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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
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Begin van de Indikt, d.w.z. van het Nieuwe Jaar; en de gedachtenis van

onze heilige vader Symeon de Styliet en zijn moeder Martha; synaxis

van de Alheilige Moeder Gods van Miaséne; gedachtenis van de heilige

martelaar Aïthalás en van de heilige 40 vrouwen en hun leraar de dia-

ken Ammoen en van de heilige Martelares Kallistie met haar broer

Evódos en Hermogénis; en van Jezus Nave (Jozua van Nun).

Indien 1 September op een zondag valt, zie dan eigen Typikon; 

anders dan zoals hier staat aangegeven.

***

veSperS

We zingen de eerste stase van het eerste Kathisma: Zalig de man ...

heer iK roep ... we zingen 10 stichieren, 3 van de Indikt:

� 1 SepteMber �
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en voor de h. Simeon, in toon 5:



en 7 van de H. Simeon; 3 stichieren in toon 5:

*  

en nog 4 stichieren van de H. Simeon, (ideomelon) in toon 2:

* het grieks mineon heeft hier: Heilige Vader, gij hebt een
goede ladder gevonden ..; zie Eer-stichier van de apostichen.

� Mineon SepteMber �
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Eer ...   van de Heilige Simeon

� veSperS 1 SepteMber �
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Nu en...   van de indikt 

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

lezingen (twee van de Indikt, en een voor de Heilige):

I lezing uit De profetie van JeSaJa (61 : 1-9)

De Geest des Heren is op mij, omdat de Heer mij gezalfd heeft;

Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan

armen, om te genezen gebrokenen van hart, om aan gevangenen vrij-

lating te verkondigen en aan blinden het zien; om uit te roepen een

jaar van welbehagen des Heren en een dag van vergelding van onze

God; om alle treurenden te troosten, om aan de rouwenden van Sion

eer te geven in plaats van as, vreugdeolie aan de rouwenden, een

gewaad van heerlijkheid in plaats van een kwijnende geest. En men

zal hen noemen: Geslachten van gerechtigheid, een aanplant tot ver-

heerlijking des Heren. Zij zullen de overoude verlaten plaatsen her-

bouwen, het verwoeste uit vroeger tijd doen herrijzen en de verlaten

steden vernieuwen, die verwoest hebben gelegen van geslacht op

geslacht. Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te wei-

den, vreemdelingen zullen uw ploegers en uw wijngaardeniers zijn;

maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van God genoemd

worden; gij zult het vermogen der volken eten en bewonderd wor-

den om hun rijkdom.  Zo zullen zij een tweede maal het land beër-

ven en eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn.  Want Ik ben de Heer,

Die gerechtigheid liefheb, Ik haat onrechtmatige roof, Ik zal de

gerechten het loon voor hun zwoegen geven en een eeuwig verbond

met hen sluiten. En hun nageslacht zal onder de volken vermaard

zijn en hun nakomelingschap te midden der natiën; allen die hen

zien, zullen erkennen, dat zij het nageslacht zijn, dat de Heer geze-

gend heeft, en zij zullen zich met grote vreugde verheugen in de

Heer.  
***

� Mineon SepteMber �
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II lezing uit levitiKuS (26 : 3-12; 14-17; 19-24)

Indien gij volgens mijn voorschriften wandelt en mijn geboden

nauwgezet in acht neemt, dan zal Ik u te rechter tijd uw regens

geven, zodat het land zijn opbrengst geeft en het geboomte des velds

zijn vrucht draagt;  de dorstijd zal bij u duren tot de wijnoogst, en

de wijnoogst tot de zaaitijd; gij zult uw brood eten tot verzadiging

en veilig in uw land wonen.  En Ik zal vrede in het land geven, en

er zal niemand zijn die u angst aanjaagt; Ik zal de wilde dieren uit

het land uitroeien, en geen oorlog zal uw land teisteren.  Uw vijan-

den zullen voor uw aangezicht vallen. Vijf van u zullen honderd

achtervolgen, en honderd van u zullen tienduizenden achtervolgen,

en uw vijanden zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen.

En Ik zal op u neerzien en Ik zal u zegenen, u vruchtbaar doen zijn

en u talrijk maken, en Ik zal mijn verbond met u bevestigen.   En gij

zult het overjarige, dat overgebleven is, eten, en het overjarige zult

gij voor het nieuwe moeten wegdoen. En mijn ziel zal geen afkeer

van u hebben,  maar Ik zal in uw midden wandelen en u tot een God

zijn en gij zult Mij tot een volk zijn.  Maar indien gij naar Mij niet

luistert en al deze geboden niet doet, indien gij mijn inzettingen ver -

smaadt en van mijn verordeningen een afkeer hebt, zodat gij niet al

mijn geboden doet dan zal Ik aldus met u doen: Ik zal u met verbij-

stering bezoeken, dan zult gij tevergeefs uw zaad zaaien, en uw vij-

anden zullen het eten. Ik zal mijn aangezicht tegen u keren, zodat gij

voor uw vijanden zult vallen, en zij zullen u vervolgen, en gij zult

vluchten, zonder dat iemand u vervolgt; en uw trotse macht zal Ik

breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper. Dan zal

uw kracht tevergeefs verbruikt worden; uw land zal zijn opbrengst

niet geven en het geboomte des velds zal zijn vrucht niet dragen. Ik

zal het wild gedierte op u loslaten en uw vee uitroeien en uw aantal

verminderen door het zwaard. En uw land zal een woestijn zijn, en

uw voorhoven zullen woest zijn, want gij zijt tegen Mij ingegaan, en

Ik zal in toorn tegen u ingaan: zegt de Heer God, de Heilige van

Israël.

***

� veSperS 1 SepteMber �
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III   lezing uit De WiJSheiD van SaloMo (4 : 7-15)

Ook al sterft de rechtvaardige jong, toch is hij in rust. Want niet

die ouderdom is eerwaardig welke vele dagen heeft of een

groot aantal jaren telt, maar wijsheid geldt als grijze haren bij de

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 onschuldige. In korte

tijd is hij overleden, en zo heeft hij lange jaren vervuld, want zijn

ziel heeft aan de Heer behaagd. Daarom is hij weggesneld uit het

midden der slechtheid. De volkeren hebben het gezien en het niet

begrepen, noch hebben ze het tot zich laten doordringen, dat de

genade en de barmhartigheid bij Zijn gewijden zijn, en dat Hij hen

bezoekt die Hij uitverkoren heeft.

***

apoStichen van de Indikt

� Mineon SepteMber �
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� veSperS 1 SepteMber �
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Eer ...   van de H. Simeon

Nu en...   theotokion 

troparen van de indikt:

Eer ...  van de H. Simeon

� Mineon SepteMber �
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Nu en...   theotokion

en de wegzending

� veSperS 1 SepteMber �
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Metten

KathiSMata na de eerste psalmlezing, van de Indikt, toon 8

Eer ... Nu en ...   herhalen

na de tweede psalmlezing, van de H. Simeon, toon 5

Eer ... van de H. Kallistie en haar broers

� Mineon SepteMber �
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Nu en ...   theotokion

polyeleoS Looft de Naam des Heren ... 

geen uitgelezen psalmverzen in griekse eklogi voor deze dag

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

litanie

KathiSMa na de polyeleos, voor de H. 40 martelaressen:

� Metten 1 SepteMber �
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Eer ...  Nu en ...   van de Indikt , t.4 

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

proKiMen (heilige)

toon 4 _  Kostbaar in de ogen des Heren  *  

is   de   dood   van Zijn gewij - de. _

Wat zal ik de Heer teruggeven 

voor alles wat Hij mij geschonken heeft?

Alles wat adem heeft ...

evangelie

ofwel: Lk §   24a        Lk 6 : 17-23a  (heilige)

In die tijd bleef Jezus staan op een vlakke plaats ...

� Mineon SepteMber �
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ofwel: Lk §   88        Lk 18 : 2-8  (indikt)

De Heer sprak de volgende gelijkenis: Er was in zekere stad een rechter...

na pSalM 50 
Eer ...   van de H. Simeon

Nu en ...  van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

Grote litanie

De canonS van de Indikt (vertaling den Haag) ; (van de 40 heilige

vrouwen- niet vertaald/niet opgenomen), en van de H. Simeon (vertaling

Pervijze); katavasia van kruisverheffing.

1e oDe canon van De inDiKt - toon 1  

� Metten 1 SepteMber �

Irmos    -     toon 1
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canon van De h. SyMeon -   toon 8 
Irmos - Laat ons een overwinningslied zingen ...

Katavasia    van Kruisverheffing    toon  8  

� Mineon SepteMber �
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3e oDe canon van De inDiKt

canon van De h. SiMeon

Irmos t. 8 - To fobo sou

Katavasia    van Kruisverheffing    toon  8  

� Metten 1 SepteMber �

Irmos  -   toon 1

en kleine litanie
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KAthIsmA van de heilige Simeon, toon 8

Eer ...  van de H. Kallistie en haar broers:

Nu en ...  van de Indikt, toon 4 :

� Mineon SepteMber �
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4e oDe canon van De inDiKt

canon van De h. SiMeon

Irmos t.8 - Heer ik heb vernomen ...

Katavasia    van Kruisverheffing    toon  8  

� Metten 1 SepteMber �

Irmos  -   toon 1
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5e oDe canon van De inDiKt

canon van De h. SiMeon

Irmos t. 8 - Verlicht ons Heer ...

Katavasia    van Kruisverheffing    toon  8  

� Mineon SepteMber �
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Irmos  -   toon 1



6e oDe canon van De inDiKt

canon van De h. SiMeon

Irmos t. 8 - Schenk aan mij het lichtend gewaad ...

� Metten 1 SepteMber �
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Katavasia    van Kruisverheffing    toon  8  

en kleine Litanie

KonDaaK van de Indikt toon 3

en een ander KonDaaK van de H. Simeon, toon 2

iKoS van de H. Simeon

� Mineon SepteMber �
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7e oDe canon van De inDiKt

canon van De h. SiMeon

Irmos t. 8 - Paides qeosebeis

� Metten 1 SepteMber �
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Synaxarion

Irmos  -   toon 1



Katavasia    van Kruisverheffing    toon  8 

8e oDe canon van De inDiKt

� Mineon SepteMber �
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Irmos  -   toon 1



canon van De h. SiMeon

Irmos t. 8  - Hem, die Zich verheerlijkt heeft ...

Loven, zegenen en aanbidden wij ....   Katavasia  van Kruisverheffing   t.8 

� Metten 1 SepteMber �
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9e oDe - canon van De inDiKt

canon van De h. SiMeon

Irmos toon 8  - Het mysterie van het moederschap ...

� Mineon SepteMber �
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Irmos -    toon 1



katavasia - kruisverheffing - toon 8  

ander katavasia - kruisverheffing - toon 8  

exapoStilarion van de Indikt:

Eer ... van de H. Simeon

Nu en ...  van de Indikt

� Metten 1 SepteMber �
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lofpSalMen vier stichieren, van de Indikt:

� Mineon SepteMber �
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Eer ... van de heilige Simeon, toon 2:

Nu en ...  van de Indikt , toon 8:

grote Doxologie en het  tropaar van de Indikt t.2:

Formeerder der gehele schepping ... zie p.12

Dan de litanieën en de wegzending.

� Metten 1 SepteMber �
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typiKa en zaligSpreKingen

proKiMen voor de Indikt - toon 4 ps 103

_  Hoe groot zijn Uw werken, o Heer:  *  

Gij hebt al -  -  les met wijsheid gemaakt. _ 

Zegen, mijn ziel, de Heer;  Heer mijn God, Gij zijt onnoemlijk groot.

voor de Heilige - toon 4
Kostbaar in de ogen des Heren is de dood van Zijn gewijde.

apoStellezingen
§ 282 I Tim 2 : 1-7

Mijn kind Timotheüs, allereerst vermaan ik u ...

§ 258 Kol 3 : 12-16

Broeders,  bekleedt u dan als heilige en geliefde uitverkorenen Gods ...

alleluJa - toon 4 ps. 64

U past de lofzang, God, in Sion,

en U komt onze bede toe in Jeruzalem.

Gij zegent de jaarkrans van Uw goedheid, o Heer. 

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

evangelie-lezingen
Lk § 13 Lk 4 : 16-22a

Te dien tijde kwam Jezus te Nazareth ...

Mt § 43 Mt 11 : 27-30

De Heer zeide tot zijn leerlingen: Alle dingen ...

coMMunieverS: Zegen, Heer, de jaarkrans van Uw goedheid. 

Alleluja.

� goDDeliJKe liturgie �

- 32 -

mi

---

do



Gedachtenis van de heilige martelaar Mamas; 
en van de heilige Johannes de Vaster, patriarch van Konstantinopel.

***
het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off.14 en  off.10

***

veSperS
heer iK roep ... we zingen 6 stichieren, 3 van de heilige Mamas:

en 3 van de heilige Johannes :

� 2 SepteMber �
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Eer ...   van de heilige Mamas

Nu en... theotokion, toon 6

of kruistheotokion, toon 6

� Mineon SepteMber �
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apoStichen uit de oktoïch; Eer ...   van de heilige Mamas 

Nu en... theotokion

of kruistheotokion

� veSperS 2 SepteMber �

- 35 -



troparen van de heilige Mamas:                

Eer ...van de heilige Johannes

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

Metten

KathiSMata van de oktoïch

De canonS van de oktoïch, van de H. Martelaar Mamas en van

de H. Johannes. Deze canons zijn niet vertaald; Er kan gebruik gemaakt worden

van off. 14 en/of  off. 10. N.B. NIet opgeNoMeN !! 

na de derde ode:  KathiSMa van de Martelaar Mamas

� Mineon SepteMber �
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Eer ...   van de heilige Johannes

Nu en... theotokion

of kruistheotokion

na de zesde ode:   KonDaaK van de heilige Mamas 

exapoStilarion van de heilige Johannes:  

� Metten 2 SepteMber �
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Nu en... theotokion

Gelezen lofpsalmen; gelezen doxologie en apostichen uit de oktoïch

troparen van de heilige Mamas:             

Eer ...van de heilige Johannes

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

� Mineon SepteMber �

- 38 -

Eer ...   van de h. Mamas - t.’3a’

mamas



Gedachtenis van de heilige hiëromartelaar Anthimus, bisschop van

Nikomedië; en onze heilige vader Theoktistus, metgezel van de H.

Euthymius de Grote

***
het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van resp. off.16 en  off.12

***

veSperS
heer iK roep... we zingen 6 stichieren, 3 van de heilige Anthimus:

en 3 van de heilige Theoktistus :

- 39 -
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Eer ...   van de heilige Anthimus

Nu en... theotokion

of kruistheotokion, toon 6

� Mineon SepteMber �
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apoStichen uit de oktoïch; Eer ...   van de heilige Theoktistus: 

Nu en... theotokion

of kruistheotokion

troparen van de heilige Anthimus :            

� veSperS 3 SepteMber �
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Eer ... van de heilige Theoktistus

Nu en...     (kruis-)theotokion van toon 8 van de dag

Metten

KathiSMata van de oktoïch

De canonS van de oktoïch, van de H. Hieromartelaar Anthimus

en van de H. Theoktistus. Deze canons zijn niet vertaald; Er kan gebruik

gemaakt worden van off. 16 en/of  off. 12. N.B. NIet opgeNoMeN !! 

na de derde ode:  KathiSMa van de H. Hieromartelaar Anthimus

Eer ...   van de heilige Theoktistus:

� Mineon SepteMber �
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Nu en... theotokion, toon 4

of kruistheotokion, toon 4

na de zesde ode:   KonDaaK van de heilige Anthimus  toon 4 

exapoStilarion van de heilige Anthimus :  

� Metten 3 SepteMber �
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Eer ...   van de heilige Theoktistus 

Nu en... theotokion

Gelezen lofpsalmen; gelezen doxologie;

apoStichen uit de oktoïch; Eer ...   van de heilige Anthimus:

Nu en... theotokion 

of kruistheotokion 

� Mineon SepteMber �
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troparen van de heilige Anthimus, toon 4            

Eer ... van de heilige Theoktistus

Nu en...     (kruis-)theotokion van toon 8 van de dag

� Metten 3 SepteMber �
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� Mineon SepteMber �
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Gedachtenis van de heilige hiëromartelaar Babylas, bisschop van
Antiochië; en van de Godschouwer Mozes, de profeet.

***
het officie is deels vertaald; er is gebruik gemaakt van off.16 en  M2

***

veSperS
heer iK roep ... we zingen 6 stichieren, 3 van de heilige Babylas

en 3 van de heilige Mozes 

� 4 SepteMber �
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Eer ...   van de heilige Babylas

Nu en... theotokion

of kruistheotokion

� Mineon SepteMber �
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apoStichen uit de oktoïch; Eer ...   van de heilige Babylas

Nu en... theotokion

of kruistheotokion

� veSperS 4 SepteMber �
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troparen van de heilige Babylas:               

Eer ... van de heilige Mozes

Nu en...     (kruis-)theotokion van toon 2 van de dag

Metten

KathiSMata van de oktoïch

De canonS van de oktoïch, van de H. Hieromartelaar Babylas 

(niet vertaald; Er kan gebruik gemaakt worden van off. 16 ; N.B. HIEr NIET OPGENO-

MEN)  en van de H. Mozes. 

1e oDe - van De h. profeet MozeS- toon 4
irmos toon 4 - Nadat het oude Israël ...

� Mineon SepteMber �
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3e oDe - van De h. profeet MozeS

irmos toon 4 - Het wapen van de machtige werd krachteloos ...

� Metten 4 SepteMber �
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na de derde ode:  

KathiSMa

van de H. Hieromartelaar Babylas

Eer ...   van de heilige Mozes

Nu en... theotokion

� Mineon SepteMber �
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of kruistheotokion

4e oDe - van De h. profeet MozeS

irmos toon 4 - Toen de kerk U, de Zon der gerechtigheid...

� Metten 4 SepteMber �
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5e oDe - van De h. profeet MozeS

irmos toon 4 - Gij, mijn Heer, zijt het heilige licht ...

6e oDe - van De h. profeet MozeS

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

� Mineon SepteMber �
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Irmos - toon 4

na de zesde ode:   KonDaaK van de heilige Babylas (is niet ver-

taald)

evt. voor de H. Mozes:

7e oDe - van De h. profeet MozeS

irmos toon 4 - In de persische vuuroven ...

� Metten 4 SepteMber �
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8e oDe - van De h. profeet MozeS

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

� Mineon SepteMber �

- 56 -



Loven, zegenen en aanbidden wij ...

Irmos:

9e oDe - van De h. profeet MozeS

irmos toon 4 - De door geen mensen afgehouwen steen ...

� Metten 4 SepteMber �
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Tot slot de irmos:

exapoStilarion van de heilige Babylas :  

Eer ... Nu en... theotokion

Gelezen lofpsalmen; gelezen doxologie en apostichen uit de oktoïch

troparen van de heilige Babylas                

� Mineon SepteMber �



Eer ... van de heilige Mozes

Nu en...     (kruis-)theotokion van toon 2 van de dag

� Metten 4 SepteMber �
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Gedachtenis van de heilige profeet Zacharias en de heilige en recht
vaardige Elisabeth, de ouders van de Voorloper Johannes de Doper.

***
het officie is deels vertaald; er is gebruik gemaakt van m.2 en van het engels
mineon; het huidig grieks mineon heeft alleen een officie voor de H.
Zacharias. Wij volgen het slavisch gebruik om ook de H. Elizabeth te vieren.

***

veSperS
heer iK roep... we zingen 6 stichieren,  3 van de heilige Zacharias; 

� 5 SepteMber �
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en 3 van de heilige Elisabeth, toon 1    ‘Joy of the ranks of heaven ...’ 

Eer ...   van de heilige Zacharias:

� Mineon SepteMber �
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Nu en... theotokion

of kruistheotokion

apoStichen van de heilige Zacharias, toon 8

� veSperS 5 SepteMber �
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Eer ...   van de heilige Zacharias

� Mineon SepteMber �
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- 65 -

Nu en... theotokion

of kruistheotokion

troparen ofwel: van de heilige Zacharias:             

ofwel: van de heilige Zacharias en Elizabeth in toon 2:

Eer ... Nu en...     (kruis-)theotokion  van de dag

� veSperS 5 SepteMber �



Metten

KathiSMata na de eerste psalmlezing, voor de h. Elizabeth, t.4

na de tweede psalmlezing, voor de h. Elizabeth, t.4

� Mineon SepteMber �
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- 67 -

De canonS smeekcanon van de Moeder Gods; canon van de H.

Zacharias en van de H. Elizabeth; katavasia van kruisverheffing

1e oDe - van De h. profeet zachariaS - toon 8
irmos toon 8 - Toen zij het water waren doorgegaan ...

1e oDe - van De h. rechtvaarDige elizabeth- toon 8

irmos toon 8 - To Him who crushed battles  ...

� Metten 5 SepteMber �



katavasia 

3e oDe - van De h. profeet zachariaS

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

� Mineon SepteMber �
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canon van De h. rechtvaarDige elizabeth

irmos toon 8 - My heart is established  ...

katavasia

� Metten 5 SepteMber �
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KonDaaK van de heilige Zacharias:

iKoS

KathiSMa van de H. Zacharias :

Eer ...   van de heilige Elizabeth, toon 4:

� Mineon SepteMber �
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Nu en... theotokion

4e oDe - van De h. profeet zachariaS

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

- 71 -

� Metten 5 SepteMber �



canon van De h. rechtvaarDige elizabeth

irmos toon 8 - With noetic eyes  ...

katavasia

� Mineon SepteMber �
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5e oDe - van De h. profeet zachariaS

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

canon van De h. rechtvaarDige elizabeth

irmos toon 8 - Grant us peace  ...

- 73 -

� Metten 5 SepteMber �



katavasia

6e oDe - van De h. profeet zachariaS

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

canon van De h. rechtvaarDige elizabeth

irmos toon 8 - Like the waters of the sea  ...

� Mineon SepteMber �
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katavasia

KonDaaK van de heilige Elizabeth:

iKoS

� Metten 5 SepteMber �
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Synaxarion

7e oDe - van De h. profeet zachariaS

irmos toon 8 - De Hebreeuwse  jongelingen...

canon van De h. rechtvaarDige elizabeth

irmos toon 8 - The Chaldean furnace  ...

� Mineon SepteMber �
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katavasia

8e oDe - van De h. profeet zachariaS

irmos toon 8 - Hem, die Zich verheerljkt heeft op de heilige berg ...

- 77 -

� Metten 5 SepteMber �



canon van De h. rechtvaarDige elizabeth

irmos toon 8 - O Thou Who coverest  ...

Loven, zegenen en aanbidden wij ...     katavasia:

� Mineon SepteMber �
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9e oDe - van De h. profeet zachariaS

irmos toon 8 - Wij belijden dat gij in  waarheid ...

canon van De h. rechtvaarDige elizabeth

irmos toon 8 - Foreign to mothers  ...

- 79 -

� Metten 5 SepteMber �



- 80 -

katavasia:

� Mineon SepteMber �



exapoStilarion van de heilige Zacharias :  

Eer ... van de heilige Elizabeth:

lofpSalMen vier stichieren voor de heilige Elizabeth, toon 1:

- 81 -

� Metten 5 SepteMber �

Nu en... theotokion

2x



grote Doxologie en tropaar zie p. 65

� Mineon SepteMber �
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Gedachtenis van het wonder van de Aartsengel Michaël 

in Kolosse (Chonaë)

***

veSperS
heer iK roep ... we zingen 6 stichieren, van de heilige

Aartsengel Michaël; elk van de stichieren herhalen

Eer ...   van de heilige Aartsengel Michaël , toon 6:

- 83 -

� 6 SepteMber �

2x

2x

2x



Nu en... theotokion

apoStichen van de heilige Aartsengel Michaël

� Mineon SepteMber �
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Eer ...  Nu en... theotokion

tropaar van de heilige Aartsengel Michaël

- 85 -

� veSperS 6 SepteMber �



Metten

KathiSMata na de eerste lezing: van de H. Aartsengel Michaël

Eer ...  Nu en... theotokion

na de tweede lezing: van de H. Aartsengel Michaël

Eer ...  Nu en... theotokion

� Mineon SepteMber �
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De canonS van de Moeder Gods en twee van de Aanvoerder

Michaël; zo de abt wil, zingt men ook Katavasia (van Kruisverheffing)

1e oDe eerSte canon - toon 4  
Irmos :  Mijn mond ...

tWeeDe canon toon 4 
Irmos : Zingt voor de gids van Israël ...

hier ontbreken twee troparen

� Metten 6 SepteMber �
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� Mineon SepteMber �

Katavasia   van Kruisverheffing  

3e oDe eerSte canon

Irmos : Wij roemen niet op wijsheid ...

tWeeDe canon

Irmos : Gij hebt de donder machtig gemaakt ...

- 88 -



Katavasia    van Kruisverheffing    toon  8  en kleine litanie

KathiSMa van de H. Aartsengel Michaël 

Eer ...  Nu en... theotokion

� Metten 6 SepteMber �



4e oDe eerSte canon

Irmos : Hij, die in heerlijkheid zetelt ...

tWeeDe canon

Irmos : De profeet hoorde van uw komst ...

(er ontbreken twee troparen)

� Mineon SepteMber �
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Katavasia    van Kruisverheffing    toon  8  

5e oDe eerSte canon

Irmos : De goddelozen, o Christus, zullen Uw heerlijkheid niet kunnen zien ...

tWeeDe canon

Irmos : Doe voor mij stralen, o Heer ...

Hier ontbreken twee troparen 

- 91 -

� Metten 6 SepteMber �



Katavasia    van Kruisverheffing    toon  8  

6e oDe eerSte canon

Irmos : De profeet Jona was een voorafbeelding ...

tWeeDe canon

Irmos : Zalh me logismwn ...

� Mineon SepteMber �
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Hier ontbreken twee troparen 

Katavasia    van Kruisverheffing    toon  8   en kleine Litanie

KonDaaK van de heilige Aartsengel

- 93 -

� Metten 6 SepteMber �

iKoS



7e oDe eerSte canon

Irmos toon 4 : Uw jongelingen uit het geslacht van Abrahamhebt gij gered ...

tWeeDe canon

Irmos : De jongelingen uit het zaad van Abraham wilden niet nedervalllen  ...

� Mineon SepteMber �

- 94 -

Synaxarion



Katavasia    van Kruisverheffing    toon  8  

8e oDe eerSte canon

Irmos : Almachtige verlosser van het heelal ...

- 95 -

� Metten 6 SepteMber �



tWeeDe canon

Irmos : Aarde met alles wat zich aarop bevindt ...

Hier ontbreken twee troparen 

Loven, zegenen en aanbidden wij ....   

Katavasia  van Kruisverheffing   t.8 

� Mineon SepteMber �
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9e oDe eerSte canon

Irmos :  Door de ziekte der ongehoorzaamheid, heeft Eva de vervloeking ...

tWeeDe canon

Irmos toon 4 : Hij heeft kracht gewrocht met zijn arm ...

- 97 -

� Metten 6 SepteMber �



er ontbreekt hier een tropaar

katavasia

exapoStilarion van de heilige Aartsengel Michaël :  

Eer ... Nu en... theotokion

� Mineon SepteMber �
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lofpSalMen van de heilige Aartsengel Michaël, vier : 

Eer ...  

Nu en... theotokion

- 99 -

� Metten 6 SepteMber �

2x



grote Doxologie

tropaar toon 4

� Mineon SepteMber �
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goDDeliJKe liturgie

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

proKiMen - toon 4 ps. 103

_ Gij maakt Uw Engelen tot winden,  *  uw diena - ren tot 

vlammend   vuur. _

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

apoStel § 305 hebr 2 : 2-10

Broeders, als immers het woord, dat door bemiddeling van engelen verkondigd is ...

alleluJa - toon 5 ps. 148

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

Want Hij sprak, en zij werden werden gemaakt, 

Hij gaf een bevel, en zij werden geschapen.

evangelie lk § 51a      lk 10 : 16-21

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

coMMunie-verS
ps. 103

Gij maakt uw engelen tot winden,

uw dienaren tot vlammend vuur. Alleluja.

- 101 -

� 6 SepteMber �



� Mineon SepteMber �
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- 103 -

Het voorfeest van de Geboorte van de Moeder Gods 
van onze Heer en God en redder Jezus Christus; 
en de gedachtenis van de heilige martelaar Sozon.  

***
het officie van het voorfeest is vertaald; voor de martelaar is off.14 gebruikt.

***

typiKon

Als het feest op zondag valt, vervalt de dienst van de martelaar, en zin-

gen we 6 van de opstanding en 4 van het voorfeest. Eer... van het voor-

feest . Nu en... dogmatikon van de toon. Apostichen van de opstanding.

Eer ... Nu en ... van het voorfeest. Bij de lofpsalmen: 4 van de opstan-

ding en 4 van het voorfeest. Eer ... van het opstandingsevangelie. Nu

en ... Hooggeprezen zij gij ...enz. Als het op een andere dag valt, dan

volgens de orde zoals hier staat aangegeven.

***

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

� 7 SepteMber �



en 3 van de heilige Sozon

Eer ...  Nu en... van het voorfeest

� Mineon SepteMber �
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apoStichen van het voorfeest 

Eer ...  Nu en... van het voorfeest, toon 4

- 105 -

� veSperS 7 SepteMber �

De rijksten van het volk zullen de gunst van uw aangezicht zoeken.



� Mineon SepteMber �

troparen van de martelaar  vdr. Gerasimus

Metten
KathiSMata na de eerste lezing; van het voorfeest

Eer ...  Nu en... herhalen

van het voorfeest t.4
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na de tweede lezing: van het voorfeest

Eer ...  Nu en... herhalen

De canonS van het voorfeest en van de heilige martelaar (off.14).

1e oDe voorfeeSt - toon 4 

- 107 -

� Metten 7 SepteMber �



voor De heilige Sozon - toon 5
alg. min. : toon 5  - irmos: Zowel paard als ruiter ...

3e oDe voorfeeSt

� Mineon SepteMber �
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voor De heilige Sozon

alg. min. : toon 5  - irmos: eens hebt Gij het gewicht der aarde ...

irmos van de laatste ode: 

t.5 

- 109 -

� Metten 7 SepteMber �



KonDaaK van de H  martelaar Sozon, toon 2 Vdr. Gerasimus

_ Nu wij heden bijeengekomen zijn,  *  laat ons allen met luide stem

Sozon bezingen,  *  de ware in God wijze martelaar,  *  en beproefde

strijder voor het geloof,  *  de goddelijke ingewijde in de genade,  *  die

rijkelijk genezingen schenkt:  **  want hij bidt voor ons allen. _

KathiSMa van de heilige martelaar Sozon

Eer ... Nu en ...   van het voorfeest

4e oDe voorfeeSt

� Mineon SepteMber �
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voor De heilige sOzOn

alg. min. : toon 5  - irmos: Vooruitziend uw goddelijke Zelfontlediging ...

5e oDe voorfeeSt

� Metten 7 SepteMber �



voor De heilige Sozon

alg. min. : toon 5  - irmos: Als met een gewaad ...

� Mineon SepteMber �
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6e oDe voorfeeSt

voor De heilige Sozon

alg. min. : toon 5  - irmos: o Meester, Chsristus...

- 113 -

� Metten 7 SepteMber �



Irmos van de laatste ode - toon 5 :

KonDaaK van het voorfeest -  toon 3

iKoS

� Mineon SepteMber �
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- 115 -

Synaxarion

7e oDe voorfeeSt

voor De heilige Sozon

alg. min. : toon 5  - irmos: De hoogverheven Heer..

� Metten 7 SepteMber �



8e oDe voorfeeSt

� Mineon SepteMber �
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voor De heilige Sozon

alg. min. : toon 5  - irmos: Tot U, de Schepper...

Loven,, zegenen .... : irmos van de laatste ode 

- 117 -

� Metten 7 SepteMber �



9e oDe voorfeeSt

� Mineon SepteMber �
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voor De heilige Sozon
alg. min. : toon 5  - irmos: Verheug u, Jesaja

tot slot de irmos: 

- 119 -

� Metten 7 SepteMber �



exapoStilarion van de heilige martelaar Sozon:  

Eer ... Nu en ...  van het voorfeest

Gelezen lofpsalmen; gelezen doxologie

apoStichen van het voorfeest:

� Mineon SepteMber �

- 120 -



Eer ... Nu en ...   

troparen van de martelaar 

van het voorfeest:

� Metten 7 SepteMber �
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typiKon

8 september

als het feest op zondag valt

De zaterdag-avondvespers: Zalig de man ...

Bij Heer ik roep laten we 10 verzen over, en zingen we 4 stichieren van

de opstanding en dan 6 van de Moeder Gods. 

Eer... Nu en ... Heden heeft God, Die verblijft op de geestelijke troon ...

Intocht, Vreugdevol Licht en prokimen van de zaterdag-avond en de

lezingen van het feest. 

De apostichen van de opstanding. Eer... Nu en ... Komt alle gelovigen ...

Troparen: van de opstanding (1x) en van het feest (2x). 

In het Mesonyktikon: 

de Drieëenheidscanon en de litiestichieren van het feest. Na het Waarlijk

het is waardig.. : tropaar van het feest. 

In de Metten: 

Kathisma-zangen van de opstanding Eer ... Nu en ... van het feest.

Polyeleos. De evlogitaria worden niet gelezen. 

Anabathmi van de toon. Prokimen en metten-evangelie van het feest. 

We zingen wel: Nu wij Christus’ opstanding ... 

Na ps. 50: Eer .. van de Moeder Gods; Nu en ... van de Moeder Gods;

en dan het feesteigen: De universele vreugde ... 

Canons: van de opstanding en van het feest. 

Na de derde ode: kathisma:  De Maagd is werkelijk ... 

Na de zesde: kondaak en ikos van de opstanding. 

Katavasia: van kruisverheffing. 

Geen magnificat, maar gezongen 9e ode. 

Heilig is de Heer ... Exapostilarion: Opstanding en de twee van het feest.

Lofpsalmen: 4 van de opstanding en 4 van het feest. Eer...   Dit is de dag

des Heren ...  Nu en ... Hooggeprezen zijt gij ... 

Grote Doxologie.

In de Goddelijke Liturgie:

Typika en bij de zaligsprekingen verzen uit de opstandings- en feest-

canon. Apostel van het feest. Evangelie: van de zondag en van het feest.

Communievers: Ik zal de Kelk des Heils nemen ... 

� Mineon SepteMber �
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Kleine veSperS

heer iK roep ... we zingen de volgende vier stichieren:

� 8 SepteMber �

De geboorte

van De MoeDer goDS

t.1  

t.1  

t.1  

- 123 -



apoStichen

� Mineon SepteMber �

- 124 -

t.1  

t. 2

t. 2

t. 2



tropaar van het feest - slav. melodie (byz. zie Grote Vespers p. 133)

3x

- 125 -

� Kleine veSperS 8 SepteMber �

t. 2

t. 2

t 4



grote veSperS

Ps 103 en de vredeslitanie.

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

heer iK roep ... 8  stichieren (de 1e en 4e herhalen) 

� Mineon SepteMber �

- 126 -

t. 6

t. 6

t. 6

2x



� grote veSperS 8 SepteMber �

2x

t. 6

t. 6

t. 6
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� Mineon SepteMber �

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

lezingen:

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 lad-

der 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 ontwaak-

te zeide hij: “Waarlijk, de Heer is op deze plaats, en ik heb het niet

geweten.”  En vol vreze zeide hij: “Hoe ontzagwekkend is deze

plaats! Het is niets minder dan het Huis van God; het is de Poort van

de Hemel!” 

***

t. 6
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II lezing uit De profetie van ezechiël (43 : 27-44:4)

Op de achtste dag na de inwijding van het Altaar, wanneer de

dagen der reiniging en verzoening voltooid zijn, en op de vol-

gende dagen, zullen de priesters op het Altaar uw brandoffers en uw

vredeoffers bereiden; en Ik zal u aanvaarden, zegt 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 geopend 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 voorhal binnentreden om daar

neder te zitten en brood te eten voor het aangezicht des Heren. Maar

langs dezelfde ingang waar hij naar binnen 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 heer-

lijkheid des Heren vervulde het Huis des Heren.

***

III   lezing uit De SpreuKen van SaloMo (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

verstand 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

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

zult gij lang leven, en er zullen jaren aan uw leven toegevoegd wor-

den. 

***

� grote veSperS 8 SepteMber �
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litie

� Mineon SepteMber �

- 130 -

t. 1

t. 2

t. 2



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

apoStichen

� grote veSperS 8 SepteMber �

t. 2

t. 8

t. 4

- 131 -



� Mineon SepteMber �
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t. 4

t. 4

t. 8



tropaar byz. melodie  (slav. melodie zie p. 125)

- 133 -

� grote veSperS 8 SepteMber �

3x



Metten

KathiSMa

na de eerste psalmlezing:       

Eer ... Nu en ...   herhalen

na de tweede psalmlezing:        

Eer ... Nu en ...   herhalen

polyeleoS - “Dienaren des Heren - Alleluja”

� Mineon SepteMber �

- 134 -

t. 4

t. 4



priJSlieD (slavisch gebruik)  

en uitgelezen psalmverzen  -  “Zijn zachtmoedigheid - Alleluja”

Gedenk, Heer, David, ps. 131,1

en al zijn zachtmoedigheid.

Hoe hij zwoer tot de Heer, ps. 131,2

en gelofte deed aan de God van Jacob.

Ik zal Mijn woontent niet binnengaan, ps. 131,3

noch neerliggen op mijn rustbed.

Ik zal mijn ogen geen slaap toestaan, ps. 131,4

noch sluimering aan mijn oogleden, 

of rust aan mijn voorhoofd.

Totdat ik een plaats heb gevonden voor de Heer, ps. 131,5

een woning voor de God van Jacob.

Zie, wij hadden van haar gehoord in Efrata, ps. 131,6

en wij hebben haar gevonden in het woudveld.

Dat is de poort des Heren, ps. 117,20

rechtvaardigen zullen erdoor binnengaan.

Roemrijke dingen zijn over u gezegd:  ps. 86,3

gij zijt de Stad van God. 

God is in haar midden,  ps. 45,6

en zij zal niet wankelen.

De Heer zal u bewaken, ps. 120,5

de Heer is uw beschutting ter rechterzijde.

Overdag zal de zon u niet branden, ps. 120,6

noch zal de maan u schaden des nachts.

� Metten 8 SepteMber �
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� Mineon SepteMber �
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De Heer zal u behoeden tegen alle kwaad;             ps. 120,7

de Heer zal uw ziel behoeden. ps. 120,7

De Heer behoede uw komen en gaan ps. 120,8

van nu af, en tot in eeuwigheid.

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

Hij zal het zeker gestand doen.

Vrucht van uw lichaam zal ik plaatsen op uw troon. ps. 131,11

Want de Heer heeft Sion uitverkoren; ps. 131,13

Hij heeft haar gekozen tot woning voor zichzelf. ps. 131,13

De Allerhoogste heiligt Zijn woontent ps. 45,5

Heiligheid en luister zijn in Zijn heiligdom. ps.  95,6

Heilig is Uw tempel, ps. 64,5

bewonderenswaardig in rechtvaardigheid. 

Uw huis Heer past heiliging, in lengte van dagen. ps. 92,5

Ik zal uw Naam gedenken, van geslacht tot geslacht. ps. 44,18

Daarom zullen de volkeren u belijden in eeuwigheid ps. 44,18

en in de eeuwen der eeuwen.  

Eer ... Nu en ... Alleluja   (3x)

KathiSMa na de polyeleos

Eer ... Nu en ...   herhalen

t. 8
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anabathMi de eerste antifoon van toon 4: Van mijn jeugd ...

proKiMen

t. 4

Een goed woord welt op uit mijn hart,
ik zeg mijn werken aan de Koning.

Alles wat adem heeft ... 

evangelie Lukas 1 : 39-49, 56    ( Lk § 4)

na pSalM 50
Eer     ...   van de Moeder Gods

Nu en ...   van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ....

canonS ; Twee canons van het Feest; katavasia: Kruisverheffing

1e oDe

eerSte canon MoeDer goDS - toon 2

� Metten 8 SepteMber �

t.6  obichod  

Irmos  t.2-Ldn 



Komt, gelovigen, verheugt u in de goddelijke Geest. Bezingt en

vereert haar die altijd Maagd gebleven is. Want heden wordt zij

geboren uit haar die onvruchtbaar was, voor het heil der stervelin-

gen.  

Verheug u, eerbiedwaardige Moeder en Dienstmaagd van Chris tus

God, die aan het mensdom de gelukkige toestand van het begin

teruggeschonken hebt. Daarom bezingen wij u.  

Heden wordt geboren de Brug des Levens, door wie de ster -

velingen het heil vinden na hun val in de hel, en wij bezingen

Christus, Die ons het leven schenkt. 

tWeeDe canon MoeDer goDS - toon 8

Dat heel de schepping nu danse van vreugde en dat David zich ver-

heuge! Want uit zijn geslacht en uit zijn zaad is de twijg ontspro-

ten welke als Bloem zal dragen de Heer en Verlosser van het heel-

al.  

De Heilige der Heiligen wordt als kind gebracht naar de heilige

plaats, en ontvangt voedsel uit de hand van een Engel. Laat ons

gezamenlijk in geloof haar Geboorte bezingen. 

Anna was onvruchtbaar en zonder nageslacht, maar God wil haar

niet kinderloos laten. Want voor alle geslachten is zij voorbestemd

om de Moeder te worden van de zuivere Maagd, uit wie de

Schepper der wereld de gedaante van een slaaf zal aannemen. 

Als een schaap zonder enige smet hebt gij onze natuur als een

vacht geschonken aan Christus, het Lam Gods. Daarom bezingen

wij heden uw geboorte uit de getrouwe Anna. 

� Mineon SepteMber �
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Ik verheerlijk de Drie Die zonder begin zijn, en zing de lof van de

heilige Drieëenheid. Want ik belijd dat de Drie gelijk eeuwig zijn

in één Wezenheid; en de ene God wordt verheerlijkt als Vader,

Zoon en Heilige Geest. 

Nooit eerder bestond er een kind zonder vader en toch gevoed aan

de borst van zijn moeder, en evenmin is ooit eerder een maagd

moeder geworden. Maar gij, alreine Moeder Gods, hebt dit won-

der volbracht. 

katavasia van Kruisverheffing:

3e oDe - eerSte canon

Nadat zij vlekkeloos geleefd hadden voor Gods aangezicht, brach-

ten de Godvrezende ouders ter wereld het heil van allen, omdat zij

onze Schepper en God in het vlees heeft gebaard. 

De Heer, Die voor allen het leven ontspringen doet, heeft de

Maagd geboren doen worden uit een onvruchtbare. Hij heeft Zich

gewaardigd om binnen te treden in haar schoot en na Zijn geboor-

te heeft Hij haar ongeschonden behouden. 
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Bezingt heden Maria, de vrucht uit Anna, die de leven schenkende

Wijnstok heeft gebaard. Want zij is de Moeder Gods, en de bijstand

der mensen. 

tWeeDe canon

Gezegend is uw schoot, in God wijze Anna, die hebt voortge-

bracht de Vrucht der maagdelijkheid, die op haar beurt het

levenslicht zou schenken aan Jezus, Die heel de schepping van

voedsel voorziet en Bevrijding schenkt.  

Heel de schepping noemt u zalig, gij altijd-maagdelijke, die heden

uit Anna geboren wordt als de onbevlekte twijg uit de wortel Jesse,

en die Christus als een Bloem hebt voortgebracht.  

Ongeschonden Moeder Gods, uw Zoon heeft u boven heel de

schepping verheven, en uw Geboorte uit Anna verheerlijkt. Heden

vervult Hij daarom het heelal met vreugde. 

Gij hebt geleefd in het heilige der Heiligen, Maagd en onbevlekte

Moeder Gods. Gij zijt verheven boven alle schepselen, want gij

hebt de Schepper in het vlees gebaard. 

Wij aanbidden U, Vader Die in Wezen zonder begin zijt, en wij

bezingen Uw eeuwige Zoon en vereren Uw mede-eeuwige Geest;

want deze Drie zijn van nature één God. 

Ongerepte Moeder Gods, uit u is geboren de lichtschenkende

Oorzaak van het leven der mensen; daardoor zijt gij geworden de

Schatkamer van ons Leven en de Poort waaruit het Licht tot de

mensen komt. 

� Mineon SepteMber �
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katavasia van Kruisverheffing:

ofwel: hypaKoï

t.2  -  De Profeet sprak over de heilige Maagd als de altijd gesloten

Poort, waardoor niemand mocht heengaan dan alleen onze God. De

Heer is door haar heengegaan, de Allerhoogste is van haar uitgegaan en

heeft haar zegels ongeschonden bewaard, en ons leven uit het bederf

bevrijd.

ofwel:  KathiSMa-zang

4e oDe - eerSte canon
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U bezingen wij, o Heer, want gij schenkt heden aan de gelovigen

de Haven des Heils, in haar die U gebaard heeft.  

Bruid van God,  Christus toont heden uw heerlijkheid. Gij zijt de

kracht van hen die in geloof uw mysterie bezingen. 

Door uw gebed zijn wij van onze zonden bevrijd, o Vrouwe, die

ongehuwd gebleven zijt. Vol dankbaarheid prijzen wij u zalig. 

tWeeDe canon

Bezingt, gelovigen, met psalmen en hymnen de Geboorte van de

Moeder Gods. Aanbidt God in geloof, want Hij heeft niet gelogen

toen Hij aan David beloofde de Vrucht te doen komen uit zijn len-

denen. 

Gij hebt, Heer, de schoot van Sara geopend, en haar Isaäk geschon-

ken als de vrucht van haar ouderdom. Zo hebt Gij heden aan de

vrome Anna Uw vlekkeloze Moeder geschonken als de vrucht van

haar schoot. 

Nu mag Anna uitroepen: “Heer, Gij hebt mijn gebed gehoord en

mij heden de vrucht van Uw belofte geschonken in haar, die boven

alle geslachten en vrouwen voorbestemd is om Uw zuivere en

ongeschonden Moeder te zijn.” 

Heden neemt heel de wereld deel aan uw vreugde, o trouwe Anna,

want gij hebt de Moeder van onze Bevrijder ter wereld gebracht.

Zij is de machtige twijg uit de wortel David, die Christus als Bloem

heeft voortgebracht. 

Beginloze Drieheid, U verheerlijk ik als de in heel Uw Wezen

onverdeelde eenheid; en met mijn uit leem geschapen tong durf ik

tot U te roepen, evenals de Cherubim: Heilig, Heilig, Heilig: Hij

Die is en Die altijd zijn zal: de ene, eeuwige God. 

Irmos t.8  



Onbevlekte, door uw Geboorte zijn in vervulling gegaan de voor-

zeggingen der door  God geïnspireerde Profeten, die in hun geloof

u genoemd hebben: Tabernakel en Poort; geestelijke Berg en bran-

dend braambos; en de bloesemdragende staf van Aäron uit de wor-

tel David. 

katavasia van Kruisverheffing:

5e oDe - eerSte canon

Gij volkeren, laat ons hymnen zingen voor Hem Die de Oorzaak

van alles is, en Die het ook voor Zichzelf tot een oorzaak gemaakt

heeft om gelijk te worden aan ons. Toen de Profeten daarvan de

voorafbeelding en de schaduwen mochten aanschouwen, waren zij

verheugd, maar nu genieten zij de volheid der vreugde dat de

Verlossing in vervulling is gegaan. 

De bloesem uit de dorre staf van Aäron wees de Hogepriester aan

in Israël; en zo verkondigt de heerlijke Vrucht van een onvrucht-

bare schoot de stralende luister van haar ouders. 

tWeeDe canon
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Zonder smet is uw Geboorte geweest, vlekkeloze Maagd, en op

onzegbare wijze hebt gij ontvangen en gebaard. Gij zijt Bruid en

toch zonder man, en gij moogt uitroepen: “God heeft mij geheel en

al bekleed.” 

Heden verheugen zich de scharen der Engelen tezamen met de kin-

deren van Adam, want heden wordt de twijg voortgebracht waar-

aan Christus, de Bloem, zal ontspringen, Die alleen de Bevrijder

van  Adam is. 

Heden wordt Eva verlost van de veroordeling en ook Adam wordt

verlost van de oude vloek, bij uw geboorte, onbevlekte, roepend:

door u worden wij van het bederf bevrijd.

Ere zij U, Die heden haar verheerlijkt hebt die onvruchtbaar was.

Want zoals het haar beloofd was heeft zij gebaard, en uit haar ont-

springt de altijd groene twijg, waaraan Christus, de Bloem van ons

leven,  is opgebloeid. 

Wij aanbidden U, ongedeelde, beginloze Drieheid, Die ongescha-

pen, mede-eeuwig zijt in één Natuur, Welke op wonderbare wijze

door heel de eeuwigheid verkondigd wordt als de ene Wezenheid

in Drie Personen. 

Uw schoot is geworden tot de heilige Dis van het Brood des

Levens, terwijl toch uw reinheid ongeschonden bleef bewaard

zoals deze tevoren was, o maagd. De Zon, Christus, is uit u opge-

gaan als een Bruidegom uit Zijn bruidsvertrek. 

katavasia van Kruisverheffing:

� Mineon SepteMber �
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6e oDe - eerSte canon

Vanuit het verdriet van hun onvruchtbaarheid riepen de vrome

Ouders tot de Heer, en zij hebben haar ter wereld gebracht, die

voor alle geslachten het heil en de vreugde is. 

De heilige Ouders van de Moeder Gods hebben uit de hemel een

God-waardige gift ontvangen: een troon welke hoger is dan zelfs

die van de Cherubim: haar die het Woord, de Schepper der wereld,

zou baren. 

tWeeDe canon

Wij bezingen uw heilige Geboorte en vereren uw Ontvan gen zon-

der zaad, maagdelijke Bruid van God; en wij dansen van vreugde,

samen met de Koren der Engelen en de zielen der Heiligen. 

Gij waart heilig onder de heiligen, o ongerepte. Daarom hebben

uw wijze ouders u naar het Huis des Heren gebracht om voorbe-

reid te worden om de Moeder des Heren te zijn. 

Onvruchtbaren en moeders, zingt allen tezamen; schept moed, gij

die kinderloos zijt. Jubelt van vreugde, want zij die zonder nage-

slacht was, heeft de Moeder Gods gebaard, die Eva van haar smar-

ten bevrijdt, en Adam van de vervloeking verlost. 
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Over u heeft David gezongen: “Maagden worden in haar gevolg

geleid; zij worden gebracht in de tempel des Konings.” Met hem

bezing ook ik u, als dochter van de Koning. 

In u, Ongerepte, wordt het mysterie der Drieëenheid bezongen en

verheerlijkt. Want de Vader had in u Zijn welbehagen; het Woord

heeft u tot Zijn tabernakel gemaakt waarin Hij woonde onder ons;

en de Heilige Geest heeft u met Zijn kracht overschaduwd. 

Gij zijt het gulden wierookvat geworden, want Hij Die het Vuur is,

sloeg Zijn tent op in uw schoot: het Woord door de Kracht van de

Heilige Geest. Door u werd Hij voor ons zichtbaar als Mens onder

de mensen, alreine Moeder Gods.

katavasia van Kruisverheffing:

KonDaaK

t.4 _   Joachim en Anna zijn van de smaad der kinderloosheid bevrijd, *

en Adam en Eva uit het bederf van de dood, * door uw heilige Geboorte,

Onge rep - te. * Dit feest viert ook uw volk. * dat  verlost  is  van  de

schuld  der  zonde  en  tot  u  roept:   * De onvruchtbare baart de Moeder

Gods,  **  de voedster van ons Le - ven. _  

iKoS

Het gebed van Joachim en Anna, vanuit de smart over hun onvrucht-

baarheid en kinderloosheid, steeg op tot de oren des Heren. Toen ont-

� Mineon SepteMber �
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vingen zij een Vrucht die het Leven aan de wereld schenkt. Want

Joachim bad in de bergen en Anna droeg haar smaad in haar hof. Maar

vol vreugde mocht de onvruchtbare baren de Moeder Gods,  de

Voedster van ons Leven. 

Synaxarion

Op de 8e september, de Geboorte van onze Alheilige Koningin, de

Moeder Gods en altijd-Maagd Maria.

In waarheid, o Anna, gij gaat alle moeders te boven,

totdat uw dochter zelf moeder worden zal.

Want op de achtste dag hebt gij, Anna, het aanschijn geschonken

aan de Moeder Gods

7e oDe - eerSte canon

Door de onstoffelijke verschijning kon Mozes de Wetgever nog

niet uw groot mysterie doorgronden, Aleerbiedwaar dige. Maar die

symbolen leerden hem om zijn gedachten af te wenden van het

aardse, en getroffen door het wonder riep hij uit: Gezegend zijt

Gij, God onzer Vaderen. 

Berg, poort des Hemels, geestelijke ladder, deze namen werden u

op Gods inspiratie reeds gegeven door het goddelijk koor der

Profeten. Want uit u is de steen losgeraakt zonder tussenkomst van

een mens. En gij waart de poort waardoor uitgetreden is de Heer

der wonderen, de God onzer Vaderen. 
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tWeeDe canon

Wij vereren, Onbevlekte, in geloof uw heilige Geboorte, de vrucht

der Belofte. Want door de komst van Christus zijn wij van de ver-

vloeking van de eerste vader bevrijd. 

Nu is Anna van blijdschap vervuld en zij roept jubelend uit: Ik die

onvruchtbaar was, heb de Moeder Gods gebaard, door wie de ver-

oordeling van Eva is opgeheven. Daardoor is de uitzichtloosheid

der smarten van  het baren weggenomen. 

Adam is vrij en Eva verheugt zich, en in de geest roepen zij tot u,

Moeder Gods: “ In u zijn wij van de vloek over de stamvader

bevrijd, toen Christus is verschenen.”

Gij kinderlozen en onvruchtbare zielen, zie op Anna die moeder is

van een zo groot gezin. Zingt tezamen de lofzang der Moeder

Gods, en deelt in haar vreugde. 

Verheerlijken wij de Vader,  de Zoon en de Geest in de eenheid der

Godheid, de alheilige Drieëenheid, ongedeeld, ongeschapen,

gelijk-eeuwig en één in Wezen. 

Gij alleen hebt als Maagd een Kind gedragen en gij hebt God

gebaard. Door deze geboorte hebt gij de menselijke natuur her-

nieuwd, Maria, en gij hebt de vloek over de voormoeder Eva ont-

bonden als de reine Moeder van God. 

katavasia van Kruisverheffing:

� Mineon SepteMber �
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8e oDe - eerSte canon

Nu begint het bestaan van de voorbestemde tabernakel onzer ver-

zoening met God. Want zij zal baren het Woord dat ons zal ver-

schijnen in de grove natuur van het vlees. Hem bezingen wij Die

ons vanuit het niet-zijn tot het zijn heeft gebracht en wij bezingen

en verheffen Hem in alle eeuwigheid.

Het herstel van de onvruchtbaarheid van Anna, genas de wereld

van haar onvruchtbaarheid aan het goede, en duidelijk wijst het

wonder naar Christus’  komst bij de stervelingen. Hem bezingen

wij, Die ons vanuit het niet-zijn tot het zijn heeft gebracht, en wij

verheffen Hem in alle eeuwigheid.

tWeeDe canon

� Metten 8 SepteMber �
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Gij hebt wonderen gewerkt in een lichaam dat onvruchtbaar was,

en de kinderloze schoot van Anna hebt gij ge opend en vrucht

geschonken. Gij zijt de Heilige God, Gij zijt de Zoon der Maagd,

uit haar hebt Gij vlees aangenomen: uit de Moeder Gods die altijd

Maagd gebleven is. 

Gij sluit de afgrond en opent hem. Gij trekt het water omhoog in

de wolken en geeft dan regen. Gij, Heer, hebt uit de heilige Anna

als uit een onvruchtbare wortel een ongerepte vrucht doen groeien:

een twijg, de Moeder Gods.  

Gij hebt losgemaakt de onontbindbare banden der onvruchtbaar-

heid, en aan de onvruchtbare hebt Gij een vruchtbaar kind

geschonken, een roemrijke vrucht. Van haar zijt Gij de Zoon

geworden, en uit haar zijt Gij als een loot opgegroeid. Haar had Gij

als Uw Moeder volgens het vlees, toen Gij, Barmhartige, onder ons

kwam wonen.  

Gij  zijt de Landman van onze gedachten en de planter van onze

ziel. Onvruchtbare aarde hebt gij vrucht doen dragen, een woestijn

tot welige akker gemaakt. Wat met doornen bedekt was brengt

rijke vrucht. Want uit de heilige Anna hebt gij een ongerepte vrucht

doen rijpen: de Moeder Gods.

Bovenwezenlijke Drieheid; medebeginloze Eenheid; bevend

bezingen U de schare der Engelen, de hemel en de aarde; de

afgronden sidderen, de mensen zegenen U, het vuur dient U, al het

geschapene gehoorzaamt U in vreze,  heilige Drieëenheid.  

Welk een nooitgehoorde tijding: God is de Zoon van een vrouw,

die Moeder is zonder man, en het Kind is God Zelf. Hoe ontzag-

wekkend is dit Gezicht, hoe wonderbaar is dit Ontvangen van de

Maagd, hoe onzegbaar is deze Geboorte!  Waarlijk, dit alles gaat

ons begrip en inzicht teboven.

Loven, zegenen ...         

� Mineon SepteMber �
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katavasia van  Kruisverheffing:

geen magnificat, maar gezongen 9e ode :

9e oDe - eerSte canon

refrein vòòr de irmos en troparen (alleen slavisch) :
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eerste katavasia van Kruisverheffing:

tweede katavasia van Kruisverheffing
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exapoStilarion

en nog een andere:

lofpSalMen we laten vier verzen over en zingen de volgende

drie stichieren, waarvan we de eerste herhalen: 
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grote Doxologie; gevolgd door het feeSttropaar

(slav. melodie; voor de griekse zie op p.159) :

t.1 

t.1 

t.6 

t.4   



� goDDeliJKe liturgie 8 SepteMber �

eerSte antifoon*   
(psalm 131, 86 en 45)

_  Heer, gedenk David,  * en al zijn zachtmoedigheid. 

refrein

Wij hadden ervan gehoord in Efrata,  *  

wij hebben de ark gevonden in het woudveld. 

refrein

Over U zijn roemrijke dingen gezegd:  * Gij zijt de stad van God.

refrein

God is in haar midden zodat zij niet wankelt,*

God helpt haar bij het eerste morgenlicht.

refrein

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

slotrefrein

__________________

*  in het Griekse mineon en in het oud Slavisch typikon staan geen

antifonen aangegeven, maar: Typika-psalmen. De  antifonen staan wel

in de jaarlijkse Griekse kalenders.
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tWeeDe antifoon (Psalm 131 )

_   De Heer heeft naar waarheid gezworen aan David,  *  

Hij zal het zeker gestand doen. 

refrein

Een koning uit uw lendenen  *  

zal Ik doen zetelen op uw troon. 

refrein

Daar zal Ik een hoorn oprichten voor David:  *  

een licht bereiden voor Mijn Gezalfde. 

refrein

Want de Heer heeft Sion uitverkoren,  *  

Hij heeft haar gekozen tot Zijn woonplaats.  _

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 SepteMber �
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DerDe antifoon (Psalm 131, 45 en 64)

_  Daar zal Ik wonen,  * want Ik heb haar gekozen.  _

_ De Allerhoogste * heiligt Zijn woontent.     tropaar

_ Uw tempel is heilig, * wonderbaaar in rechtvaardigheid.     tropaar

intocht

� goDDeliJKe liturgie 8 SepteMber �

-



� Mineon SepteMber �
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tropaar

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

Kondaak  t.4 

proKiMen toon 3

Mijn ziel verheft de Heer *  en gejuicht heeft mijn geest in 

God mijn Redder. 

Want Hij heeft neergezien op de geringheid van Zijn dienstmaagd;  

zie: van nu af zullen alle geslachten mij zaligprijzen.

apoStellezing Fil 2 : 5-11    (§ 240)



alleluJa toon  2

Sta op Heer, ga in tot uw rust: 
Gij en de Ark uwer heiligheid. 

De Heer heeft naar waarheid gezworen aan David,

Hij zal het zeker gestand doen. 

evangelie Lukas 10 : 38-42; 11: 27-28   (Lk § 54 )

in plaatS van ‘WaarliJK het iS WaarDig ..’ 
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). 

8 september is een rustdag. Indien deze dag op woensdag of vrijdag

valt, mag er olie, wijn en vis gegeten worden, maar geen zuivel. 

Kapel van de Geboorte van de Moeder Gods - gewijd in 1989

� goDDeliJKe liturgie 8 SepteMber �

4e plagale modus  - ison op ni 
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� Mineon SepteMber �
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Gedachtenis van de heilige en rechtvaardige Godsvoorouders Joachim

en Anna; en van de H. Martelaar Severianus* 

***

veSperS

heer iK roep ... we zingen zes stichieren, drie van het nafeest 

en drie stichieren van de H. Godsvoorouders, toon 4

� 9 SepteMber �

*  volgens sommige handschriften  officie van de martelaar in de com-

pleten; in Asten kiezen we voor het slavisch typikon, die de martelaar

weglaat en put uit de Kleine Vespers van het feest.

t.1 

t.1 

t.1 
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� Mineon SepteMber �
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Eer ...  Nu en ... van de H. Godsvoorouders 



apoStichen van het nafeest 

Eer ...  Nu en ... van de H. Godsvoorouders 

- 165 -

� veSperS 9 SepteMber �

t.2 

t.2 

t.2 



troparen van de H. Godsvoorouders 

Eer ...  Nu en ... van het feest: Uw geboorte, o Moeder Gods ... 

en de wegzending

Metten

KathiSMata na de eerste psalmlezing, van het nafeest

Eer ... Nu en ...   herhalen

na de tweede psalmlezing, van het nafeest  

Eer ... Nu en ...   herhalen

� Mineon SepteMber �
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De canonS de (eerste) canon van het feest (zie p.127 vv) en

van de heilige Godsvoorouders; (en van de martelaar: is weggelaten)

1e oDe -  voor De heilige JoachiM en anna - toon 2
irmos: De gehele legermacht ...

3e oDe - voor De heilige JoachiM en anna

irmos: gij hebt mij bevestigt op de rots van het geloof ...

- 167 -

� Metten 9 SepteMber �



� Mineon SepteMber �

irmos van de laatste ode - toon 2: 

KonDaaK van het feest van de Geboorte van de Moeder Gods

t.4 _   Joachim en Anna zijn van de smaad der kinderloosheid bevrijd, *

en Adam en Eva uit het bederf van de dood, * door uw heilige Geboorte,

Onge rep - te. * Dit feest viert ook uw volk. * dat  verlost  is  van  de

schuld  der  zonde  en  tot  u  roept:   * De onvruchtbare baart de Moeder

Gods,  **  de voedster van ons Le - ven. _  

iKoS

Het gebed van Joachim en Anna, vanuit de smart over hun onvrucht-

baarheid en kinderloosheid, steeg op tot de oren des Heren. Toen ontvin-

gen zij een Vrucht die het Leven aan de wereld schenkt. Want Joachim

bad in de bergen en Anna droeg haar smaad in haar hof. Maar vol vreug-

de mocht de onvruchtbare baren de Moeder Gods,  de Voedster van ons

Leven. 

KathiSMa van de heilige voorouders:

Eer ...  Nu en ... herhalen



4e oDe- voor De heilige JoachiM en anna

irmos: gij zijt gekomen uit de Maagd...

5e oDe - voor De heilige JoachiM en anna

irmos: gij , verlichting van wie in het duister zijn ...

- 169 -

� Metten 9 SepteMber �



6e oDe- voor De heilige JoachiM en anna

irmos: geheel en al omringd ...

Irmos van de laatste ode - toon 2 :

KonDaaK van de heilige Godsvoorouders

� Mineon SepteMber �
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7e oDe- voor De heilige JoachiM en anna

irmos: Hoog vlamde op het vuur..

- 171 -

� Metten 9 SepteMber �

iKoS

Synaxarion



8e oDe- voor De heilige JoachiM en anna

irmos: god Die is neergedaald..

Loven, zegenen ....  irmos van de laatste ode 

9e oDe- voor De heilige JoachiM en anna

irmos: De Zoon van de Voortbrenger zonder begin ...

� Mineon SepteMber �
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irmos van de laatste ode

� Metten 9 SepteMber �
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exapoStilarion van de heilige Godsvoorouders

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

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie

apoStichen van het nafeest  

Luister, Dochter, zie, en neig uw oor; 
vergeet uw volk en het huis van uw vader. 

De rijken van het volk
zullen uw gunst afsmeken.

� Mineon SepteMber �

t.3a 

t.3a 



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

troparen van de H. Godsvoorouders 

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

- 175 -

� Metten 9 SepteMber �



� Mineon SepteMber �

goDDeliJKe liturgie
typiKa, en uit de derde ode van de canon van het feest; en uit de

zesde ode van de canon van de heiligen

proKiMen toon 4

Looft God in de Kerken

de Heer uit de bronnen van Israël

apoStellezing § 210b     Gal 4 : 22-27 

Broeders, Abraham had twee zonen.... - > zie lezing 23 september

alleluJa toon 4  ps.33

De rechtvaardigen riepen en de Heer heeft hen verhoord, 

Hij heeft hen bevrijd uit alle kwellingen. 

Talrijk zijn de kwellingen der rechtvaardigen, 

maar uit al deze zal de Heer hen bevrijden.

evangelie Lk § 36 Lk 8 : 16-21

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

coMMunieverS ps.32

Rechtvaardigen, juicht in de Heer; de gerechten past lofzang. Alleluja.

(3x).
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Nafeest van de Geboorte van de Moeder Gods en de gedachtenis van

de H. Martelaressen: Minodora, Mitrodora en Nymfodora.

***
(officie voor de martelaressen is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 21)

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

� 10 SepteMber �

en 3 van de martelaressen, toon 4
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Eer ...  Nu en ... van het nafeest

� Mineon SepteMber �
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t.4



apoStichen van het nafeest 

Luister, Dochter, zie, en neig uw oor; 
vergeet uw volk en het huis van uw vader. 

De rijken van het volk
zullen uw gunst afsmeken.

Eer ...  Nu en ... 

- 179 -

� veSperS 10 SepteMber �

t.2

t.2

t.2

t.2



troparen van de martelaressen Vdr. Gerasimus

en van het feest.

Metten

KathiSMata na de eerste psalmlezing, van het feest:

Eer ... Nu en ...   herhalen

na de tweede psalmlezing, van het nafeest  :

� Mineon SepteMber �
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Eer ... Nu en ...   herhalen

De canonS de (tweede) canon van het feest (zie p. 138 vv) en

de canon van de martelaressen; niet opgenomen zie off.21 of engels mineon

na de derde ode:  KonDaaK en iKoS van het feest

KathiSMa van de martelaressen

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

- 181 -

� Metten 10 SepteMber �



na de zesde ode:  KonDaaK van de martelaressen         Vdr. Gerasimus

t.4 _  Voor de Drieëenheid hebt gij standvastig gele - den, *  en zo de lis-

tige vijand afgewend,  *  zusterlijk verbonden in uw geest.  *  Daardoor

moogt gij met de vijf wijze maagden *  uw intrek nemen in de hemelse

bruiloftszaal,  *  en met de engelen staat gij vol vreugde onophoudelijk

voor de Koning van het heelal,  **  Heilige overwinningdragende mar-

telaressen. _

exapoStilarion van de heilige martelaressen

Eer ...  Nu en ... theotokion  (vlgs. grieks min.!)

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie

apoStichen van het nafeest: 

� Mineon SepteMber �
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Luister, Dochter, zie, en neig uw oor; 
vergeet uw volk en het huis van uw vader. 

De rijken van het volk
zullen uw gunst afsmeken.

Eer ...   Nu en ...  

troparen van de martelaressen Vdr. Gerasimus

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

� Metten 10 SepteMber �

t.5 
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goDDeliJKe liturgie

nieuw grieks gebruik    evangelie ‘voorfeest Kruisverheffing’  

zie: Dinsdag van de 2e week :

Joh P-10 Joh 3 : 16-21

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

e Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Zo lief heeft God de

wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven

heeft, opdat ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat,

maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de

wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om door

Hem te redden. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld,

maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd

heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. En dit is

het oordeel: dat het licht in de wereld is gekomen en dat de

mensen meer van de duisternis hielden, dan van het licht, want

hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het

licht, en hij komt niet naar het licht toe, opdat zijn werken niet

aan het licht komen; maar wie de waarheid doet, komt naar het

licht toe, opdat uit zijn werken blijkt, dat zij in God gedaan

zijn.’ 

� � ���

� Mineon SepteMber �
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Nafeest van de Geboorte van de Moeder Gods 

Gedachtenis van de H. Moeder Theodora van Alexandrië.

Op deze dag wordt ook het officie gezongen voor de H. Bisschop-Martelaar

Autonomus, omdat op 12 september de teruggave van het feest gevierd wordt. 

***
officie van H. Theodora en H. Autonomus is niet  vertaald; 

er is gebruik gemaakt van off. 22  resp.16

veSperS

heer iK roep ... we zingen 6 stichieren, 3 voor de H. Theodora

en 3 voor de hiëro-martelaar Autonomus

- 185 -

� 11 SepteMber �



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

apoStichen van het nafeest 

� Mineon SepteMber �
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Luister, Dochter, zie, en neig uw oor; 
vergeet uw volk en het huis van uw vader. 

De rijken van het volk
zullen uw gunst afsmeken.

Eer ...  Nu en ...   

- 187 -

� veSperS 11 SepteMber �



� Mineon SepteMber �
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troparen voor de H. Theodora                               Vdr. Gerasimus

Eer ...  voor de H. Autonomus Vdr. Gerasimus

Nu en ... van het feest

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. 137 vv) en de

canon van de moniale en van de hiëro-martelaar; niet opgenomen zie

off.22 en/of off. 16 en/of engels mineon

na de derde ode:   KonDaaK van de hiëromartelaar Autonomus:    

t. 2  _  De goddelijke Mysteriën  *  hebt gij op de meest volkomen wijze

gevierd,  *  want gij zijt zelf een aangenaam offer geworden , alzalige,

*  doordat gij als Martelaar  *  de kelk van Christus gedronken hebt.  *

Daarom staat gij voor zijn aangezicht, heilige Autonomus,  **  en gij bidt

onophoudelijk voor ons allen. _

KathiSMa voor de H. Theodora:

Eer ...  voor de H. Autonomus
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Nu en ... van het nafeest, bijv.:

na de zesde ode:  KonDaaK van de H. Theodora       Vdr. Gerasimus

t. 1 _  Nadat gij de nacht der zonden ontvlucht had, in God-wijze

(Theodora),  *  zijt gij in de geest genaderd tot de Zon der Gerechtigheid,

*  terwijl gij de driften van het vlees deed sterven door askese.  *   Zo zijt

gij een voorbeeld geworden voor de kloosterlingen,  *  en beurt gij hen

op die in hun leven vielen:   **  daarom prijzen wij u. _

exapoStilarion voor de H. Theodora:

Eer ...  voor de H. Autonomus

� Mineon SepteMber �
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Nu en ... van het nafeest

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie

apoStichen van het nafeest

Luister, Dochter, zie, en neig uw oor; 
vergeet uw volk en het huis van uw vader. 

De rijken van het volk
zullen uw gunst afsmeken.

Eer ...   Nu en ...  
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� Mineon SepteMber �

troparen voor de H. Theodora                               Vdr. Gerasimus

Eer ...  voor de H. Autonomus Vdr. Gerasimus

Nu en ... van het feest

goDDeliJKe liturgie

nieuw grieks gebruik:  evangelie ‘voorfeest Kruisverheffing’  
Joh P- 42a ;  Joh 12 : 19-36;      zie dinsdag in de 6e week

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

In  die tijd beraadslaagden de Farizeeën met elkaar ...
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Teruggave van het feest van de Geboorte van de Moeder Gods 

***

Alles van het feest, behalve de Kleine Vespers, Zalig de man, Intocht,

Litie, Polyeleos en het Synaxarion. 

goDDeliJKe liturgie

apoStel van de dag

nieuw gebruik: eigen  evangelie ‘voorfeest Kruisverheffing’ 

zie:  Maandag van de 6e week 
Joh P-40 Joh 11 : 47-54

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

In  die tijd riepen de overpriesters en de Farizeeën de Hoge

raad bijeen en zeiden: ...

� 12 SepteMber �
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