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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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[De gedachtenis van de H. martelaar Emilianus] 

Wij vieren de gedachtenis van 

de heilige moniale en martelares Elizabeth.

hier is een volledige vigilie-dienst opgenomen; 

als de abdis wil, kan het vereenvoudigd worden.

***

vesPers

Na ps. 103 zingen we  Zalig de man ... , de eerste stase.
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heer iK roeP...  we zingen 8 stichieren;  in toon 4 :

� Mineon Juli �
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en in toon 5:

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

� vesPers 18 Juli �
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Eer ...   voor de H. Elizabeth, t.2

Nu en ...  dogmatikon t.2 ‘ob’



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

+ + ++ + +

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.

� Mineon 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.

+ + ++ + +

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. 

� vesPers 18 Juli �
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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 stichieren in toon 8

� Mineon Juli �

- 10 -



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

Nu en ... theotokion t.6

aPostichen voor de H. Elizabeth:  t.8: 

� vesPers 18 Juli �
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Eer... voor de H. Elizabeth, toon 8:

Nu en ... theotokion t.8

troParen voor de H. Elizabeth, toon 4:

� Mineon Juli �
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Eer...    ander tropaar voor de H. Elizabeth, in toon 1:

Nu en ... slottheotokion  toon 1

Metten

KathisMa-zanGen na de eerste psalmlezing:

voor de H. Elizabeth, toon 8:

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

� 18 Juli �
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na de tweede psalmlezing:  voor de H. Elizabeth, toon 6:

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

Polyeleos - “dienaren des heren - alleluja”

[volgens slavisch gebruik: het megalinarion:]

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

gecontroleerd met de griekse eklogi

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

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

Daarom vrezen wij zelfs niet tijdens een aardbeving. 45,3a)
Als de bergen geworpen worden in het hart der zee.Alle- (45,3b)

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

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

Zij smeden slechte plannen tegen Uw volk.                      (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. (78,2a)

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

Zij hebben hun bloed als water vergoten. (78,3a)
Omwille van U worden wij ter dood gebracht heel de dag. (43,23a)

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

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

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

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

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

Heel de dag wordt ik geslagen. (72,14

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

Gij hebt ons als zilver gekeurd in het vuur. (65,10b)
Gij hebt ons in een strik gevoerd, 
Gij hebt kwellingen op onze rug geladen. Allelu - - - ia (65,11a)

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

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

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

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

� Metten 18 Juli �
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De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, 
en Zijn oren naar hun smeking. All -  u - - - ia (33,16)

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

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

De nakomelingen der goddelozen zullen vergaan (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.     (96,12a)

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

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

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

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

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

Hij heeft Zijn welbehagen in hen. Allelu -ia  [?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. (63,11a)

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

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

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

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

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

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

� Mineon Juli �
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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; voor de H. Elizabeth, toon 1:

Eer... Nu en ... theotokion

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

ProKiMen t. 4    ps 

vers:

Alles wat adem heeft ...

� Metten 18 Juli �
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evanGelie ofwel: Mt  §  62       Mt  15, 21-28

n die tijd vertrok Jezus en ging naar het gebied van Tyrus

en Sidon. En zie, een Kananese vrouw, afkomstig uit die

streek, ging naar Hem toe en riep: ‘Ontferm u over mij,

Heer, Zoon van David! Mijn dochter is ernstig door een

demon bezeten.’ Maar Hij antwoordde haar met geen woord.

En Zijn leerlingen kwamen bij Hem en vroegen Hem: ‘Stuur

haar toch weg, want zij roept ons na.’ Hij antwoordde en zei:

‘Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het

huis van Israël.’ Maar zij kwam dichterbij, viel voor Hem neer,

en zei: ‘Heer, help mij!’ Hij antwoordde, zeggend: ‘Het is niet

goed het brood van de kinderen te nemen en het voor de hon-

den te werpen.’ Maar zij zei: ‘Ja, Heer, maar de honden eten

toch de kruimels die van de tafel van hun heer vallen.’ Toen

antwoordde Jezus haar en zei: ‘O vrouw, groot is uw geloof; u

geschiede zoals gij wilt. En van dat ogenblik af was haar doch-

ter genezen.’
���

ofwel: Mk  §  37       Mk 8, 34-9,1

e Heer zei: ‘Wie Mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf

verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want

wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar

wie zijn leven verliest omwille van Mij en om het Evangelie,

die zal het behouden. Want wat baat het een mens als hij de

hele wereld wint maar schade lijdt aan zijn ziel? Of wat zal

een mens geven als losprijs voor zijn ziel? Want wie zich voor

Mij en Mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig

geslacht, voor hem zal de Mensenzoon Zich ook schamen

wanneer Hij komt in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de

heilige engelen.’ En Hij zei tegen hen: ‘Amen, Ik verzeker jul-

lie dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood

niet zullen proeven voordat ze het Koninkrijk van God hebben

zien komen met kracht.’
���

� Mineon Juli �
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na PsalM 50 

Eer  ... van de heilige Elizabeth

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

en het ideomelon t. 6 - ‘obichod ‘ _ 

canon Canons van de Alheilige Moeder Gods, en twee van de H.
Elizabeth;   Katavasia: Mijn mond ...

1e ode -  eerste canon van de heiliGe elizabeth - toon 8 
irmos: Laat ons zingen voor de Heer ...

� Metten 18 Juli �
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tWeede canon van de heiliGe elizabeth - in toon 4
irmos: Nadat het oude Israël ...

Katavasia: Mijn mond ...

3e ode -  eerste canon van de heiliGe elizabeth

irmos t.8.: Gij zijt het firmament... 

� Mineon Juli �

Theotokion:

Theotokion:



tWeede canon van de heiliGe elizabeth

irmos t.4: Vol vreugde roept Uw kerk ... 

Katavasia: Moeder Gods, levende ...

� Metten 18 Juli �
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Theotokion:

Theotokion:



KathisMa van de H. Elizabeth - t.7 :

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

4e ode -  eerste canon van de heiliGe elizabeth

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

� Mineon Juli �
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tWeede canon van de heiliGe elizabeth

irmos t.4: Toen de Kerk U  ... 

Katavasia: Hij Die in heerlijkheid zetelt ...

� Metten 18 Juli �
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Theotokion:

Theotokion:



5e ode -  eerste canon van de heiliGe elizabeth

irmos t.8.: In deze wake .. 

tWeede canon van de heiliGe elizabeth

irmos t.4: Gij , mijn Heer, zijt het licht... 

� Mineon Juli �
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Theotokion:



Katavasia: Het heelal stond vol verwondering ...

6e ode -  eerste canon van de heiliGe elizabeth

irmos t.8.: Schenk aan mij een lichtend gewaad ... 

� Metten 18 Juli �
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Theotokion:



tWeede canon van de heiliGe elizabeth

irmos t.4: U wil ik een offer van lof opdragen  ... 

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

KondaaK van de H. Elizabeth, toon 4

iKos

� Mineon Juli �
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Theotokion:



synaxarion

� Metten 18 Juli �
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7e ode - ode -  eerste canon van de heiliGe elizabeth

irmos t.8.: De kinderen der Hebreeen ... 

tWeede canon van de heiliGe elizabeth

irmos t.4: In de perzische vuuroven  ... 

� Mineon Juli �
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Katavasia: De van God vervulden ...

8e ode -  eerste canon van de heiliGe elizabeth

irmos t.8.: In zijn woede... 

� Metten 18 Juli �
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Theotokion:

Theotokion:



tWeede canon van de heiliGe elizabeth

irmos t.4: Daniels in het gebed  ... 

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

9e ode -  eerste canon van de heiliGe elizabeth

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

� Mineon Juli �
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Theotokion:



tWeede canon van de heiliGe elizabeth

irmos t.4: De door geen mensenhanden  ... 

Katavasia: Alle aardgeborenen ...

� Metten 18 Juli �

Theotokion:

Theotokion:
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exaPostilarion van de H. Elizabeth - t.’3a’ :

Eer... een andere, voor de H. Elizabeth - t.’3a’ :

Nu en ... theotokion

lofPsalMen we zingen 4 stichieren - t. 8 :

� Mineon Juli �
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Eer...  voor de H. Elizabeth - t.3-Ldn

Nu en ... theotokion - toon 3-Ldn:

� Metten 18 Juli �
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Grote doxoloGie en het troPaar voor de H. Elizabeth, t.1:

in de GoddeliJKe liturGie

tyPiKa, zaliGsPreKinGen

ProKiMen toon 4 ps 

In de kerken looft God, de Heer, uit de bronnen van Israël.

� Mineon Juli �
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apostel § 181 ii Kor 6 : 1-10 

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

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,

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 Mt § 36 Mt 10, 16-22

De Heer zeide tot zijn leerlingen: Zie, Ik zend u als schapen ...

zie woensdag in de derde week van de Mt-cyclus

coMMunie-vers

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn,

hij vreest niet als hij slechte tijding hoort. 

� GoddeliJKe liturGie 18 Juli �
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De gedachtenis van de heilige Makrina, 

de zuster van  de h. Basilius de Grote

[volgens grieks mineon een dagelijkse/eenvoudige dienst]

Wij vieren tevens -feestelijk- de h. Serafim van Sarov

***

vesPers

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

heer iK roeP...   we zingen 8 stichieren; 5 voor de H. Serafim, t.1: 

- 37 -
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t.1 

t.1

t.1



en drie stichieren voor de H. Makrina, toon 4:

Eer  ...  van de H. Serafim - in toon 8:

� vesPers 19 Juli �
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t. 4

t. 4

t. 4



Eer ...

Nu en ...  dogmatikon t.8:

� Mineon Juli �
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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. 

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.

+ + ++ + +

� vesPers 19 Juli �
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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; 

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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iii lezinG uit de WiJsheid van saloMo (4, 7-15)

D
e gerechte die jong sterft, zal rust genieten;

en de dood van de rechtvaardige zal het oordeel voltrekken

over de boze die hem overleeft. 

Want dezen zien wel het einde van de rechtvaardige,

maar zij begrijpen niet wat er voor hem is weggelegd. 

Als een orkaan zal de Heer neerkomen over de slechten 

en hen met stomheid slaan; 

Hij zal hen neerwerpen van hun grondslag. 

Tot de laatste toe zullen zij in leed verdwijnen; 

vol vrees zullen zij zich van hun zonden bewust worden; 

hun overtredingen zullen hun neerdrukkend voor ogen staan. 

Dan zal de gerechte in grote vrijmoedigheid staan voor hen die hem

geminacht hebben en die op zijn werken neerzagen. 

Zij zullen door dit gezicht met geweldige vrees bevangen worden, 

in uiterste verbazing om zijn glorievolle redding. 

Dan zal het hun berouwen, 

en met terneergeslagen geest zullen zij in zichzelf zeggen: 

Deze was het, die wij uitgelachen hebben en bespot!

In onze dwaasheid hebben wij zijn leven voor waanzin gehouden 

en wij meenden dat zijn einde eerloos was. 

Maar hoe wordt hij nu onder de zonen Gods geteld? 

Hoe is nu zijn lot temidden der heiligen? 

Wij zijn het dus geweest die afgedwaald waren van de rechte weg,

het licht der waarheid was niet over ons, 

en voor ons heeft de zon niet geschenen. 

Maar wij waren vol van slechte wegen en verderf,

wij hebben slechte paden bewandeld 

maar Gods wegen hebben wij niet begrepen. 

Maar de gerechte is in korte tijd volkomen geworden, 

en in weinig tijd heeft hij vele jaren vervuld. 

Want zijn ziel behaagde aan God, en daarom haastte Deze Zich 

om hem uit het boze leven weg te nemen.

+ + ++ + +
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Eer ...   voor de heilige Serafim

Nu en ... theotokion:

aPostichen voor de H. Serafim:  t.5: 

Kostbaar in de ogen des Heren is de dood van Zijn gewijde.
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Nu en ...  theotokion :
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t.6

Eer ... van de H. Serafim:



troParen voor de H. Serafim, toon 4:

Eer... voor de H. Makrina: 
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Nu en ... indien vigilie met broodwijding: Moeder Gods en Maagd ver-

heug u...; anders het slottheotokion - in toon 3:

Metten

KathisMa-zanGen na de eerste psalmlezing:

van de h. Serafim:  

Eer... voor de H. Makrina:

Nu en ... theotokion, toon 5:
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na de tweede psalmlezing:  voor de H. Serafim, toon 1:  
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t. 5

t. 1

Eer... voor de H. Makrina, in toon 5:

Nu en ... theotokion



Polyeleos - “dienaren des heren - alleluja”

en de uitgelezen verzen:  “Mijn smeking - alleluja.” (volledig)
(= gecontroleerd met de originele griekse eklogie- naar vb. H. Sabbas)

Wachtend verbeid ik de Heer: (39, 2)

Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn smeking verhoord  

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

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

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

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

Mijn tranen strekken mij tot brood       (41,3)

bij dag en bij nacht.

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

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

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

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

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

Hij heeft zijn boog gespannen in bitterheid (63.4b)

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

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

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

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

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

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

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

Ik zou God verwachten, 
Die mij redt van kleinmoedigheid en uit de storm:                   (54, 9)

Ik heb de Heer gedurig voor ogen, 
want Hij staat aan mijn rechterhand opdat ik niet wankel.        (15,8)

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
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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)

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

KathisMa-zanGen na de polyeleos:
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t.6 

Eer ...  voor de H. Makrina, toon 2:

Nu en ...  theotokion, toon 2:



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

ProKiMen t. 4    

Alles wat adem heeft ... 

evanGelie Mt 11 : 27-30    Mt § 43  De Heer zeide tot zijn

leerlingen: Alle dingen zijn Mij door mijn Vader in handen ...

na PsalM 50   

Eer  ... van de Heilige

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

en het ideomelon

t.6 - ‘obichod’  _ Gelovigen, die heden in de geest feestvieren op het grote

feest van de heilige vader * laten wij ons vroom verheugen, * en 

gloedvol uitroepen: * Verheug u  zalige Serafim, * verheug u  

hemelse mens en aardse engel: * verheug u die velen op de weg der 

verlossing bracht, * verheug u ware lofprijzing aan onze Koning *  

en schutsmuur van het  russische land: * bid voor onze zielen. _ 

Grote heiligenlitanie
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canons van de Alheilige Moeder Gods, van de H. Serafim (de
tweede; de eerste lezen we op 2 januari) en van de H. Makrina;
Katavasia: Mijn mond ...

canon voor de h. serafiM - toon 8

irmos: Toen zij het water waren doorgegaan ... 

Volgens de geboden van Christus, de Meester zijt gij, heilige

vader, de smalle en nauwe weg gegaan naar het hemels koninkrijk,

de brede en wijde weg hebt gij gehaat: en nu bidt gij voor ons, die

uw lichtstralende gedachtenis vieren.

Van uw jeugd af hebt gij de berg van de hartstochtloosheid beste-

gen, en uw kruis op u genomen. Gij zijt onherroepelijk Christus

gevolgd en hebt geestelijke wijsheid verkregen en het hemels

Jeruzalem bereikt, heilige vader: bid voor ons tot de enig

Menslievende.

Nu staat gij, heilige vader voor Gods troon, bid voor ons lijdende

vaderland en smeek voor de mensen van het russische land, die

Christus beminnen, om verlossing door uw gebeden, heilige vader.

theotokion Zij, die in geloof en liefde tot u snellen en u in vreze

bezingen, verhoor, Vrouwe, hun biddende stem.

canon voor de h. MaKrina - toon 4

irmos: Mijn mond ... 

Roemrijke Makrina, smeek tot Hem Die de schoonheid van uw

ziel bemint; en tot Wie heel uw verlangen gericht was, opdat Hij

ons verlichten mag, die uw lof bezingen. 

Met vurige toewijding hebt gij op aarde het leven der Engelen

geleid, en door manhaftige askese hebt gij de verlangens van het

vlees aan de geest onderworpen. 

Uit Christus, Die de Bron is van alle goed, hebt gij de goedheid

geput, die uw leven lichtend maakt onder de mensen. 

theotokion: Christus, Die het Licht schenkt, straalt op in de harten

van hen die u gelovig eren als de Moeder Gods; zoals Hij opge-

straald is uit uw schoot, o Bruid van God. 

katavasia:  Mijn mond ...
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derde ode

canon voor de h. serafiM

irmos t.8: Schepper van het hemelgewelf ... 

Bid, o zalige, tot Christus God om ons voor honger en ondergang

te behoeden, voor onverwachte dood, voor geheime overtredingen

en boze gedachten, opdat wij met een rein hart Christus mogen

bezingen: door de gebeden van uw Heilige, red ons, o Heer.

In zachtmoedigheid en nederigheid zijt gij Christus, de Meester

gevolgd, rijken en armen hebt gij onverminderd eerzaamheid

geleerd, en gij zijt als een ware profeet geweest: bid Christus God,

heilige vader, om ons de vergeving van onze zonden te schenken.

Bevrijd uw klooster, heilige vader, van iedere vijandige aanval en

vervul haar monniken met liefde en zegen, opdat zij niet denken

aan het aardse, maar de zielenreddende deugden bereiken door uw

gebeden.

theotokion Onze hoop en verwachting zijt gij, Alheilige Vrouwe,

red ons lijdend vaderland en uw volk, dat bidt en uw naam uitroept.

canon voor de h. MaKrina

irmos t.4: Wij roemn niet op wijsheid ... 

De door God geschonken genade heeft U stralend van schoonheid

gemaakt; want gij hebt de martelaren nagevolgd op hun goddelij-

ke levensweg. 

Gij zijt volkomen gehoorzaam geweest aan de Goddelijke Wet, en

hebt de aardse wisselvalligheid van dit leven versmaad. Uw liefde

voor het vasten en gebed hebt gij gekroond met standvastig geduld. 

Door uw verbondenheid met Christus hebt gij rijpe vrucht gedra-

gen, en uw teruggetrokken leven heeft u tot Moeder van vele kin-

deren gemaakt. 

theotokion : Gij waart de maagdelijke grond, waaruit zonder zaad

de Aar des Levens ontsproten is, door Wie wij geleerd hebben u

zalig te prijzen. 

katavasia Moeder Gods, levende ...
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KondaaK van de heilige Makrina toon 2

iKos

Stralend van schoonheid in de bloei van uw jeugd, hebt gij vastberaden

het maagdelijke leven gekozen. Uw broeders hebt gij opgevoed tot

Leraren der Kerk: De grote Basilius en de mystieke Gregorius. Wees ook

voor ons een heilige Moeder, en bid tot Christus voor ons die U vereren,

heilige Makrina, **  die de stralende schoonheid der Maagden zijt. 

KathisMa-zanG van de H. Serafim:

Eer... van de h. Makrina -toon 1:

Nu en ... theotokion - toon 1:
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vierde ode

canon voor de h. serafiM

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

Niet slechts het heilige klooster van Sarov, maar het hele russische

land heeft u, zalige vader, als vurige voorbidder en snelle helper,

als sterke en onoverwinnelijke beschermer en voorspreker van

onze zielen.

Wees voor ons de voorbidder en de voorspreker tot de Heilige

Drieëenheid, en beweeg het koor der heiligen tot gebed samen met

u. Hun leven hebt gij nagevolgd, heilige vader: bid samen met hen

voor de vrede en voor het behoud van de hele wereld, opdat wij een

kalm en stil leven mogen leiden in deze tijd, en het toekomstige

eeuwige leven zullen beërven.

In grote askese verblijvend, heilige vader, hebt gij in de woestijn

de nauwe weg van het monniksleven doorlopen, en dit beëindigd

in smekend gebed. Bid, dat onze zielen worden gered.

theotokion Gij zijt, alreine Moeder Gods, onze toevlucht en sterk-

te: bid tot uw Zoon en onze God, om ons de verlossing en verge-

ving van zonden te verlenen.

canon voor de h. MaKrina

irmos t.4: Hij Die in heerlijkheid zetelt ... 

Gij waart afgestorven aan de wereld maar vol leven in het Rijk van

God; rechtvaardig door goddelijke liefde, hebt gij de schoonheid

van uw Bruidegom onaangetast en zuiver bewaard. Leer ook ons

om zo voor Christus te leven, heilige Moeder Makrina. 

� Mineon Juli �

- 58 -

t.1 



De Apostelgelijke Martelares Thekla hebt gij nagevolgd in haar

vurig geloof en hemelse inspiratie. Daarom werd gij vóór uw

geboorte onder deze naam door een Engel bekendgemaakt. 

Als een Bruidleidster hebt gij Maagden gebracht tot het maagde-

lijke Woord, Dat uit een Maagd is opgestraald. En door Hem, de

goddelijke Rust, hebt gij onder alle omstandigheden de inwendige

kalmte bewaard. 

theotokion : Stromen van geestelijke Gaven en opbruisende bron-

nen van genezing schenkt de Uitdeler der goddelijke rijkdommen

met Zijn levenschenkende Hand, Die door de volheid van de Geest

uit uw schoot geboren is, o Bruid van God. 

Katavasia: Hij Die in heerlijkheid zetelt ...

viJfde ode

canon voor de h. serafiM

irmos t.8: Verlicht ons Heer, door Uw geboden ... 

Door vasten en onophoudelijk gebed, zijt gij verheerlijkt, heilige

vader. In het klooster van Sarov hebt gij met olie van de ikonen

van de Meesteres zieken gezalfd en daardoor overvloedige gene-

zing verleend: bid ook nu dat onze zielen worden gered.

Aartspriesters en priesters verheugen zich samen met de monniken

van Sarov en samen met het volk bezingen zij de zalige vader, de

kalme haven voor hen, die door smarten zijn ontsteld, de snelle

arts voor wie lijden naar lichaam en ziel.

Draag uw gebed, heilige vader, als een aangenaam, smetteloos

offer tot de Alheilige Drieëenheid en vergeet ons niet, die nu uw

gedachtenis vieren: vraag om ontferming tegen wie ons haten,

beledigen en bestrijden, en bevrijd allen van elke smart.

theotokion Bestuur mijn geest, o Vrouwe, die onrustig is door vele

hartstochten; red, Moeder Gods, ons die tot u vluchten, want wij

kennen geen andere hulp buiten u, o Reine.
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canon voor de h. MaKrina

irmos t.4:De goddelozen, o Christus, zulllen Uw heerlijjkheid niet kunnen zien... 

Christus’ onzegbare schoonheid hebt gij u steeds voor ogen

gesteld, zodat deze voor ons in u zichtbaar werd, door geen men-

selijke kleinheid omlaaggehaald, maar zuiver bewaard door uw op

God gerichte wijsheid. 

Wat aangenaam is voor het lichaam, hebt gij van geen waarde

geacht; maar des te rijker waart gij aan de onvervreemdbare schat-

ten die Christus biedt. Alle stormen der hartstochten hebt gij over-

wonnen, en uit de nacht ontwakend hebt gij de Heer verheerlijkt. 

Gij zijt waarlijk de Sterke Vrouw geweest, kostbaarder dan edel-

gesteente. Uw leven was gewijd aan gebed en  arbeid, en met eigen

handen hebt gij het voedsel voor de uwen bereid. Wijsheid opende

uw mond, en diep inzicht leidde uw daden. Daarom prijzen wij u. 

theotokion :  Gij hebt geboren de Schepper van het heelal, Die

daardoor onze natuur opnieuw heeft doen geboren worden, welke

door het bederf ten onder was gebracht. Maar nu heeft Hij onsweer

opgeheven: daarom verheffen wij u als de Moeder Gods. 

Katavasia: Het heelal stond vol verwondering ...

zesde ode

canon voor de h. serafiM

irmos t.8: Mijn gebed stort ik uit voor de Heer ... 

We zijn allen vol van zonde, maar uw gebeden, heilige vader

Serafim, stijgen als welriekende wierook op tot de Heer. We bid-

den nu tot u: verdroog op onze aarde de onrustbarende zee van het

kwade ongeloof en smeek bij de Heer om de verlossing van onze

zielen.

Gij zijt waarlijk zalig, heilige vader Serafim, die door armoede

rijkdom hebt verworven, door wenen vreugde. Gij hebt hiervan rij-

kelijk gegeven aan hen, die tot u kwamen: en nu schenkt gij het

licht der wonderen en geneest allen, die in geloof tot u naderen.
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In de woestijn hebt gij met uw eigen handen een bron gegraven,

heilige vader. De mensen, die dorstig tot u kwamen, hebt gij te

drinken gegeven en nu genezen de ziekten van vele zieken door

het water van deze bron: waarlijk wonderbare voorbidder en won-

derdoener voor allen, heilige vader, toon ons uw Meester.

theotokion Waarlijk belijden wij u, Gods Moeder, als de werkelij-

ke Moeder van God: door de barmhartigheid van de menslievende

God zijn wij door uw baren bevrijd van het oordeel van het bederf,

en zijt gij geroepen tot het onvergankelijke leven.

canon voor de h. MaKrina

irmos t.4: U wil ik een offer van lof opdragen... 

De liefde tot Christus is in uw geest tot volle bloei gekomen; en

daardoor is in u elke vorm van deugd tot volmaaktheid gebracht,

omdat gij geheel met goddelijke Wijsheid vervuld waart, waarin

alle Geboden besloten zijn. 

Met welk een vurigheid hebt gij onophoudelijk Gods lof gezon-

gen, tot in het ogenblik van uw dood, heilige Moeder Makrina; met

psalmen en hymnen en geestelijke liederen. Daardoor werd uw

leven en sterven zelf een heerlijke lofzang tot God. 

Met vele genaden heeft Christus u gekroond, Makrina: als Maagd

en Zuster en Moeder; als moniale en overste en geestelijk leids-

vrouw; in de goddelijke Dienst  en in het onderricht; en in schone

gratie naar lichaam en geest. 

theotokion : Door uw baren is weer tot één gebracht wat eerst

gescheiden was, want in u is op onzegbare wijze de goddelijke

natuur van het Woord in dezelfde Persoon verenigd met onze men-

selijke natuur. Daarom vereren wij u waarlijk als de Moeder Gods. 

Katavasia: Wij die dit goddelijk ... en  kleine Litanie
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KondaaK H. Serafim, toon 2

iKos

Gij hebt  familie en vrienden achtergelaten, rijkdom beschouwd als

stof en bent gaan wonen in de woestijn van Sarov; en als een onli-

chamelijke, hebt gij u gericht op de hartstochten, gij zijt waardig

bevonden voor de engelenkoren. Daardoor hebt gij geestelijk inzicht

ontvangen , schenk ook aan ons, heilige vader, om  u helder in hym-

nen te bezingen, terwijl wij zeggen: verheug u zalige Serafim,  hemel-

se mens en aardse engel, verheug navolger in de liefde van Christus:

verheug u woning van de Heilige Geest: verheug u grote  vreugde

voor de moedelozen, verheug u bron van genezingen, verheug u zoete

troost voor de zielen der treurenden, verheug u  kalme haven voor

monniken  en  wijze leraar: verheug u roem van  het russische land:

**  verheug u  heilige vader Serafim.

synaxarion
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zevende ode

canon voor de h. serafiM

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

Ontferm U over ons, o Heer, en behoed ons tegen al het zieldo-

dende kwaad, door de gebeden van de u welgevallige heilige

Serafim, opdat wij allen nederig tot u roepen: God van onze vade-

ren, gezegend zijt gij.

Wie zal zich niet verwonderen en wie zal de onnavolgbare diepte

van Uw barmhartigheid niet roemen, heilige vader, want aan de

hele wereld is uw uitverkorene verschenen, de heilige Serafim, de

vurige voorbidder voor ons die roepen: God van onze vaderen,

gezegend zijt gij.

Neem deze dankhymne aan, die wij u opdragen, heilige vader

Serafim, en schenk ons allen, die de schrijn met uw relieken vere-

ren, genezing, terwijl wij roepen: God van onze vaderen, gezegend

zijt gij.

theotokion Gij zijt Alheilige Moeder Gods, onze toevlucht en

schutsmuur: bid tot uw Zoon en onze God om ons redding te

schenken en vergeving van zonden.

canon voor de h. MaKrina

irmos t.4: Uw jongelingen uit het geslacht van Abraham hebt Gij gered uit het vuur ... 

Al uw verlangen was op Christus gericht, en door liefde overmand

hebt gij geroepen: ik haast mij tot U, mijn hooggeprezen Heer:

God van onze vaderen, gezegend zijt Gij.

Door Christelijke wijsheid hebt gij een verheven rust in uw leven

gebracht, zodat gij stralend moogt zingen: God van onze vaderen,

gezegend zijt Gij. 

Met ijzeren volharding hebt gij de trots der zelfverheffing in u

gebroken, en daarover in uw leven een heerlijke overwinning

behaald. Door uw vernedering heeft Christus u opgeheven tot hei-

ligheid, om te roepen: God van onze vaderen, gezegend zijt Gij. 
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theotokion : Gij hebt ons getoond, Alreine, hoe de Allerhoogste

heeft neergezien op de geringheid van Zijn Dienstmaagd. Roep

daarom in geloof tot uw Kind: Hoogverheerlijkte Heer, God van

onze vaderen, gezegend zijt  Gij. 

Katavasia: De van God vervulden ...

achtste ode

canon voor de h. serafiM

irmos t.8: De scharen der engelen ... 

Door uw deugdzaam leven, heilige vader hebt gij de alboze vijand

nijdig gemaakt, die u wilde hinderen; maar gij hebt hem te schan-

de gemaakt, door Gods genade en de gebeden van de Meesteres, en

gij hebt God verheerlijkt, roepende: al Zijn werken, zingt voor de

Heer en verheft Hem in eeuwigheid.

Als een schitterende bliksem die straalt tegen de hemel, zo is ook

het bericht van uw wonderen, heilige vader, over de gehele aarde

uitgegaan. Wij, die versteld staan over uw heerlijkheid, zingen:

kinderen zegent, priesters looft en mensen verheft de Heer in eeu-

wigheid.

Genees onze, door ijdele en hartstochtelijke gedachten, gekwelde

geest, heilige vader, doe bedaren de golven van het boze ongeloof

op onze aarde, sterk ons, door de aardse zorgen, verzwakte hart,

opdat wij Christus de Schepper in alle eeuwen verheerlijken.

theotokion Verheug u, vuurstralende troon des Heren: verheug u,

dageraad van onstoffelijke schittering, verheug u wolk, die de Zon

der gerechtigheid doet stralen, Christus onze Verlosser, Die wij

verheffen in alle eeuwen.

canon voor de h. MaKrina

irmos t.4: Eens redde in voorafbeelding... 

Als een vuur heeft uw leven in het duister der wereld gestraald,

door uw schoonheid en goddelijke glans; als een rijkgebouwde

Tempel, alberoemde Makrina, waarin altijd gezongen wordt de

hymne der Heiligen in de vlammengloed: Looft de Heer, al Zijn

werken, en verheft hem in alle eeuwigheid.
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De afgedragen kleding van uw lichaam heeft uw ziel met een stra-

lend gewaad bekleed; en uw lichamelijke afgestorvenheid heeft u

de onsterflijkheid gebracht. En met grote overtuigingskracht hebt

gij ons geleerd hoe de ziel onsterf'lijk is en leven in zichzelf bezit,

om uit te roepen: Looft de Heer, en verheft Hem in alle eeuwig-

heid. 

De glans van het drievoudig goddelijk Licht straalde uit uw gelaat,

toen gij overging tot de gezegende slaap; gij die zelf gezegend zijt;

en vol vreugde zijt gij opgegaan tot de Verlangde van uw ziel, met

de woorden: Looft de Heer, en verheft Hem in alle eeuwigheid. 

theotokion :  Gij zijt de heilige Ark, overschaduwd door de

Goddelijke Geest, waarin het eeuwige Woord des Vaders door

onzegbaar medelijden gedreven, Mens is geworden, o Moeder

Gods. Hem loven en verheffen wij in alle eeuwigheid. 

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

neGende ode

canon voor de h. serafiM

irmos t.8: Gered door u, o reine maagd ... 

Heilige vader, gij hebt de grote vaders nagevolgd, die al lang gele-

den in vasten en waken ontslapen zijn. Gij hebt alle dagen van uw

leven in gebed, tranen en inspanning doorgebracht, totdat gij de

hemelse woningen bereikt hebt; daarom is het waardig u te prijzen.

De sterke kracht van Christus God heeft u omgord en gesterkt om

de listen der demonen te overwinnen, heilige vader. Daarom bid-

den wij nu tot u: Bid tot de menslievende God, ons allen te bevrij-

den van vijandelijke aanvallen en verzoekingen en onze zielen te

redden.

In onze ziekten en smarten vluchten wij tot u, heilige vader, en uit

de diepte van onze ziel roepen wij: wees voor ons een rustige

haven en voor de zieken een snelle genezer en bevrijd ons van

iedere kwaal en nood, opdat wij u onophoudelijk prijzen.
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theotokion Eén van de Heilige Drieëenheid, het Woord en de

Zoon hebt gij gebaard, Alreine Maagd, bid tot Hem met de gewij-

den en rechtvaardigen voor uw dienaren, die in geloof vergeving

vragen voor hun zonden.

canon voor de h. MaKrina

irmos t.4: Door de ziekte der ongehoorzaamheid heeft Eva de vervloeking ...

Gij waart een levende ikoon van Gods  barmhartigheid: de armen

hebt gij met het werk van uw handen gevoed. Daarom heeft Hij u

met genade verheerlijkt, en door u aan ons Zijn rijke goedheid

getoond. 

Stralend van licht staat gij voor Gods aangezicht, alomgeroemde,

heerlijk getooid door uw leven en onderricht; zodat gij roemrijk

aan ons verschijnt, hoewel gij door zovele roemrijke Heiligen

omgeven waart. 

Reeds tijdens uw leven was uw verblijf in het goddelijk

Bruidsvertrek; smeek als Maagd, te zamen met de Hogepriesters,

uw broeders, tot de Heer: opdat wij, die u bezingen, mogen worden

gered. 

theotokion: De Schoonste onder de mensenkinderen was de

Vrucht van uw schoot; want God Zelf is in u vlees geworden,

Moeder Gods, om de mens te redden. Daarom verheffen wij u. 

Katavasia: Alle aardgeborenen ...

exaPostilaria van de H. Serafim:
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Eer... van de H. Makrina - t.’3a’ :

lofPsalMen we zingen 6 stichieren: 3 voor de H. Serafim  t.8:
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t.8 

en 3 voor de h. Makrina - toon 6:

t.6

t.6

t.6



Eer ...   voor de H. Serafim:

Nu en ... theotokion - toon 6

t.6 _ Moeder Gods, gij zijt de ware wijnstok,  * die de vrucht des levens

heeft voortgebracht: * wij smeken u, o Vrou - we, * bid met de heilige

Serafim en Makrina, ** voor de redding van  onze zielen. _ 

Grote doxoloGie en het troPaar voor de H. Serafim, t.4 :
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in de GoddeliJKe liturGie

tyPiKa, zaliGsPreKinGen

ProKiMen toon 7 ps.115

aPostel § 213 Gal 5, 22-6,2

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 ...

coMMunie-vers

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.
(3x). 
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De gedachtenis van de roemrijke profeet Elia de Thesbiet.

hier is de dienst opgenomen - zoals in het grieks mineon; wij volgen in

principe het mineon, maar als de abdis wil, kan het aangepast worden.

***

vesPers

[vlgs. mineon: géén Zalig de man ... vlgs. Athos-typikon wel]

heer iK roeP...  we zingen 6 stichieren;  in toon 1 :

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

- 73 -

� 20 Juli �

2x

2x

2x



Nu en ... theotokion t.6 [dogmatikon:]

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

lezinG uit het boeK KoninGen (iii Kon. 17, 1-24)
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En het woord des HEREN kwam tot Elia: “Sta op en ga naar Zarfath bij

Sidon en vestig u daar. Zie, Ik zal daar een weduwe opdragen om u te

voeden.” Hij stond op, trok naar Zarfath en kwam bij de stadspoort. En

zie, daar was een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. En Elia riep

haar toe en zei: “Haal voor mij wat water in een kruik, zodat ik kan drin-

ken.” Toen zij het ging halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood

voor hem wilde meenemen. En de vrouw antwoordde: “Zo waar de HEER

uw God leeft, ik heb geen brood meer, alleen een handvol meel in de pot

en een beetje olie in de kruik. Zie, ik zoek een paar takken, dan ga ik naar

huis en zal het klaarmaken voor mij en mijn kinderen. We zullen dat ope-

ten en dan sterven.” Elia zei tegen haar: “Houd moed, ga naar huis en

doe zoals ge gezegd hebt, maar maak eerst voor mij daarvan een klein

broodje en kom mij dat brengen, en maak daarna pas iets voor uzelf en

voor uw kinderen klaar. Want dit zegt de HEER, de God van Israël: “de

pot met meel zal niet leegraken, en de olie in de kruik zal niet minder

worden, tot de dag dat de HEER het zal doen regenen op de aarde.” De

vrouw ging weg en deed zoals Elia haar gezegd had. En zij at, en hij, en

haar kinderen. En vanaf die dag raakte de pot met meel niet leeg en werd

de olie in de kruik niet minder, volgens het woord van de HEER, dat Hij

door Elia gesproken had. 

En het geschiedde daarna dat de zoon van de vrouw, de vrouw des hui-

zes, ziek werd. Zijn ziekte was zeer ernstig, tot er geen levensgeest meer

in hem over was. De vrouw zei tegen Elia: “hoe heb ik het nu met u, man

Gods? Zijt gij hierheen gekomen om mijn zonden in herinnering te bren-

gen en mijn zoon te laten sterven?” En Elia zei tegen de vrouw: “Geef

mij uw zoon.” Hij nam hem van haar schoot en bracht hem naar het

bovenvertrek, waar hij verblijf hield en legde hem op zijn bed. Toen riep

Elia  tot de HEER en zei: Wee HEER, Gij zijt getuige van de weduwe bij
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wie ik verblijf, Gij hebt onheil over haar gebracht door haar zoon te laten

sterven.” En hij blies driemaal over de jongen, riep de HEER aan en zei:

“HEER mijn God, laat toch de ziel van deze jongen in hem terugkeren.”

En zo geschiedde het en de jongen gaf een schreeuw. Elia bracht hem

vanuit het bovenvertrek naar de woonkamer en gaf hem aan zijn moeder

en hij zei: “Zie, uw zoon leeft.” En de vrouw zei tegen Elia: “Nu weet ik

dat gij een man Gods zijt en dat het woord van de HEER in uw mond waar

is.”

+ + ++ + +

lezinG uit het boeK KoninGen (iii Kon 18,17-42; 45,46;19,1-13)
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+ + ++ + +

lezinG uit het boeK KoninGen (iii Kon 19,19; iv Kon 2, 1,2;6-14)

Blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. En hij ant-

woordde: Zowaar de Heer leeft en zowaar uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten.

Zo gingen zij beiden verder. En vijftig man uit de Zonen de Profeten gingen

achter hen aan en zagen op een afstand wat er gebeurde. Toen zij beiden aan de

oever van de Jordaan stil moesten houden, nam Elia zijn mantel, vouwde deze

samen en sloeg ermee op het water. En dit verdeelde zich naar links en rechts,

zodat zij over droge grond konden oversteken. Toen zij samen overgestoken

waren zeide Elia tot Elisa: Vraag mij wat ik voor u kan doen voordat ik opge-

nomen zal zijn. Toen zei Elisa: Ik smeek u, geef dat een dubbel erfdeel uit uw

geest mij ten deel mag vallen. Elia gaf ten antwoord: Ge hebt iets moeilijks

gevraagd; indien gij mij zult zien terwijl ik van u word weggenomen, dan zal

het u zo gebeuren, maar indien ge mij dan niet ziet, dan zal het ook niet gebeu-

ren. Terwijl zij zo al voortgaand hierover met elkander spraken, zie, daar ver-

scheen een wagen van vuur met paarden van vuur tussen hen in, zodat zij van

elkander gescheiden werden. En Elia voer in een stormwind ten hemel. Elisa

zag het en riep uit: Vader, Vader; Israëls strijdwagen en zijn ruiters! Toen zag

hij hem niet langer. Hij greep zijn klederen en scheurde ze in tweeën. Daarna
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raapte hij de mantel van Elia op, die van hem afgevallen was, keerde terug en

ging aan de oever van de Jordaan staan. En Elisa nam de mantel van Elia, die

van hem afgevallen was, en sloeg op het water en het verdeelde zich niet. En

Elisa riep: Waar is de Heer de God van Elia? En Elisa sloeg ten tweede male

op de wateren, en de wateren verdeelden zich, en hij stak over, op droge grond. 

+ + ++ + +

litie stichieren in toon 1
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Nu en ... theotokion t.4

aPostichen voor de H. Elia;  t.4: 
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Nu en ... theotokion t.6

troPaar voor de H. Elia, toon 4:

Eer .. Nu en ...   theotokion van de dag; [Athos: Het van eeuwigheid ...]
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Eer... voor de H. Elia;  toon 6:



Metten

KathisMa-zanGen na de eerste psalmlezing:

voor de H. Elia, toon 1:

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

na de tweede psalmlezing:  voor de H. Elia, toon 1:

Eer... Nu en ... theotokion, toon 1
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[mineon: gaat direkt door naar canon / Volgens Athos-typikon:
Polyeleos - en Evangelie-lezing    Als de abdis wil: ]

Polyeleos “dienaren des heren - alleluja”

en de uitgelezen verzen:  “heel de dag - alleluja.” 

gecontroleerd met de griekse eklogi

Heer, zij zullen wandelen in ht licht van Uw aanschijn, (88,16b)

in Uw Naam juichen zij heel de dag. Allelu - - - ia. (88, 17a)

Bewaar Uw toorn voor de heidenen die U niet kennen,        (78,6)

voor de koninkrijken die Uw Naam niet aanroepen.  Allelu - - - ia. 

God staat in de goddelijke raad:
in hun midden oordeelt Hij goden. Allelu - - - ia. (81,1)

Hij sloeg zijn vijanden achteruit,
Hij maakte hen voor eeuwig te schande. Allelu - - - ia.       (77,66)

Hun priesters vielen door het zwaard. (77,64)

Zij smeden slechte plannen tegen Uw volk:
zij spannen samen tegen Uw heiligen. Allelu - - - ia (82,4)

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

groot en ontzagwekkend boven allen die rond Hem staan Allelu- ia

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

Ik heb David gevonden  als Mijn dienaar,
ik heb hem gezalfd met Mijn heilige olie. Allelu - - - ia      (88,22)

Zijn vijanden zal Ik voor zijn aangezicht neerslaan,
die hem haten, zal Ik op de vlucht drijven. Allelu - - - ia     (88,24)

Ik zal hem bevrijden ,                                                       (90,14)

ik zal hem beschermen, want hij kent Mijn Naam. . Allelu - - - ia     

Raakt niet aan mijn gezalfden;,
doet geen kwaad aan Mijn profeten. Allelu - - - ia             (104,15)
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Toen riep Hij een hongersnood over het land
en alle steun van brood ontbrak. Allelu - - - ia                  (104,16)

Gij zijt priester in eeuwigheid, volgens de orde van Melchisedek. 
Allelu - - - ia (109,4)

Ik haat de bijeenkomst der bozen,
bij goddelozen zit ik niet neer. Alle- (25,5)

Ik zal hem lengte van dagen schenken,
en Ik zal hem Mijn heil doen zien. Alle- (90,16)

Ik zal niet sterven maar leven,
en de werken des Heren verkondigen. Allelu - - - ia (117,17)

Maar wij, delevenden, wij zegenen de Heer,
van nu af tot in eeuwigheid. Allelu - - - ia (113,26)

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

KathisMa-zanG na de polyeleos; voor de H. Elia, toon 6:
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Eer... Nu en ... theotokion - toon 6:

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

ProKiMen t. 4    ps 109

Alles wat adem heeft ...

evanGelie Mt  § 71a    Mt 17 : 10-12

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

n die tijd vroegen Jezus’ leerlingen Hem, zeggend:

‘Waarom zeggen de schriftgeleerden dat Elia eerst moet

komen?’ Jezus antwoordde en zei tegen hen: ‘Elia zal

wel eerst komen en alles herstellen. Maar Ik zeg u dat Elia al

gekomen is, en zij hebben hem niet herkend, maar met hem

gedaan alles wat zij wilden; zo zal ook de Zoon des mensen

door hun toedoen moeten lijden.’ 

���

� � �
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na PsalM 50 

Eer  ... van de heilige profeet Elia

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

en het ideomelon t. 6 - ‘obichod ‘ _ 
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de canons
Canon van de Alheilige Moeder Gods , en twee van de H. Elia;  

het mineon noemt geen katavasia, maar schrijft na de derde, zesde, acht-
ste en negende ook geen irmen voluit ?! - voor het gemak is dat hier wel
gedaan! vlgs. Athos-typikon: katavasia: Mijn mond ...

1e ode -  eerste canon van de heiliGe elia - toon 2 
irmos: Laat ons een overwinningslied zingen voor de Heer ...

tWeede canon van de heiliGe elia - in toon 8
irmos: Farao en zijn wagens ...
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3e ode -  eerste canon van de heiliGe elia

irmos t.2.: Op de rots van het geloof... 

tWeede canon van de heiliGe elia

irmos t.8: Schepper van het hemelgewelf ... 
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irmos van de laatste ode - toon 8:

KathisMa van de H. Elia - t.8 :

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



4e ode -  eerste canon van de heiliGe elia

irmos t.2.: Heer, ik heb vernomen ... 

tWeede canon van de heiliGe elia

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

- 91 -
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5e ode -  eerste canon van de heiliGe elia

irmos t.2.: Gij, Schenker van het licht... 

tWeede canon van de heiliGe elia

irmos t.8: Warom hebt gij mij verstoten  ... 
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6e ode -  eerste canon van de heiliGe elia

irmos t.2.: De diepste afgrond ... 

tWeede canon van de heiliGe elia

irmos t.8: Wees mij genadig  ... 

irmos van de laatste ode - toon 8:
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KondaaK van de H. Elia, toon 2
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iKos

synaxarion



7e ode - ode -  eerste canon van de heiliGe elia

irmos t.2.: Het braambos op de berg... 

tWeede canon van de heiliGe elia

irmos t.8: Toen God nederdaalde ... 

- 95 -
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8e ode -  eerste canon van de heiliGe elia

irmos t.2.: Het onvermoeibaar vlammende vuur... 

tWeede canon van de heiliGe elia

irmos t.8: In zijn woede  ... 
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Hier ontbreekt een tropaar

theotokion

triadikon



Loven, zegenen en aanbidden....     irmos - toon 8: .

9e ode -  eerste canon van de heiliGe elia

irmos t.2.: Gezegende alreine Moeder Gods... 
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tWeede canon van de heiliGe elia

irmos t.8: De hemel raakte buiten zichzelve ... 
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irmos - toon 8:

theotokion



exaPostilarion van de H. Elia - t.’3a’ :

lofPsalMen we zingen 4 stichieren - t. 8 :

- 99 -
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Eer... Nu en ... theotokion

2x



Nu en ... theotokion - toon 8:

Grote doxoloGie en het troPaar voor de H. Elia, t.1:

� Mineon Juli �
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Eer...  t.8



in de GoddeliJKe liturGie

tyPiKa, zaliGsPreKinGen

ProKiMen toon 4 ps. 109

_ Gij zijt priester in eeuwigheid,  *  

volgens de ordening van Melchise-dek. _ 

De Heer zei tot mijn Heer: zit aan Mijn rechterhand, 

totdat Ik Uw vijanden maak tot een voetbank voor Uw voeten. 

apostel pericoop  57b Jak 5 : 10-20

roeders, neem tot een voorbeeld van het lijden en van het geduld

de profeten, die in de Naam van de Heer gesproken hebben. Zie,

wij prijzen hen gelukzalig die volharden. Gij hebt gehoord van de

volharding van Job, en uit het einde, dat de Heer hem gegeven heeft hebt

gij gezien, dat de Heer vol ontferming en barmhartig is. Maar voor alles,

mijn broeders, zweer niet: niet bij de hemel, ook niet bij de aarde, en

zweer ook geen enkele andere eed, maar laat uw ja ja zijn en uw nee nee,

opdat gij niet in huichelachtigheid valt. Is iemand onder u in lijden? Laat

hij bidden. Heeft iemand goede moed? Laat hij lofzingen. Is iemand

onder u ziek? Laat hij dan de priesters van de kerk bij zich roepen en

laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de

Heer. En het gelovig gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem weer

oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden.

Belijd elkaar uw overtredingen en bid voor elkaar, opdat gij genezen

wordt. Het krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand.

Elia was een mens net zoals wij en hij bad een gebed dat het niet zou

regenen, en het regende niet op de aarde, drie jaar en zes maanden. En

hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht

voort. Broeders, als iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en

een ander doet hem terugkeren, weet dan dat hij die een zondaar van zijn

dwaalweg doet terugkeren, een ziel zal redden van de dood en een

menigte van zonden zal bedekken.

���
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sol
---
mi



� � �alleluJa toon 4 ps. 98 en 33

Mozes en Aaron zijn onder Zijn priesters, 

en Samuël onder hen die Zijn naam aanroepen. 

De rechtvaardigen roepen en de Heer verhoort hen; 

Hij bevrijdt hen uit al hun kwellingen. . 

evanGelie lk § 14 lk 4, 22-30

Te dien tijde verwonderden zich de scharen ...

zie vr in de 1e week in de Lukas-cyclus

coMMunie-vers ps. 32

Rechtvaardigen juicht in de Heer, de oprechten past lofzang. Alleluja.

� Mineon Juli �
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De gedachtenis van onze heilige vaders Johannes en Simeon,

dwazen om Christus’ wil.

[er zijn handschriften waarin vandaag de profeet Ezechiël wordt

gevierd]

***

vesPers

heer iK roeP... 3 stichieren voor de H. Johannes en Simeon- t.4:

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

- 103 -
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t.4

t.4

t.4



� Mineon Juli �
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of kruis-theotokion toon 4 :

Apostichen van de oktoïch; 

troPaar



Metten

KathisMata van de oktoïch

de canons twee van de oktoïch, en van de heiligen:

1e ode - canon van de h. Johannes en syMeon - toon 4
irmos: Nadat het oude Israël ...

3e ode - canon van de h. Johannes en syMeon

irmos toon 4:  Vol vreugde roept Uw kerk  ...

� Metten 21 Juli �
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irmos van de laatst-gelezen canon -  toon 4:

KathisMa-zanG toon 1

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

of kruis-theotokion, toon 1:

� Mineon Juli �
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4e ode - canon van de h. Johannes en syMeon

irmos toon 4:  Toen de kerk U, de zon der gerechtigheid  ...

5e ode - canon van de h. Johannes en syMeon

irmos toon 4:  Gij, mij Heer, zijt het heilige licht  ...

- 107 -
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6e ode - canon van de h. Johannes en syMeon

irmos toon 4:  U wil ik een offer van lof opdragen  ...

irmos van de laatst-gelezen canon -  toon 4:

KondaaK toon 4

� Mineon Juli �
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iKos

synaxarion

- 109 -
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7e ode - canon van de h. Johannes en syMeon

irmos toon 4:  In de perzische vuuroven  ...

8e ode - canon van de h. Johannes en syMeon

irmos toon 4:  Daniëls in het gebed uitgebreide handen  ...

� Mineon Juli �
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Loven, zegenen en aanbidden wij ...irmos van de laatst-gelezen canon -  t. 4:

9e ode - canon van de h. Johannes en syMeon

irmos toon 4:  De  door geen mensenhanden afgehouwen steen   ...

irmos van de laatst-gelezen canon -  toon 4:

- 111 -
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exaPostilarion

Gelezen lofpsalmen, kleine doxologie, apostichen uit de oktoïch.

troPaar

� Mineon Juli �

- 112 -



De gedachtenis van de heilige myrondraagster en apostelgelijke 

Maria Magdalena

***

vesPers

heer iK roeP ... 6 stichieren voor de H. Maria Magdalena, t.1 :

Eer ... voor de heilige, toon 6:

� 22 Juli �

2x

2x

2x
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Nu en ... theotokion - toon 6:

of kruis-theotokion toon 6 :

aPostichen

� Mineon Juli �
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� vesPers 22 Juli �
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Nu en ... theotokion, toon 8:

of kruis-theotokion, toon 8:

troPaar van de heilige Maria Magdalena - toon 1:

� Mineon Juli �
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Metten

KathisMata van de oktoïch

de canons twee van de oktoïch; en van de heilige Maria

Magdalena 

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

3e ode - canon van de h. Maria MaGdalena

irmos toon 8:  Schepper van het hemelgewelf ...

- 117 -
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irmos van de laatstgelezen ode - toon 8:

KathisMa-zanG toon 8

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

of kruis-theotokion, toon 8 / niet vertaald/ bijv.:

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

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

5e ode - canon van de h. Maria MaGdalena

irmos toon 8:  Waarom hebt Gij mij verstoten ...
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6e ode - canon van de h. Maria MaGdalena

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

irmos van de laatstgelezen ode - toon 8:

KondaaK toon 4

� Mineon Juli �
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iKos

synaxarion Op de 22e juli gedenken wij de heilige
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7e ode - canon van de h. Maria MaGdalena

irmos toon 8:  De hebreeuwse jongelingen ...

8e ode - canon van de h. Maria MaGdalena

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

Loven, zegenen en aanbidden wij ...

irmos van de laatstgelezen ode - toon 8:

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

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

irmos van de laatstgelezen ode - toon 8:

- 123 -
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exaPaostilarion

(het grieks mineon heeft hier geen theotokion )

Gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen

troPaar toon 1

� Mineon Juli �
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De gedachtenis van de heilige hiëromartelaar Phokas

***

Vespers

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

Eer ... van de heilige Phokas

� 23 Juli �
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Nu en ... theotokion toon 4 :

of kruis-theotokion toon 4 :

AposticHen van de oktoïch

tropAAr voor de H. Phokas, toon 4:

� Mineon Juli �
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Metten

kAtHisMAtA van de oktoïch

De cAnons twee van de oktoïch en één van de heilige Phokas.  

1e oDe

Irmos  t.4 Nadat het oude Israël ...

3e oDe

Irmos  t.4 Vol vreugde roept uw kerk ...

� 23 Juli �
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irmos van de laatstgelezen ode, toon 4: 

of kruis-theotokion t.4 (bijv.):

� Mineon Juli �
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kAtHisMA-zAng t. 4

Eer ..nu en .. theotokion



4e oDe

Irmos  t.4 Toen de kerk U ...

5e oDe

Irmos  t.4 Gij, mijn Heer, zijt het heilig licht ...

� Metten 23 Juli �
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6e oDe

Irmos  t.4 U wil ik een offer van lof opdragen...

irmos van de laatstgelezen canon, toon 4:

konDAAk van de hieromartelaar Phokas, toon 2

� Mineon Juli �
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ikos

synAxArion Op de 23e juli vieren we de 

� Metten 23 Juli �
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7e oDe

Irmos  t.4 In de perzische vuuroven ...

8e oDe

Irmos  t.4 Daniëls in het gebed...

Loven, zegenen ... irmos van de laatstgelezen ode, toon 4:

� Mineon Juli �
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9e oDe

Irmos  t.4 De door geen mensenhanden behouwen steen ...

irmos van de laatstgelezen canon, toon 4:

� Metten 23 Juli �
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Gelezen lofpsalmen; gelezen doxologie en apostichen uit de oktoïch

tropAAr van de heilige hiëromartelaar Phokas :             

de rest van dienst zoals gebruikelijk en de wegzending. 

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

� Mineon Juli �
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Gedachtenis van de heilige grootmartelares Christina

***

Vespers

Heer ik roep... we zingen 3 stichieren voor de h. grootmartela-

res Christina:

Eer ... voor de  H. grootmartelares toon 6:
- 135 -
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Nu en ... theotokion, toon 6:

of kruis-theotokion, toon 6:

AposticHen uit de oktoïch; Eer ... van de grootmartelares, t.5:

� Mineon Juli �
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Nu en ...         theotokion, toon 5:

tropAAr van de heilige grootmartelares - toon 4:

� Vespers 24 Juli �

of kruis-theotokion, toon 5:

- 137 -



Metten

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

niet vertaald; zie off 20 of engels mineon.

na de derde ode:

kAtHisMA van de H. martelares - toon 8::

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

of kruis-theotokion, toon 8:

� Mineon Juli �
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na de zesde ode:   konDAAk van de H. martelares - toon 4:

exApostilArion van de H. martelares Christina:

theotokion:

� Metten 24 Juli �
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lofpsAlMen van de H. martelares, 4 stichieren toon 3:

Eer ... voor de h. Christina - toon 6 :

� Mineon Juli �
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2x



Nu en ...  theotokion - toon 6:

of kruis-theotokion - t.6

Kleine -gelezen- doxologie

AposticHen van de oktoïch; Eer ... van de martelares, toon 2:

� Metten 24 Juli �
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t.6



Nu en ... theotokion, toon 2:

of kruis-theotokion, toon 2:

tropAAr van de heilige martelares

in De goDDeliJke liturgie

zie voor de apostel en evangelie :  4 december (H. Barbara)

� Mineon Juli �
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De gedachtenis van de ontslaping van de heilige Anna; 

de moeder van de Alheilige Moeder Gods.

De handschriften zijn niet eensluidend; 

ook is er een officie voor de H. Olympias en Eupraxia

***

Vespers

Heer ik roep...  we zingen 6 stichieren;  in toon 1 :

en nog drie, ook in toon 1:

- 143 -
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Eer ... Nu en .. 

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

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.

� Vespers 25 Juli �
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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.

+ + ++ + +

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. 

� Mineon Juli �
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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.

+ + ++ + +

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. 

+ + ++ + +

� Vespers 25 Juli �
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litie stichieren in toon 1

� Mineon Juli �
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AposticHen voor de H. Anna:  t.5: 

� Vespers 25 Juli �
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� Mineon Juli �
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tropAAr voor de H. Anna, toon 4:

Metten

kAtHisMA-zAngen na de eerste psalmlezing:

Eer... Nu en ... herhalen

� Vespers 25 Juli �
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na de tweede psalmlezing:  

Eer... Nu en ... herhalen

Het mineon heeft geen polyeleos; er bestaan echter wel uitgelezen
psalm-verzen ter ere van de h. Anna / daarom hier facultatief wel opge-
nomen: 

polyeleos - “Dienaren des Heren - Alleluja”

en de uitgelezen verzen:  “van mijn smeking - Alleluja.” 

gecontroleerd met de griekse eklogi

Ik heb Hem lief, 

want de Heer verhoort de stem van mijn smeking   (114,1)

Hij heeft zijn oor naar mij geneigd: 

in al mijn dagen wil ik Hem aanroepen.  Allelu - - - ia. (114,2)

Wat kan ik de Heer teruggeven,.

voor alles wat Hij mij geschonken heeft?. Allelu - - - ia (115,3)

In de verdrukking riep ik tot de Heer;

Hij heeft mij verhoord en mij ruimte geschonken. All- (117,5)

De Godvrezenden vertrouwen op de Heer:                    
Hij is hun helper en beschermer. Al-lelu - - ia (113,19)

Mijn kracht en mijn lofzang is d Heer; Hij is mij tot heil geworden.

Een stem van gejuich en verlossing,

in de tenten der rechtvaardigen.   Allelu - - - ia  (117,14)

� Mineon Juli �
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De rechterhand des Heren heeft kracht gewerkt, 
de rechterhand des Heren heeft mij verheven. All -   - - ia (117,15)

Ik wil U belijden, omdat Gij mij verhoord hebt; 

Gij zijt mij tot heil geworden. Allelu - - - ia (117,21)

U wil ik een lofoffer opdragen; 

ik wil de Naam des Heren aanroepen. (115,8)

De Heer is ons indachtig geweest, om ons te zegenen. Al-  (113,20

Ik heb gewandeld in de onschuld van mijn hart 

in het midden van mijn huis. Allelu - - - ia (100,2b)

Heer, verhoor mijn gebed, laat mijn roepen tot U komen;  (101,2)

Heel de dag wordt ik gehoond door mijn vijanden;

mijn vleiers zweren nu samen tegen mij. Allelu - - - ia (101,9)

Hij heeft neergezien op het gebed der vernederden,

Hij heeft hun smeken niet versmaad. Alle- (101,18)

De Heer ziet uit de hemel neer op aarde, 
om het zuchten der gevangenen te horen. Allelu - - - ia (101,21)

Gedenk, Heer,  (88,51)
de smaad die zovele volkeren Uw dienaren hebben aangedaan.

Allelu - - - ia

Sion hoort het, en is verheugd. (96,8)

de dochters van Juda juichen om Uw oordelen, Heer.All -  u -- ia 

Vanuit Zijn heilige tempel hoorde Hij mijn stem, (17,7b)

mijn geween voor Zijn aanschijn bereikte Zijn oren. All -  u - - ia 

Verheugd zij het hart van wie de Heer zoeken,

zoekt de Heer, en gij zult sterk staan. Allelu - - - ia (104,4)

Hij reikt uit de hemel om mij te redden, (56,4)

Hij heeft hen die mij vertreden te schande gemaakt. Allelu - - - ia

Het is beter op de Heer te hopen, dan te hopen op vorsten. (117,9)

Het is beter op de Heer te vertrouwen, 

dan te vertrouwen op mensen. Allelu - - - ia (117,8)
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Maar ik ben een vruchtdragende olijfboom in het Huis van God, 

Ik vertrouw op Gods barmhartigheid, 

in eeuwigheid en in de eeuwen der eeuwen. Allelu - (51,10)

De Heer heeft naar waarheid gezworen aan David.     (131,11)

Hij zal het zeker gestand doen. 

Vrucht van uw lichaam zal ik plaatsen op uw troon.   

Daar zal ik een hoorn oprichten voor David.    Allelu -ia (131,17)

Gezegend zij God, Die mijn gebed niet afwijst, (65,20)

en Zijn barmhartigheid niet van mij doet wijken.Allelu - - - ia  

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

kAtHisMA-zAng na de polyeleos; niet vertaald, bijv. :

Eer... Nu en ... herhalen
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cAnon Smeekcanon van de Alheilige Moeder Gods “Toen zij het
water ...” toon 8; en van de H. Anna;   Katavasia: Mijn mond ...

1e oDe -  cAnon VAn De Heilige AnnA - toon 4 
irmos: Mijn mond ...

Katavasia: Mijn mond ...

3e oDe - cAnon VAn De Heilige AnnA

irmos t.4: Wij roemen niet op wijsheid ... 

Katavasia: Moeder Gods, levende ...
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- 155 -

theotokion
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kAtHisMA van de H. Anna - t.8 :

Eer... Nu en ... herhalen

4e oDe -  - cAnon VAn De Heilige AnnA

irmos t.4: Hij Die in heerlijkheid zetelt... 

Katavasia: Hij Die in heerlijkheid zetelt ...
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5e oDe -  - cAnon VAn De Heilige AnnA

irmos t.4: De goddelozen, o Christus, zullen Uw heerlijkheid niet kunnen zien ...

Katavasia: Het heelal stond vol verwondering ...

6e oDe -  - cAnon VAn De Heilige AnnA

irmos t.4: U wil ik een offer van lof opdragen ... 

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

� Metten 25 Juli �
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konDAAk van de H. Anna, toon 2

synAxArion Op de 25e juli vieren wij de gedachtenis van het

ontslapen van de Heilige Anna, de moeder van de alheilige Moeder

Gods.
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7e oDe - cAnon VAn De Heilige AnnA

irmos t.4: Uw jongelingen uit het geslacht van Abraham ... 

Katavasia: De van God vervulden ...

8e oDe - cAnon VAn De Heilige AnnA

irmos t.4: Eens redde in voorafbeelding ... 
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theotokion



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

9e oDe - cAnon VAn De Heilige AnnA

irmos t.4: Door de ziekte der ongehoorzaamheid heeft Eva ... 

Katavasia: Alle aardgeborenen ...
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exApostilArion van de H. Anna - t.’3a’ :

lofpsAlMen we zingen 4 stichieren - t. 1 :

Eer...  Nu en ... voor de H. Anna - t.2:
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grote Doxologie en het tropAAr voor de H. Anna, t.4:

in De goDDeliJke liturgie

typikA, zAligsprekingen

prokiMen toon 4 ps 67

� Mineon Juli �
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vers: 

In de kerken looft God, 

de Heer, uit de bronnen 

van Israël.



Apostel § 210b gal 4 : 22-27

roeders, Abraham had twee zonen, één van de slavin, en één van

de vrije. Maar hij die van de slavin was, is naar het vlees geboren,

hij echter die van de vrije was, door de belofte. Deze dingen heb-

ben een zinnebeeldige betekenis; want deze vrouwen zijn de twee ver-

bonden: het ene, dat van de berg Sinaï, dat kinderen voortbrengt voor de

slavernij, dat is Hagar. Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en

komt overeen met het huidige Jeruzalem, dat met haar kinderen in sla-

vernij is. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder

van ons allen. Want er staat geschreven: 

Wees vrolijk, onvruchtbare, die niet baart, 

barst los in gejuich en roep, 

gij die geen barensnood kent, 

want de kinderen van de eenzame 

zijn veel talrijker 

dan die van haar die de man heeft.

���

� � �

AlleluJA toon 1 ps. ???

De redding van de rechtvaardige is van de Heer.

De Heer zal hem helpen en bevrijden.

eVAngelie lk § 36 lk 18 : 16-21

De Heer heeft gezegd: Niemand ontsteekt een lamp ...

zie zaterdag in de 6e week in de Lukas-cyclus

coMMunie-Vers ps.32 

Rechtvaardigen, juicht in de Heer. 

(De oprechten past lofzang.) Alleluja.

� goDDeliJke liturgie 25 Juli �
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De gedachtenis van de heilige hiëromartelaar Hermelaüs en met hem

Hermiptus en Hermokrates - priesters in Nicomedië;   

en de h. moniale-martelares Paraskeva van Rome.

***

Vespers

Heer ik roep... we zingen 6 stichieren; 3 voor de hiëro-martelaren: 

en 3 voor de martelares Paraskeva - in toon 8: 

� 26 Juli �
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Eer ... voor de h. Paraskeva - toon 2:

Nu en ... theotokion-dogmatikon  toon 2 :
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AposticHen van de h. Paraskeva - toon 

Eer ... voor de h. Paraskeva - toon 6:

� Vespers 26 Juli �
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Nu en ... theotokion  toon 6 :

tropAren voor de h. hiëromartelaren: 

Eer ... voor de h. Paraskeva - toon 8: 

Nu en ... slot-theotokion - toon 8:
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Metten

kAtHisMAtA nA De eerste psAlMlezing van de h. Paraskeva:

nA De tWeeDe psAlMlezing van de h. Paraskeva:

� 26 Juli �
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De cAnons van de Moeder Gods, van de heilige hiëromartela-

ren en van de heilige moniale-martelares Paraskeva. Deze canons zijn

niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 17 en 24

nA De 3e oDe konDAAk van de heilige hiëromartelaren - t. 4:

kAtHisMA van de heilige hiëromartelaren, toon 3

Eer ... van de heilige moniale-martelares Paraskeva - toon 1:
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toon 3



Nu en ...  theotokion - toon 1

nA De 6e oDe konDAAk van de heilige  Paraskeva - t.8:

exApostilArion van de van de heilige Paraskeva - toon ‘3a’: 

theotokion - toon ‘3a’

lofpsAlMen 4 stichieren voor de heilige Paraskeva  toon 8:
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gezongen grote doxologie ; apolytikion van de H. Paraskeva (p.168) 

en de rest van dienst zoals gebruikelijk en de wegzending. 

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

in De goDDeliJke liturgie

zie H. Barbara - 4 december
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De gedachtenis van de heilige groot-martelaar en arts Panteleimon

het officie is nog niet vertaald; off. 26 ev.

***

Vespers

ps. 103  en Zalig de man ...

Heer ik roep...  we zingen 6 stichieren;  in toon 4 :

- 173 -
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Eer... voor de H. Panteleimon, toon 8:

Nu en ... theotokion t.8 [dogmatikon:]
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2x



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

i   lezing uit De profetie VAn JesAJA (43, 9-14)

+ + ++ + +

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. 

� Vespers 27 Juli �
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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.

+ + ++ + +

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. 
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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 stichieren deze zijn niet vertaald / ook niet in alg.min.
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AposticHen voor de H. Panteleimon;  t.1: 
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Eer ... voor de H. Panteleimon - toon 4:

Nu en ... theotokion t.4

t.4 _  Neig u tot hen die uw  bescherming inroepen, o

Onbevlekte,  *  en neem de verdrukking en de nood van ons weg.

*   Want u alleen hebben wij als betrouwbaar anker en 

bescherming. *  Laat ons niet te schande worden die u 

aanroepen:*  Verheug u, Vrou - we,  *  die de hulp, 

vreugde en bescherming van allen zijt;  **   en de 

verlossing van onze zie - len. _
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tropAAr voor de H. Panteleimon:

Eer ... Nu en ...  slot-theotokion van de zondag:

Metten

kAtHisMA-zAngen na de eerste psalmlezing:

voor de H. Panteleimon, toon 2:

Eer... Nu en ... theotokion, toon 2:

� 27 Juli �
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toon 3:



na de tweede psalmlezing:  voor de H. Panteleimon, toon 1:

polyeleos - “Dienaren des Heren - Alleluja”

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

uit de griekse eklogi-uitgave  /  voor de martelaar

Onze God is toevlucht en kracht. (45,2a)
Hij is een helper in de beproevingen 

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

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

Als de bergen geworpen worden in het hart der zee.Alle- (45,3b)
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Eer... Nu en ... theotokion, toon 1



God, Wie is met U te vergelijken.

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

Want zie, Uw vijanden zijn luidruchtig;

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

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

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

De lijken van Uw dienaren 

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

De lichamen van Uw gewijden

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

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

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

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

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

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

Gij hebt ons tot spreekwoord gemaakt onder de heidenen, 

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

Mijn beenderen worden verbrijzeld, 

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

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

En aan de pijn van mijn wonden

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

Gij hebt ons als zilver gekeurd in het vuur. (65,10b)
Gij hebt ons in een strik gevoerd, 

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

Wij zijn gegaan door water en vuur,

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

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

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

De rechtvaardigen roepen en de Heer heeft hen verhoord,

Hij bevrijd hen uit al hun kwellingen. Allelu - - - ia (33,18)
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De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, 

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

Want de Heer is rechtvaardig,

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

Talrijk zijn de beproevingen der rechtvaardigen,

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

De nakomelingen der goddelozen zullen vergaan (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.   (96,12a)

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

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

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

Voor de heiligen in zijn land 

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

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

Hij heeft Zijn welbehagen in hen. Allelu -ia  [?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. (63,11a)

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

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

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

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

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _
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Alleluja, allelia, alleluia, eer  aan U , o God. (3x) en kleine litanie

kAtHisMA-zAng na de polyeleos;  voor de H. Panteleimon:

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

prokiMen t. 4    ps 91

_   De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom, *

als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien.  _

vers: Zij worden geplant in het Huis des Heren, 

en zullen bloeien in de voorhoven van onze God.

Alles wat adem heeft ... 
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eVAngelie lk § 106    lk 21 : 12-19

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

zie: dinsdag in de 12e week in de Lukas-cyclus

nA psAlM 50 
Eer  ... van de Heilige Panteleimon

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ... en het ideomelon

en de grote heiligen-litanie met het 12x Kyrië eleison

De cAnons Canon van de Alheilige Moeder Gods - een eigen
(alfabetische in toon 2) (niet vertaald- hier is opgenomen de smeek-
kanon) , en van de H. Panteleimon (niet vertaald; hier is opgenomen off.
26 in het enkelvoud); Katavasia van Transfiguratie

1e oDe -  cAnon VAn De AlHeilige MoeDer goDs - toon 8

Door veel beproevingen omringd, vlucht ik tot u en zoek heil: o

Moeder van het Woord en Maagd, red mij uit alle moeilijkheden en

rampspoed.

De aanvallen van hartstochten ontstellen mij, en zij vervullen mijn

ziel met grote moedeloosheid. Schenk mij vrede, o Vrouwe, 

door de kalmte van uw Zoon en uw God, o Alreine.
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Ik smeek u, o Maagd, die onze Heiland en God gebaard hebt, om

mij te verlossen van ellende, want tot u neem ik mijn toevlucht en

op u richt ik mijn ziel en mijn gedachten.

Ziek ben ik naar lichaam en ziel: verleen mij uw goddelijke aan-

dacht en zorg, o enige Moeder Gods, want gij zijt goed en hebt de

Goede gebaard.

cAnon VAn De Heilige pAnteleiMon - in toon 8
irmos: Christus Die de tyrannie ...

katavasia van Transfiguratie, toon 4:
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3e oDe -  cAnon VAn De Heilige AlHeilige MoeDer goDs

De bescherming en de schutse van mijn leven zijt gij, o Moeder

Gods en Maagd: voer mij naar uw haven, oorzaak van al het goede,

steun der gelovigen, gij die alleen alom bezongen wordt.

Ik smeek u, o Maagd, verdrijf de onrust van mijn ziel en de ver-

warrende moedeloosheid, want gij, o Bruid Gods, hebt Christus, de

oorsprong van alle rust gebaard, enig ongerepte.

Gij die de weldoener, de oorsprong van het goede hebt gebaard,

laat voor ons allen de rijkdom van uw weldaden stromen; gij ver-

mag immers alles, want gij hebt Christus gebaard, Die groot is in

macht, o door God zaliggeprezene.

Door zware ziekten en ziekelijke hartstochten word ik beproefd, o

Maagd: help mij. Want u ken ik als een onuitputtelijke schat van

genezingen, o alonbevlekte.

cAnon VAn De Heilige pAnteleiMon

irmos t.8: Mijn hart is vast gevestigd ... 
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katavasia van Transfiguratie, toon 4:

kAtHisMA van de H. Panteleimon - t.4 :

Eer... Nu en ... theotokion - toon 4
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4e oDe -  cAnon VAn De Heilige AlHeilige MoeDer goDs

Stil de storm van mijn hartstochten, en de woeste zee van mijn

zonden, Bruid van God, die de Heer, onze stuurman, gebaard hebt.

Verleen aan mij, die u aanroep, uw onmetelijke barmhar-tigheid,

want gij hebt de barmhartige gebaard, de Heiland van allen die u

bezingen.

Wij, die van uw gaven genieten, Alreine, zingen voor u een danklied,

want wij erkennen u als de Moeder van God.

Wij, die u bezitten als onze hoop en steun, en als een onwrikbare muur

van heil, alombezongene, worden bevrijd uit alle moeilijkheden.

cAnon VAn De Heilige pAnteleiMon

irmos t.8: Op mystieke wijze  ... 
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katavasia van Transfiguratie, toon 4:

5e oDe -  cAnon VAn De Heilige AlHeilige MoeDer goDs

Vervul mijn hart met blijdschap, o Reine, door mij uw onvergan-

kelijke vreugde te schenken, want gij hebt de oorzaak van alle

blijdschap gebaard.

Verlos ons van alle gevaren, reine Moeder Gods, want gij hebt de

eeuwige verlossing gebaard, en de vrede, die alle verstand te

boven gaat.

Verjaag de duisternis van mijn overtredingen, o Bruid van God,

door de lichtglans van uw heerlijkheid, want gij hebt het goddelijk

en vóór-eeuwig Licht gebaard.

Genees, o Reine, mij, die door hartstochten ziek ben, door mij uw

zorg waardig te keuren, en verleen mij gezondheid door uw voor-

beden.
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cAnon VAn De Heilige pAnteleiMon

irmos t.8: Wanneer wij opstaan ... 

katavasia van Transfiguratie, toon 4:

6e oDe -  cAnon VAn De Heilige AlHeilige MoeDer goDs
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Uw Heer en uw Zoon, o Maagd, heeft mijn natuur, die aan het ver-

derf en de dood was onderworpen, gered van dood en verderf, door

zichzelf aan de dood over te geven. Smeek Hem om mij te verlos-

sen van mijn arglistige tegenstanders.

Ik ken u als beschermster en zeer veilige behoedster van mijn

leven, o Maagd, die de menigte der beproevingen verdrijft en de

aanvallende demonen verjaagt, en ik bid u, mij steeds te verlossen

uit het verderf der hartstochten.

U bezitten wij als toevluchtsmuur en volkomen redding van onze

zielen en verlichting van onze droefheid, o Maagd, en wij verheu-

gen ons altijd in uw licht. O Vrouwe, red ons ook nu van harts-

tochten en gevaren.

Nu lig ik ziek te bed en er is geen genezing voor mijn lichaam;

maar tot u bid ik, o goede, die God, de Heiland der wereld en de

bevrijder van ziekten, gebaard hebt: richt mij op uit het verderf van

mijn kwalen.

cAnon VAn De Heilige pAnteleiMon

irmos t.8: Zoals Gij de profeet ... 

� Metten 27 Juli �

- 193 -

theotokion



katavasia van Transfiguratie, toon 4:

konDAAk van de H. Panteleimon:

ikos

synAxArion
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7e oDe - cAnon VAn De Heilige AlHeilige MoeDer goDs

Omdat Gij, o Heiland, onze redding beschikken wilde, zijt Gij

gaan wonen in de schoot der Maagd, die Gij gemaakt hebt tot

beschermster der wereld: God onzer Vaderen, gezegend zijt Gij.

Gij hebt gebaard, o reine Moeder, Hem, Die Zich ontfermen wil;

smeek tot Hem om verlossing van overtredingen en van bevlek-

kingen der ziel, voor ons die in geloof roepen: God onzer Vaderen,

gezegend zijt Gij.

Tot een schat van heil en een bron van onvergankelijkheid, tot een

veilige burcht en een deur der bekering, maakte Gij haar die U

gebaard heeft, voor allen die roepen: God onzer Vaderen, geze-

gend zijt Gij.

Laat genezen worden, o Moeder van God, de zwakheden van

lichaam en de ziekten der ziel, van hen die met ontzag tot uw god-

delijke schutse naderen, o Maagd, die ons Christus, de Heiland

hebt gebaard.

cAnon VAn De Heilige pAnteleiMon

irmos t.8: In den beginne ... 

� Metten 27 Juli �
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katavasia van Transfiguratie, toon 4:

8e oDe cAnon VAn De Heilige AlHeilige MoeDer goDs

Veronachtzaam hen niet, o Maagd, die om uw hulp bidden, en die

u, ongerepte, bezingen en verheffen in alle eeuwen.

Een overvloed van genezingen stort gij uit over allen, die u gelo-

vig bezingen, o Maagd, en uw onuitsprekelijk baren verheffen. 

Gij geneest de ziekten van mijn ziel, en de smarten van mijn

lichaam, o Maagd, zodat ik u verheerlijk, begenadigde.

Gij verjaagt de aanvallen der verzoekingen en de belagende harts-

tochten, o Maagd, daarom bezingen wij u in alle eeuwen.

� Mineon Juli �
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cAnon VAn De Heilige pAnteleiMon

irmos t.8: Hem Die zich verheerlijkt heeft ... 

Loven, zegenen en aanbidden....  katavasia van Transfiguratie, toon 4

� Metten 27 Juli �

- 197 -

theotokion



9e oDe -  cAnon VAn De Heilige AlHeilige MoeDer goDs

Wend u niet af van de stroom van mijn tranen, o Maagd, want gij

hebt Christus  gebaard, Die van ieder aangezicht  iedere traan heeft

weggewist.

Vervul mijn hart met vreugde, o Maagd, want gij hebt de volheid

der vreugde ontvangen, en gij deed de droefheid der zonde ver-

dwijnen.

Wees de haven  en de bescherming, o Maagd, de onwankelbare

muur, het toevluchtsoord, de schutse en de vreugde, van allen die

tot u vluchten.

Verdrijf met de stralen van uw licht, het duister der onwetendheid,

o Maagd, en maak allen stralend, die u vol eerbied belijden als de

Moeder Gods.

Genees mij, o Maagd, nu ik op deze plaats van lijden en zwakheid

vernederd terneer lig, en verander mijn ziekte in gezondheid.

cAnon VAn De Heilige pAnteleiMon

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

� Mineon Juli �
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katavasia van Transfiguratie, toon 4:

exApostilArion van de H. Panteleimon - t.’3a’ :

lofpsAlMen we zingen 4 stichieren - t. 2 :

� Metten 27 Juli �
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Nu en ... theotokion - toon 6:

� Mineon Juli �
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grote Doxologie en het tropAAr voor de H. Panteleimon, 

in De goDDeliJke liturgie

typikA, zAligsprekingen

prokiMen toon 4 ps 67

Looft God in de Kerken, de Heer uit de bronnen van Israël.

� 27 Juli �
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Apostel ofwel officieel: (martelaar:)  § 292 ii tim 2 : 1-10

Mijn kind Timotheüs, wees sterk in de genade ..

ofwel (onbaatzuchtige arts:)  § 153 i kor 12, 27-13,8

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

Zijn leden. God nu heeft sommigen in de kerk een plaats gegeven:

ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, ver-

volgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van

hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms allen apos-

telen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij

soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezin-

gen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers?

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 spre-

ken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schal-

lende 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. 

���
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AlleluJA toon 4 ps. 91

De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom, 

als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien. 

Geplant in het huis des Heren, 

zullen zij bloeien in de voorhoven van onze God. 

eVAngelie ofWel:     Jh § 52 Jh 15 : 17-16:2

De Heer zeide tot zijn leerlingen: Dit gebied Ik u, dat gij elkaar lief-

hebt...

zie za in de 3e week van Pascha

ofWel:  Mt § 34b Mt 10, 1, 5-8

n die tijd riep Jezus Zijn twaalf leerlingen bij Zich en gaf

hun macht over de onreine geesten om die uit te drijven,

en om iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Deze

twaalf zond Jezus uit en Hij gebood hun, zeggend: ‘Begeef u

niet op de weg naar de heidenen en ga geen stad binnen van

de Samaritanen, maar ga liever naar de verloren schapen van

het huis van Israël. En als gij op weg gaat, predik dan en zeg:

Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Genees zieken,

reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. Om niet

hebt gij ontvangen, geef dan ook om niet.’ 

���

coMMunie-Vers ps. 111

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja.

� � �

� goDDeliJke liturgie 27 Juli �
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De gedachtenis van onze heilige apostelen en diakens 

Prochorus, Nikanor, Timon en Parmenas.

***

Vespers

Heer ik roep... 3 stichieren voor de H. apostelen - t.4:

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

� 28 Juli �
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of kruis-theotokion toon 4 :

Apostichen van de oktoïch

tropAAr

Metten

kAtHisMAtA van de oktoïch

De cAnons twee van de oktoïch, en van de heilige apostelen

niet vertaald en hier niet opgenomen; zie off. 9 of engels mineon:

� Mineon Juli �
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nA De DerDe oDe: kAtHisMA-zAng toon 8

of kruis-theotokion, toon 8:

� Metten 28 Juli �

Eer ... Nu en ... theotokion, tn 8:
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nA De 6e oDe: konDAAk toon 1

geen eigen exapostilarion in het mineon

Gelezen lofpsalmen, kleine doxologie, apostichen uit de oktoïch.

tropAAr

� Mineon Juli �
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De gedachtenis van de heilige martelaar Kallinikus, 

en de heilige martelares Theodota*.

***

Vespers

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

en 3 voor de h. Theodota:

- 209 -
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* dienst voor h.Theodota niet alle handschriften



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

of kruis-theotokion toon 4 :

� Mineon Juli �
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Apostichen van de oktoïch

tropAAr

Metten

kAtHisMAtA van de oktoïch

De cAnons van de oktoïch, en van de heilige martelaar

Kallinikus en van de h. martelares Theodota  niet vertaald en hier niet

opgenomen; zie off. 14 en 20  of engels mineon:

nA De DerDe oDe: kAtHisMA-zAng voor de h. Kallinikus  t. 5

Eer ...  voor de H. Theodota - toon 8:

� 29 Juli �
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Nu en ... theotokion - toon 8 :

of kruis-theotokion, toon 8:

� Mineon Juli �
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nA De 6e oDe: konDAAk voor de H. Kallinikus - toon 2

exApostilArion voor de H. Theodota - toon “3a”:

theotokion:

Gelezen lofpsalmen, kleine doxologie, apostichen uit de oktoïch.

tropAAr toon 4

� Metten 29 Juli �
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De gedachtenis van de heilige apostelen uit de zeventig: 

Silas, Silvanus, Kreskens, Epenettus en Andronicus

***

Vespers

Heer ik roep... 3 stichieren voor de H. apostelen - t.4:

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

� 30 Juli �
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of kruis-theotokion toon 4 :

Apostichen van de oktoïch

tropAAr

Metten

kAtHisMAtA van de oktoïch

De cAnons twee van de oktoïch, en van de heilige apostelen

niet vertaald en hier niet opgenomen; zie off. 9 of engels mineon:

� Mineon Juli �
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nA De DerDe oDe: kAtHisMA-zAng toon 8

of kruis-theotokion, toon 8:

� Metten 30 Juli �
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nA De 6e oDe: konDAAk toon 4

geen eigen exapostilarion in het mineon

Gelezen lofpsalmen, kleine doxologie, apostichen uit de oktoïch.

tropAAr
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[De gedachtenis van de heilige en rechtvaardige Eudokimus ]

en het voorfeest van de processie met het eerbiedwaardig kruis;

wij vieren tevens de gedachtenis van de h. Germanus van Auxerre.

***

Vespers

Heer ik roep ... 6 stichieren, 3 voor het kruis [off.3] toon 1:

en 3 van de H. Germanus, toon 6: 
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Eer ... van de H. Germanus - toon 8 :

Nu en ... van het kruis - toon 8:

� Mineon Juli �
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AposticHen van de oktoïch; Eer ... Nu en ...  van het kruis - t.6:

tropAAr van de heilige H. Germanus, toon 4: 

� Vespers 31 Juli �

Germanus
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Metten

kAtHisMAtA van de oktoïch

De cAnons twee van de oktoïch en één van de heilige[dus niet

van het kruis!].  Deze canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen:

zie  evt. off. 10

nA De 3e oDe kAtHisMA van de heilige Germanus, toon 4

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

[er wordt na de zesde ode geen kondaak genoemd.]

Eer ... Nu en ...  van het kruis

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

� Mineon Juli �
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