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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. 

Abdis Maria � en medezusters

Orthodox Klooster in de Peel -Asten   - 2008 - heruitgave 2018  

voor meer informatie: + Orthodox Klooster in de Peel +

Geboorte van de Moeder Gods 

Gruttoweg 7 
5725 RT Asten

tel/fax (0031) 0493 - 560421

www.orthodoxasten.nl

e-mail: orthodoxasten@hetnet.nl
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Het voorfeest van de Ontslaping van Moeder Gods 
en de gedachtenis van de heilige profeet Micheas (Micha).  

***
het officie van het voorfeest is vertaald; voor de profeet  is off.7 gebruikt.

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren, 3 van het voorfeest:

en 3 van de heilige Micheas 

� 14 Augustus �
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Eer ... Nu en ...   van het voorfeest

� Mineon Augustus �

- 6 -



APostichen van het voorfeest (melodie Huis van Efratha ..)

Eer ... Nu en ...  

� vesPers 14 Augustus �
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troPAAr van het voorfeest

Metten

KAthisMAtA van het voorfeest; na de eerste lezing:

Eer ... Nu en ...   herhalen

na de tweede lezing:

� Mineon Augustus �
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Eer ... Nu en ...   herhalen



de cAnons van het voorfeest en van de profeet (off.7).

1e ode voorfeest -  toon 8 

voor de heilige Profeet MicheAs

alg. min. : toon 6  - irmos: Over de bodem der Rode Zee ...

� Metten 14 Augustus �
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Irmos         toon 8



3e ode voorfeest

voor de heilige Profeet MicheAs

alg. min. : toon 6  - irmos: Niemand is heilig ...

irmos van de laatste ode: 

� Mineon Augustus �
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Irmos         toon 8



KAthisMA van de profeet

4e ode voorfeest

� Metten 14 Augustus �
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Eer ... Nu en ...   van het voorfeest

Irmos         toon 8



voor de heilige Profeet MicheAs

alg. min. : toon 6  - irmos: Christus is mijn kracht ...

5e ode voorfeest

� Mineon Augustus �

- 12 -

Irmos         toon 8



voor de heilige Profeet MicheAs

alg. min. : toon 6  - irmos: Verlicht, Algoede ...

6e ode voorfeest

� Metten 14 Augustus �
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Irmos         toon 8



voor de heilige Profeet MicheAs

alg. min. : toon 6  - irmos: Bij het zien van de geweldige golven ...

Irmos van de laatste ode - toon 6 - ldn

� Mineon Augustus �
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KondAAK van het voorfeest -  toon 4

iKos van het voorfeest 

� Metten 14 Augustus �
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synAxArion

7e ode voorfeest

� Mineon Augustus �
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Irmos         toon 8



voor de heilige Profeet MicheAs

alg. min. : toon 6  - irmos: Een engel maakte het vlammende vuur ...

8e ode voorfeest

� Metten 14 Augustus �
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Irmos         toon 8



voor de heilige Profeet MicheAs

alg. min. : toon 6  - irmos: Uit de vlam ...

Loven, zegenen ....  irmos van de laatste ode - t. 6 - Ldn-spec.:

� Mineon Augustus �
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9e ode voorfeest

voor de heilige Profeet MicheAs

alg. min. : toon 6  - irmos: Voor mensen is het niet mogelijk ...

� Metten 14 Augustus �

Irmos         toon 8
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irmos van de laatste ode - t.6 Ldn-spec.:

exAPostilArion van de heilige profeet:  

Gelezen lofpsalmen en gelezen doxologie

� Mineon Augustus �
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Eer ..Nu en ..van het voorfeest



APostichen van het voorfeest

troPAAr van het voorfeest

� Metten 14 Augustus �
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� Mineon Augustus �
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� 15 Augustus �

de ontslAPing vAn de Alheilige

Moeder gods en Altijd-MAAgd MAriA

***

Kleine vesPers
heer iK roeP ... we  laten vier verzen over en zingen de volgen-

de drie stichieren, waarvan de eerste twee keer:

2 x
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Eer ... Nu en ...                       

APostichen

troPAAr van het feest - toon 1  Bij uw baren . .(zie p. 32)

� Mineon Augustus �
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We zingen Zalig de man ... de eerste stase

heer iK roeP ... (grieks mineon: )6 stichieren, alles 2x 

(Athos/slavisch typikon: 8 stichieren, de eerste twee 3x de laatste 2x.)

Eer ... Nu en ...      (volgens grieks mineon in 9 verspringende tonen)

� grote vesPers �
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2x

2x

2x



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

� Mineon Augustus �
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i lezing uit genesis (28: 10-17)

Toen Jacob voor Esau moest vluchten vertrok hij naar Haran.

Onderweg moest hij overnachten, omdat de zon was onderge-

gaan. Hij nam een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn

hoofd en ging slapen. En in zijn droom: zie, op de aarde was een

ladder opgericht, die omhoog reikte tot in de hemel; en zie, daar

waren Engelen Gods die daarlangs opklommen en nederdaalden.

Maar bovenaan stond de Heer en zeide: “ Ik ben de Heer, de God

van uw vader A bra ham  en de God van Isaäk; het land waarop gij

ligt zal Ik geven aan u en aan uw nageslacht na u. En uw nageslacht

zal zijn als het stof der aarde, en gij zult u uitbreiden naar het Westen

en naar het Oosten, naar het Noorden en het Zuiden. En in u en in

uw Zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend zijn. Zie, Ik ben

met u, en Ik zal u behouden overal waarheen gij gaat, en Ik zal u

terugbrengen naar dit land; want Ik zal u niet verlaten totdat Ik

gedaan zal hebben wat Ik tegen u gesproken heb.”  Toen Jacob uit

zijn slaap ontwaakte zeide hij: “Waarlijk, de Heer is op deze plaats,

en ik heb het niet geweten.”  En vol vreze zeide hij: “Hoe ontzag-

wekkend is deze plaats! Het is niets minder dan het Huis van God;

het is de Poort van de Hemel!”
***

ii   lezing uit de Profetie vAn ezechiël (43 : 27-44:4)

Zo spreekt de Heer: Op de achtste dag na de inwijding van het

Altaar, wanneer de dagen der reiniging en verzoening voltooid

zijn, en op de volgende dagen, zullen de priesters op het Altaar uw

brandoffers en uw vredeoffers bereiden; en Ik zal u aanvaarden, zegt

God, de Heer. Toen bracht Hij mij terug naar de buitenste poort van

het heiligdom, die uitziet naar het Oosten; deze was gesloten. Toen

zei de Heer tot mij: Deze poort zal gesloten blijven; zij zal niet geo-

pend worden en geen man zal daardoor binnentreden; want de Heer,

de God van Israël, is daardoor binnengetreden, en daarom zal zij

gesloten blijven. En de vorst, omdat hij de vorst is, mag in de voor-

hal binnentreden om daar neder te zitten en brood te eten voor het

aangezicht des Heren. Maar langs dezelfde ingang waar hij naar bin-

nen is gegaan, moet hij ook weer naar buiten treden. Daarop bracht

Hij mij naar de Noord poort aan de voorzijde van het Huis des

Heren; ik zag toe en zie, de heerlijkheid des Heren vervulde het

Huis des Heren. ***

� grote vesPers 15 Augustus �
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iii   lezing uit de sPreuKen vAn sAloMo (Spr. 9 : 1-11)

De Wijsheid heeft zich een huis gebouwd, zij heeft haar zeven

pilaren uitgehouwen. Zij heeft haar vee geslacht, haar wijn

gemengd en haar tafel toebereid. Zij heeft haar dienstmaagden uit-

gezonden, zij roept boven op de hoogten der stad: Al wie zonder ver-

stand is kere zich tot mij; en zij zegt tot wie gebrek heeft aan ver-

stand: Kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik heb

gemengd. Verzaak aan het dwaze opdat gij moogt heersen in eeu-

wigheid, zoek verstand en vermeerder het verstand door kennis.

Poog niet een slecht mens te onderrichten, dat brengt u slechts

oneer; en berispt gij een goddeloze, het strekt u tot schande. Berisp

niet een spotter, want hij zal u haten, maar berisp een wijze, die zal

u liefhebben. Onderricht de wijze, en hij zal groeien in wijsheid; leer

een rechtvaardige, en zijn inzicht zal toenemen. De vreze Gods is het

begin der wijsheid en de raad der Heiligen is inzicht: want het ken-

nen der wet is eigen aan een goed verstand. Want op die manier zult

gij lang leven, en er zullen jaren aan uw leven toegevoegd worden.

***

litie

� Mineon Augustus �
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Eer ...

� grote vesPers 15 Augustus �
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Voorbeden  van de Litie in de narthex; en we gaan de kerk weer binnen

terwijl we zingen:

APostichen

� Mineon Augustus �
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Nu en ...          toon 5



Eer ... Nu en ...                       

Nu laat gij ... tot en met    Onze Vader...

� grote vesPers 15 Augustus �
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2x en dan:  Moeder Gods en Maagd verheug u...

broodWijding

� Mineon Augustus �
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troPAAr t. 1 -slav, mel.



KAthisMAtA Na de eerste psalmlezing:

Eer ... Nu en ... herhalen

Na de tweede psalmlezing:   

Eer ... Nu en ... herhalen

Polyeleos Looft de Naam des Heren ... 

(en volgens slavisch gebruik ook het megalinarion:)

en de uitgelezen psalm-verzen: “gehele  aarde - Alleluja.” 

Juich voor de Heer, gehele aarde; (65, 1)

juich voor het aanschijn  van de Koning, de Heer.      Alleluja     (97, 6b)

- 33 -

� Metten �



Belijd Hem; 

zing de lofzang voor Zijn Naam.            Alleluja (99, 4)

In de stad van de Heer der krachten, 

in de stad van onze God.            Alleluja (47, 9)

Zijn verblijfplaats is in Vrede.    

Zijn woning in Sion. Alleluja (75, 3)

De Heer bemint Sions poorten; (86, 2)

boven alle tenten van Jakob. Alleluja

Over u zijn roemrijke dingen gezegd; (86, 32)

gij zijt de stad van God. Alleluja

God heeft haar gegrondvest voor eeuwig; (47, 9)

God is in haar midden zodat zij niet wankelt. Alleluja (45, 6)

De Allerhoogste heiligt zijn woontent; (45, 5)

heiligheid en pracht in Zijn heiligdom. Alleluja (95, 6)

Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid; (107,2)

ik wil zingen en psalmodiëren in mijn glorie. Alleluja

Wat kan ik de Heer teruggeven, (115, 3)

voor alles wat Hij mij geschonken heeft? Alleluja

Deze berg Sion, waarop Gij woont; (73, 2)

Ik zal de Kelk des heils nemen, (115,4)

en de Naam des Heren aanroepen. Alleluja

� Mineon Augustus �
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In vrede leg ik mij ter ruste om te slapen. (4, 9)

Keer terug, mijn ziel, tot uw rust, (114, 7)

want de Heer heeft u welgdeaan. Alleluja

In Uw handen beveel ik mijn geest; (30, 6)

De rechtvaardige Heer heeft de nekken der zondaars gebroken. (128, 4)

Alleluja

Heer mijn God, tot in eeuwigheid wil ik U belijden; (29, 13)

Gij hebt mij geschapen, Gij hebt Uw hand op mij gelegd. Alleluja (138, 5)

Gij houdt mij vast aan mijn rechterhand; (72, 23)

met heerlijkheid hebt Gij mij opgenomen. Alleluja (72, 24)

Want ik ging op naar de plaats van de wonderbare tent; (41, 5)

naar het Huis van God. Alleluja

Een stem van gejuich en verlossing; (117, 15)

in de tenten van de rechtvaardigen. Alleluja

Dit is de verandering van de hand des Allerhoogsten; (76, 11)

maar ik moge gerecht voor Uw aangezicht komen, (16, 15)

en verzadigd worden doordat Uw heerlijkheid mij verschijnt. Alleluja 

Sta op Heer, ga in tot Uw rust; (131, 8

Gij, en de ark Uwer heiliging. Alleluja 

Uw tempel is heilig, wonderbaar in rechtvaardigheid; (64, 5)

Uw Huis, Heer, past heiliging tot in lengte van dagen. Alleluja   (92, 5)

� Metten 15 Augustus �
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Zij zullen uw naam gedenken (44, 18)

van geslacht tot geslacht. Alleluja   

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Hei - lige Geest.

t.1 _ Laat ons de Va - der aanbid - den,  *  en de Zoon verheerlijken,  *

en laat ons allen tezamen de Alheilige Geest bezingen,  * roepend en zeg-

gend:   **   Alheilige Drieëenheid, red ons allen._

Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen, Amen.

t.1 _ Uw volk draagt U op, o Christus, Uw Moeder als voorspreekster;  *

geef  ons  door  haar  gebeden , o Algoede, Uw  barmhartigheid,   *  opdat

wij U verheerlijken,   **   Die voor ons uit het graf zijt opgestraald. _

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

KAthisMA-zAng na de polyeleos:

Eer ... Nu en ... herhalen

� Mineon Augustus �
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AnAbAthMi de eerste antifoon van toon 4: Van mijn jeugd ...

ProKiMen

Alles wat adem heeft ...

evAngelie Lk § 4        Lk 1 : 39-49, 56

In die dagen stond Maria op ...

nA PsAlM 50 
Eer ...    voor de Moeder Gods    Nu en ...   voor de Moeder Gods 

Ontferm U over mij ...

Grote litanie

� Metten 15 Augustus �
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t.6 ‘ob’

t.4



cAnons vAn het feest

Twee canons, de eerste van de H. monnik Kosmas;  en de tweede door

de H. monnik Johannes van Damaskus. Als katavasia de irmen van de

eerste canon herhalen. Andere handschriften laten de irmen van beide

canons herhalen.

1e ode eerste cAnon - toon 1  

� Mineon Augustus �

- 38 -

1e Irmos   t.1



tWeede cAnon toon 4

Katavasia: Uw roemrijke gedachtenis ...

- 39 -

� Metten 15 Augustus �



3e ode eerste cAnon

� Mineon Augustus �
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3e Irmos   t.1



tWeede cAnon

Katavasia: Gij Christus, de Wijsheid  ... en kleine litanie
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� Metten 15 Augustus �

hyPAKoï toon 5



4e ode eerste cAnon

� Mineon Augustus �
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4e Irmos   t.1



tWeede cAnon

Katavasia: De geheimvolle woorden  ...
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� Metten 15 Augustus �



5e ode eerste cAnon

� Mineon Augustus �
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5e Irmos   t.1



tWeede cAnon

Katavasia: Uw onzegbaar volmaakte ...

- 45 -

� Metten 15 Augustus �



6e ode eerste cAnon

� Mineon Augustus �
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6e Irmos   t.1



tWeede cAnon

Katavasia: Als een vuur dat brandde ... en kleine Litanie

- 47 -

� Metten 15 Augustus �



7e ode eerste cAnon

� Mineon Augustus �

- 48 -

synAxArion

7e Irmos   t.1

iKos

KondAAK t. 2



- 49 -

� Metten 15 Augustus �



tWeede cAnon

Katavasia: De goddelijke liefde ...

� Mineon Augustus �
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8e ode eerste cAnon

� Metten 15 Augustus �

8e Irmos   t.1
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tWeede cAnon

Loven, zegenen en aanbidden wij ....   

Katavasia: De vlam die van Gods engel ...

� Mineon Augustus �
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9e ode

Het Magnificat en het Waarlijk, het is waardig worden niet gezongen

maar vervangen door de volgende megalynaria.

eerste cAnon toon 1

- 53 -
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tWeede cAnon -      toon 4

� Mineon Augustus �
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KAtAvAsiA

Kleine litanie

lofPsAlMen toon 4 ;  we zingen 4 stichieren 

- 55 -

� Metten 15 Augustus �

exAPostilArion

3 x

2 x



Eer ...   Nu en ...

grote doxologie en troPAAr

� Mineon Augustus �
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[Naar nieuw Grieks gebruik de volgende feestantifonen: ]

eerste Antifoon

_ Juich voor God, gehele aarde,  * breng lof aan Zijn heerlijkheid. 

refrein

Belijd de Heer en roep Zijn Naam aan,  *  

verkondig Zijn werken onder de volkeren. 

refrein

In de stad van de Heer der Krachten,  * in de stad van  onze God. 

refrein

Zijn verblijfplaats is in Vrede,* Zijn woning in Sion.

refrein

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, *

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

slotrefrein

- 57 -

� goddelijKe liturgie 15 Augustus �
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tWeede Antifoon

_ De Heer bemint de poorten van Sion *  

boven alle tenten van Jakob. 

Over u zijn roemrijke dingen gezegd:,  *  

Gij zijt de stad van God. 

refrein

God heeft haar gegrondvest voor eeuwig;  *  

God, wij verwachten Uw barmhartigheid in het midden van Uw volk. 

refrein

De   Aller - hoogste *  heiligt Zijn Woontent. .

refrein

_ Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eniggeboren Zoon en Woord van God, Gij die ...

� Mineon Augustus �

- 58 -

��������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������
	 ���

���� �����������������������������������������
������������������������������������
������������������������������������������
�������������������������
���������������������������������������������������
�������������

��������������������������������������
�������������
����������������������������������������
������������

�����

������������

������
	 ���


����������������� �

���!����!����������#������ �� ���" 
�������!������"�!�� ��
�������"#������ �����"������$�������� �����

�� ����������������������������������������

�����������������������������!������������


����������������������������������������	�������������������������

�������������������	����������������������������������

�� ����!�����������������������������������

������� ��������� ��������������������������

���	������	� �����������������������
������������������������������������������������������������

���	��������

	���	�����

��� ����������������������!������������������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	

��!#��� !���� �
�	�����



derde Antifoon ps.107

_ Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid,*  

ik wil zingen en psalmzingen in mijn glorie.  _

Wat kan ik de Heer teruggeven * voor alles wat Hij mij geschonken heeft. 

tropaar

Ik zal de kelk des heils nemen * en de Naam des Heren aanroepen. 

tropaar

intocht vers (volgens de griekse traditie door de lezer):

Komt laat ons aanbidden en nedervallen voor Christus.

tropaar - 59 -

� goddelijKe liturgie 15 Augustus �

tropaar
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ProkiMen toon 3

Want Hij heeft neergezien op de geringheid van Zijn dienstmaagd; 

zie: van nu af zullen alle geslachten mij zaligprijzen. 

� Mineon Augustus �

- 60 -

_ Eer... nu en ..        kondaak, toon 2:



APostellezing Fil 2 : 5-11   (§   240 )

AllelujA toon 2 ps.131

Sta op Heer, ga in tot uw rust:  Gij en Uw heilige Ark. 

De Heer heeft naar waarheid gezworen aan David,

Hij zal het zeker gestand doen. 

evAngelie Lk 10 : 38-42; 11 : 27,28    (Lk § 54)

in PlAAts vAn ‘WAArlijK het is WAArdig ..’ 
1e keervers en de irmos van de 9e ode van de Canon  :

coMMunievers

Ik zal de Kelk des Heils nemen en de Naam des Heren aanroepen.

Alleluja (3x).

- 61 -

� goddelijKe liturgie 15 Augustus �



� Mineon Augustus �

- 62 -



Gedachtenis van de overbrenging uit Edessa van de 

Niet-met-handen-gemaakte Ikoon van onze Heer Jezus Christus 

[en volgens het grieks mineon: van de H. martelaar-arts Diomedes.]

Hier volgen we het K’pel-typikon, met feestelijker dienst voor de ikoon

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren, 3 van het feest t.2:

� 16 Augustus �

- 63 -



en 3 van de H. Ikoon , toon 2

Eer ...  Nu en ... van het nafeest 

� Mineon Augustus �

- 64 -



Intocht, Vreugdevol Licht ...

APostichen van het nafeest 

Eer ...  Nu en...   van het nafeest 

- 65 -

� vesPers 16 Augustus �



troPAren van de H. Ikoon , toon 2

Eer ... Nu en ... van het feest, toon 1 Bij uw baren ...

en de wegzending.

Metten

KAthisMAtA na de eerste psalmlezing, van het nafeest:

� Mineon Augustus �

- 66 -

Eer ... Nu en ...   herhalen



na de tweede psalmlezing, van het nafeest  

de cAnons de eerste canon van het feest (zie p.36 vv) en de

canon van de heilige Ikoon; katavasia  van de eerste canon.
[gr. mineon, ook van de Martelaar; hier niet opgenomen]

cAnon vAn de heilige iKoon - toon 6

1e ode

irmos toon 6 - Over de bodem der Rode Zee ...

Katavasia: Uw roemrijke gedachtenis ...

3e ode

irmos toon 6 - Niemand is heilig ...

� Metten 16 Augustus �

Eer ... Nu en ...   herhalen

- 67 -



Katavasia: Gij Christus, de Wijsheid  ... en kleine litanie

KondAAK van het feest

KAthisMA van de heilige Ikoon, toon 1:

(eventueel:   Eer ...  van de H. Diomedes:)

� Mineon Augustus �

- 68 -



[Eer  ...  ]   Nu en ...  van het nafeest

4e ode

irmos toon 6 - Christus is mijn Kracht  ...

Katavasia: De geheimvolle woorden  ...

5e ode

irmos toon 6 - Verlicht, o Algoede  ...

- 69 -

� Metten 16 Augustus �



Katavasia: Uw onzegbaar volmaakte ...

6e ode

irmos toon 6 - Wel omvat, doch niet verslonden  ...

Katavasia: Als een vuur dat brandde ... en kleine litanie

KondAAK van de heilige  Ikoon:  Vdr. Gerasimus

t.1 _ De met goddelijke glans lichtende gelijkenis van Uw uiterlijk,  *

die levenverwekkende stralen uitstraalt,  *  hebben wij uit Edessa ont-

vangen,  als drager van iedere gift:  *  want toen Gij deze Ikoon vorm

gaf,   *  deed Gij haar teruggaan op het voorbeeld,  **  o, enig

Erbarmingrijke._ 

� Mineon Augustus �

- 70 -



synAxArion van de heiligen van de dag, en van de Ikoon:

7e ode

irmos toon 6 - De drie jongelingen in Babylon  ...

Katavasia: De goddelijke liefde ...

8e ode

irmos toon 6 - Zich houdend aan de wet ...

� Metten 16 Augustus �

- 71 -



Loven, zegenen en aanbidden wij ...

Katavasia: De vlam die van Gods engel ...

9e ode

irmos toon 6 - Komt gelovigen, laat ons ...

Katavasia: In u worden de grenzen ...

exAPostilArion van het nafeest:

[vlgs grieks mineon: gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie] 

Vlgs. het typikon van Konstantinopel: gezongen lofpsalmen:

lofPsAlMen toon 2 ; vier stichieren:

� Mineon Augustus �

- 72 -

2x

2x



Eer ...   Nu en ...  

grote doxologie

troPAAr van de H. Ikoon , toon 2 :

� Metten 16 Augustus �

- 73 -



troPAAr van de H. Ikoon , toon 2

goddelijKe liturgie

ProKiMen toon 4 ps. 68

Wend Uw aangezicht  * niet van uw dienaar af. 

God, laat uw verlossing mij helpen.

APostellezing pericoop 250    col 1 : 12-18   Broeders, wij danken

God de Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft .. .- > zie lezing 28e zondag

AllelujA toon 8 ps. 131

Sta op, Heer, ga in tot Uw rust. 

De Heer heeft naar waarheid gezworen aan David, Hij zal het zeker

gestand doen. 

evAngelie pericoop lk - 48-b          lukas 9, 51-57; 10, 22-24; 13, 22

coMMunievers

� Mineon Augustus �

- 74 -



Gedachtenis van de H. Priester-Martelaar Myron.

Plaatselijk vieren we de H. Hiëromonnik Martelaar Jeroen van Noordwijk

***
(officie voor de martelaar is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 18)

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren, 3 van het nafeest:

en 3 van de heilige hiëro-martelaar Jeroen, toon 6:

� 17 Augustus �

- 75 -



Eer ...  Nu en ... van het nafeest 

APostichen van het nafeest 

� Mineon Augustus �

- 76 -



Eer ...  Nu en...   

troPAAr - troPAren

[evt. van de H. hiëromartelaar Jeroen: In u, o vader, ...] en

van het feest, toon 1:   Bij uw baren ...   

en de wegzending.

- 77 -

� vesPers 17 Augustus �



Metten
KAthisMAtA na de eerste psalmlezing, van het nafeest

na de tweede psalmlezing, van het nafeest  

de cAnons de tweede canon van het feest (zie p.39 vv), de

canon van de Martelaar (laatste  niet opgenomen zie off.18 indien H.Jeroen )

na de derde ode KondAAK van het feest t.2 De Moeder Gods die.. 

� Mineon Augustus �

- 78 -

Eer ... Nu en ...   herhalen

Eer ... Nu en ...   herhalen

KAthisMA H. Jeroen,  t.4



na de zesde ode: KondAAK van de heilige Jeroen:  

exAPostilArion van de heilige Jeroen:

Eer ... Nu en ...   van het nafeest :

- 79 -

� Metten 17 Augustus �

Eer ...  Nu en ...  van het nafeest

iKos



Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie 

APostichen van het nafeest:

Eer ...   Nu en ...  

� Mineon Augustus �

- 80 -



troPAAr - troPAren

[evt. van de H. hiëromartelaar Jeroen: In u, o vader, ...] en

van het feest, toon 1:   Bij uw baren ...   

en de wegzending.

- 81 -

� Metten 17 Augustus �



� Mineon Augustus �

- 82 -



Gedachtenis van de H. Martelaren Florus en Laurus. (off.15)

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren, 3 van het nafeest

en 3 van de heilige Florus en Laurus,  toon 4 :

- 83 -

� 18 Augustus �



Eer ...  Nu en ... van het nafeest 

� Mineon Augustus �

- 84 -



APostichen van het nafeest 

Eer ...  Nu en...   

- 85 -

� vesPers 18 Augustus �



troPAAr - troPAren [evt. van de H. Florus en Laurus]  

en/of van het feest, toon 1:   Bij uw baren ...   en de wegzending.

Metten

KAthisMAtA na de eerste psalmlezing, van het nafeest

na de tweede psalmlezing, van het nafeest  

de cAnons de eerste canon van het feest (zie p.38 vv), de canon

van de H. martelaren ( niet opgenomen zie off. 15 )

na de derde ode:

[evt. KondAAK van het feest t.2  De Moeder Gods die ...]

� Mineon Augustus �

- 86 -

Eer ... Nu en ...        herhalen

Eer ... Nu en ...        herhalen



KAthisMA van de H. Florus en Laurus

[evt. na de zesde ode: KondAAK van de heilige Florus en Laurus:]

- 87 -

� Metten 18 Augustus �

Eer ... Nu en ...   van het nafeest



exAPostilArion van de heilige Florus en Laurus

Eer ... Nu en ...   van het nafeest

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie 

APostichen van het nafeest;  2e modus - Huis van Efrata,  p

� Mineon Augustus �

- 88 -



Eer ...   Nu en ...  

troPAAr - troPAren [evt. van de H. Florus en Laurus]  

en/of van het feest, toon 1:   Bij uw baren ...   en de wegzending.

- 89 -

� Metten 18 Augustus �



� Mineon Augustus �

- 90 -



Gedachtenis van de H. Andreas de Stratilaat. (off.14 )

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren, 3 van het nafeest:

en 3 van de heilige Andreas,  toon 1:

- 91 -

� 19 Augustus �



Eer ...  Nu en ... van het nafeest 

� Mineon Augustus �

- 92 -



APostichen van het nafeest 

Eer ...  Nu en...   

- 93 -

� vesPers 19 Augustus �



troPAren van de H. Andreas:

Eer ... nu en ... van het feest  toon 1 Bij uw baren ...  en de wegzending.

Metten

KAthisMAtA na de eerste psalmlezing, van het nafeest:

na de tweede psalmlezing, van het nafeest :

� Mineon Augustus �

Eer ... nu en ... herhalen

Eer ... nu en ... herhalen
- 94 -



de cAnons de tweede canon van het feest (zie p.39vv), de

canon van de Martelaar ( niet opgenomen zie off.14 )

[na de derde ode:KondAAK van het feest t.2 De Moeder Gods die ...]

KAthisMA van de Martelaar

Eer ... nu en ... van het nafeest

na de zesde ode: KondAAK van de heilige Andreas:  

- 95 -

� Metten 19 Augustus �



exAPostilArion van de heilige  Martelaar

Eer ... Nu en ...   van het nafeest

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie 

APostichen van het nafeest :

� Mineon Augustus �

- 96 -



Eer ...   Nu en ...  

troPAren van de H. Andreas

Eer ... nu en ... van het feest  toon 1 Bij uw baren ...  en de wegzending.

- 97 -

� Metten 19 Augustus �



� Mineon Augustus �

- 98 -



Gedachtenis van de heilige profeet Samuel.

***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren, 3 van het nafeest:

en 3 van de heilige profeet Samuel, toon 4
- 99 -

� 20 Augustus �



Eer ...  Nu en ... van het nafeest 

� Mineon Augustus �

- 100 -



APostichen van het nafeest 

Eer ...  Nu en...  

lijken. _

troPAAr van de profeet 

Eer ... Nu en ...  van het feest, toon 1 Bij uw baren ...   

en de wegzending.

- 101 -

� vesPers 20 Augustus �



Metten

KAthisMAtA na de eerste psalmlezing, van het nafeest

Eer ... Nu en ...   herhalen

na de tweede psalmlezing, van het nafeest  

Eer ... Nu en ...   herhalen

de cAnons de eerste canon van het feest(zie p.38 vv) en de

canon van de heilige profeet Samuel 

� Mineon Augustus �

- 102 -



cAnon vAn de heilige Profeet - toon 4

1e ode

irmos toon 4 - Zoals Gij Farao’s leger ...

3e ode

irmos toon 4 - Wij roemen niet op wijsheid  ...

irmos van de laatste ode, toon 4:

- 103 -

� Metten 20 Augustus �



KondAAK van het feest t.2 De Moeder Gods die ...

KAthisMA van de heilige Samuel, toon 3:

Eer ...  Nu en ...  van het nafeest

4e ode

irmos toon 4 - Hij Die in heerlijkheid zetelt   ...

� Mineon Augustus �

- 104 -

en



5e ode

irmos toon 4 - De goddelozen, o Christus  ...

6e ode

irmos toon 4 - De profeet Jona was een voorafbeelding ...

- 105 -

� Metten 20 Augustus �



de irmos van de laatste canon

� Mineon Augustus �

- 106 -

- toon 4:



KondAAK van de heilige Profeet Samuel, toon 8

7e ode

irmos toon 4 - De drie jongelingen in Babylon  ...

8e ode

irmos toon 4 - Almachtige Verlosser van het heelal ...

- 107 -

� Metten 20 Augustus �



Loven,  zegenen en aanbidden wij ...

de irmos van de laatste canon - toon 4

� Mineon Augustus �

- 108 -



9e ode

irmos toon 4 - Door de ziekte der ongehoorzaamheid ...

de irmos van de laatste canon - toon 4

� Metten 20 Augustus �

- 109 -



exAPostilArion van de heilige profeet Samuel:

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

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie 

APostichen van het nafeest:

Eer ...   Nu en ...  

� Mineon Augustus �

en de troPAren van de profeet en het feest, zie p. 101 - 110 -



Gedachtenis van de H. Thaddeüs, Apostel uit de zeventig. (off. 8)

Gedachtenis van de H. martelares Vassa . (off. 20)

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren, 3 van de Apostel Thaddeüs 

en 3 van de heilige martelares Vassa,  toon 4

- 111 -

� 21 Augustus �



APostichen van het nafeest 

� Mineon Augustus �

- 112 -

Eer ...  Nu en ... van het nafeest , t.6



Eer ...  Nu en...   

troPAAr - troPAren evt. van de  H. Apostel:

t.3 _  Heilige Apostel  Thadde  -  üs,  *  bid tot de barmhartige God,  *

dat Hij de vergeving der zon - den,  **  moge schenken aan onze 

zie -  -  -  -  -  -  len._

en/of van het feest  toon 1    Bij uw baren ...  

� vesPers 21 Augustus �

- 113 -



Metten
KAthisMAtA na de eerste psalmlezing, van het nafeest

Eer ... Nu en ...   herhalen

na de tweede psalmlezing, van het nafeest  

Eer ... Nu en ...   herhalen

de cAnons de tweede canon van het feest (zie p.39 vv), de canon

van de Apostel en van de Martelares. ( niet opgenomen zie off.8 resp.20 )

na de derde ode:

[evt KondAAK van het feest t.2 De Moeder Gods die ...]

KAthisMA van de Apostel

Eer ... van de martelares Vassa:

� Mineon Augustus �

- 114 -



na de zesde ode: KondAAK van de heilige Apostel Thaddeüs:  

- 115 -

� Metten 21 Augustus �

Nu en ... van het nafeest



exAPostilArion van de heilige  Apostel

Eer ... Nu en ...   van het nafeest

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie 

APostichen van het nafeest 

� Mineon Augustus �

- 116 -



Eer ...   Nu en ...  

troPAAr - troPAren evt. van de  H. Apostel:

t.3 _  Heilige Apostel  Thadde  -  üs,  *  bid tot de barmhartige God,  *

dat Hij de vergeving der zon - den,  **  moge schenken aan onze 

zie  -  -  -  -  -  -   len._

en/of van het feest  toon 1    Bij uw baren ...  

- 117 -

� Metten 21 Augustus �



� Mineon Augustus �

- 118 -



Gedachtenis van de H. Martelaar Agathonikus (en de H. Lupus 23/8).

Plaatselijk de gedachtenis van de H. Alexis van Ugine (off. 27 )

(dag van  zijn ontslapen 22 aug.(nieuw) / 9 aug.( juliaans) 1934)

***

vesPers
heer iK roeP ... 6 stichieren, 3 van het nafeest (= kl.vespers feest)

en 3 van de heilige Alexis,  toon 8

� 22 Augustus �

- 119 -



Eer ...  Nu en ... van het nafeest 

� Mineon Augustus �

- 120 -



APostichen van het nafeest 

Eer ...  Nu en...   

- 121 -

� vesPers 22 Augustus �



troPAren van de H. Alexis, toon 3

Eer ... nu en ... van het feest  toon 1 Bij uw baren ...  en de wegzending.

Metten

KAthisMAtA na de eerste psalmlezing, van het nafeest

Eer ... nu en ... herhalen

na de tweede psalmlezing, van het nafeest  

� Mineon Augustus �

- 122 -

, father Alexis. 



Eer ... nu en ... herhalen

de cAnons de eerste canon van het feest (zie p.38 vv), evt. canon

van de H. Alexis uit het Alg. Mineon ( niet opgenomen, zie off.27, meest passend)

na de derde ode: KondAAK van het feest t.2 De Moeder Gods die ...

KAthisMA van de H. Alexis

Eer ... nu en ... van het nafeest

- 123 -

� Metten 22 Augustus �



na de zesde ode: KondAAK van de heilige Alexis, toon 4:  

exAPostilArion van de heilige  Alexis

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

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie 

APostichen van het nafeest 

� Mineon Augustus �

- 124 -



Eer ...   Nu en ...  

troPAren van de H. Alexis, toon 3

Eer ... nu en ... van het feest  toon 1 Bij uw baren ...  en de wegzending

- 125 -

� Metten 22 Augustus �

, father Alexis. 



Gedachtenis van de H. Lupus (verplaatst naar 22/8)

Teruggave van het feest van de Ontslaping van de Moeder Gods

Alles zoals op 15 augustus, zie p.25vv, maar in de vespers geen lezingen

en geen Litie. In de Metten geen polyeleos en geen evangelie. Indien deze

dag op zondag valt, zingen we het Officie van de opstanding samen met

de teruggave.

- 126 -

� 23 Augustus �



[Gedachtenis van de H. Hiëromartelaar Eutyches, leerling van de H.
Apostel Johannes de Theoloog; tevens van de H. Dionysius van Egina,

die wij vieren wij op 17 december].
Wij vieren op deze dag de H. Kosmas van Aetolië. (off. 25)

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren van de H. Kosmas:

- 127 -

� 24 Augustus �

2x

2x

2x

Eer ... t.6



APostichen van de oktoïch

Eer ... van de H. Kosmas

Nu en ...  theotokion

� Mineon Augustus �

- 128 -

Nu en..  theotokion t.6

of kruistheotokion        t.6

of kruistheotokion        t.8



troPAAr van de H. Kosmas (uit het Alg. Mineon)

of in het engels, toon 3 :

Eer ... nu en ... slottheotokion van de dag in toon 8 c.q. toon 3 

Metten

KAthisMAtA uit de oktoïch  

de cAnons uit de oktoïch en van de H. Kosmas (  zie off. 25 )

na de derde ode:  KAthisMA van de H. Kosmas:

� Metten 24 Augustus �

- 129 -



na de zesde ode: KondAAK van de heilige Kosmas:  

of in het engels, toon 3 :

� Mineon Augustus �

- 130 -

iKos

of kruistheotokion                      t.4 



exAPostilArion van de heilige Kosmas

lofPsAlMen we zingen 4 stichieren; voor de H. Kosmas:

- 131 -

� Metten 24 Augustus �

2x



Gelezen doxologie, apostichen van de oktoïch 

troPAAr van de H. Kosmas, toon 3

Eer ... nu en ... slottheotokion van de dag in toon 3

� Mineon Augustus �

- 132 -

of kruistheotokion                      t.5



Gedachtenis van de overbrenging van de relieken van de Heilige 

Apostel Bartholomeüs; en de gedachtenis van de heilige Apostel Titus

(niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 8 en 9)

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren; 3 van de H. Bartholomeüs:

en 3 van de H. Titus:

- 133 -

� 25 Augustus �

Titus



Eer ... van de H. Bartholomeüs

� Mineon Augustus �

- 134 -

Nu en ... theotokion t.6

of kruistheotokion        t.6



APostichen van de oktoïch

Eer ... van de H. Titus

Nu en ...  theotokion

- 135 -

� vesPers 25 Augustus �

of kruistheotokion        t.2



troPAAr van de beide apostelen

Eer ... nu en ...     slottheotokion van de dag in toon 3

Metten

KAthisMAtA uit de oktoïch  
de cAnons uit de oktoïch en van de beide apostelen ( niet opgeno-

men , zie off. 9 of Engels Mineon )

na de derde ode:  KondAAK van de H. Titus

KAthisMA van de H. Bartholomeüs:

Eer ... van de H. Titus:

� Mineon Augustus �

- 136 -

t. 3



Nu en ...  theotokion

na de zesde ode: KondAAK van de H. Bartholomeüs:  

- 137 -

� Metten 25 Augustus �

of kruistheotokion                  t.4



exAPostilArion van de beide heilige apostelen

lofPsAlMen we zingen 4 stichieren; voor de H. Bartholomeüs

� Mineon Augustus �

- 138 -

2x



Eer ... van de H. Bartholomeüs en Titus

grote doxologie en troPAAr van de H. Bartholomeüs

� Metten 25 Augustus �

Nu en.. theotokion t.2

of kruistheotokion 

- 139 -

en



� Mineon Augustus �

goddelijKe liturgie

ProKiMen toon 8

De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, 

het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen.

APostellezing I Kor 4 :9-16   (§   131 ) Broeders, het wil mij...

AllelujA toon 1 

De hemelen belijden uw wonderwerken, Heer, 
en uw waarheid in de kerk der heiligen. 

God wordt verheerlijkt in de raad der heiligen, 
Hij is groot en vreeswekkend boven allen die Hem omringen. 

evAngelie Mt § 11 Mt 5 : 14-19  De Heer zei tegen Zijn leerlingen:

Gij zijt het licht der wereld ...  

coMMunievers Over heel de aarde klinkt zijn boodschap; 

tot aan de grenzen der wereld zijn woorden.  Alleluja.

- 140 -



Gedachtenis van de H. Adriaan en Natalia.

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren van de heiligen:

Eer ...

� 26 Augustus �

2x

2x

2x
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APostichen van de heiligen

� Mineon Augustus �

- 142 -

Nu en ...  theotokion t.1

of kruistheotokion t.1



Nu en ...  theotokion

- 143 -

� vesPers 26 Augustus �

Eer ...                      toon 6

of kruistheotokion t.6

martelaren



troPAAr van de heiligen

Eer ... nu en ... slottheotokion van de dag in toon 3 

Metten

KAthisMAtA uit de oktoïch  

de cAnons uit de oktoïch en van de Heiligen

cAnon vAn de heilige AdriAAn en nAtAliA - toon 6
1e ode

irmos toon 6 - Over de bodem der Rode Zee ...

� Mineon Augustus �

- 144 -



3e ode

irmos toon 6 - Niemand is heilige zoals Gij  ...

irmos van de laatste ode, toon 6:

KAthisMA van de heiligen

- 145 -

� Metten 26 Augustus �



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

of kruistheotokion (= niet vertaald, bijv.:)

4e ode

irmos toon 6 - Christus is mijn kracht  ...

� Mineon Augustus �

- 146 -



5e ode

irmos toon 6- Verlicht, o Algoede  ...

6e ode

irmos toon 6 - Bij het zien van de geweldige golven ...

- 147 -

� Metten 26 Augustus �



de irmos van de laatste canon - toon 6

KondAAK van de heilige Adriaan en Natalia

7e ode

irmos toon 6 - De engel maakte de vuuroven koel  ...

� Mineon Augustus �

- 148 -

iKos

synAxArion



8e ode

irmos toon 6- Temidden der vlammengloed...

Loven, zegenen en aanbidden wij ...

de irmos van de laatste canon - toon 6

� Metten 26 Augustus �
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9e ode

irmos toon 6 - Onmogelijk is het dat mensen ...

irmos van de laatste canon - toon 6

exAPostilArion van de heiligen

� Mineon Augustus �
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Eer ... nu en ... theotokion ( = niet vertaald, bijv.:)

lofPsAlMen we zingen 4 stichieren:

Eer ... 

� Metten 26 Augustus �

2x

2x

Nu en  ... 

- 151 -Gelezen doxologie 



APostichen van de oktoïch 

troPAAr van de heilige Adriaan en Natalia

Eer ... nu en ... slottheotokion van de dag in toon 3;  en de wegzending.

� Mineon Augustus �

- 152 -



Gedachtenis van de H. Pimen de Grote (niet vertaald; off.12); 

tevens is er (achterin het Griekse Mineon) een officie voor 

de nieuw-verschenen H. Martelaar Fanourius van Rhodos.  

***

vesPers

heer iK roeP ... eerst 3 van de oktoïch, dan 3 voor de H. Pimen:

- 153 -

� 27 Augustus �

Eer ... nu en ... theotokion t.8



of kruistheotokion t.8

APostichen van de oktoïch

troPAAr van de H. Pimen

Evt.  Eer ... van de H. Fanourius

Nu en ... slottheotokion van de dag in dezelfde toon 

� Mineon Augustus �

- 154 -

t.4



KAthisMAtA uit de oktoïch  

de cAnons uit de oktoïch en van de H. Pimen (  niet opgenomen, zie off. 12 )

evt. na de derde ode:  KondAAK van de heilige Fanourius:

KAthisMA van de heilige Pimen:

� Metten �

- 155 -

of kruistheotokion:



na de zesde ode: KondAAK van de heilige Pimen:  

exAPostilArion van de heilige Pimen

Gelezen lofpsalmen en kleine doxologie, 

apostichen van de oktoïch,

troparen ( zie, p.154)

en de wegzending.

� Mineon Augustus �
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Gedachtenis van de H. Mozes, de Ethiopieër. (Tevens is deze dag de

sterfdatum van onze Hooggeëerde Vader Jozef de Hesychast; volgens

de juliaanse kalender 15 augustus); het westen viert op 28/8 de H.

Augustinus, het oosten (zo ook wij) viert hem op 15 juni.

***

vesPers
heer iK roeP ... eerst 3 van de oktoïch, dan 3 voor de H. Mozes:

- 157 -

� 28 Augustus �

theotokion      t.8

t.8 _



of kruistheotokion t.8   (niet vertaald, bijv.:)

APostichen van de oktoïch

troPAren van de dag,    Eer ... van de heilige Mozes:

Nu en ... slottheotokion van de dag in toon 1 

� Mineon Augustus �
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KAthisMAtA uit de oktoïch  
de cAnons uit de oktoïch en van de Heilige Mozes

cAnon vAn de heilige Mozes - toon 8 vAn theofAnes vertaling Vdr. Thomas,

hier en daar ‘gecorrigeerd’ . doorgehaalde troparen kunnen evt. worden weggelaten

1e ode
irmos toon 8 - Laat ons een overwinningslied  zingen  ...

3e ode

irmos toon 8 - Gij zijt de Sterkte, o Heer ...

irmos van de laatste ode, toon 8:

_   Gij    zijt de  Sterkte,  o  Heer, *  van wie   tot  U  vluch - ten;  *  Gij

zijt het Licht van  wie  in het duister zijn:  **  daarom zingt mijn   geest

Uw lof. _ 

- 159 -

� Metten 28 Augustus �



KAthisMA van de heilige Mozes , toon 3

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

of kruistheotokion, toon 3 (= niet vertaald, bijv.:)

4e ode

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

� Mineon Augustus �

- 160 -



5e ode

irmos toon 8- Laat ons waken vroeg  ...

6e ode

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

de irmos van de laatste canon - toon 8

- 161 -

� Metten 28 Augustus �



KondAAK van de heilige Mozes, toon 4

ander KondAAK van de heilige Mozes, toon 3

7e ode

irmos toon 8 - De Hebreeuwse Jongelingen ...

8e ode

irmos toon 8- In zijn woede ..

� Mineon Augustus �

- 162 -



Loven, zegenen en aanbidden wij ...

de irmos van de laatste canon - toon 8

9e ode

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

� Metten 28 Augustus �
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de irmos van de laatste canon - toon 8:

exAPostilArion van de heilige Mozes

Eer ... nu en ... theotokion 

Gelezen lofpsalmen en gelezen doxologie; apostichen van de oktoïch; 

troparen (zie p.158) en de wegzending.

� Mineon Augustus �

- 164 -



Gedachtenis van de onthoofding 

van de Heilige Profeet, Voorloper en Doper Johannes

***

vesPers
We zingen psalm 103 en Zalig de man ...

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren:

- 165 -

� 29 Augustus �

2x

2x



Eer ... van de H. Voorloper, toon 6

Nu en ...  dogmatikon toon 6

� Mineon Augustus �

- 166 -

t.6 - obichod 



Intocht;  Vreugdevol Licht ...; prokimen van de dag en de volgende

lezingen:

I lezing uit de Profetie vAn jesAjA

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

***

- 167 -

� vesPers 29 Augustus �



II lezing uit de Profetie vAn MAlAchiA

(3:1-3; 5-7; 12, 18, 17; 4:6, 4,5)

*** 

� Mineon Augustus �

- 168 -

Albeheerser:



III   lezing uit de Wijsheid vAn sAloMo

(4: 7, 16,17, 19-20; 5:1-7)

*** litie

� vesPers 29 Augustus �
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APostichen

� Mineon Augustus �
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Eer ... 

Nu en ...  theotokion

- 171 -

� vesPers 29 Augustus �



troPAAr

Eer ... nu en ...     slottheotokion

� Metten 29 Augustus �

KAthisMAtA na de eerste psalmlezing:  

� Mineon Augustus �

- 172 -



na de tweede psalmlezing: 

Polyeleos Looft de Naam des Heren ... 

en de uitgelezen verzen:  “die de heer vreest - Alleluja.” 

gecontroleerd met de griekse eklogi

Zalig de man die de Heer vreest.

Die zijn geboden vurig liefheeft.  Allelu - - - ia. (111, 1)

� Metten 29 Augustus �

- 173 -



� Mineon Augustus �

- 174 -

Het geslacht der oprechten zal gezegend zijn.

Heerlijkheid en rijkdom zijn in zijn huis.Allelu - - - ia (111, 2)

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

God, de heidenen zijn Uw erfdeel binnengedrongen,

zij hebben Uw heilige tempel ontwijd. Allelu - - - ia (78, 1a)

Jeruzalem hebben zij gemaakt tot een armzalige schuur. (78,1b)

De lijken van Uw dienaren 
gaven zij als voer aan de vogelen des hemels. Al-lelu - - (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 rondom Jeruzalem
en niemand heeft ze begraven. Allelu - - - ia. (78,3)

Om het woord van uw lippen ben ik zware wegen gegaan. (16,4b)

Over Uw waarheid en Uw verlossing heb ik gesproken. All  (39,11b)

Uw barmhartigheid en Uw waarheid heb ik niet bedekt 
in de talrijke bijeenkomst.
Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart.Allelu - -    (39, 11)

Ik zei tot de bozen: ‘Wilt niet overtreden’
en tot de zondaars: ‘Heft uw hoorn niet omhoog.’ Alleluja (74,5)

Zie, ik weerhoud mijn lippen niet;
Heer, Gij weet het. Allelu - - - ia (39,10b)

Hij bestrafte zelfs koningen om hunnentwil. (104,14b)

‘Raak niet aan Mijn gezalfden; 
doet geen kwaad aan mijn profeten.’Allelu - - - ia (104,15)

Hij zond een mens voor hen uit. (104,17a)

De Liefderijke, Barmhartige en Rechtvaardige.Allelu - - - ia(111,4b)

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

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

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

De zondaar ziet het tot zijn woede. Allelu - - - ia (111, 10a)

Hij knarst met de tanden, maar verdwijnt. (111, 10b)

Want elk zondig verlangen vergaat. Allelu - - - ia (111, 10c)

De gerechte zal bloeien als een palmboom. (91,13a)

Als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien.Allelu - (91,13b)



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

Zie, ik ben ver weg gevlucht,
om te gaan wonen in de woestijn.Allelu - - - ia (54,8)

Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn. (101,7a)
Ik ben geworden als een nachtuil op het erf.All-  (101,7b)

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

Het is niet mijn ongerechtigheid, noch mijn zonde, o Heer; 
ik liep immers zonder ongerechtigheid 
en hield de rechte weg.Allelu -ia (58,4b-5ab)

Hij wandelt zonder vlek
en doet de werken der gerechtigheid.Allelu - - - ia (14,2)

Zalig wie het oordeel bewaren, 
wie gerechtigheid doen te allen tijde. Allelu - ia (105,3)

De Heer behoedt allen die Hem liefhebben, 
maar Hij verdelgt alle zondaars. (144,20)

Mijn mond zal de lof des Heren zingen .Allelu - - - ia (144,21a)

Dan zal mijn tong over Uw gerechtigheid spreken
en heel de dag Uw lof bezingen. Allelu -ia (34,28)

Dat alle vlees Zijn heilige Naam zegene voor eeuwig,
en in de eeuwen der eeuwen .Allelu - - - ia (144,21b)

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

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

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

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _   

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

� Metten 29 Augustus �
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KAthisMA-zAng na de polyeleos:

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

� Mineon Augustus �

- 176 -

ProKiMen



Alles wat adem heeft ...

evAngelie Mt § 57 Mt 14 : 1-13

Te dien tijde drong de roep over Jezus tot Herodes ...

nA PsAlM 50 
Eer ...    van Uw Voorloper     Nu en ...   van de Moeder Gods 

Grote litanie

de cAnons de canon van de Moeder Gods (in zes) en twee
canons van de Voorloper (in acht); Katavasia van Kruisverheffing.

1e ode eerste cAnon - toon 8
irmos - Toen zij het water waren dooorgegaan ...

tWeede cAnon toon 8
irmos - Ton Israel ek douleIas ...

- 177 -

� Metten 29 Augustus �

t.6-ob



Katavasia  van Kruisverheffing  t.8 

3e ode eerste cAnon

irmos toon 8 - Gij zijt de sterkte, o Heer ...

tWeede cAnon

irmos toon 8 - Het gewelf der hemelen hebt Gij geschapen ...

� Mineon Augustus �
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Katavasia    t.8 

en kleine litanie

KAthisMA-zAng

- 179 -

� Metten 29 Augustus �



4e ode eerste cAnon

irmos toon 8 - Gij zijt mijn sterkte, o Heer ...

tWeede cAnon

irmos toon 8 - De profeet Habakuk mocht eens aanschouwen ...

niet vertaald!   zie engels mineon of bij gebrek aan beter: uit officie 5:

� Mineon Augustus �

- 180 -

Nu en ...



Katavasia    t.8  

5e ode eerste cAnon

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

(hier ontbreekt een tropaar) 

� Metten 29 Augustus �

- 181 -



tWeede cAnon

irmos toon 8 - Laat ons waken, vroeg in de morgen ...

niet vertaald!   zie engels mineon of bij gebrek aan beter: uit officie 5:

Katavasia    t.8  

6e ode eerste cAnon

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

(hier ontbreekt een tropaar) 

� Mineon Augustus �

- 182 -



(hier ontbreekt een  theotokion)

tWeede cAnon

irmos toon 8 - Schenk aan mij het lichtend gewaad ...

Katavasia    t.8  

en kleine Litanie

- 183 -

� Metten 29 Augustus �

KondAAK toon 5



Ikos is niet vertaald; onderstaande is een ander ikos

7e ode eerste cAnon

irmos toon 8 - Toen God nederdaalde ...

(hier ontbreken twee troparen) 

� Mineon Augustus �

- 184 -

iKos



tWeede cAnon

irmos toon 8 - De Hebreeuwse jongelingen...

(hier ontbreekt een tropaar) 

Katavasia    t.8  

8e ode eerste cAnon

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

� Metten 29 Augustus �
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tWeede cAnon

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

(hier ontbreken twee troparen) 

� Mineon Augustus �

- 186 -



Loven, zegenen en aanbidden wij ....   

Katavasia    t.8   

9e ode eerste cAnon

irmos toon 8 - Heel de schepoping is met ontzag vervuld ...

(hier ontbreekt een tropaar) 

(hier ontbreekt een tropaar) 

tWeede cAnon

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

� Metten 29 Augustus �

- 187 -



(hier ontbreekt een tropaar) 

Katavasia    t.8   

en kleine litanie

exAPostilArion

(hier ontbreekt een  tweede, ander exapostilarion) 

� Mineon Augustus �

- 188 -



lofPsAlMen we zingen 4 stichieren:

(deze zijn niet vertaald; gebruik het engels mineon, of evt. nogmaals Heer ik roep -

stichieren of litie-stichieren of de volgende stichieren uit off. 5:)

- 189 -

� Metten 29 Augustus �

2x



grote doxologie

er wordt een heilige olie aan de broeders gegeven, terwijl de volgende

idiomela gezongen worden:

niet vertaald

� Mineon Augustus �

- 190 -



Typika en Zaligsprekingen met verzen uit de derde en zesde ode

ProKiMen toon 7 ps.63

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

APostellezing Hand. 13 : 25-33a   (§   33) 

- 191 -

� goddelijKe liturgie �

Lezing uit de de Handelingen der apostelen,

n die dagen, toen Johannes zijn levens-

loop aan het volbrengen was, zei hij: Wie

denkt gij dat ik ben? Ik ben de Christus

niet; maar zie, na mij komt Hij, bij Wie ik het

niet waard ben de sandalen aan Zijn voeten los

te maken. Mannenbroeders, kinderen van het

geslacht van Abraham, en wie onder u God vre-

zen, tot u is het woord van deze redding gezon-

den. Want de inwoners van Jeruzalem en hun

leiders, hebben Christus niet alleen miskend,

maar ook de uitspraken van de profeten die

elke sabbat worden voorgelezen. Door Hem te

veroordelen hebben ze deze uitspraken in ver-

vulling doen gaan. En hoewel zij geen reden

voor Zijn dood vonden, vroegen zij Pilatus

Hem te laten doden. En toen zij alles volbracht

hadden wat er over Hem geschreven was,

namen zij Hem van het hout af en legden Hem

in het graf. Maar God heeft hem opgewekt uit

de dood; en Hij is gedurende meerdere dagen

verschenen aan hen die met Hem opgegaan

waren van Galilea naar Jeruzalem en die onder

het volk van hem getuigen. Wij verkondigen u

de belofte die aan de vaderen gedaan is, name-

lijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kin-

deren, door Jezus op te wekken.

���



AllelujA toon 2 

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 Mk § 24 Mk 6 : 14-30

In die tijd hoorde koning Herodes van Jezus ...

coMMunievers

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja.

� Mineon Augustus �
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Gedachtenis van de H. Patriarchen  van Konstantinopel Alexander, 
Johannes en Paulus de Nieuwe. (tevens nafeest H. Voorloper)

(niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 5 en 11)

***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren; 3 van de H. Voorloper :

en 3 van de H. Patriarchen :

- 193 -

� 30 Augustus �



Eer ... van de Voorloper

� Mineon Augustus �

- 194 -

Nu en ...  theotokion



APostichen van de oktoïch
Eer ... van de H. Voorloper:

troPAren van de H. Voorloper

Eer ... van de H. Patriarchen:

Nu en ... slottheotokion van de dag in toon 4

� vesPers 30 Augustus �



� Mineon Augustus �

- 196 -

Metten
KAthisMAtA uit de oktoïch  

de cAnons: één uit de oktoïch, één van de Voorloper (niet ver-

taald; niet opgenomen; zie off. 5) en één van de Heilige patriarchen 

( niet vertaald; niet opgenomen; zie off. 11 )

na de derde ode:  

KondAAK van de Voorloper

KAthisMA van de H. Voorloper

Eer ...  van de H. bisschoppen:

Nu en ...  theotokion



na de zesde ode: KondAAK van de heilige Bisschoppen:  

exAPostilArion van de heilige Voorloper

Eer ... nu en ... theotokion 

gelezen lofpsalmen en doxologie; 

- 197 -

� Metten 30 Augustus �



� Mineon Augustus �

- 198 -

APostichen uit de oktoïch;  Eer ... voor de Voorloper

Nu en ... theotokion

troPAren van de H. Voorloper

Eer ... van de H. Patriarchen:

Nu en ... slottheotokion van de dag in toon 4

uw



Gedachtenis van de plaatsing van de gordel van de Moeder Gods 

(niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 2)

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 3 stichieren; elk twee keer:

Eer ... Nu en ... theotokion
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� 31 Augustus �

2x

2x

2x



APostichen van de Moeder Gods

� Mineon Augustus �
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Eer ... Nu en  theotokion

troPAAr

- 201 -

� vesPers 31 Augustus �



Metten

KAthisMAtA van de Moeder Gods 

na de eerste psalmlezing:

Eer ... nu en ...   herhalen

na de tweede psalmlezing:

Eer ... nu en ...   herhalen

de cAnons: twee canons voor de Moeder Gods (niet vertaald;

hier niet opgenomen: evt. smeekcanon en canon uit off.2)
katavasia : Mijn mond wil ik openen ... (vlgs. Gr. min.; slav.. heeft:
kruisverheffing)

na de derde ode:  

KAthisMA

Eer ... nu en ...   herhalen

� Mineon Augustus �
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na de zesde ode: KondAAK (niet vertaald; evt. uit off.2:)

exAPostilArion van de Alheilige Moeder Gods

Eer ... nu en ...   herhalen

lofPsAlMen we laten vier verzen over; en zingen de volgende

drie stichieren in toon 1, de eerste twee keer:

� Metten 31 Augustus �

iKos
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grote doxologie

� Mineon Augustus �
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2x



TropAAr van de gordel van de Alheilige Moeder Gods

in de goddeLijke Liturgie

Typika, en uit de canon van de 3e en 6e ode.

prokimen - toon 3 Lk 1:47

Want Hij heeft neergezien op de geringheid van zijn dienstmaagd,

want zie, van nu af zullen alle geslachten mij zaligprijzen. 
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� Metten - Liturgie 31 Augustus �



Apostel  § 320 hebr 9 : 1-7  Broeders, het eerste verbond had voorschriften 

Alleluja - toon 8 ps.44 

Luister, dochter, zie en neig uw oor, 

vergeet uw volk en het huis van uw vader.

De rijken van het volk zulllen de gunst van Uw aangezicht afsmeken. 

evangelie lk § 54  lk 10 : 38-42; 11 : 27-28  Te dien tijde kwam Jezus in

een zeker dorp en een vrouw, met name Martha .. 

communie-vers ps. 115

Ik zal de Kelk des Heils nemen, en de Naam des Heren aanroepen.

Alleluja.

einde

en gode zij eer

� Mineon Augustus �
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