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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

� Woord vooraf �



De Ontvangenis van de eerbiedwaardige en roemrijke 

Profeet, Voorloper en Doper Johannes

***

veSperS

heer iK roep ... we zingen 6 stichieren, elk herhalend

� 23 SepteMber �

2x
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Eer ...  

Nu en... dogmatikon, toon 6

� Mineon SepteMber �

2x
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apoStichen voor de Voorloper

� veSperS 23 SepteMber �
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Eer ... van de heilige voorloper  

Nu en...     theotokion 
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tropaar van de heilige Voorloper,   toon 4   

Eer ...  Nu en...    slottheotokion toon 4 

Metten

KathiSMata van de voorloper, na de eerste psalmlezing:

Eer ... herhalen 

� veSperS en Metten 23 SepteMber �
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Nu en... theotokion

na de tweede psalmlezing:

Eer ... herhalen 

Nu en... theotokion

de canonS één van de oktoïch, en van de H. Voorloper. Als de

abt het wil zingt men katavasia (Mijn mond ...)
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canon van de h. JohanneS de voorloper- toon 6

van de H. Johannes van Damaskus

1e ode

Irmos  t.6 Over de bodem der Rode zee ...

Heilige Johannes, Voorloper en Doper des Heren, bid voor ons.

3e ode

Irmos  t.6 Niemand is heilig..
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KathiSMa-zanG toon 4

Eer ... Nu en... theotokion

irmos, toon 6
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4e ode

Irmos  t.6 Christus is mijn kracht ...

5e ode

Irmos  t.6 Verlicht, o Algoede ...
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6e ode

Irmos  t.6 Bij het zien van de geweldige golven...

KondaaK van de H. Voorloper, toon 1

Mijn gedachten zijn vol twijfel

irmos, toon 6
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7e ode

Irmos  t.6 De engel maakte de vuuroven koel ...

iKoS

Synaxarion

Toen hij gedragen werd in de schoot van Elisabeth, heeft Uw grote

Voorloper, o Christus, U in de maagdelijke schoot met vreug-

desprongen in plaats van woorden, aanbeden, o Jezus, God

� Metten 23 SepteMber �
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8e ode

Irmos  t.6 Temidden der vlammengloed  ...

Loven, zegenen ... irmos, toon 6
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9e ode

Irmos  t.6 Onmogelijk is het dat mensen God zien ...

irmos, toon 6

- 17 -

� Metten 23 SepteMber �



exapoStilarion van de heilige Voorloper

Eer ... Nu en... theotokion

lofpSalMen we zingen vier stichieren, toon 1

2x
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Eer ... Nu en...     theotokion   toon 8

Grote doxoloGie

tropaar van de heilige Voorloper,  toon 4:
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in de GoddeliJKe liturGie

Typika, en uit de kanon van de Voorloper: de 3e en 6e.

proKiMen toon 7 ps. 63

De rechtvaardige zal zich verblijden in de Heer,  * 

en   op    Hem vertrou - wen. 

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

apoStellezinG § 210b      Gal 4 : 22-27

Broeders, Abraham had twee zonen, één van de slavin...

alleluJa toon 2 ps.91

De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom, 

als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien. 

Geplant in het huis des Heren, 

zullen zij bloeien in de voorhoven van onze God. 

evanGelie Lk § 2 Lk 1 : 5-25

Te dien tijde was er een priester, Zacharías genaamd ...

coMMunieverS ps. 111

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja.
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Gedachtenis van onze heilige Goddragende vader Silouan van de berg

Athos; en van de heilige grootmartelares en apostelgelijke Thekla, 

de eerste martelares

***

veSperS

Ps 103 en de vredeslitanie.

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

heer iK roep ... we zingen 6 stichieren, 

3 voor de H. Silouan, toon 6:

� 24 SepteMber �
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en  3 voor de H. Thekla:

- 22 -

� Mineon SepteMber �



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

intocht ; Vreugdevol  Licht ...; proKiMen van de dag;

en de volgende lezinGen:
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I lezinG uit de SpreuKen (uitgelezen verzen)

De gedachtenis van de Rechtvaardige is in heerlijkheid, 

de zegen des Heren is over zijn hoofd. 

Zalig de man die de Wijsheid gevonden heeft 

en die zijn ogen opent voor verstandig inzicht.

Want de Heer geeft wijsheid, 

uit Zijn mond komen kennis en verstand. 

Hij doet gerechtigheid en recht verstaan, 

en ook rechtschapenheid en elk goed werk. 

De Wijsheid komt in het hart, 

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

Wat de Wijsheid opbrengt is beter dan zilver, 

wat zij doet winnen is meer waard dan goud. 

Zij is kostbaarder dan koraal, 

en gaat de hoogste verlangens te boven.  

Haar wegen zijn lieflijke wegen, 

al haar paden zijn in vrede. 

Een Boom des Levens is zij voor wie haar grijpen, 

wie haar vasthoudt ondervindt het ware geluk. 

De Heer heeft door Wijsheid de aarde gegrondvest, 

Zijn verstand brengt de oneindige Hemel tot stand. 

Door Zijn kennis is de afgrond geopend, 

en uit de wolken bevochtigt Hij de akkers met dauw. 

De Wijsheid is een lieflijke krans om het hoofd, 

een kostbare kroon voor het leven der mensen. 

Zij is het ochtendlicht op het pad der Gerechten, 

dat steeds helderder straalt tot de volle dag. 

De mond van de Rechtvaardige is een bron van leven: 

op zijn lippen wordt wijsheid gevonden. 

Uitgelezen zilver is de tong van de Gerechte, 

het woord dat hij spreekt is kostbaar als goud. 

- 24 -
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� veSperS 24 SepteMber �

Bij de ootmoedige is wijsheid te vinden, 

en rechtschapenheid bij de oprechte. 

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

���

II lezinG uit de WiJSheid van SaloMo (3,1-9)

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, 

en geen kwaad zal hen deren. 

Zij schenen in de ogen der dwazen te sterven, 

hun vertrek werd voor een ongeluk gehouden; 

Hun heengaan van ons scheen het uiterste ongeluk te zijn: 

maar zij zijn in vrede. 

Want ofschoon zij getuchtigd werden ten aanschouwen van de mensen, 

toch bleef hun hoop gevestigd op de onsterflijkheid. 

En al zijn zij tot zekere hoogte gekastijd,

groot zal hun beloning zijn. 

Want God heeft hen beproefd 

en hen Zichzelf waardig bevonden. 

Hij heeft hen beproefd als goud in de smeltoven, 

en hen als een brandoffer aanvaard.

Lichtstralend zal de tijd van hun bezoeking worden, 

zoals vonken rondschieten in het brandende stoppelveld. 

Zij zullen natiën oordelen en heersen over volkeren, 

want hun Heer zal heersen in eeuwigheid. 

Die op Hem vertrouwd hebben, zullen de waarheid begrijpen; 

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

Want genade en barmhartigheid schenkt Hij Zijn heiligen, 

en Hij bezoekt Zijn uitverkorenen.
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III   lezinG uit de WiJSheid van SaloMo ( 5:15-6:3)

De rechtvaardigen leven in alle eeuwigheid; 

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

Daarom zullen zij een roemvol koningschap ontvangen 

en een schone kroon uit de hand van de Heer. 

Want Zijn rechterhand zal hen bedekken 

en met Zijn arm zal Hij hen beschermen. 

Zijn jaloerse liefde zal hem tot een volledige wapenrusting strekken, 

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

Hij bekleedt Zich met gerechtigheid als een harnas, 

een waarachtig oordeel is Zijn helm, 

en heiligheid is Zijn onoverwinnelijk schild.

Maar Zijn gerechte toorn zal Hij aanscherpen tot een zwaard, 

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

De wapenslagen van Zijn donder gaan van Hem uit, 

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

De hagelstenen Zijner wraak zijn het werptuig dat steden verwoest, 

het water der zee zal ze woedend overstromen 

en brede watervloeden zullen hen verzwelgen. 

Winden zullen tegen hen in opstand komen 

en zich als een orkaan op hen storten; 

Want onrecht heeft de aarde ledig gemaakt, 

en slechte daden hebben de tronen der machtigen omvergeworpen.

Hoort daarom, gij koningen, en verstaat: 

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

Leent het oor, gij die het volk bestuurt, 

en die u beroemt op de menigte der natiën. 

Want de macht is u geschonken door de Heer, 

en de heerschappij door de Allerhoogste.

���



litie

de eerste stichier van de patroon van de kerk (in het klooster in Asten:)

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

apoStichen

� Mineon SepteMber �
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� veSperS 24 SepteMber �
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troparen

voor de Heilige Silouan

[evt. voor de Heilige Protomartelares Thekla:]

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

anders het slottheotokion:
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Metten

KathiSMa na de eerste psalmlezing:       

Eer ...   herhalen

Eer ...   herhalen

Nu  en ...  theotokion

na de tweede psalmlezing:        
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Nu  en ...  theotokion 

polyeleoS - “Dienaren des Heren - Alleluja”

priJSlied (slavisch gebruik)   

en de uitgelezen verzen:  “Mijn smeking - alleluja.” 

Wachtend verbeid ik de Heer: (39, 2)

Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn gebed verhoord  

Hij heeft mijn voeten op de rots geplaatst, 

en mijn schreden gericht. (39,3b)

Zie, ik ben ver weggevlucht, 

om te gaan wonen in de woestijn. (54,8)

Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn; 

ik ben geworden als een nachtuil op het erf. (101,7)

Ik bleef wakker 

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

Mijn tranen strekken mij tot brood       (41,3)

bij dag en bij nacht.

Mijn knieën zijn verzwakt door het vasten; 

mijn vlees is vervallen door onthouding van olie.             (108,24)

- 34 -
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Want ik eet as als brood;
en meng mijn drank met tranen. (101,10)

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

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

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

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

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

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

Want een menigte honden heeft mij omringd;

een bende boosdoeners houdt mij omsingeld. (21,17)

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

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

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

Hij heeft zijn boog gespannen in bitterheid (63.4b)

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

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

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

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

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

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

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

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

Ik heb de Heer gedurig voor ogen, 

want Hij staat aan mijn rechterhand opdat ik niet wankel.  (15,8)
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Alle volkeren omsingelden mij, 

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

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

Gezegend is de Heer, die ons niet heeft overgeleverd 

als prooi voor hun tanden. ( 123,7)

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

Mogen U belijden, Heer, al Uw werken

En Uw Gewijden zullen U zegenen. (144,10

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

Weet dan,  dat de Heer wonderen heeft gedaan 

aan Zijn gewijde. (4,4a)

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

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

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

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

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

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

Dat de gewijden zich beroemen in heerlijkheid, 

zij zullen zich verheugen op hun rustbed.  (149,5)

Kostbaar in de ogen des Heren 

is de dood van Zijn gewijden.  (115,6)

Zingt  een psalm voor de Heer, Zijn gewijden, 

en belijdt de gedachtenis aan Zijn heiligheid.   (29,5)



Eer ... 

t.1 _ Laat ons allen de Vader aanbidden,  *  de Zoon verheerlijken,  *  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  barmhartigheid,

Algoede,   *  opdat wij U mogen verheerlijken,   **   Die voor ons uit

het graf zijt opgestraald. _

Alleluja   (3x) en kleine litanie

KathiSMa na de polyeleos

Eer ...  herhalen
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Nu en ...  theotokion

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

proKiMen (ps. 39,3)

t. 4

Hij heeft mijn voeten op de rots geplaatst, 
en mijn schreden gericht. 

Alles wat adem heeft ... 

evanGelie Mattheus,  (11:27-30)

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

Nu en ...   van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ....

� Mineon SepteMber �

t.6  obichod
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canonS

Smeekcanon van de Moeder Gods; voor de H. Silouan,waarvan het

acrostichon luidt: ‘Wij eren u, onze Vader Silouan’; en voor de heilige

protomartelares Thekla; katavasia: Mijn mond...

1e ode

canon h. Silouan - toon 8

Irmos t.8: Laat ons een overwinningslied zingen voor de Heer ...

Welke hymnen kan ik met mijn onreine lippen in mijn bewonde-

ring voor u zingen, heilige Vader Silouan, zonder hulp en tranen?

In liefde hebt gij uw Heer nagevolgd en gij zijt de zee overgesto-

ken naar de Heilige Berg om uzelf te oefenen in de werken der

askese.

Ja, al uw zonden hebt gij daar beleden en gij hebt uzelf overgege-

ven aan de vreugde van de vergeving, maar onmiddellijk daarop

heeft de vijand u belaagd.

Theotokion: In Zijn barmhartigheid om mij te redden heeft het

Woord van God in Zijn goedheid vlees willen aannemen in uw

schoot, o maagdelijke Moeder.

canon h. theKla - toon 8

Irmos t.8: Laat ons een overwinningslied zingen voor de Heer ...

� Metten 24 SepteMber �
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katavasia: Mijn mond...

3e ode

canon h. Silouan

Een overwinnaar waart gij over de demonen, want gij hebt uit uw

vlees hun pijlen verwijderd en hun aanvallen weerstaan, daar gij

handelde gedreven door de Geest.

Rond u was de sombere wanhoop, toen gij streed als niemand ooit

tevoren, maar toen kwam Christus  en omhulde u met licht .

Een rivier werd gij, overvloeiend van de genade van de Geest, toen

gij met de regen van uw tranen de brandende vlam van uw harts-

tochten hebt uitgeblust.

Theotokion Onder uw hoede, o zuivere Maagd, heb ik geen angst

voor de aanval van de vijanden. Gesterkt door uw hulp breng ik

hun legioenen op de vlucht.

canon h. theKla

Irmos t.8: Gij zijt de sterkte, o Heer ...
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katavasia: Moeder Gods, levende... en kleine litanie

KondaaK voor de H. Thekla, toon 8

KathiSMa-zanG voor de H. Silouan, toon 4

iKoS
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4e ode

canon h. Silouan

Na verlicht te zijn door opwellende contemplatie en werken, o

gezegende Vader, werd uw hart een zuivere woning van de Geest.

Uw liefde voor uw broeders heeft uw ziel overstroomd, o heilige

Vader, en uw medelijden omvatte de gehele schepping.

Omdat gij niet meer dacht aan de aarde, is uw geest tot in de

Hemel verheven , eerbiedwaardige Vader, en de brandwonden

van de askese waren voor u als goddelijke dauw.

Eer ... voor de H. Thekla, t. 8

Nu en ...         theotokion,            t.8
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Theotokion Een Maagd heeft gebaard Een uit de Heilige Drie-een-

heid en dit mysterie is geopenbaard aan de kleinen, en aan de rei-

nen van hart.

canon h. theKla

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

katavasia: Hij, die in heerlijkheid...

5e ode

canon h. Silouan

Nadat gij verschenen zijt , eerbiedwaardige Vader, gij ster onder

de monniken, die het hoogtepunt van de matigheid hebt bereikt,

werd over onze zielen de glans van uw reinheid uitgestort.

"Zegenrijk" noemen wij u, eerbiedwaardige Silouan, want toen

gij de wagen der deugd bestegen had, zijt gij opgestegen tot het

hoogste der Hemelen.
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Eerbiedwaardige Vader, ontvlamd door de brandende kolen van

uw hart waarin de hartstochten tot as waren verbrand, hebt gij het

dorre hout van de hartstochten omgevormd.

Theotokion Wij bezingen u, heilige Moeder Gods, die altijd Maagd

gebleven zijt. Voor het heil van de wereld hebt gij waarlijk het

Goddelijk Woord in het vlees gebaard.

canon h. theKla

Irmos t.8: Laat ons waken vroeg ...

katavasia: Het heelal ...

6e ode

canon h. Silouan

Vader, leid mij naar de haven van redding. De grauwheid van de

genoegens en de duisternis van de zonde hebben mij omringd.

Stort, in het licht van de Geest, uw stralen uit over mijn gehele

wezen.

Al biddend, had gij vertrouwen:  de storm hield onmiddellijk op,

stil werd de vijandige zee, de smart verliet de harten der mensen,

die God dankten voor wat Hij aan zondaars heeft geschonken.

� Mineon SepteMber �
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Drenk de harten van hen die u bezingen, door de stroom van uw

onophoudelijk gebed, dat gij op uw beurt ontvangen hebt door de

onuitsprekelijke genade van de Moeder Gods, toen gij haar trou-

we dienaar geworden waart.

Theotokion Van alle eeuwigheid Uitverkorene, wij erkennen u als

de ark der heiligheid, de zetel der genade, die niemand ooit heeft

aangeraakt, de gouden kandelaar, de levende tafel, die gedragen

hebt, o Maagd, het brood van ons leven.

canon h. theKla

Irmos t.8: Mijn smeekgebed ...

katavasia: Wij die dit goddelijk ...

KondaaK

� Metten 24 SepteMber �
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iKoS Gij aanschouwde de lkoon, en, o wonder: de levende Christus

stond voor u, * terwijl uw gehele wezen overdekt werd door de genade

van de Geest. * In Hem hebt gij uw Heer en Redder herkend.  * Daarna

hebt gij getracht in Zijn voetsporen te treden.  *  Door Hem te volgen zijt

gij voor alle volkeren geworden tot apostel en profeet, die hoop en red-

ding in Christus leert. ** Heilige Vader Silouan, leer ons de weg die gij

zijt gegaan. _

Synaxarion Op de 24ste september vieren wij de gedachtenis

van onze eerbiedwaardige Vader Silouan de Athoniet.

Door Christus na te volgen Die hij in zijn hart bewaarde, 
behaalde Silouan de Athoniet de overwinning.

Op de 24e werd hij opgeheven tot de hemelse hoogten,
door Hem Die alle mensen voor wanhoop behoedt.

ook vieren wij de gedachtenis van de heilige groot-martelares en apos-
telgelijke Thekla.
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7e ode

canon h. Silouan

Eerst hebt gij u gereinigd van de smet der hartstochten en gij

straalde in de glans van de Geest; nu zijt gij waarlijk naar het

onstoffelijk Licht gegaan, zalige Vader, in de koren van de aske-

ten van alle eeuwen.

Rond u waren de laaiende vlammen van de hel, maar gij keek op

naar de Heer Die uw stem hoorde, o eerbiedwaardige Vader, toen

gij tot Hem riep:  Heer onze God, gezegend zijt Gij.

Stralend als licht is Christus u verschenen en Hij heeft u de weg

naar de eeuwige zaligheid getoond;  vol berouw hebt gij uitge-

roepen:  Heer onze God, gezegend zijt Gij.

Theotokion Zij is de Maagd die door Jesaja, de grote Profeet, werd

aangeduid in de Geest , en zie,  zij heeft God in haar vlees ont-

vangen en gebaard, tot Wie wij zingen:  Heer onze God, geze-

gend  zijt Gij.
canon h. theKla

Irmos t.8: De drie jongelingen uit Judea ...
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katavasia: De van God vervulden ...

8e ode

canon h. Silouan

In de hel hield gij uw geest  maar gij wanhoopte niet; en gij hebt

de zalving van de Geest ontvangen, koel als dauw. Tot alle mensen

roept gij uit: "Komt, erkent Christus uw Verlosser, uw Weldoener;

gij priesters, prijst Hem, gij volk, verheft Hem in alle eeuwigheid".

Looft de Heer, al Zijn werken!  Op deze dag wordt Silouan, de

trouwe dienaar, verheven die de gehele schepping liefhad en uit-

riep:  "Komt, volkeren, om de Heer te kennen, bemint Hem en

dient Hem; Gij volkeren, verheft Hem in alle eeuwigheid!

O zalige Vader, gij hebt gezegd dat niemand ooit God heeft gekend

als hij niet Zijn vijanden heeft liefgehad. Gij hebt uw broeders

geroepen om de geboden na te volgen van Christus, Die Zijn vij-

anden vergiffenis schonk aan het Kruis: Daarom, gij priesters,

prijst Hem, gij volk, verhef Hem in alle eeuwigheid.

Theotokion Verlicht mijn duistere geest, gij die ontvangen en

gebaard hebt de Schepper van het geslacht der mensen, Die mens

geworden is  zonder te scheiden van Zijn Vader, de zondeloze

Heer.  Tot Hem roept de gehele schepping:  Jongelingen, zegent,

priesters, prijst, en volk, verhef Christus in alle eeuwigheid!

canon h. theKla

Irmos t.8: Zingt de hymne  ...
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Loven, zegenen ... ; katavasia: De vrome jongelingen ... ; magnificat.

9e ode

canon h. Silouan

Uit heel mijn hart moet ik u prijzen, Silouan, die de bron van alle

goed gevonden hebt en de vervulling van uw verlangen;  dat lof-

prijzing en feestgezang weerklinken, want gij verheugt u nu in de

hemelse woonplaatsen.

Al uw zwoegen en lijden hebben ons de zoetheid van uw hulp ver-

schaft, en gij hebt de bitterheid van de hartstochten verjaagd.  Uw

relieken brengen ons genezing, en reinigen onze ziel van de kan-

ker van het kwaad.

Nu heeft Christus u koninklijk gekroond, want gij hebt de prins

van deze wereld en zijn legerscharen overwonnen.  Bij het koor

der heilige monniken wordt gij gerekend:  bid met hen tot Christus

dat zij van de beproevingen verlost mogen worden die u, o heilige

Vader, vereren.

Theotokion Zoals het ochtendgloren de duisternis verdrijft, zo hebt

gij, o goddelijke Bruid, een eind gemaakt aan de vloek der voor-

ouders, door binnen de grenzen van het vlees  de Onbegrensde te

baren ;  gij hebt de natuur en haar wetten vernieuwd en door uw

wonderbaarlijke bemiddeling verenigd wat vanouds gescheiden

was.
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canon h. theKla

Irmos t.8: Gij die het huwelijk nooit gekend hebt...

katavasia: Alle aardgeborenen...

exapoStilaria van de H.Silouan

Eer ... van de H. Thekla:
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Nu en ...  Theotokion: 

lofpSalMen we laten zes verzen over 

en zingen de volgende drie stichieren, voor de H. Silouan:
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en drie van de H. Thekla:

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

Grote doxoloGie

gevolgd door het tropaar voor de H. Silouan
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in de GoddeliJKe liturGie

Typika, Zaligsprekingen: uit de kanon van de H. Silouan: de 3e en 6e.

proKiMen toon 7 ps.115

_ Kostbaar in de ogen des He - ren, *  

is  de dood van Zijn Gewij - de. _ 

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

apoStellezinG § 213      Gal 5 : 22-6:2

Broeders, de vrucht van de Geest is liefde, ...

alleluJa toon 6 ps.131

Gelukzalig de man die de Heer vreest; 

die Zijn geboden vurig liefheeft.

Zijn zaad zal machtig zijn op aarde.

evanGelie Lk § 24a    Lk 6:17-23

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

coMMunieverS ps.111

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja.

mi

---

do
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Gedachtenis van onze heilige en Goddragende vader Sergius, 

wonderdoener van Radonesj; en van de heilige Eufrosyne
N.B. dit officie voor de H. Sergius is geen officiële tekst/vertaling, maar een aangepaste versie

van het officie van de H. Serafim van Sarov!

***

Grote veSperS

Ps 103 en de vredeslitanie.

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

heer iK roep ... we zingen 6 stichieren, 3 voor de H. Sergius, t.1:

en  3 voor de H. Eufrosyne, toon 8

� 25 SepteMber �
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Eer ... voor de H. Sergius, toon 8:

Nu en ... dogmatikon , toon 8 - ob.:
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intocht ; Vreugdevol  Licht ...; proKiMen van de dag;

en de volgende lezinGen:

I lezinG uit de WiJSheid van SaloMo (3,1-9)

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, 

en geen kwaad zal hen deren. 

Zij schenen in de ogen der dwazen te sterven, 

hun vertrek werd voor een ongeluk gehouden; 

Hun heengaan van ons scheen het uiterste ongeluk te zijn: 

maar zij zijn in vrede. 

Want ofschoon zij getuchtigd werden ten aanschouwen van de mensen, 

toch bleef hun hoop gevestigd op de onsterflijkheid. 

En al zijn zij tot zekere hoogte gekastijd,

groot zal hun beloning zijn. 

Want God heeft hen beproefd 

en hen Zichzelf waardig bevonden. 

Hij heeft hen beproefd als goud in de smeltoven, 

en hen als een brandoffer aanvaard.

Lichtstralend zal de tijd van hun bezoeking worden, 

zoals vonken rondschieten in het brandende stoppelveld. 

- 59 -

� veSperS 25 SepteMber �



Zij zullen natiën oordelen en heersen over volkeren, 

want hun Heer zal heersen in eeuwigheid. 

Die op Hem vertrouwd hebben, zullen de waarheid begrijpen; 

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

Want genade en barmhartigheid schenkt Hij Zijn heiligen, 

en Hij bezoekt Zijn uitverkorenen.

���

II   lezinG uit de WiJSheid van SaloMo ( 5:15-6:3)

De rechtvaardigen leven in alle eeuwigheid; 

hun loon is om bij de Heer te zijn, 

en de Allerhoogste draagt zorg voor hen. 

Daarom zullen zij een roemvol koningschap ontvangen 

en een schone kroon uit de hand van de Heer. 

Want Zijn rechterhand zal hen bedekken 

en met Zijn arm zal Hij hen beschermen. 

Zijn jaloerse liefde zal hem tot een volledige wapenrusting strekken, 

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

Hij bekleedt Zich met gerechtigheid als een harnas, 

een waarachtig oordeel is Zijn helm, 

en heiligheid is Zijn onoverwinnelijk schild.

Maar Zijn gerechte toorn zal Hij aanscherpen tot een zwaard, 

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

De wapenslagen van Zijn donder/ gaan van Hem uit, 

vanaf de strakgespannen wolkenboog 

schiet Hij Zijn bliksem recht in  het doel. 

De hagelstenen van Zijn wraak zijn het werptuig dat steden verwoest, 

het water der zee zal ze woedend overstromen 

en brede  watervloeden zullen hen verzwelgen. 

Winden zullen tegen hen in opstand komen 

en zich als een orkaan op hen storten; 
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� veSperS 25 SepteMber �

Want onrecht heeft de aarde ledig gemaakt, 

en slechte daden hebben de tronen der machtigen omvergeworpen.

Hoort daarom, gij koningen, en verstaat: 

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

Leent het oor, gij die het volk bestuurt, 

en die u beroemt op de menigte der natiën. 

Want de macht is u geschonken door de Heer, 

en de heerschappij van de Allerhoogste.

���

II   lezinG uit de WiJSheid van SaloMo (4, 7-15) 

Ook al sterft de rechtvaardige jong, 

toch is hij in rust.

Want niet die ouderdom is eerwaardig welke vele dagen heeft 

of een groot aantal jaren telt;

maar wijsheid geldt als grijze haren bij mensen, 

en een onbevlekt leven wordt als hoge ouderdom gerekend.

Hij heeft aan God behaagd, 

en Deze beminde hem; 

en daar hij onder zondaars leefde, 

heeft God hem weggenomen. 

Ja, hij is vroegtijdig opgenomen, 

opdat zijn geest niet zou worden aangetast door het kwaad, 

noch zijn ziel te lijden zou hebben van bedrog. 

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

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

In korte tijd is hij volmaakt geworden 

en zo heeft hij vele jaren vervuld.

Want zijn ziel behaagde aan God 

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

De mensen hebben dit wel gezien, maar niet begrepen, 

noch ter harte genomen dat Gods genade en barmhartigheid bij Zijn

heiligen verblijven, en dat Hij waakt over Zijn uitverkorenen. 

���



litie stichieren voor de Heilige, toon 5

Eer ...   
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Nu  en ...  theotokion 

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

apoStichen

Eer ...  voor de heilige, toon 6:
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Nu  en ...  theotokion 

troparen voor de Heilige Sergius

voor de Heilige Eufrosyne; ofwel byz. mel:
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ofwel slav. mel:

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

anders het slottheotokion, toon 8
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Eu-fro sy  -  -  ne.moe-der
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Metten

KathiSMa na de eerste psalmlezing:       

Eer ...   herhalen   Nu  en ...  theotokion 

na de tweede psalmlezing:       

Eer ...   herhalen   Nu  en ...  theotokion 

polyeleoS - “Dienaren des Heren - Alleluja”

- 66 -

� Mineon SepteMber �



priJSlied (slavisch gebruik)   

en de uitgelezen verzen:  “Mijn gebed - alleluja.” 

Wachtend verbeid ik de Heer: (39, 2)

Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn gebed verhoord  

Hij heeft mijn voeten op de rots geplaatst, 

en mijn schreden gericht. (39,3b)

Zie, ik ben ver weggevlucht, 

om te gaan wonen in de woestijn. (54,8)

Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn; 

ik ben geworden als een nachtuil op het erf. (101,7)

Ik bleef wakker 

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

Mijn tranen strekken mij tot brood       (41,3)

bij dag en bij nacht.

Mijn knieën zijn verzwakt door het vasten; 

mijn vlees is vervallen door onthouding van olie.            (108,24)

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

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

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

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

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

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

- 67 -

� Metten 25 SepteMber �



- 68 -

� Mineon SepteMber �

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

Want een menigte honden heeft mij omringd;

een bende boosdoeners houdt mij omsingeld. (21,17)

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

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

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

Hij heeft zijn boog gespannen in bitterheid (63.4b)

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

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

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

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

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

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

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

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

Ik heb de Heer gedurig voor ogen, 

want Hij staat aan mijn rechterhand opdat ik niet wankel.  (15,8)

Alle volkeren omsingelden mij, 

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

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

Gezegend is de Heer, die ons niet heeft overgeleverd 

als prooi voor hun tanden. ( 123,7)

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



- 69 -

� Metten 25 SepteMber �

Mogen U belijden, Heer, al Uw werken

En Uw Gewijden zullen U zegenen. (144,10

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

Weet dan,  dat de Heer wonderen heeft gedaan 

aan Zijn gewijde. (4,4a)

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

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

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

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

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

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

Dat de gewijden zich beroemen in heerlijkheid, 

zij zullen zich verheugen op hun rustbed.  (149,5)

Kostbaar in de ogen des Heren 

is de dood van Zijn gewijden.  (115,6)

Zingt  een psalm voor de Heer, Zijn gewijden, 

en belijdt de gedachtenis aan Zijn heiligheid.   (29,5)

Eer ... 

t.1 _ Laat ons allen de Vader aanbidden,  *  de Zoon verheerlijken,  *  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  barmhartigheid,

Algoede,   *  opdat wij U mogen verheerlijken,   **   Die voor ons uit

het graf zijt opgestraald. _



Alleluja   (3x) en kleine litanie

KathiSMa na de polyeleos

Eer ...  herhalen   Nu en ...  theotokion

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

proKiMen (ps. 39,3)

t. 4

Alles wat adem heeft ... 

evanGelie Mattheus,  (11:27-30)

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

Nu en ...   van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ....
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canonS

Smeekcanon van de Moeder Gods; voor de H. Sergius; en voor de

heilige Eufrosyne; katavasia: Mijn mond...

1e ode

canon h. SerGiuS - toon 6

Irmos t.6: Over de bodem  ...

canon h. eufroSyne - toon 5

Irmos t.5: Bringing battles to nought ...
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katavasia: Mijn mond...

3e ode

canon h. SerGiuS

Irmos t.6: Niemand is heilig ...
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canon h. eufroSyne

Irmos t.8: O Christ Who by Thy command ...

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

KondaaK voor de H. Eufrosyne, toon 2

� Metten 25 SepteMber �
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iKoS



KathiSMa-zanG voor de H. Sergius, toon 4

Eer ... voor de h. Eufrosyne, toon 5

Nu en ... theotokion, toon 5

4e ode

canon h. SerGiuS

Irmos t.6: Christus is mijn kracht ...
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canon h. eufroSyne

Irmos t.5: Perceiving Thydivine condescension...

katavasia: Hij, die in heerlijkheid...
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5e ode

canon h. SerGiuS

canon h. eufroSyne

Irmos t.5: OThou Who art clothed in light ...

katavasia: Het heelal ...
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6e ode

canon h. SerGiuS

canon h. eufroSyne

Irmos t.5: O Christ Master ...

katavasia: Wij die dit goddelijk ...
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KondaaK toon 8

iKoS

Synaxarion

7e ode

canon h. SerGiuS
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canon h. eufroSyne

Irmos t.5: The supremely exalted...

katavasia: De van God vervulden ...

8e ode

canon h. SerGiuS
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canon h. eufroSyne

Irmos t.5: The children. forming a universal chorus  ...

Loven, zegenen ... ; katavasia: De vrome jongelingen ... ; magnificat.
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9e ode

canon h. SerGiuS

canon h. eufroSyne

Irmos t.5: Rejoice, o Isaiah...
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katavasia: Alle aardgeborenen...

exapoStilaria van de H.Sergius

Eer ... van de h. Eufrosyne

Nu en ...  Theotokion: 

� Mineon SepteMber �
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lofpSalMen we laten zes verzen over 

en zingen de volgende drie stichieren, voor de H. Sergius:

en drie van de H. Eufrosyne, toon 5:

� Metten 25 SepteMber �
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t.8

t.5



Eer ... voor de H. Sergius, toon 6
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Nu en ...

Grote doxoloGie

gevolgd door het tropaar voor de H. Sergius
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in de GoddeliJKe liturGie

Typika, Zaligsprekingen: uit de kanon van de H. Sergius: de 3e en 6e.

proKiMen toon 7 ps.115

_ Kostbaar in de ogen des He - ren, *  

is  de dood van Zijn Gewij - de. _ 

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

apoStellezinG § 213      Gal 5 : 22-6:2

Broeders, de vrucht van de Geest is liefde, ...

alleluJa toon 6 ps.131

Zalig de man die de Heer vreest; 

die Zijn geboden vurig liefheeft.

Zijn zaad zal machtig zijn op aarde.

evanGelie Lk § 24a    Lk 6:17-23

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

coMMunieverS ps.111

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja.

� Mineon SepteMber �
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Gedachtenis van de heilige, roemrijke Apostel en Theoloog 

Johannes, de Evangelist.

***

Kleine veSperS

heer iK roep ... we zingen 4 stichieren, de eerste herhalend:

Eer ... toon 2

niet vertaald    Qeologe Parqene ...
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2x



Nu en...

apoStichen

niet vertaald

Eer...   Nu en ...
niet vertaald

troparen zie Grote vespers
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Grote veSperS

Ps 103 en de vredeslitanie.

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

heer iK roep ... we zingen 6 stichieren , elk herhalend:

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

2x

2x

2x
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Nu en ...   theotokion / dogmatikon toon 2

intocht Vreugdevol  Licht ...; proKiMen van de dag;

en de volgende lezinGen:

- 90 -

� Mineon SepteMber �



- 91 -

� Grote veSperS 26 SepteMber �

I lezinG uit de eerSte brief van de heiliGe apoStel JohanneS

( 3,21 - 4,6)

Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, heb-

ben wij vertrouwen in God, en al wat wij ver-

zoeken, verkrijgen wij van Hem, omdat wij zijn

geboden onderhouden en doen hetgeen Hem beha-

gelijk is. En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de

Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij

elkaar liefhebben naar het gebod, dat Hij ons gege-

ven heeft. En wie Zijn geboden onderhoudt, blijft in

Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij, dat Hij in

ons blijft: aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.

Geliefden, gelooft niet iedere geest, maar onder-

zoekt de geesten,of zij uit God zijn, want er zijn

vele valse profeten in de wereld gekomen. Hieraan

kent gij de Geest Gods: iedere geest die belijdt, dat

Jezus Christus gekomen is in het vlees, is uit God,

en iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God,

dit is de geest van de antichrist, van wie gij gehoord

hebt, dat hij komt, ja, hij is nu reeds in de wereld.

Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen over-

wonnen, daar Hij Die in u is, meer is dan hij, die in

de wereld is. Zij zijn van de wereld. Daarom spre-

ken zij naar de aard der wereld en de wereld luistert

naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert

naar ons; wie uit God niet is, luistert naar ons niet.

Hieraan kennen wij de Geest der waarheid en de

geest der dwaling. 

���
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II lezinG uit de eerSte brief van de heiliGe apoStel JohanneS

( 4 : 11-16)

Geliefden, wanneer God ons aldus heeft liefge-

had, moeten wij ook elkaar liefhebben.

Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief-

hebben, blijft God in ons en Zijn liefde is in ons vol-

maakt geworden. Hieraan weten wij, dat wij in Hem

blijven en Hij in ons, dat Hij ons van Zijn Geest

gegeven heeft. En zij hebben het gezien en getuigen,

dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft als

Zaligmaker der wereld. Alwie belijdt, dat Jezus de

Zoon Gods is,  -God blijft in hem en hij in God. En

wij hebben de liefde, die God voor ons heeft,

gekend en geloofd. God is liefde, en wie in de lief-

de blijft, blijft in God en God blijft in hem. 

���

III lezinG uit de eerSte brief van de heiliGe apoStel JohanneS

( 4 : 20-5:5)

Geliefden, als iemand zegt: Ik heb God lief, en

hij haat zijn broeder, is hij een leugenaar.Want

wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft,

die kan God, Die hij niet gezien heeft, zeker niet

liefhebben. En dit gebod hebben wij van Hem: Wie

God liefheeft, moet ook  zijn broeder liefhebben.

Ieder die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God

geboren , en alwie Hem, die verwekt heeft, liefheeft,

die heeft ook Hem, Die uit Hem geboren is, lief.

Hieraan weten wij, dat wij de kinderen Gods lief-

hebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn gebo-

den volbrengen. Want dit is de liefde tot God, dat

wij Zijn geboden onderhouden, en Zijn geboden zijn



niet zwaar. Want alwat uit God geboren is, overwint

de wereld. En dit is de overwinning, die de wereld

overwonnen heeft, ons geloof. Wie anders is het, die

de wereld overwint, dan hij die gelooft, dat Jezus de

Zoon Gods is? 

���

litie

de eerste stichier voor de Moeder Gods (in het Klooster in Asten):

Voor de H. Johannes:
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Nu en ...

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

terwijl we zingen:

Eer ...
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apoStichen
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Eer...

Nu en ...
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troparen voor de Heilige Johannes

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

anders het slottheotokion:
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Metten

KathiSMa na de eerste psalmlezing:       

Eer ...   herhalen    Nu  en ...  theotokion 
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na de tweede psalmlezing:        

Eer ...   herhalen      Nu  en ...  theotokion 

polyeleoS - “Dienaren des Heren - Alleluja”

priJSlied (slavisch gebruik)   
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en de uitgelezen verzen : “ het uitspansel - alleluja.” 

De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, 
het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen.    (18,2)

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

Voor het gemis van uw vaders, worden u zonen geboren.
gij zult hen tot prinsen maken over heel de aarde.  (44,17)

Want de sterken der aarde behoren aan God; 
zeer hoog zijn zij verheven..    (46,10)

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

Van zonsopgang tot zonsondergang, 
zij de Naam des Heren gezegend. (112,3)

Zijn bliksems lichten over de wereld. (96.4)

De hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid. (96,6)

Alle volkeren aanschouwen Zijn heerlijkheid. (96,6)

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

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

God heerst over de volkeren.    (46,9)

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

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

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

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

Verkondigt onder de heidenen Zijn heerlijkheid, (95,3)

Onder alle volkeren zijn wonderdaden (95,3)

Zegt  tot de heidenen: de Heer is koning. (95,10)

Over heel de aarde is hun geluid uitgegaan,
tot aan de grenzen der wereld hun woorden. (18,5)

[In hen legde Hij het woord van Zijn lippen] ?? Waarschijnlijker: 

In hen legde Hij het woord van Zijn tekenen. (104,27)

Hij gaf hun de landen der heidenen,
de arbeid van volken als erfdeel. (104,44)



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

Offert de Heer, zonen van God,
offert de Heer de heerlijkheid van Zijn Naam.    (28,1)

Hij heeft volkeren aan ons onderworpen, 
heidenen onder onze voeten gebracht.    (46,4)

Groot is de Heer, 
en groot is Zijn kracht.    (146,5)

Hij zal macht en sterkte geven aan Zijn volk, 
Gezegend zij God.    (67,36)

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

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

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

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

Alleluja (3x) en kleine litanie

KathiSMa-zanG na de polyeleos
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Eer ...  herhalen;    Nu en ...  theotokion

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

proKiMen toon 4 (ps. 18)

Alles wat adem heeft ... 

evanGelie Johannes  21:15-25; het 11e opstandingsevangelie
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na pSalM 50
Eer     ...    door de gebeden van de apostel en evangelist Johannes ...

Nu en ...   door de gebeden van de Moeder Gods ...

Ontferm U over mij ....

canonS

Canon van de Moeder Gods (=eigen in toon 2; niet vertaald; in plaats

daarvan:smeekcanon); en twee canons voor de H. Johannes; 

katavasia: Mijn mond...

1e ode

eerSte canon h. JohanneS - toon 2

Irmos t.2: De gehele legermacht ..

theotokion:     ontbreekt

t.6  obichod  
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tWeede canon h. JohanneS - toon 6

Irmos t.6: Over de bodem der Rode Zee...

hier ontbreekt een tropaar

katavasia: Mijn mond...

3e ode

eerSte canon h. JohanneS - toon 2

Irmos t.2: Zoals een lelie...

theotokion:     ontbreekt
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tWeede canon h. JohanneS - toon 6

Irmos t.6: Niemand is heilig...

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

KathiSMa-zanG voor de H. Johannes, toon 8

Eer ... Nu en ... theotokion = niet vertaald, als alternatief bijv:

� Mineon SepteMber �
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4e ode

eerSte canon h. JohanneS - toon 2

Irmos t.2: Gij zijt gekomen uit de Maagd ...

theotokion:     ontbreekt

tWeede canon h. JohanneS - toon 6

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

� Metten 26 SepteMber �
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katavasia: Hij, die in heerlijkheid...

5e ode

eerSte canon h. JohanneS - toon 2

Irmos t.2: Gij zijt de middelaar...

theotokion:     ontbreekt

tWeede canon h. JohanneS - toon 6

Irmos t.6: Verlcht, o Algoede...
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katavasia: Het heelal ...

6e ode

eerSte canon h. JohanneS - toon 2

Irmos t.2: Geheel en al omringd door de afgrond ...

hier ontbreekt een tropaar

theotokion:     ontbreekt

tWeede canon h. JohanneS - toon 6

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

- 109 -

� Metten 26 SepteMber �



katavasia: Wij die dit goddelijk ...

KondaaK

iKoS
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Synaxarion Op de 26ste september vieren wij 

7e ode

eerSte canon h. JohanneS - toon 2

Irmos t.2: Hoog vlamde op het vuur...

theotokion:     ontbreekt
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tWeede canon h. JohanneS - toon 6

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

katavasia: De van God vervulden ...

8e ode

eerSte canon h. JohanneS - toon 2

Irmos t.2: Zoals de jongeliingen gloeiden...

theotokion:     ontbreekt
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tWeede canon h. JohanneS - toon 6

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

hier ontbreekt een tropaar

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

9e ode

eerSte canon h. JohanneS - toon 2

Irmos t.2: De Zoon van de voortbrenger zonder begin...

theotokion:     ontbreekt
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tWeede canon h. JohanneS - toon 6

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

De tastende pogingen van de griekse wijsheid hebt gij overstraald,

Alwijze, door te zeggen: In den beginne was het Woord; en het Woord

was bij God, en het Woord was God, en door Hem is al het bestaande tot

het zijn gebracht, zowel het zichtbare als het onzichtbare. 

Hij Die de Heer is van de uren en van alle tijd, was op het midden van

de dag opgehangen aan de Boom van het Kruis, en aan u die maagdelijk

waart, vertrouwde Hij haar die altijd-Maagd gebleven is toe, en  schonk

u daardoor onvergankelijke eer. 

Red ons die in geloof tot u roepen uit alle gevaar, gezegende Theoloog,

en effen de weg voor onze geest naar de Heer, en leid ons op de weg van

vrede volgens de geboden van de Almachtige. 

theotokion Toen Adam geproefd had van de vrucht der ongehoorzaam-

heid, oogstte hij de bittere dood van de boom der Kennis. Maar toen uw

Zoon vastgenageld was aan de boom van het Kruis, bracht deze de zoete

vrucht der onsterflijkheid, Alreine. Daarom verheffen wij u.   

katavasia: Alle aardgeborenen...

exapoStilaria van de H.Johannes

Eer ...   Nu en ...  Theotokion: 

t.3a 
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lofpSalMen we laten vier verzen over 

en zingen de volgende vier stichieren, voor de H. Johannes, t.8
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Eer ...

Nu en ...

Grote doxoloGie gevolgd door het   tropaar :
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in de GoddeliJKe liturGie

Typika, Zaligsprekingen: uit de kanon van de H. Johannes: de 3e en 6e.

proKiMen toon 8 ps.18

apoStellezinG § 73e      I Joh. 4 : 12-19

G
eliefden, niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefheb-

ben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.

Hieraan weten wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij

ons van zijn Geest gegeven heeft. En zij hebben het gezien en getuigen,

dat de Vader zijn Zoon gezonden heeft als Zaligmaker der wereld. Alwie

belijdt, dat Jezus de Zoon Gods is,  -God blijft in hem en hij in God. En

wij hebben de liefde, die God voor ons heeft, gekend en geloofd. God is

liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin

is de liefde onder ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid heb-

ben in de dag van het oordeel, want zoals Hij is, zo zijn ook wij in deze

wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de

vrees uit. Want de vrees veronderstelt straf, en wie vreest, is niet vol-

maakt in de liefde. Laten wij dan liefhebben, omdat Hij ons eerst heeft

liefgehad.

� � �

alleluJa toon 1                                                                  ps.86

zijn

zijn
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evanGelie Jh § 61b              Jh 19 : 25-27; 21 : 24-25

Te dien tijde stonden bij het kruis van Jezus zijn moeder...

coMMunieverS ps.18

Over heel de aarde klinkt zijn boodschap; tot aan de grenzen der

wereld zijn woorden.  Alleluja.

� Mineon SepteMber �
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Gedachtenis van de heilige martelaren Kallistratus en gezellen 

(niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 15)

***

veSperS

heer iK roep ... we zingen 3 stichieren uit de oktoïch, en drie

van de heilige martelaren:

Eer ... 

� 27 SepteMber �
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Nu en ... theotokion

of kruistheotokion

apoStichen van de oktoïch

tropaar van de martelaren

Metten

KathiSMata uit de oktoïch

de canonS twee canons uit de oktoïch en een van de martelaren

(niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of off.15)
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na de derde ode:  KathiSMa

Eer ... nu en ...   theotokion

of kruistheotokion
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na de zesde ode: KondaaK (niet vertaald; evt. uit off.15:)

exapoStilarion van de martelaren

Eer ... nu en ...   theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch; trisa-
gion; tropaar (zie p.120) en (kruis-)theotokion; wegzending.

iKoS
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Gedachtenis van onze heilige vader Chariton, de Belijder

(niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 12)

***

veSperS

heer iK roep ... we zingen 3 stichieren uit de oktoïch, en drie

van de heilige Chariton:

Eer ... van de h. Chariton, toon 6:

� 28 SepteMber �
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Nu en ... theotokion

of kruistheotokion

� Mineon SepteMber �
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apoStichen van de oktoïch; Eer ... van de h. Chariton, toon 8:

Nu en ... theotokion

of kruistheotokion

tropaar van de h. Chariton

� veSperS 28 SepteMber �
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Metten
KathiSMa na de eerste psalmlezing; van de h. Chariton

Eer ...   Nu en ... theotokion

of kruistheotokion

KathiSMa na de tweede psalmlezing; van de h. Chariton

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

of kruistheotokion

de canonS twee canons uit de oktoïch en een van de h.

Chariton in zessen (niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels

mineon of off.12)

na de derde ode:  KathiSMa

� Metten 28 SepteMber �
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of kruistheotokion

na de zesde ode: KondaaK

exapoStilarion van de h. Chariton

Eer ... nu en ...   theotokion

� Mineon SepteMber �
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lofpSalMen we zingen vier stichieren

� Metten 28 SepteMber �

2x

- 129 -

Eer ... 



Nu en ...   theotokion

als de typikaris wil grote doxologie; 
anders gelezen kleine doxologie en apostichen uit de oktoïch

tropaar

in de GoddeliJKe liturGie

Typika, Zaligsprekingen: uit de kanon van de H. Chariton: de 3e en 6e.

proKiMen toon 7 ps.115

Wat zal ik aan de Heer wedergeven, 

voor alles wat Hij mij geschonken heeft.

apoStellezinG § 213      Gal 5 : 22-6:2

Broeders, de vrucht van de Geest is liefde, ...

alleluJa toon 6 ps.131

Gelukzalig de man die de Heer vreest; die Zijn geboden vurig liefheeft.

Zijn zaad zal machtig zijn op aarde.

evanGelie Lk § 24a    Lk 6:17-23

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

coMMunieverS ps.111

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja.
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Gedachtenis van onze heilige vader Kyriakus, de kluizenaar

(niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 12)

***

veSperS

heer iK roep ... we zingen 3 stichieren uit de oktoïch, en drie

van de heilige Kyriakus:

Eer ... van de h. Kyriakus, toon 6:

� 29 SepteMber �
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Nu en ... theotokion

of kruistheotokion

� Mineon SepteMber �
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apoStichen van de oktoïch; Eer ... van de h. Kyriakus

Nu en ... theotokion

of kruistheotokion

tropaar van de h. Kyriakus

� veSperS 29 SepteMber �
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Metten

KathiSMata van de oktoïch

de canonS twee canons uit de oktoïch en een van de h. Kyriakus

(niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of off.12)

na de derde ode:  KathiSMa

Eer ... nu en ...   theotokion

of kruistheotokion, toon 4
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na de zesde ode: KondaaK

exapoStilarion van de h. Kyriakus

Eer ... nu en ...   theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch; trisa-
gion; tropaar (zie p.133) en (kruis-)theotokion; wegzending.

iKoS
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Gedachtenis van de heilige hiëromartelaar 

Gregorius van Groot-Armenië

***

veSperS

heer iK roep ... we zingen 3 stichieren uit de oktoïch, en drie

van de heilige Gregorius:

� 30 SepteMber �

- 137 -



Eer ... van de h. Gregorius, toon 6:

Nu en ... theotokion

of kruistheotokion
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apoStichen van de oktoïch; Eer ... van de h. Gregorius, toon 6:

Nu en ... theotokion

of kruistheotokion

tropaar van de h. Gregorius
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Metten

KathiSMata van de oktoïch

de canonS twee canons uit de oktoïch en een van de h. Gregorius

canon van de h. GreGoriuS- toon 4

1e ode

Irmos  t.4 Zoals Gij farao’s leger ...

3e ode

Irmos  t.4 De kerk uit de heidenen ...
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irmos van de laatste canon:

KathiSMa-zanG toon 3

Eer ... Nu en... theotokion
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of kruistheotokion 

4e ode

Irmos  t.4 Hij Die in heerlijkheid zetelt ...

5e ode

Irmos  t.4 Heer, zend ons Uw verlichting ...
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6e ode

Irmos  t.4 De profeet Jona was een voorafbeelding...

irmos van de laatste canon:

t.4
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KondaaK

iKoS

Synaxarion op de 30e september gedenken wij de h. hiëro-

martelaar Gregorius van Groot-Armenië.
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7e ode

Irmos  t.4 De uit Abraham stammende jongelingen ...

8e ode

Irmos  t.4 Almachtige verlosser van het heelal  ...
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Loven, zegenen ... irmos, toon 4

9e ode

Irmos  t.4 Door de ziekte der ongehoorzaamheid ...

???
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irmos, toon 4

exapoStilarion van de h. Gregorius

Eer ... nu en ...   theotokion
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gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch.

tropaar

en (kruis-)theotokion; wegzending.
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