e ode - canon van de h. hyacinthus - toon 8
irmos: Toen zij het water waren doorgegaan ...

� Mineon Juli �
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3e ode - canon van de h. hyacinthus

irmos toon 8:  Gij zijt de sterkte o Heer  ...

irmos:

KathisMa-zanG toon 3

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

� Metten 3 Juli �
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t.8



of kruis-theotokion, toon 3:

4e ode - canon van de h. hyacinthus

irmos toon 8:  Heer ik heb vernomen ...

5e ode - canon van de h. hyacinthus

irmos toon 8:  Laat ons waken vroeg in de morgen...

� Mineon Juli �
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6e ode - canon van de h. hyacinthus

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

irmos:

KondaaK toon 4

iKos is niet vertaald

synaxarion

� Metten 3 Juli �
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7e ode - canon van de h. hyacinthus

irmos toon 8:  De drie jongelingen uit Judea ...

8e ode - canon van de h. hyacinthus

irmos toon 8:  In zijn wode tegen de gerechten ...

Loven, zegenen en aanbidden wij ... irmos:

� Mineon Juli �
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9e ode - canon van de h. hyacinthus

irmos toon 8:  Gij die het huwelijk  ...

irmos:

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

� Metten 3 Juli �
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t.8
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� Mineon Juli �
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De gedachtenis van onze H. vader Andreas, bisschop van Kreta, 

de Jeruzalemiet [van het Sabbas-klooster en  dichter van de Grote Canon]  

***

vesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren voor de H. Andreas, toon 8 :

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

� 4 Juli �

- 57 -

t.8

t.8

t.8



of kruis-theotokion toon 8 :

Apostichen van de oktoïch

troPaar van de heilige Andreas:

Metten

KathisMata van de oktoïch

de canons van de oktoïch en van de heilige Andreas

1e ode - canon van de h. andreas - toon 5
irmos: Paard en berijder ...

� Mineon Juli �
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3e ode - canon van de h. andreas

irmos toon 5:  Eens hebt gij het gewicht der aarde ...

irmos- toon 5:

� Metten 4 Juli �

- 59 -



KathisMa-zanG toon 8

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

of kruis-theotokion, toon 8:

� Mineon Juli �
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4e ode - canon van de h. andreas

irmos toon 5:  Vooruitziend uw goddelijk sterven ...

5e ode - canon van de h. andreas

irmos toon 5:  Gij hult u  in licht...

� Metten 4 Juli �
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6e ode - canon van de h. andreas

irmos toon 5:  O, Meester Christus, stil toch...

irmos- toon 5:

KondaaK toon 2

synaxarion

� Mineon Juli �
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7e ode - canon van de h. andreas

irmos toon 5:  De hoogverheven Heer onzer vaderen ...

8e ode - canon van de h. andreas

irmos toon 5:  Tot U Die het heelal geschapen hebt...

Loven, zegenen en aanbidden wij ... irmos- toon 5:

� Metten 4 Juli �
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9e ode - canon van de h. andreas

irmos toon 5:  Verheug u, Jesaja  ...

irmos- toon 5:

en de rest van de dienst van de Metten

troPaar

� Mineon Juli �
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De gedachtenis van onze heilige en Goddragende vader Athanasius

van de Athos [off. 12 en off. 17/1=H. Antonius]  

en van onze heilige vader Lampadus de wonderdoener. [off.12]

***

zo de abdis wil: Zalig de man ... en lezingen, 

maar dan wordt de h. Lampadus weggelaten. 

[Hier is het officie opgenomen, zoals in het Grieks Mineon.]

vesPers

heer iK roeP ... 6 stichieren, 3[of:6] van de H. Athanasius :

� 5 Juli �

- 65 -
Athanasius

van de Athos



[en 3 van de H. Lampadus, toon : 8  ]

Eer ... van de H. Athanasius :

� Mineon Juli �
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Athanasius



Nu en ... dogmatikon - toon 6

Het griekse mineon heeft geen [intocht en] lezingen, maar wel litie-sti-
chieren:

� vesPers 5 Juli �
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litie

� Mineon Juli �
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aPostichen H. Athanasius
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Zalig de man die de Heer vreest,

die zijn geboden vurig liefheeft.

Eer ...  van de H. Athanasius:

Nu en ...  het theotokion van zon- en feestdagen - t.8:

troPaar van de heilige H. Athanasius, toon 3: 
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- 71 -



troPaar van de heilige H. Athanasius, toon 3: 

en het slot-theotokion van zon- en feestdagen - t.3:

Metten

KathisMata van de heilige H. Athanasius; na de eerste lezinG: 
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Eer .. Nu en .. theotokion:



na de tWeede lezinG:  

Psalm 50

de canons van [de oktoïch en ?] de heilige H. Athanasius en
van de H. Lampados:

1e ode -  canon van de heiliGe athanasius - toon 8 
irmos: The staff of Moses ...

� Metten 5 Juli �

Eer .. Nu en .. theotokion:
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canon van de heiliGe laMPadus - in dezelfde toon 8
irmos: Toen zij het water waren doorgegaan ...
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3e ode -  canon van de heiliGe athanasius

irmos t.8.: O Christ, Who in the beginning ... 

canon van de heiliGe laMPadus

irmos t.8.: Gij zijt de sterkte ... 
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irmos- toon 8:

KathisMa van de H. Athanasius - t.4 :

4e ode -  canon van de heiliGe athanasius

irmos t.8.: Thu art my strength, o Lord  ... 
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canon van de heiliGe laMPadus

irmos t.8.: Heer, ik heb vernomen ... 
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5e ode -  canon van de heiliGe athanasius

irmos t.8.: Wherefor hast Thou turned Thy face ... 

canon van de heiliGe laMPadus

irmos t.8.: Wanneer wij opstaan ... 
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6e ode -  canon van de heiliGe athanasius

irmos t.8.: Cleanse me, o Saviour ... 

canon van de heiliGe laMPadus

irmos t.8.: Voor de Heer stort ik mijn smeekgebed uit ... 
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irmos- toon 8:

kleine Litanie

KondaaK van de H. Athanasius, toon 8

iKos

� Mineon Juli �
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7e ode -canon van de heiliGe athanasius

irmos t.8.: Once in Babylon ... 

canon van de heiliGe laMPadus

irmos t.8.: De drie jongelingen uit Judea... 
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8e ode -  canon van de heiliGe athanasius

irmos t.8.: Madly did the Chaldean ... 
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canon van de heiliGe laMPadus

irmos t.8.: De uit God sprekende jongelingen ... 

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

9e ode -  canon van de heiliGe athanasius

irmos t.8.: Heaven was stricken ... 
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t.8 



canon van de heiliGe laMPadus

irmos t.8.: Heel de schepping werd ontsteld ... 
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irmos:

exaPostilarion van de heilige H. Athanasius, t.’3a’:

lofPsalMen vier stichieren voor de heilige H. Athanasius t.6

� Metten 5 Juli �
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2x

t.8



Grote doxoloGie en het troPaar toon 3:

� Mineon Juli �
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in de GoddeliJKe liturGie

tyPiKa en zaliGsPreKinGen - met uit de canon van de

H. Athanasius, de derde en zesde ode.

ProKiMen toon 7 ps.115

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

aPostellezinG hebr 13 : 17-21 (§ 335)

Broeders, weest uw leidslieden gehoorzaam...

alleluJa toon  6 ps. 131

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

Zijn zaad zal machtig zijn op aarde.

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

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

coMMunievers

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.

Alleluja (3x). 

� 5 Juli �
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De gedachtenis van onze heilge vader Sisoë de Grote.  [off.12]

***

vesPers

heer iK roeP ... [3 st. van de oktoïch en] 3 van de heilige Sisoë:

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

- 89 -

� 6 Juli �



of kruis-theotokion toon 8 :

aPostichen van de oktoïch

troPaar toon 1 :

� Mineon Juli �
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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, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 12

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

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

of kruis-theotokion - toon 4

� 6 Juli �
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na de 6e ode KondaaK van de H. Sisoë, toon 4:

Gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen van de oktoïch; 

troPaar toon 1 
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De gedachtenis van de heilige Thomas van de Maleonberg  [off.12]

en de heilige martelares Kyriaka.  [off.20]

***
In de handschriften is er ook een dienst voor de H. Akakius van de

Ladder, die ook op 26 november wordt herdacht.

***

vesPers

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

en 3 stichieren van de heilige Kyriaka, toon 4 :

- 93 -
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Eer ... van de heilige Kyriaka, toon 6
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Nu en ... theotokion toon 6 :

of kruis-theotokion toon 6 :

aPostichen van de oktoïch; Eer ... van de heilige Kyriaka, toon 5

� vesPers 7 Juli �
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Nu en ... theotokion toon 5 :

of kruis-theotokion toon 5 :

troPaar [het grieks mineon geeft alleen tropaar voor de martelares:] 
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Metten

KathisMata van de oktoïch

de canons van de oktoïch en twee van de heiligen.  

Deze canons ziijn niet vertaald, en hier niet opgenomen: 

zie  . off. 12 en 20 of het engels mineon.

na de 3e ode [evt. kondaak van de H. Thomas, t. 4; niet in mineon]

KathisMa van de heilige Thomas, toon 4

Eer ... van de heilige Kyriaka, toon 8:

� 7 Juli �
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Nu en ...  theotokion - toon 8

of kruis-theotokion - toon 8

na de 6e ode KondaaK van de H. Martelares Kyriaka, toon 2

en de rest van de dienst van de Metten als gewoonlijk.
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De gedachtenis van de heilige grootmartelaar Prokopius.  [off.14]

*** 
als de abdis wil kan daarnaast ook gevierd worden :

de H. Prokopius van Ustjug, dwaas om Christus’ wil [off.27]

***

vesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren van de h. martelaar Prokopius* :

en evt. 3 stichieren van de h. dwaas Prokopius, toon 8:

* volgens het grieks mineon: 6  stichieren voor de groot-martelaar

- 99 -
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Eer ... voor de h. grootmartelaar Prokopius

Nu en ... theotokion toon 6 :

of kruis-theotokion toon 6 :
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aPostichen *   voor de dwaas Prokopius

� vesPers 8 Juli �
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* volgens het grieks mineon: apostichen voor de groot-martelaar



Nu en ...  theotokion - toon 4

of kruis-theotokion - toon 4

troParen voor de h. grootmartelaar Prokopius, toon 4:

en voor de dwaas Prokopius, toon 1:
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Metten

KathisMata van de oktoïch

de canons *    van de oktoïch; van de heilige grootmartelaar en
van de dwaas.  Deze canons zijn niet vertaald, en hier niet opgenomen:
zie  evt. off. 14 en 27 of engels mineon.

[evt. na de 3e ode KondaaK van de H. dwaas Prokopius]

KathisMa van de heilige grootmartelaar Prokopius, toon 5

� 8 Juli �
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* gr. mineon: 2 van de oktoïch en 1 van de heilige grootmartelaar.

Eer ... dwaas Prokopius, t.5



Nu en ...  theotokion - toon 5

of kruis-theotokion - toon 5

na de 6e ode KondaaK van de  H. martelaar Prokopius, t.2

exaPostilarion van de heilige H. martelaar Prokopius, t.’3a’:
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Eer ... voor de dwaas Prokopius

Nu en ...  theotokion 

lofPsalMen* 4 stichieren voor de heilige dwaas Prokopius t.4

� Metten 8 Juli �
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* in grieks mineon voor de martelaar

2x



Eer ... voor de dwaas Prokopius, toon 8

Nu en ...  theotokion, toon 8:

als de abdis wil: grote doxologie, anders gelezen doxologie en aposti-

chen van de oktoïch.

in de GoddeliJKe liturGie

tyPiKa en zaliGsPreKinGen - met uit de canon van de

H. Prokopius, de derde en zesde ode.

Als de grote doxologie gezongen wordt, dan ook eigen lezingen voor de

martelaar c.q. de dwaas.
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De gedachtenis van de heilige hiëromartelaar Pankratius.  [off.16]

***

vesPers

heer iK roeP ... [3 st. van de oktoïch en] 3 van de h. Pankratius:

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

of kruis-theotokion toon 1 :

- 107 -
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aPostichen van de oktoïch

troPaar toon 4 :

Metten

KathisMata van de oktoïch

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

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

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

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

of kruis-theotokion - toon 3

het GrieKs Mineon heeft Geen KondaaK

uit het Heiligenjaar; van de H. Pankratius, toon 4:

Gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen van de oktoïch,

de rest van dienst zoals gebruikelijk en de wegzending. 

-------------------------------------- + + + ---------------------------------------

� Metten 9 Juli �
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De gedachtenis van de heilige vijfenveertig martelaren van Nikopolis.

[off.15]

***

vesPers

heer iK roeP ... [3 st. van de oktoïch en] 3 van de h. martelaren:

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

� 10 Juli �
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of kruis-theotokion toon 4 :

aPostichen van de oktoïch

het GrieKs Mineon heeft Geen troPaar

Metten

KathisMata van de oktoïch

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

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

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

of kruis-theotokion - toon 4

het GrieKs Mineon heeft Geen KondaaK

uit het slavisch: 

Gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen van de oktoïch,

de rest van dienst zoals gebruikelijk en de wegzending. 

� 10 Juli �
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De gedachtenis van de heilige grootmartelares Eufimia.

Daarnaast vieren we ook het zomerfeest van de H. Benedictus.

***

vesPers

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

heer iK roeP...   we zingen 6 stichieren; 3 voor de H. Eufimia, t.8:

en drie stichieren voor de H. Benedictus, toon 2:

- 115 -
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Eer ...   voor de H. Eufimia, t.6
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Nu en ...  dogmatikon t.6 ‘ob’

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

lezinG uit de Profetie van JesaJa (43: 9-14)

� vesPers 11 Juli �
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lezinG uit de WiJsheid van saloMo (3:1-9)

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, 

en geen kwaad zal hen deren.

Zij schenen in de ogen der dwazen te sterven, 

hun vertrek werd voor een ongeluk gehouden;

Hun heengaan van ons scheen het uiterste ongeluk te zijn: 

maar zij zijn in vrede. 

Want ofschoon zij getuchtigd werden ten aanschouwen van de mensen, 

toch bleef hun hoop gevestigd op de onsterflijkheid. 

En al zijn zij tot zekere hoogte gekastijd,

groot zal hun beloning zijn. 

Want God heeft hen beproefd 

en hen Zichzelf waardig bevonden. 

Hij heeft hen beproefd als goud in de smeltoven, 

en hen als een brandoffer aanvaard.

Lichtstralend zal de tijd van hun bezoeking worden, 

zoals vonken rondschieten in het brandende stoppelveld. 

Zij zullen natiën oordelen en heersen over volkeren, 

want hun Heer zal heersen in eeuwigheid. 

Die op Hem vertrouwd hebben, zullen de waarheid begrijpen; 

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

Want genade en barmhartigheid schenkt Hij Zijn heiligen, 

en Hij bezoekt Zijn uitverkorenen.

+ + ++ + +
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lezinG uit de WiJsheid van saloMo (5,15-6,3)

De rechtvaardigen leven in alle eeuwigheid; 

hun loon is om bij de Heer te zijn, en de Allerhoogste draagt zorg voor hen. 

Daarom zullen zij een roemvol koningschap ontvangen 

en een schone kroon uit de hand van de Heer. 

Want Zijn rechterhand zal hen bedekken 

en met Zijn arm zal Hij hen beschermen. 

Zijn jaloerse liefde zal hem tot een volledige wapenrusting strekken, 

en Hij zal Zijn schepsel gebruiken als wapen om Zich op Zijn vijand te wreken. 

Hij bekleedt Zich met gerechtigheid als een harnas, een waarachtig oordeel

is Zijn helm, 

en heiligheid is Zijn onoverwinnelijk schild.

Maar Zijn gerechte toorn zal Hij aanscherpen tot een zwaard, 

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

De wapenslagen van Zijn donder gaan van Hem uit, 

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

De hagelstenen Zijner wraak zijn het werptuig dat steden verwoest, 

het water der zee zal ze woedend overstromen en brede watervloeden zullen

hen verzwelgen. 

Winden zullen tegen hen in opstand komen 

en zich als een orkaan op hen storten; 

Want onrecht heeft de aarde ledig gemaakt, 

en slechte daden hebben de tronen der machtigen omvergeworpen.

Hoort daarom, gij koningen, en verstaat: 

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

Leent het oor, gij die het volk bestuurt, 

en die u beroemt op de menigte der natiën. 

Want de macht is u geschonken door de Heer, 

en de heerschappij door de Allerhoogste.

+ + ++ + +
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litie stichieren zijn niet vertaald, (ook niet in het engels mineon).

aPostichen (volgens het grieks mineon voor de H. Eufimia, zijn

niet vertaald; als alternatief:)   voor de H. Benedictus:  t.8: 

Eer... voor de H. Eufimia, toon 6:

� Mineon Juli �
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Nu en ... theotokion t.6

troParen voor de H. Eufimia, toon 4:

Eer... voor de H. Benedictus:  t.1: 

� vesPers 11 Juli �
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Nu en ... slottheotokion  toon 1

Metten

KathisMa-zanGen na de eerste psalmlezing:

voor de H. Eufimia, toon 1:

� Mineon Juli �

- 122 -



Eer... voor de H. Benedictus, toon 6:

Nu en ... theotokion, toon 6

na de tweede psalmlezing:  voor de H. Eufimia, toon 5:

Eer... voor de H. Benedictus, in dezelfde toon 5:
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Nu en ... theotokion, toon 5

Polyeleos - “dienaren des heren - alleluja”

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

gecontroleerd met de griekse eklogi

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

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

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

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

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

Want zie, Uw vijanden zijn luidruchtig;
zij die U haten heffen het hoofd. Allelu - - - ja (82,3)

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

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

De lijken van Uw dienaren 
gaven zij als voer aan de vogelen des hemels. Allelu - - - ja(78,2a)

De lichamen van Uw gewijden
voederden zij aan de wilde dieren der aarde. Allelu - - - ja  (78,2b)

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

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

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

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

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

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

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

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

En aan de pijn van mijn wonden
hebben zij nog toegevoegd. Allelu - - - ja (68,27)

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

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

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

Verblijdt u in de Heer en juicht, rechtvaardigen. Allelu        (31,11a)
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God is met een rechtvaardig geslacht, (13, 5a)

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

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

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

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

Talrijk zijn de beproevingen der rechtvaardigen,
maar de Heer bevrijdt hen uit alle kwelling. Allelu - - - ja (33,20)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geprezen worden alle oprechten van hart.Allelu - - - ja          (63,11b)
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Eer ... t.1 _ Laat ons allen de Vader aanbidden,  *  de Zoon verheerlij-

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

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

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

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

en kleine litanie

KathisMa-zanG na de polyeleos;  voor de H. Eufimia, toon 4:

Eer... Nu en ... theotokion

anabathMi de eerste antifoon van toon 4: Van mijn jeugd ...
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ProKiMen t. 4    ps 39,1 en 91,13

_   Wachtend verbeid ik de Heer;  *  Hij heeft zich tot mij geneigd. _

De rechtvaardigezal bloeien als een palmboom

Alles wat adem heeft ... 

evanGelie Mt  §   104       Mt  25 : 1-13

De Heer zeide deze gelijkenis: Dan zal het koninkrijk der hemelen

gelijk zijn aan tien maagden ...

na PsalM 50 

Eer  ... van de Heilige Eufimia

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

en het ideomelon

t. 6 - ‘obichod ‘ _ 
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canon Canons van de Alheilige Moeder Gods, van de H. Eufimia
en van de H. Benedictus ,   Katavasia: Mijn mond ...

1e ode -  canon van de heiliGe eufiMia - toon 8* 
irmos: Farao en zijn wagens ...

canon van de heiliGe benedictus - in toon 2
irmos: Komt volkeren ...

Katavasia: Mijn mond ...

� Metten 11 Juli �

* het grieks mineon heeft een andere canon voor de H. Eufimia, in

toon 4-Mijn mond. De hier opgenomen canon in toon 8 komt uit

een ander handschrift. 
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3e ode -  canon van de heiliGe eufiMia

irmos t.8.: In uw wijsheid... 

canon van de heiliGe benedictus

irmos t.2.: Bevestig ons, Heer, in U  ... 

Katavasia: Moeder Gods, levende ...

� Mineon Juli �

- 130 -



KondaaK van de H. Benedictus - t.8

iKos

KathisMa van de H. Eufimia - t.8 :

Eer... van de H. Benedictus - t.1 :
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Nu en ... theotokion - toon 1

4e ode -  canon van de heiliGe eufiMia

irmos t.8.: Gij zijt mijn sterkte ... 

� Mineon Juli �
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canon van de heiliGe benedictus

irmos t.2.: U bezing ik, Heer,  ... 

Katavasia: Hij Die in heerlijkheid zetelt ...

5e ode -  canon van de heiliGe eufiMia

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

� Metten 11 Juli �
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canon van de heiliGe benedictus

irmos t.2.: Bron van licht ... 

Katavasia: Het heelal stond vol verwondering ...

6e ode -  canon van de heiliGe eufiMia

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

� Mineon Juli �
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canon van de heiliGe benedictus
irmos t.2.: Geheel en al omringd ... 

Katavasia: Wij die dit goddelijk ... en  kleine Litanie

KondaaK van de H. Eufimia, toon 2

iKos

� Metten 11 Juli �

- 135 -



synaxarion

7e ode - canon van de heiliGe eufiMia

irmos t.8.: Toen God nederdaalde  ... 

� Mineon Juli �

- 136 -



canon van de heiliGe benedictus

irmos t.2.: De drie jongelingen werden ... 

Katavasia: De van God vervulden ...

8e ode -  canon van de heiliGe eufiMia

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

� Metten 11 Juli �
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canon van de heiliGe benedictus

irmos t.2.: God, Die is neergedaald  ... 

Loven, zegenen en aanbidden....     Katavasia: De vrome jongelingen...

9e ode -  canon van de heiliGe eufiMia

irmos t.8.: De hemel geraakte buiten zichzelve ... 
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canon van de heiliGe benedictus

irmos t.2.: God, het Woord van God ... 

Katavasia: Alle aardgeborenen ...

� Metten 11 Juli �
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exaPostilarion van de H. Eufimia - t.’3a’ :

Eer... van de H. Benedictus - t.’3a’ :

Nu en ... theotokion

lofPsalMen we zingen 6 stichieren: 3 voor de H. Eufimia t.1:

� Mineon Juli �
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en 3 voor de H. Benedictus - t. 6 :
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Eer...  voor de H. Eufimia - t.8

Nu en ... theotokion - toon 8

Grote doxoloGie en het troPaar voor de H. Eufimia, t.4 :

� Mineon Juli �
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in de GoddeliJKe liturGie

tyPiKa, zaliGsPreKinGen

ProKiMen toon 3 ps 67

_ Onze God is een verlossende God:  *  

door   de   Heer    ontko  -   -  -  -  men wij   aan de dood.    _ 

Mogen de rechtvaardigen zich verheugen, 

en juichen voor Gods aangezicht.   

aPostel § 181 ii Kor 6 : 1-10 

Lezing uit de tweede brief van Paulus aan de Corinthiërs,

roeders, als Gods medewerkers sporen wij u dan ook aan: zorg dat

gij de genade van God niet tevergeefs hebt ontvangen. Want Hij

zegt: 

‘In de tijd van het welbehagen heb Ik U verhoord, 

en op de dag van het heil heb Ik U geholpen.’ 

Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het

heil! Om het dienstwerk niet te schaden, geven wij niemand ook maar

enige aanstoot. Maar in alles bewijzen wij onszelf als dienaars van God,

in veel volharding: in verdrukkingen, in nood, in benauwdheden, onder

lijfstraffen, in gevangenschap, onder volkswoede, onder zware inspan-

ningen, in doorwaakte nachten, in vasten, in reinheid, in kennis, in

geduld, in vriendelijkheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde, in

het woord van de waarheid, in de kracht van God, door de wapens van

de gerechtigheid aan de rechter- en aan de linkerzijde; door eer en oneer,

� Metten 11 Juli �
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door kwaad gerucht en goed gerucht; als misleiders en toch waarachti-

gen; als onbekenden en toch bekend; als stervenden, en zie, wij leven; als

bestraft en toch niet gedood; als bedroefden, maar toch steeds blij; als

armen, maar die toch velen rijk maken; als mensen die niets hebben en

toch alles bezitten.

���

� � �

alleluJa toon 4 ps. 39

Wachtend verbeid ik de Heer:

Hij heeft acht op mij geslagen en mijn smeking verhoord.

Op een rots heeft Hij mijn voeten geplaatst,

op een rechte baan mijn schreden gericht.

evanGelie lk § 33 lk 7 : 36-50

Te dien tijde nodigde een van de Farizeeën Jezus  bij zich ter maaltijd...

zie maandag in de vierde week van de Lk-cyclus

coMMunie-vers

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn,

hij vreest niet als hij slechte tijding hoort. 

� Mineon Juli �
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[volgens het grieks mineon: H. Proklus en Hilarius]

Hier is opgenomen de gedachtenis van de H. Michaël Maleïnus (off.12)

deze dienst bestaat wel in andere handschriften

en van de H. Olga, apostelgelijke (verplaatst van 11/7)

***

vesPers

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

en 3 stichieren van de heilige Olga, toon 4 :

To the special melody “As one valiant among the martyrs”:

- 145 -
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� Mineon Juli �
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Eer ... Nu en ... theotokion toon 4 :

of kruis-theotokion toon 4 :

aPostichen van de oktoïch

� vesPers 12 Juli �
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troParen voor de H. Michaël:

en voor de H. Olga, toon 1

Metten

KathisMata van de oktoïch

de canons van de oktoïch en twee van de heiligen.  Deze
canons ziijn niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie het engels mine-
on: eigen canons voor beide heiligen.

na de 3e ode evt. kondaak van de H. Olga, toon 4:

� Mineon Juli �
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KathisMa van de heilige Michaël, toon 4

Eer ... van de heilige Olga, toon 3:

Nu en ...  theotokion - toon 3

of kruis-theotokion - toon 3

� Metten 12 Juli �
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na de 6e ode KondaaK van de H. Michaël, toon 2

en de rest van de dienst van de Metten als gewoonlijk.
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[volgens het gr. mineon: H. Aartsengel Gabriël en de monnik Stefanus]

Hier is opgenomen de gedachtenis van de ikoon Axion Estin (vlgs. de

slav. trad.) en de gedachtenis van deH. Aartsengel Gabriël. 

***

vesPers
heer iK roeP ... 3 stichieren van de heilige ikoon Axion Estin,

toon 1    To the special melody “o wondrous miracle”:

en 3 stichieren van de H. Aartsengel Gabriël, t.1:

� 13 Juli �
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Eer ... van de H. Aartsengel Gabriël, t.4:

Nu en ... theotokion - voor de ikoon -  toon 4 :
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aPostichen voor de aartsengel Gabriël, toon 1(off.4-ev)

Gij maakt uw engelen tot winden,

uw dienaren tot vlammend vuur.

Looft Hem, al Zijn engelen,

looft Hem, al Zijn krachten.

Eer ...   Nu en ... theotokion - voor de ikoon -  toon 3 :

� vesPers 13 Juli �
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troParen voor de H. Gabriël, toon 4:

Eer ... Nu en ... voor de ikoon van de Moeder Gods -

t.4 _ Gelovigen, haasten wij ons met vrijmoedigheid  *  tot de Moeder

Gods, onze barmhartige Koningin,  *  en laat ons met rouwmoedigheid

tot haar roe - pen:  *  behoed uw Kerk;   bewaar uw volk in voorspoed;

*  bevrijd ons land uit iedere moeilijke omstandigheid;  *  schenk vrede

aan de wereld   **  en redding aan onze zie - len. _

� Mineon Juli �
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Metten

KathisMata van de oktoïch

de canons van de Moeder Gods t.4 en de aartsengel Gabriël t.4.  

1e ode -  canon van de alheiliGe Moeder Gods - toon 4 

canon van de heiliGe aartsenGel Gabriël
in dezelfde toon 4, zelfde irMos

� 13 Juli �
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3e ode -  canon van de alheiliGe Moeder Gods

canon van de heiliGe aartsenGel Gabriël

zelfde irmos

� Mineon Juli �
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Irmos: Moeder Gods, levende ...

KondaaK van de H. aartsengel Gabriël- t.2

KathisMa aartsengel Gabriël- t.1

Eer... Nu en ... theotokion  - toon 4  -  spec. mel. Joseph marvelled ...

� Metten 13 Juli �
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4e ode -  canon van de alheiliGe Moeder Gods

� Mineon Juli �
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canon van de heiliGe aartsenGel Gabriël

zelfde irmos

5e ode -  canon van de alheiliGe Moeder Gods

� Metten 13 Juli �
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canon van de heiliGe aartsenGel Gabriël

zelfde irmos

6e ode -  canon van de alheiliGe Moeder Gods
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canon van de heiliGe aartsenGel Gabriël

zelfde irmos

Irmos: Wij die dit goddelijk ... en  kleine Litanie

� Metten 13 Juli �
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KondaaK van de ikoon - toon 4

iKos

synaxarion

� Mineon Juli �
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7e ode - canon van de alheiliGe Moeder Gods

canon van de heiliGe aartsenGel Gabriël

zelfde irmos

� Metten 13 Juli �
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8e ode -  canon van de alheiliGe Moeder Gods

� Mineon Juli �
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canon van de heiliGe aartsenGel Gabriël

zelfde irmos

Loven, zegenen en aanbidden....    Irmos: De vrome jongelingen...

9e ode -  canon van de alheiliGe Moeder Gods

� Metten 13 Juli �
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canon van de heiliGe aartsenGel Gabriël

zelfde irmos
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Irmos: Alle aardgeborenen ...

exaPostilaria aartsengel (niet vertaald; bijv.:)

Eer... Nu en ... theotokion 

zoals de abdis wil: gelezen lofps ./ kl.doxologie / apost. uit okoïch. of:

lofPsalMen we laten vier verzen over en zingen de volgende

stichieren voor de Moeder Gods - toon 1 - spec. mel. Joy of the ranks

of heaven ... (voor aartsengel zijn lofps. niet vertaald en opgenomen)

� Metten 13 Juli �
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Eer... voor de aartsengel Gabriël, toon 4

Nu en ... voor de ikoon - Moeder Gods, toon 4

Grote doxoloGie

� Mineon Juli �
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troPaar voor de aartsengel: - t.4

in de GoddeliJKe liturGie

tyPiKa -  verzen uit de 3e en 6e ode van de canon

ProKiMen - toon 4 ps. 103

Zegen, mijn ziel, de Heer, Heer mijn God. Gij zijt zeer verheven. 

aPostel § 305 hebr 2 : 2-10    zie  6   september

Broeders, als het woord dat door engelen gesproken werd ... 

alleluJa - toon 5 ps. 148

Looft Hem al zijn engelen,  looft Hem al zijn krachten. 

Want Hij sprak, en zij werden werden gemaakt, 

Hij gaf een bevel, en zij werden geschapen.

evanGelie lk § 51a      lk 10 : 16-21

De Heer zeide tot zijn leerlingen: Wie naar u hoort ... zie  6   september

coMMunie-vers
ps. 103

Gij maakt  uw engelen  tot winden,

uw dienaren tot vlammend vuur. Alleluja.

� 13 Juli �
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Het grieks mineon geeft op deze dag ook nog een aparte dienst voor de

heilige martelaar Golindouch; deze is hier niet opgenomen.

� Mineon Juli �
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De gedachtenis van de 630 heilige vaders 

van het vierde oekumenische Concilie in 451  te Chalcedon.

[n.b. in de slavische traditie viert men op deze dag de 1e-6e Concilies]

***

Grote vesPers
Ps 103 en de vredeslitanie.

Zalig de man ... de eerste antifoon (= eerste stase).

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

en 4 voor de h. vaders, toon 6:
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Eer ... voor de H. vaders, toon 6:

Nu en ... dogmatikon van de toon van de week

� Mineon Juli �
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intocht ; Vreugdevol  Licht ...; ProKiMen van de dag;

en de volgende lezinGen:

I lezinG uit Genesis (14, 14-20)

���

II   lezinG uit deuteronoMiuM ( 1 : 8-11, 15-17)

� vesPers zondaG van de vaders 13-19 Juli �
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III  lezinG uit deuteronoMiuM (10 : 14-21) 

���

aPostichen van de opstanding

Eer ...  voor de heilige vaders, toon 3:

� Mineon Juli �
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Nu  en ...  theotokion  - toon 3

troParen van de zondag van de toon, 

Eer ... voor de heilige vaders, toon 8:

Nu en ...  het slottheotokion, toon 8

en de wegzending.

� vesPers zondaG van de vaders 13-19 Juli �
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Metten

KathisMa van de oktoich en de rest zoals op zondag   

canons van de opstanding(4) en de Moeder Gods(2) van de

oktoïch;  en twee van de h. vaders(8); katavasia: Mijn mond...

[het grieks mineon heeft twee canons voor de h. vaders; de eerste in

toon 1- deze is voor zover bekend nog niet ergens vertaald; ook niet in

het engels mineon; hier is daarom alleen de tweede canon, in toon 8

opgenomen.]

1e ode

[tWeede] canon h. vaders - toon 8
Irmos t.8: Farao en zijn wagens  ...

katavasia: Mijn mond...

� Mineon Juli �
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3e ode

canon h. vaders

Irmos t.8: In Uw wijsheid ...

katavasia: Moeder Gods, levende... en kleine litanie

[KondaaK en iKos van de opstanding ]

KathisMa-zanG voor de H. vaders, toon 4

theotokion, toon 4

� Metten zondaG van de vaders 13-19 Juli �
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4e ode

canon h. vaders

Irmos t.8: Gij zijt mijn sterkte ...

katavasia: Hij, die in heerlijkheid...

5e ode

canon h. vaders

Irmos t.8: Waarom hebt Gj mij verstoten ...
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katavasia: Het heelal ...

6e ode

canon h. vaders

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

katavasia: Wij die dit goddelijk ...

KondaaK van de vaders toon 8

iKos

� Metten zondaG van de vaders 13-19 Juli �
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synaxarion van de datum en:

verzen zijn niet vertaald

7e ode

canon h. vaders

Irmos t.8: Toen God nederdaalde ...

katavasia: De van God vervulden ...
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8e ode
canon h. vaders

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

Loven, zegenen ... ; katavasia: De vrome jongelingen ... ; magnificat.

9e ode
canon h. vaders

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

katavasia: Alle aardgeborenen...
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exaPostilaria van het opstandingsevangelie

Eer ... van de h. vaders 

Nu en ...  theotokion (niet vertaald, bijv.:)

lofPsalMen we laten 6 verzen over en zingen 4 stichieren 

van de opstanding en dan de volgende stichieren, voor de vaders:
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Eer ... voor de H. vaders

Nu en ...   Hooggezegend ... Grote doxoloGie en wegzending

� Metten zondaG van de vaders 13-19 Juli �
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in de GoddeliJKe liturGie

Typika, Zaligsprekingen: uit de kanon van de H. vaders: uit de 6e ode.

ProKiMen toon 4 hymne van de drie Jongelingen

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

al Uw werken zijn waarheid. 

aPostellezinG § 302b         Titus 3, 8-15

Mijn kind Titus, betrouwbaar is dit woord,  ...

alleluJa ??? toon 1 ps 49

De God der goden, de Heer heeft gesproken, 

en Hij heeft de aarde geroepen van zonsopgang tot zonsondergang.

Brengt Zijn gewijden voor Hem bijeen, 

die over offers een Verbond met Hem sloten. 

evanGelie Mt § 11 Mt 5 : 14-19

De Heer zeide tot zijn leerlingen: Gij zijt het licht der wereld....

coMMunievers

Looft de Heer uit de hemelen, looft Hem in den hoge.  Alleluja (3x)

� Mineon Juli �
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[Volgens het gr mineon: gedachtenis van de H. apostel Akylas uit de 70]

Wij vieren de gedachtenis van de H. Nikodimus van de H. Berg.

Hier is opgenomen een volledig-feestelijke dienst (vigilie) -

dit kan -zo de abdis wil- vereenvoudigd worden.

***

vesPers

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

heer iK roeP ... we zingen de volgende 6 stichieren (evt. 2x)

e/o in het engels, de volgende 3 stichieren, in toon 4 
special mel.: “as one valiant among martyrs ...” - 185 -
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Eer ... toon 6

� Mineon Juli �
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Nu en ... theotokion (dogmatikon) - toon 6 - “ob.”

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

lezingen:

I lezinG uit de WiJsheid van saloMo (3,1-9)

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, 

en geen kwaad zal hen deren. 

Zij schenen in de ogen der dwazen te sterven, 

hun vertrek werd voor een ongeluk gehouden;

Hun heengaan van ons scheen het uiterste ongeluk te zijn: 

maar zij zijn in vrede. 

Want ofschoon zij getuchtigd werden ten aanschouwen van de mensen, 

toch bleef hun hoop gevestigd op de onsterflijkheid. 

En al zijn zij tot zekere hoogte gekastijd,

groot zal hun beloning zijn. 

Want God heeft hen beproefd 

en hen Zichzelf waardig bevonden. 

Hij heeft hen beproefd als goud in de smeltoven, 

en hen als een brandoffer aanvaard.

Lichtstralend zal de tijd van hun bezoeking worden, 

zoals vonken rondschieten in het brandende stoppelveld. 

� vesPers 14 Juli �
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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.

���

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 WiJsheid van saloMo (4, 7-15)  

Ook al sterft de rechtvaardige jong, 

toch is hij in rust.

Want niet die ouderdom is eerwaardig welke vele dagen heeft 

of een groot aantal jaren telt;

maar wijsheid geldt als grijze haren bij mensen, 

en een onbevlekt leven wordt als hoge ouderdom gerekend.

Hij heeft aan God behaagd, 

en Deze beminde hem; 

en daar hij onder zondaars leefde, 

heeft God hem weggenomen. 

Ja, hij is vroegtijdig opgenomen, 

opdat zijn geest niet zou worden aangetast door het kwaad, 

noch zijn ziel te lijden zou hebben van bedrog. 

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

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

In korte tijd is hij volmaakt geworden 

en zo heeft hij vele jaren vervuld.

Want zijn ziel behaagde aan God 

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

De mensen hebben dit wel gezien, maar niet begrepen, noch ter

harte genomen dat Gods genade en barmhartigheid bij Zijn heiligen

verblijven, en dat Hij waakt over Zijn uitverkorenen. 

���
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litie
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Glory... same tone 4

Both now ... theotokion 
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aPosticha either in english: tone 5 - spec. mel. ‘Rejoyce ...’

Glory ... tone 8:
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Both now ... tone 8:

aPostichen ofwel in het nederlands: toon 1

Mijn mond zal wijsheid spreken,

en de overweging mijns harten verstand.

Zalig de man die de Heer vreest,

die Zijn geboden vurig liefheeft.
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Eer ...  toon 8

Nu en ...  theotokion

troPaar toon 3
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indien vigilie met broodwijding: Moeder Gods en Maagd verheug u...;

anders het slottheotokion:

Metten

KathisMata na de eerste psalmlezing; t.4

theotokion     toon 4:

� 14 Juli �
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na de tweede psalmlezing, toon 5:

theotokion     toon 5:

Polyeleos - “dienaren des heren - alleluja” 

en de uitgelezen verzen: “ mijn smeking - alleluja”

Wachtend verbeid ik de Heer: (39, 2)

Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn smeking verhoord  

Hij heeft mijn voeten op de rots geplaatst, 
en mijn schreden gericht. (39,3b)

Zie, ik ben ver weggevlucht, 
om te gaan wonen in de woestijn. (54,8)

Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn; 
ik ben geworden als een nachtuil op het erf. (101,7)

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

Mijn tranen strekken mij tot brood       (41,3)

bij dag en bij nacht.
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Mijn knieën zijn verzwakt door het vasten; 
mijn vlees is vervallen door onthouding van olie. (108,24)

Want ik eet as als brood;
en meng mijn drank met tranen. (101,10)

Ik ben afgetobt door zuchten, elke nacht schrei ik mijn bed nat.
Ik besproei mijn rustplaats met tranen; (6,7)

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

door het geluid van mijn klagen,
kleeft mijn gebeente aan mijn vlees. (101, 6)

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

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

Mijn ziel dorst naar U, zoals ook vaak mijn vlees naar U smacht. in
een verlaten, dor en waterloos land. (62, 2b)

Want een menigte honden heeft mij omringd;
een bende boosdoeners houdt mij omsingeld. (21,17)

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

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

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

Hij heeft zijn boog gespannen in bitterheid (63.4b)

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

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

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

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

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

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

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

Ik zou God verwachten, 
Die mij redt van kleinmoedigheid en uit de storm:                   (54, 9)
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Ik heb de Heer gedurig voor ogen, 
want Hij staat aan mijn rechterhand opdat ik niet wankel.        (15,8)

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

Zij omzwermden mij als bijen op een raat,
als vuur dat in dorre doornen ontbrandt; 
maar in de Naam des Heren heb ik hen afgeweerd.  (117,12)

Gezegend is de Heer, die ons niet heeft overgeleverd 
als prooi voor hun tanden. ( 123,7)

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

Mogen U belijden, Heer, al Uw werken
En Uw Gewijden zullen U zegenen. (144,10

Gaat weg van mij, 
gij allen die boosheid bedrijft; (6,9a)

Weet dan,  dat de Heer wonderen heeft gedaan 
aan Zijn gewijde. (4,4a)

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

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

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

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

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

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

Dat de gewijden zich beroemen in heerlijkheid, 
zij zullen zich verheugen op hun rustbed.  (149,5)

Kostbaar in de ogen des Heren 
is de dood van Zijn gewijden.  (115,6)

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

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

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

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

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

KathisMa-zanG na de polyeleos, toon 1

theotokion   -   toon 1

anabathMi de eerste antifoon van toon 4: Van mijn jeugd ...
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ProKiMen toon 4 ps.115

  
Alles wat adem heeft ... 

evanGelie Mt § 43         Mt 11, 27-30  

De Heer zei tot zijn leerlingen: Alle dingen zijn Mij door mijn Vader ...

(zie do in de 4e week van de Mt-cyclus) 

na PsalM 50   

Eer  ... van de heilige Nikodimus

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

en het ideomelon, toon 6 ‘obichod’:

de canons van de Moeder Gods en twee van de heilige

Nikodimus; katavasia: Mijn mond ...  

n.b. de canons zijn niet vertaald en hier niet opgenomen, zie engels

mineon . N.B. het officie staat bij 1 juli !!
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na de derde ode KathisMa van de H. Nikodimus - t.4 :

theotokion

exaPostilarion
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lauds either in english: 4 stichira tone 1 spec. mel. “Joy of the ranks

of heaven ...”
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lofPsalMen ofwel in het nederlands toon 6

we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren:
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lofPsalMen ofwel in het nederlands toon 6

we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren:

Eer  ... van de heilige Nikodimus, toon 2
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Nu en ... theotokion  toon 2

Grote doxoloGie en troPaar:
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in de GoddeliJKe liturGie

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

ProKiMen toon  7 ps 115

aPostellezinG § 335 hebr. 13, 17-21

roeders, gehoorzaam uw leiders en wees hun onderdanig, want zij

waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen,

opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat

heeft immers voor u geen nut. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij

een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wande-

len. En ik roep u er te meer toe op dit te doen, opdat ik des te eerder aan

u zal worden teruggegeven. De God nu van de vrede, Die de grote

Herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft

teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u

toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in

Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid

tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.       ���

� � �

alleluJa toon 6                    ps. 131

Zalig de man die deHeer vreest; die in zijn geboden behagen schept.

Zijn zaad zal machtig zijn op aarde.

evanGelie lk 6, 17-23     (lk § 24a)

Te dien tijde bleef Jezus staan op een vlakke plaats ...
(zie vr in de 2e week van de Lk-cyclus )

coMMunievers

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.

hij zal geen slechte tijding vrezen.  Alleluja (3x).
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Gedachtenis van de heilige martelaren Kyrikos en zijn moeder Julitta

***

Vespers

Heer ik roep ... we zingen 3 stichieren voor de martelaren:

Eer ... voor de martelaren:

Nu en ... theotokion, toon 4:
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of kruis-theotokion, toon 4:

AposticHen uit de oktoïch; Eer ... van de martelaren, toon 6:

Nu en ... theotokion, toon 6:

of kruis-theotokion, toon 6:
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tropAAr van de heilige martelaren (eigen; niet vertaald):

en het slot -(kruis)theotokion van de dag.

Metten

De cAnons twee van de oktoïch, en van de heilige martelaren;

niet vertaald; zie off 15 of engels mineon.

na de derde ode:

kAtHisMA van de H. martelaren:

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

na de zesde ode:  konDAAk van de H. martelaren - toon 4:
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synAxArion

exApostilArion van de H. martelaren:
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Eer ...  Nu en ...  theotokion



lofpsAlMen van de H. martelaren, 4 stichieren toon 4:

Nu en ...  theotokion - toon 8:
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of kruis-theotokion - t.8

Kleine -gelezen- doxologie

AposticHen van de oktoïch; Eer ... van de martelaren, toon 6:

Nu en ... theotokion, toon 6:

of kruis-theotokion, toon 6:
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tropAAr van de heilige martelaren (eigen; niet vertaald):

en het slot -(kruis)theotokion van de dag.
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De gedachtenis van de heilige hiëromartelaar Athenogenes

***

Vespers

Heer ik roep ... 3 stichieren van de h. Athenogenes:

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

of kruis-theotokion toon 1 :

- 215 -
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AposticHen van de oktoïch

tropAAr het grieks mineon noemt geen eigen tropaar; evt. het

algemene: 

Metten

kAtHisMAtA van de oktoïch

De cAnons twee van de oktoïch en één van de heilige

Athenogenes.  

Deze canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 16
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nA De 3e oDe kAtHisMA van de heilige, toon 3

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

of kruis-theotokion - toon 3

Het grieks Mineon Heeft geen konDAAk

[ eVt. konDAAk vertaling uit het Slavisch, toon 4:]
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exApostilArion van de van de heilige Athenogenes.  

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

Gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen van de oktoïch,

de rest van dienst zoals gebruikelijk en de wegzending. 

-------------------------------------- + + + ---------------------------------------
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De gedachtenis van de heilige groot-martelares Marina
[vlgs. typikon C’pel leze men off. van H. Paraskeva 26/7; echter ook niet vertaald)

***

Vespers

Heer ik roep ... we laten 6 verzen over en zingen de volgende

stichieren, in toon 8 :

Eer ... toon 6:

- 219 -
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Nu en ... theotokion (dogmatikon) - toon 6 - “ob.”

Het mineon noemt geen intocht, lezingen etc. maar wel: 

litie niet vertaald; zie evt. engels

AposticHen toon 4
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Nu en ... theotokion - toon 5
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tropAAr toon 4
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Metten

De cAnons als de abdis wil: van de Moeder Gods [ Mijn

mond ...], anders van de oktoïch en twee van de heilige Marina

Deze canons zijn niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 20

of engels mineon.

nA De 3e oDe kAtHisMA van de heilige, toon 8

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 8
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nA De 6e oDe konDAAk toon 3

exApostilArion

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

lofpsAlMen toon 3

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

Nu en ...  theotokion - toon 6:
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als de abdis wil: grote Doxologie

anders gelezen kleine doxologie en apostichen

tropAAr

in De goDDeliJke liturgie

typikA - ZAligsprekingen met verzen uit de 3e en 6e ode

prokiMen toon  3 ps 67

_ Onze God is een verlossende God:  * 

door de Heer ontkomen wij aan de dood.    _ 

Mogen de rechtvaardigen zich verheugen, 

en juichen voor Gods aangezicht.

ApostelleZing § 208-c gal 3 : 23-4:5

roeders, voordat het geloof kwam, werden wij door de wet

bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopen-

baard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot

Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar

nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want

� Mineon Juli �

- 226 -

martelares



gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want

gij allen die in Christus zijt gedoopt, hebt u met Christus bekleed.

Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; dat men slaaf is

of vrije; dat men man is of vrouw; want allen zijt gij één in Christus

Jezus. En als gij van Christus zijt, dan zijt gij Abrahams nageslacht en

overeenkomstig de belofte erfgenamen. Ik bedoel dit: zolang de erfge-

naam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, al is hij ook heer

en meester over alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot op

het tijdstip, dat de vader heeft bepaald. Zo waren ook wij, zolang wij

onmondig waren, als slaven onderworpen aan de elementen, waaruit de

wereld bestaat. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft

God Zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,

om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij tot kinderen

zouden aangenomen worden. 
���

� � �

AlleluJA toon 4 ps. 39

Wachtend verbeidde ik de Heer.

Hij heeft mijn voeten op een rots geplaatst.

eVAngelie-leZing Mk § 21 Mk 5, 24-34

In die tijd volgde Jezus een  grote menigte ... zie 25 Nov. H. Catharina

coMMunie-Vers ps.32 

Rechtvaardigen, juicht in de Heer. 

De oprechten past lofzang.  Alleluia.
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