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Deze voorlopige uitgave, die wordt gebruikt in het

Orthodoxe Klooster in de Peel, is samengesteld uit niet

door ons gemaakte Nederlandse vertalingen van diver-

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

Pervijze). De rubrieken zijn door ons toegevoegd, en

volgen in principe het Grieks Mineon (uitgave aposoli-

ki diakonia - Athene 1972) gebaseerd op de het typikon

van de “Heilige en Grote Kerk van Christus”

(Konstantinopel). Daar waar geen vertalingen van het

officie bestaan, is geput uit het algemeen mineon.

Wanneer het algemeen mineon niet toepasselijk bleek,

zijn soms vertalingen in het engels overgenomen. We

hebben geprobeerd om de diensten zo volledig moge-

lijk weer te geven. Uitzondering hierop vormen de

canons: daar waar geen vertaling beschikbaar was,

wordt verwezen naar het algemeen mineon - zonder

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

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

ginele Griekse tekst; zolang deze niet voorhanden is,

maken we dankbaar gebruik van -niet perfecte- ver-

talingen uit slavisch, engels of frans. Een ieder die

beschikt over vertalingen in het nederlands: wij houden

ons van harte aanbevolen en kunnen zo samen toewer-

ken naar een volledig nederlandse 12-delige mineon-

uitgave. 
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Gedachtenis van de heilige hiëromonnik en -martelaar Lukianus,

priester van (het grote) Antiochië 

(niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 18)

***

vesPers

heer ik roeP ... we zingen 3 stichieren van de oktoïch en 3 voor

de hiëromartelaar Lukianus :

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

of kruistheotokion, toon 6:
- 5 -

� 15 oktober �



Apostichen uit de oktoïch

evt. troPaar van de h. hiëromartelaar Lukianus :

� Mineon oktober �
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Metten

de Canons canons uit de oktoïch; van h. hiëromartelaar Lukianus

(niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of off.18)

kathisMa voor de hiëromartelaar Lukianus :

Eer ... nu en ...   theotokion

of kruistheotokion, toon 4:

� 15 oktober �
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na de zesde ode: kondaak van de h. hiëromartelaar Lukianus :

exaPostilarion van de h. hiëromartelaar Lukianus :

Eer ...Nu en ...   theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch.

evt. troPaar van de h. hiëromartelaar Lukianus :

en de wegzending.

� Mineon oktober �
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Gedachtenis van de heilige martelaar Longinus,

de honderdman, die bij het Kruis [stond].

(niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 14)

***

vesPers

heer ik roeP ... we zingen 3 stichieren van de oktoïch en 3 voor

de martelaar Longinus :

Eer ... voor de martelaar Longinus :

- 9 -
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Nu en ... theotokion, toon 6:

of kruistheotokion, toon 6:

aPostiChen uit de oktoïch; Eer ... voor de martelaar Longinus :

Nu en ... theotokion, toon 6:

� Mineon oktober �

- 10 -



of kruistheotokion, toon 6:

evt. troPaar van de h. martelaar Longinus :

Metten

de Canons canons uit de oktoïch; van h. martelaar Longinus

(niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of off.14)

kathisMa na de derde ode; voor de martelaar Longinus :

� 16 oktober �
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Eer ... Nu en ...   theotokion

of kruistheotokion, toon 5:

na de zesde ode: kondaak van de h. martelaar Longinus :

exaPostilarion van de h. martelaar Longinus :

Eer ... Nu en ...   theotokion

� Mineon oktober �
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gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch.

evt. troPaar van de h. martelaar Longinus :

en de wegzending.

� Metten 16 oktober �
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� Mineon oktober �
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Gedachtenis van de H. profeet Hosea 
en van de h. monnik-martelaar Andreas van Kreta.

(niet vertaald; officie7 en 18 )

***

vesPers
heer ik roeP ... we zingen 6 stichieren, 3 voor de H.  profeet Hosea:

en  3 voor de H. monnik-martelaar Andreas, toon 6
- 15 -
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Eer ... Nu en  ... theotokion , toon 6:

of kruistheotokion, toon 6

� Mineon oktober �
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Apostichen uit de oktoïch

troParen voor de H.  profeet Hosea, toon 2:

en voor de monnik-martelaar Andreas, toon 4:

Metten

kathisMa-zanGen uit de oktoïch

de Canons één canon uit de oktoïch; van h. profeet Hosea en voor

de monnik-martelaar Andreas (niet vertaald; hier niet opgenomen: evt.

engels mineon of off.7 c.q.18)

kathisMa voor de profeet Hosea - toon 6:

Eer ... voor de monnik-martelaar Andreas, toon 4

� 17 oktober �
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Nu en ...   theotokion, toon 4

of kruistheotokion, toon 4:

� Mineon oktober �
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na de zesde ode: kondaak van de h. monnik-martelaar Andreas:

exaPostilarion van de h. profeet Hosea :

Eer ... h. monnik-martelaar Andreas:

Nu en ...   theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen van de oktoïch; 
trisagion en de troparen, zie p.17

� Metten 17 oktober �
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� Mineon oktober �

- 20 -

tyPikon
als 18 oktober oP zondaG valt

dan zingen we de dienst als volgt:

in de zaterdaG-vesPers

Zalig de man; Heer ik roep: 10 stich.: 6 van de opstanding; 4 van de

evangelist; Eer ... van de evangelist; Nu en ... dogmatikon van de

lopende toon. 

Intocht, Vreugdevol licht, prokimen.

Apostichen van de opstanding ;

Eer... van de evangelist; Nu en ...in dezelfde toon van de zondag.

Troparen: Opstanding en van de evangelist; slottheotokion van de zon-

dag in dezelfde toon.

in het Mesonytikon

na ps. 50 de Drieëenheidscanon en Triadika: Waarlijk het is waardig ...

Na het Trisagion tropaar van de evangelist; 

in de Metten

Bij God is Heer.. 2x het tropaar van de opstanding en een keer van het

voorfeest. 

Dan de psalmlezingen met kathismazangen van de opstanding en de

evangelist. Polyeleos. 

Evlogitaria, Hypakoi, Anabathmi van de toon en Prokimen en

Opstandingsevangelie. 

Canons: van de opstanding en van de evangelist. Katavasia: Mijn

mond ...Na de derde ode: kondaak en ikos van de opstanding

kathisma van de evangelist. Na de zesde: kondaak en ikos van de evan-

gelist. 

Exapostilarion: opstanding en van de evangelist.

Lofpsalmen: 4 van de opstanding,en 4 van de evangelist (verzen zie

apostichen); Eer... van de evangelist. Nu en ... Hooggeprezen zijt gij ..

Grote doxologie en het daaropvolgend opstandingstropaar. 

in de Goddelijke liturGie

typika en zaligsprekingen, met 4 verzen van de toon en 4 verzen uit de

zesde ode van de canon van de evangelist.



Gedachtenis van de apostel en evangelist Lukas; op basis van het sla-
visch typikon, die de apostelen uitgebreider viert dan het grieks typikon

( het officie is deels vertaald door Vader A. / deels aangevuld)

***

vesPers
Ps 103 en de vredeslitanie.

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

heer ik roeP ... we zingen 6 stichieren, toon 8

- 21 -
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Eer ... voor de h. apostel en evangelist lukas, toon 6:

� Mineon oktober �
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Nu en ... dogmatikon toon 6 

intoCht ; Vreugdevol  Licht ...; ProkiMen van de dag;

en de volgende lezinGen:

I lezinG uit de eerste brief van johannes (1 : 1-7)

Hetgeen van de beginne was, hetgeen wij gehoord, hetgeen wij

met eigen ogen gezien, hetgeen wij aanschouwd en onze han-

den getast hebben van het Woord des levens - want het leven is geo-

penbaard en wij hebben het gezien en wij geven er getuigenis van

en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons

geopenbaard is - hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondi-

gen wij ook u, opdat ook gij gemeenschap met ons hebt. En onze

gemeenschap is met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. En

deze dingen schrijven wij u, opdat onze blijdschap volkomen zij. En

dit is de boodschap, die wij van Hem gehoord hebben en u verkon-

digen: God is licht en in Hem is geen zweem van duisternis. Als wij

zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij wandelen in

duisternis, dan liegen wij en handelen niet naar de waarheid. Maar

als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, dan hebben wij

gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn

Zoon, reinigt ons van alle zonde. 
���

� vesPers 18 oktober �
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II lezinG uit de brief van jakobus (1, 1-12)

Jakobus, dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus,

groet de twaalf stammen in de verstrooiing. Houdt het voor lou-

ter vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei aanvechtingen

valt, en weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid uit-

werkt. Maar de standvastigheid moet volkomen zijn, opdat gij vol-

maakt en onberispelijk zijt en in geen enkel opzicht tekortschiet.

Maar als het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, laat hij God er om

bidden, Die aan allen eenvoudigweg en zonder verwijt geeft, en zij

zal hem gegeven worden. Maar laat hij er om bidden in geloof, zon-

der enige twijfel, want hij die twijfelt, is gelijk aan een golf der zee,

die door de wind gedreven en heen en weer geslingerd wordt. Zulk

een mens denke niet, dat hij iets van de Heer verkrijgen zal, want hij

is een mens, die innerlijk verdeeld is en ongestadig in al zijn wegen.

De geringe broeder roeme in zijn hoogheid, de rijke daarentegen in

zijn geringheid, want als een veldbloem zal hij vergaan. Want de zon

komt op met brandende hitte en doet het gras verdorren en zijn

bloem valt af en haar schone gedaante gaat verloren; zo zal ook de

rijke met zijn doen en laten verwelken. Zalig is de man, die in de

bekoring standvastig blijft, want als hij de bekoring doorstaan heeft,

zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan die

Hem liefhebben. 

���

� Mineon oktober �
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III   lezinG uit de brief van judas ( 1-7, 17-25)

Judas, dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jakobus,

aan de geroepenen, die in God de Vader bemind en voor Jezus

Christus bewaard zijn, barmhartigheid, vrede en liefde worde u ver-

menigvuldigd! Geliefden, terwijl ik mij beijverde u te schrijven over

ons gemeenschappelijk heil, gevoelde ik mij gedrongen u schrifte-

lijk te vermanen toch te blijven strijden voor het geloof, dat eertijds

aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen bin-

nengeslopen, die reeds sedert lang tot dit oordeel opgeschreven zijn,

goddelozen, die de genade van onze God omkeren in ontucht en

onze enige Meester en Heer, Jezus Christus, verloochenen. Maar,

ofschoon gij dit alles eens voor al weet, wil ik u er aan herinneren,

dat de Heer wel het volk uit Egypte heeft verlost, maar later hen, die

niet geloven wilden, verdelgd heeft, en dat Hij engelen die hun oor-

spronkelijk staat niet bewaard maar hun eigen woonstede verlaten

hebben, met eeuwige boeien onder de macht der duisternis opgeslo-

ten heeft tot het oordeel van de grote dag, zoals ook Sodom en

Gomorrha en de omliggende steden, die evenals zij ontucht bedre-

ven en zich aan de tegennatuurlijk zonden overgegeven hebben, een

voorbeeld geworden zijn en de straf van het eeuwige vuur moeten

dragen. Maar gij geliefden, blijft denken aan de woorden, die door

de apostelen van onze Heer Jezus Christus eertijds gesproken zijn,

die u zeiden: Op het laatste der dagen zullen er spotters optreden,

die naar hun goddeloze begeerten zullen wandelen. Dezen zij het,

die scheuring teweegbrengen, zinnelijke mensen, die van de Geest

verstoken zijn. Maar gij, geliefden bouwt uzelf op in uw allerheiligst

geloof en bidt in de Heilige Geest, bewaart uzelf in de liefde Gods

en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten

eeuwigen leven. Weest ook barmhartig jegens hen, die twijfelen;

rukt hen uit het vuur en redt hen, maar weest barmhartig jegens

anderen met vrees, vol afschuw zelfs voor het kleed, dat door het

vlees bezoedeld is. Hem nu, Die bij machte is u voor struikelen te

bewaren en u onbesmet en juichend voor zijn heerlijkheid te doen

staan, de enige God, onze Zaligmaker door Jezus Christus onze

Heer, Hem zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeu-

wigheid en nu en tot in alle eeuwen! Amen. 

���
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aPostiChen voor de h. apostel en evangelist Lukas, toon 5

� Mineon oktober �
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en (in grieks mineon) ook nog het volgende ideomelon: 

Eer ... toon 6:

� vesPers 18 oktober �
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Nu en ...  theotokion:

troPaar voor de heilige apostel en evangelist Lukas, toon 3

en het slottheotokion:

� Mineon oktober �
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en evangelist Lu - kas



of evt. ook het volgende tropaar, toon 5 - uit slavisch:

met het slottheotokion in toon 5:

Metten

kathisMa na de eerste psalmlezing, toon 3; 

niet in grieks; niet vertaald; uit slavisch/engels:   

� 18 oktober �
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Nu  en ...  theotokion 

na de tweede psalmlezing, toon 3 :   

Nu  en ...  theotokion:

Polyeleos - “dienaren des heren - alleluja” en de uit-

gelezen verzen voor de apostel   “ 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)

� Mineon oktober �
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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 ijn 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 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)

� Metten 18 oktober �
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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. _

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

kathisMa na de polyeleos, toon 4

Eer ...  Nu en ...  theotokion

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

ProkiMen (ps. 18)

t. 4

Alles wat adem heeft ... 

evanGelie Jh - pericoop 67 Jh. 21, 15-25 Elfde Opstandings - Evangelie

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes, 

n die tijd verscheen Jezus aan Zijn leerlingen, nadat Hij uit de

doden was opgewekt en Hij zei tegen Simon Petrus: ‘Simon, zoon

van Jona, heb je Mij meer lief dan de anderen?’ Hij zei tegen Hem:

‘Ja, Heer, U weet, dat ik U bemin.’ Hij zei tegen hem: ‘Weid Mijn

lammeren.’ Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: ‘Simon,

zoon van Jona, heb je Mij lief?’ Hij zei tegen Hem: ‘Ja, Heer, U weet,

dat ik U bemin.’ Hij zei tegen hem: ‘Hoed Mijn schapen.’ Hij zei voor

de derde keer tegen hem: ‘Simon, zoon van Jona, bemin je Mij?’ Petrus

werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: bemin je

Mij? En hij zei tegen Hem: ‘Heer, U weet alles, U weet dat ik U bemin.’

Jezus zei tegen hem: ‘Weid Mijn schapen. Amen, amen, Ik verzeker je:

Toen je jonger was, omgordde je jezelf en ging waar je wilde, maar wan-

neer je oud bent, zul je je handen uitstrekken, en een ander zal je omgor-

den en je brengen waarheen je niet wilt.’ En dit zei Hij om aan te duiden

met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd

had, zei Hij tegen hem: ‘Volg Mij.’ En toen Petrus zich omkeerde, zag

hij de leerling van wie Jezus hield, volgen, die ook tijdens het avondmaal

tegen Zijn borst had geleund en gezegd had: Heer, wie is het, die U ver-

� Metten 18 oktober �
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raden zal? Toen Petrus hem zag, zei hij tegen Jezus: ‘Heer, maar wat zal

er met hem gebeuren?’ Jezus zei tegen hem: ‘Als Ik wil dat hij blijft tot-

dat Ik kom, wat gaat het jou aan? Volg jij Mij!’ Zo verspreidde zich het

gerucht onder de broeders, dat die leerling niet zou sterven. Maar Jezus

had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar: ‘Als Ik wil dat

hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het jou aan?’ Dit is de leerling die van

deze dingen getuigt en dit geschreven heeft; en wij weten, dat zijn getui-

genis waarachtig is. Er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan

heeft. Als die één voor één opgeschreven zouden worden, dan zou, denk

ik, de hele wereld de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen.

� � �

na PsalM 50
Eer     ...   van de apostel Lukas;

Nu en ...   van de Moeder Gods

Ontferm U over mij .... en het ideomelon, t.6’ob.’
dit is niet uit het slavisch / eigen van vader A.?

Canons

Smeekcanon van de Moeder Gods (met zes); voor de H. apostel en

evangelist Lukas (met acht); katavasia: Mijn mond...

1e ode - Canon h. lukas - toon 8
Irmos t.8: Zingt een hymne ...

� Mineon oktober �
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katavasia: Mijn mond...

3e ode

Canon h. lukas

Irmos t.8: Gij zijt de sterkte o Heer  ...

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

kathisMa-zanG , toon 8

� Metten 18 oktober �
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Eer ... nu en ... theotokion

4e ode

Canon h. lukas

Irmos t.8: Gij zijt een ruiter geweest ...

katavasia: Hij, die in heerlijkheid...

� Mineon oktober �
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5e ode

Canon h. lukas

Irmos t.8:Verlicht ons Heer  ...

katavasia: Het heelal ...

6e ode

Canon h. lukas

Irmos t.8: Mijn gebed stort ik uit ...

katavasia: Wij die dit goddelijk ...

� Metten 18 oktober �
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kondaak , toon 5

ikos

synaxarion

� Mineon oktober �
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7e ode

Canon h. lukas

Irmos t.8: De hebreeuwse jongelingen ...

katavasia: De van God vervulden ...

8e ode

Canon h. lukas

Irmos t.8: Hem, Die zich verheerlijkt heeft op de heilige Berg ...

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

� Metten 18 oktober �
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9e ode

Canon h. lukas

Irmos t.8: Gij zijt de begrenzing der natuur ...

katavasia: Alle aardgeborenen...

exaPostilarion

� Mineon oktober �
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Eer ... Nu en ...  theotokion: 

lofPsalMen we laten vier verzen over 

en zingen de volgende stichieren, voor de H. Lukas, toon 1:

� Metten 18 oktober �
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en nog het volgende ideomelon in toon 8

Eer ... 

� Mineon oktober �
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Nu en ...

Grote doxoloGie gevolgd door het troPaar toon 3

of toon 5 

in de Goddelijke liturGie

Typika, Zaligsprekingen: uit de kanon van de H. apostel Lukas: de 3e

en 6e.

ProkiMen toon 8 ps.18

� 18 oktober �
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zijn

zijn



aPostellezinG § 260b    Col 4 : 5-11;14,18

Lezing uit de brief van Paulus aan de Colossenzen,

roeders, gedraag u wijs tegenover buitenstaanders en benut iedere

gelegenheid. En als gij wilt weten hoe gij de mensen moet ant-

woorden: altijd vriendelijk, en met zout smakelijk gemaakt.

Tychikus, onze geliefde broeder, onze trouwe helper en mededienaar in

de Heer, zal u alles over mij vertellen. Ik heb hem met dit doel naar u toe

gestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw hart zou

bemoedigen, samen met Onesimus, onze trouwe en geliefde broeder die

één van u is; zij zullen u alles wat hier gebeurt bekendmaken.

Aristarchus, mijn medegevangene, groet u; en Markus, de neef van

Barnabas, (over wie u al instructies hebt gekregen: ontvang hem gastvrij

wanneer hij bij u komt); en Jezus, die Justus genoemd wordt. Zij zijn de

enigen uit de besnijdenis die met mij meewerken voor het Koninkrijk

Gods; zij zijn dan ook een troost voor mij geweest. Lukas, de geliefde

arts, groet u, evenals Demas. Groet de broeders die in Laodicea zijn, en

Nymfas en de kerk in zijn huis. En wanneer deze brief bij u is voorgele-

zen, zorg er dan voor dat hij ook in de kerk van de Laodicenzen wordt

voorgelezen, en dat gij die uit Laodicea te lezen krijgt. En zeg tegen

Archippus: ‘Let erop dat gij de bediening die gij aangenomen hebt in de

Heer, ook vervult.’ Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan

mijn boeien. De genade zij met u. Amen. 

���

alleluja toon 1   ps.88

De hemelen belijden Uw wonderen, Heer; 

en Uw waarachtigheid in de bijeenkomst der heiligen. 

God is verheerlijkt in de raad der heiligen: 

groot en ontzagwekkend boven allen die rond Hem staan. 

� Mineon oktober �
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evanGelie Lk § 51a         Lk 10, 16-21    

e Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Wie naar jullie hoort,

hoort naar Mij; en wie jullie verwerpt, verwerpt Mij; en

wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden

heeft.’ De zeventig nu keerden terug met blijdschap en zeiden:

‘Heer, ook de boze geesten zijn ons onderdanig in uw Naam.’

En Hij zei tegen hen: ‘Ik zag de satan als een bliksemflits uit

de hemel vallen. Zie, Ik geef jullie de macht om slangen en

schorpioenen te vertrappen en kracht tegen de hele macht van

de vijand, en niets zal jullie kunnen schaden. Verheug je er

echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen,

maar verheug je omdat jullie namen opgeschreven staan in de

hemel.’ Op dat moment verheugde Jezus Zich in de Geest en

zei: ‘Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, dat U deze

dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar aan

eenvoudigen hebt geopenbaard. Ja, Vader, zo was het Uw wel-

behagen.’  
���

CoMMunievers ps.18

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

wereld zijn woorden.  Alleluja.

� Goddelijke liturGie 18 oktober �
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� Mineon oktober �
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Gedachtenis van de heilige profeet Joël; 
tevens vieren we de gedachtenis van de H. Johannes van Kronstadt.

( niet vertaald; off. 7 en uit het engels mineon)

***

vesPers
heer ik roeP ... we zingen 3 stichieren voor de H. profeet Joël:

en 3 van de h. Johannes, tone6 spec.mel. ‘Having set aside..’
- 47 -
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Eer ... van de h. Johannes, t. 8 

� Mineon oktober �
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Nu en ... theotokion toon 8

of kruistheotokion, toon 8

� vesPers 19 oktober �
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t. 8 



aPostiChen van de oktoïch; Eer ... van de h. Johannes, toon 6

Nu en ... theotokion:

of kruistheotokion, toon 6:

� Mineon oktober �
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troParen van de h. profeet Joël, toon 2

en van de h. Johannes, toon 8

of : tone 4

Metten

kathisMata van de oktoïch

de Canons uit de oktoïch; van de profeet Joël  en van de H. Johannes 

Canon van de h. Profeet joël - toon 6
1e ode

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

� 19 oktober �

pries - ters
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Canon van de h. johannes van kronstadt- toon 4
Irmos  t.4 Having traversed the depths ...

3e ode - h. Profeet joël

t.6 Niemand is heilig ..

� Mineon oktober �
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van de h. johannes

Irmos  t.4 Thy church rejoiceth in Thee .../ Vol vreugde roept uw kerk ...

als katavasia de irmos van de laatste canon, toon 4:

kathisMa-zanG voor de H. profeet Joël, toon 6

Eer ... voor de H. Johannes, toon 8

� Metten 19 oktober �
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Joël



Nu en... theotokion toon 8

of kruistheotokion toon 8

4e ode - h. Profeet joël

t.6 Christus is mijn kracht ...
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van de h. johannes

Irmos  t.4 Beholding Thee lifted up ...

5e ode - h. Profeet joël

t.6 Verlicht , Algoede, zo bid ik tot U ...

� Metten 19 oktober �
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van de h. johannes

Irmos  t.4 Thou hast come, o my Lord ...

� Mineon oktober �
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6e ode - h. Profeet joël

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

van de h. johannes

Irmos  t.4 I will sacrifice ... / U wil ik een offer van lof ...

� Metten 19 oktober �
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als katavasia de irmos van de laatste canon, toon 4:

kondaak van de H. Johannes, toon 4

ikos

� Mineon oktober �
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synaxarion

7e ode - h. Profeet joël

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

van de h. johannes

Irmos  t.4 The children of Abraham ...

� Metten 19 oktober �
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8e ode - h. Profeet joël

t.6 Uit de vlam hebt Gij voor de gewijden ...
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van de h. johannes

Irmos  t.4 Stretching forth his hands .../ Daniëls in het gebed ..

Loven, zegenen ... katavasia, toon 4:

� Metten 19 oktober �
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9e ode - h. Profeet joël

t.6 voor mensen is het niet mogelijk ..

van de h. johannes

Irmos  t.4 Christ, the chief cornerstone ... / De door geen mensenhanden ...

� Mineon oktober �
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katavasia, toon 4

exaPostilarion van de heilige profeet Joël

Eer ... van de heilige Johannes

� Metten 19 oktober �
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Nu en... theotokion

lofPsalMen we zingen vier stichieren voor de H. Johannes, t. 8,
special melody “O all glorious wonder ...’

Eer ... toon 7

� Mineon oktober �
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Nu en...     theotokion   toon 7

gelezen kleine doxologie

aPostiChen van de oktoïch; Eer ... van de heilige Johannes, t.5

Nu en...     theotokion   toon 5

of kruistheotokion toon 5:

� Metten 19 oktober �
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troParen voor de H. profeet Joël, toon 2

en voor de H. Johannes, toon 8:

of: tone 4:

� Mineon oktober �
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pries - ters



De gedachtenis van de h. grootmartelaar Artemius
(niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 14)

***

vesPers

heer ik roeP ... we zingen 3 stichieren uit de oktoïch, en drie

van de heilige Artemius:

Eer ... voor de heilige Artemius:

- 67 -
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Nu en ... theotokion, toon 6

of kruistheotokion, toon 6

aPostiChen van de oktoïch; Eer ... voor de heilige Artemius:

Nu en ... theotokion, toon 6

� Mineon oktober �
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of kruistheotokion, toon 6

troPaar van de h. Artemius

Metten

kathisMata uit de oktoïch

de Canons twee canons uit de oktoïch en een van de h. Artemius

(niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of off.14)

na de derde ode:  kathisMa van de h. Artemius :

� 20 oktober �

- 69 -



Eer ... nu en ...   theotokion

of kruistheotokion, toon 5

na de zesde ode: kondaak

ikos

� Mineon oktober �
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exaPostilarion van de h. Artemius

Eer ... nu en ...   theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch.

troPaar voor de H. Artemius

(kruis-)theotokion; wegzending.

� Metten 20 oktober �
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Gedachtenis van onze heilige vader Hilarion de Grote;

tevens vieren wij in Asten, op feestelijke wijze de H. nieuwe-martelaar

Johannes van Monemvasia, waarvan een reliek in het klooster rust.

(het officie voor de H. Hilarion is vertaald, voor de martelaar: off.14)

***

vesPers

heer ik roeP ... we zingen 3 stichieren voor de h. Johannes:

en drie stichieren voor de heilige Hilarion, in toon 4:

- 73 -
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Eer ... voor de h. Johannes

� Mineon oktober �
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Nu en ... dogmatikon, toon 6

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;

� vesPers 21 oktober �
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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.

���

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. 

� Mineon oktober �

- 76 -



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.

���

III   lezinG uit de Wijsheid van saloMo

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

� vesPers 21 oktober �
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���

als de abdis wil: litie;   deze zijn niet vertaald in alg.min. evt. kun-

nen de lofpsalmstichieren gebruikt worden. 

aPostiChen voor de H. Johannes, toon 4

� Mineon oktober �
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Eer ... voor de h. Hilarion, toon 8:

Nu en ...  theotokion:

� vesPers 21 oktober �
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troParen voor de Heilige Johannes:

Eer ... voor de H. Hilarion, toon 1;

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

anders het slottheotokion:

� Mineon oktober �
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Metten
kathisMa na de eerste psalmlezing, voor de H. Johannes, toon 1    

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

na de tweede psalmlezing, toon 4 :   

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

� 21 oktober �
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Polyeleos - “Dienaren des Heren - Alleluja”

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

kathisMa na de polyeleos, toon 4

Eer ...  Nu en ...  theotokion

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

ProkiMen (ps. 91)

t. 4 _ De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom    *  

als een ceder van de Libanon zal hij  uitgroeien.  _

Hoe groot zijn uw werken, Heer; onpeilbaar diep Uw gedachten

Alles wat adem heeft ... 

� Mineon oktober �

- 82 -



evanGelie Lk § 63  Lk 12, 2-12

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lukas, 

e Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Er is niets bedekt, of

het zal geopenbaard worden, en niets verborgen, of het

zal bekend worden. Alles wat jullie in het duister

gezegd hebben, zal in het licht gehoord worden, en wat jullie

binnenskamers in het oor gefluisterd hebben, zal van de daken

gepredikt worden. Ik zeg jullie, Mijn vrienden: wees niet bang

voor hen die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen

doen. Maar Ik zal jullie laten zien, voor wie jullie bang moet

zijn: wees bang voor Hem Die de macht heeft iemand te

doden en hem daarna in de Gehenna te werpen. Ja, Ik zeg jul-

lie: wees bang voor Hem! Vijf mussen kosten maar twee pen-

ninkjes, en toch wordt er niet één door God vergeten. Ja, zelfs

de haren van jullie hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bang,

jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. En Ik zeg

jullie: Wie Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de

Mensenzoon belijden voor de engelen van God. Maar wie Mij

verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden

voor de engelen van God. En wie iets zegt  tegen de

Mensenzoon, zal worden vergeven; maar wie tegen de Heilige

Geest lastert, zal niet worden vergeven. Wanneer zij jullie naar

de synagogen of voor de overheden en gezagsdragers bren-

gen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee jullie je

moeten verdedigen of wat jullie moeten zeggen,  want de

Heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat jullie

moeten zeggen.’ 

���
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na PsalM 50
Eer     ...   van de H. martelaar Johannes; Nu en ...   van de Moeder

Gods; Ontferm U over mij .... en het ideomelon, t.6’ob.’

Canons Smeekcanon van de Moeder Gods; voor de H. marte-

laar Johannes; en voor de H. Hilarion; katavasia: Mijn mond...

1e ode

Canon h. Martelaar johannes - toon 5
Irmos t.5: Zowel paard en ruiter ...

Canon h. hilarion - toon 2
Irmos t.2: De gehele legermacht ...

� Mineon oktober �
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katavasia: Mijn mond...

3e ode

Canon h. Martelaar johannes

Irmos t.5: Gij bevestigt de aarde ...
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Canon h. hilarion

Irmos t.2: Gij hebt mij bevestigd op de rots ...

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

kondaak , voor de H. Hilarion, toon 3

ikos

� Mineon oktober �

- 86 -



kathisMa-zanG , voor de h. martelaar Johannes, toon 5

Eer ... voor de h. Hilarion, toon 8

Nu en ... theotokion 8
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4e ode

Canon h. Martelaar johannes

Irmos t.5: Vooruitziend Uw goddelijke zelfontlediging...

Canon h. hilarion

Irmos t.2: Voor U wil ik zingen ...

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

Canon h. Martelaar johannes

Irmos t.5: Als met een gewaad...

Canon h. hilarion

Irmos t.2: Gij, verichting van wie in het duister zijn ...

katavasia: Het heelal ...
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6e ode
Canon h. Martelaar johannes

Irmos t.5: Breng tot rust, Meester...

Canon h. hilarion

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

katavasia: Wij die dit goddelijk ...
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kondaak , voor de H. Johannes, toon 2

ikos

synaxarion

� Metten 21 oktober �
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7e ode

Canon h. Martelaar johannes

Irmos t.5: De hoogverheven Heer...

Canon h. hilarion

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

katavasia: De van God vervulden ...
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8e ode

Canon h. Martelaar johannes

Irmos t.5: Tot U, de Schepper van het heelal ..

Canon h. hilarion

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

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

Canon h. Martelaar johannes

Irmos t.5: Dans van vreugde, Jesaja...

Canon h. hilarion

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

exaPostilaria voor de H. Johannes

Eer ... voor de H. Hilarion

Nu en ...  theotokion: 

lofPsalMen we laten zes verzen over en zingen de volgende

drie stichieren, voor de H. Johannes, toon 4:

� Metten 21 oktober �
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en drie stichieren, voor de H. Hilarion, toon 6:
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Eer ... voor de H. Johannes, toon 1:

Grote doxoloGie gevolgd door het troPaar toon 2

� Metten 21 oktober �
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in de Goddelijke liturGie
ProkiMen toon 7 ps.63

aPostellezinG § 292 ii  tim 2 : 1-10

Lezing uit de tweede brief van Paulus aan Timotheüs,

ijn kind Timotheüs, word sterk in de genade die in Christus Jezus

is. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw

dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te

onderwijzen. Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus

Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken

van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de

krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd

deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft

genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de

vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht

geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden

is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evange-

lie. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misda-

diger. Maar het Woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik

alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij redding in Christus

Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid.

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 Jh § 52 Jh 15 : 17-16:2  De Heer zei tegen Zijn

leerlingen: ‘Dit draag Ik jullie op ... zie za 3e week na Pasen

CoMMunievers ps. 111

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja.
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[Gedachtenis van de heilige apostelgelijke  Awerkius] 

en van de heilige zeven martelaren van Efese; tevens vieren we de

gedachtenis van de ikoon van de Moeder Gods van Kazan.

( niet vertaald; off.2 / off.15)

***

vesPers

heer ik roeP ...
we zingen 3 stichieren voor de Alheilige Moeder Gods:

en 3 stichieren voor de heilige zeven martelaren, toon 4:
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Eer ... Nu en ... theotokion 

� Mineon oktober �
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aPostiChen van de oktoïch; Eer ... Nu en ... theotokion:

troParen van de h. zeven martelaren:

Eer ... Nu en ... theotokion - voor de Moeder Gods-ikoon:

t.4 _  Toegewijde helpster, Moeder van de allerhoogste Heer,  *  gij bidt

voor allen tot uw Zoon, Christus onze God, *  voor allen die vluchten

onder uw machtige hoede bewerkt gij heil:  *  help ons allen, o Vrouwe,

Koningin en Meesteres,  *  ons die met onheil, kwaad en nood en vele

zonden beladen zijn.  *  Tot u snellen wij, tot u bidden wij met  een ver-

morzeld hart;  *  voor uw alreine ikoon snellen wij onder tranen tot u;  *

onwankelbaar stellen wij onze hoop op u: * bevrijd ons van alle kwaad;*

schenk ons daarvoor wat dient tot ons heil,  *  red ons allen, o Maagd en

Moeder Gods,  **  want gij zijt Gods bescherming voor uw dienaren. _

� vesPers 22 oktober �
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Metten

kathisMata van de oktoïch

de Canons van de Alh. Moeder Gods  en van de H. jongelingen van

Efese.
niet vertaald; gebruik alg. mineon off.2 en off.15 of het engels mineon. 

na de derde ode: 

kathisMa-zanG voor de H. jongelingen van Efese, toon 4

Eer ... Nu en... theotokion voor de ikoon van de Moeder Gods toon 4

na de zesde ode: 

kondaak van de Alh. Moeder Gods  niet vertaald, evt. uit het alg.mineon:

� Mineon oktober �
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ikoon



ikos

synaxarion

� Metten 22 oktober �
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exaPostilarion van de heilige jongelingen van Efese, toon ‘3a’:

Eer ...Nu en... theotokion, in dezelfde toon:

lofPsalMen we zingen 4 stichieren voor de Alh. Moeder Gods t.1 

� Mineon oktober �

- 104 -

ikoon

ikoon

ikoon



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

gelezen kleine doxologie

aPostiChen van de oktoïch; 

Eer ... Nu en...    van de ikoon van de Alh. Moeder Gods t.1

� Metten 22 oktober �
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ikoon

ikoon  ,  



troParen van de h. zeven martelaren:

Eer ... Nu en ... theotokion - voor de Moeder Gods-ikoon:

t.4 _  Toegewijde helpster, Moeder van de allerhoogste Heer,  *  gij bidt

voor allen tot uw Zoon, Christus onze God, *  voor allen die vluchten

onder uw machtige hoede bewerkt gij heil:  *  help ons allen, o Vrouwe,

Koningin en Meesteres,  *  ons die met onheil, kwaad en nood en vele

zonden beladen zijn.  *  Tot u snellen wij, tot u bidden wij met  een ver-

morzeld hart;  *  voor uw alreine ikoon snellen wij onder tranen tot u;  *

onwankelbaar stellen wij onze hoop op u: * bevrijd ons van alle kwaad;*

schenk ons daarvoor wat dient tot ons heil,  *  red ons allen, o Maagd en

Moeder Gods,  **  want gij zijt Gods bescherming voor uw dienaren. _
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Gedachtenis van de apostel Jacobus, de broeder des Heren; 
op basis van het slavisch typikon, dat de apostelen iets uitgebreider viert dan het grieks typikon

***

vesPers

heer ik roeP ... we zingen 6 stichieren, elk herhalend, toon 4

Eer ... voor de h. apostel Jakobus, toon 6:

- 107 -

� 23 oktober �

2x

2x

2x



Nu en ... dogmatikon toon 6 

aPostiChen toon 8

Over heel de aarde klinkt zijn boodschap,

tot aan de grenzen der wereld zijn woorden.
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Eer ... voor de h. apostel Jakobus, toon 8:

Nu en ...  theotokion:

� vesPers 23 oktober �
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troPaar voor de Heilige Jakobus - toon 4

Eer ... nu en ... het slottheotokion - toon 4:

Metten

kathisMa na de eerste PsalMlezinG - niet vertaald, uit het engels:

tone 1, spec.mel. “Thy tomb, O Savior ...”   

Eer .. herhalen  Nu  en ...  theotokion :

� Mineon oktober �
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na de tWeede PsalMlezinG

tone 5, spec. mel. “The Word Who with the Father and the Spirit is

equally without beginning ...”

Eer .. herhalen  Nu  en ...  theotokion :

Canons De twee canons uit de oktoïch, zonder de martyrika; en

de volgende canon voor de H. apostel Jakobus - toon 4:

1e ode

Canon h. jakobus - toon 4
Irmos: Nadat het oude Israël ...

� Metten 23 oktober �
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3e ode

Canon h. jakobus

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

katavasia: 

en kleine litanie

� Mineon oktober �
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kathisMa-zanG , toon 1

Nu en ... theotokion - toon 8

� Metten 23 oktober �
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4e ode

Canon h. jakobus

Irmos t.4: Omwille van Uw liefde ...

5e ode

Canon h. jakobus

Irmos t.4: Gij, mijn Heer, zijt het heilige licht ...

6e ode

Canon h. jakobus

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

� Mineon oktober �
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katavasia: 

kondaak , toon 4

ikos

� Metten 23 oktober �
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synaxarion op de 23e oktober gedenken wij de heilige hiëro-

martelaar en apostel Jakobus, de broeder des Heren.

vers:

7e ode

Canon h. jakobus

Irmos t.4: In de perzische vuuroven ...
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8e ode

Canon h. jakobus

Irmos t.4: Daniëls in het gebed uitgebreide handen ...

Loven, zegenen ... ; katavasia: 

9e ode

Canon h. jakobus

Irmos t.4: De door geen mensen afgehouwen steen ...

� Metten 23 oktober �

- 117 -



katavasia: 

exaPostilarion

Eer ... Nu en ...  theotokion: 

� Mineon oktober �

- 118 -



lofPsalMen we zingen de volgende 4 stichieren , toon 1:

Eer ... 

� Metten 23 oktober �
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Grote doxoloGie gevolgd door het troPaar toon 4

in de Goddelijke liturGie

Typika, Zaligsprekingen: uit de kanon van de H. apostel Jakobus: de 3e

en 6e.

ProkiMen toon 8 ps. 18

De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, 

het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen. 
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aPostellezinG § 200    Gal 1, 11-19

roeders, ik maak u bekend dat het Evangelie dat door mij verkon-

digd is, niet door mensen is bedacht. Want ík heb dat ook niet van

een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus

Christus. Gij hebt immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in

het joodse geloof, dat ik de kerk van God uitermate fel vervolgde en haar

probeerde uit te roeien; en dat ik het in het joodse geloof verder gebracht

heb dan veel leeftijdgenoten in mijn generatie, door een nog groter ijve-

raar te zijn voor de overleveringen van mijn voorvaderen. Maar toen het

God - Die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en

geroepen door Zijn genade - behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren,

opdat ik Hem onder de heidenen zou verkondigen, ben ik niet meteen te

rade gegaan bij vlees en bloed en ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar

hen die al vóór mij apostel waren; maar ik vertrok naar Arabië en keer-

de weer terug naar Damascus. Daarna, drie jaar later, ging ik naar

Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef vijftien dagen bij hem.

Maar van de andere apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus,

de broer van de Heer.   

���

alleluja toon 1   ps.88

De hemelen belijden uw wonderwerken, Heer, 

en uw waarheid in de gemeenschap der heiligen. 

God wordt verheerlijkt in de raad der heiligen, 

Hij is groot en vreeswekkend boven allen die Hem omringen.   

� Goddelijke liturGie 23 oktober �
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evanGelie Mt § 56 Mt 13 : 54-58

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Mattheüs,

n die tijd kwam Jezus in Zijn vaderstad en Hij onder-

richtte de menigte in hun synagoge, zodat zij versteld

stonden en zeiden: ‘Waar heeft Hij die wijsheid en die

krachten vandaan? Is Hij niet de zoon van de timmerman? En

heet Zijn moeder niet Maria en Zijn broers Jakobus en Joses,

en Simon en Judas? En wonen Zijn zusters niet allen onder

ons? Waar heeft Hij dit alles dan vandaan?’ En zij namen aan-

stoot aan Hem. Maar Jezus zei tegen hen: ‘Een profeet is ner-

gens ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en in zijn eigen fami-

lie.’ En Hij deed daar niet veel krachten vanwege hun onge-

loof.
���

CoMMunievers ps.18

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

wereld hun woorden.  Alleluja.
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Gedachtenis van de heilige grootmartelaar Arethas en zijn gezellen
(niet vertaald; off15 )

***
vesPers

heer ik roeP ... we zingen 3 stichieren uit de oktoïch, en drie

van de heilige martelaren:

Eer ... van de h. martelaren, toon 3:

Nu en ... theotokion, toon 3:
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of kruistheotokion, toon 3

aPostiChen van de oktoïch; Eer ... van de h. martelaren, toon 6:

Nu en ... theotokion  toon 6

of kruistheotokion, toon 6

� Mineon oktober �
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Het Grieks mineon noemt geen eigen tropaar  van de h. martelaren; eventueel het algemene:

[troPaar]

Metten

kathisMa uit de oktoïch

de Canons twee canons uit de oktoïch en een van de h. martela-

ren (niet vertaald;zie off.15 of het engels mineon)

na de 3e ode kathisMa-zanG , toon 4

Eer ... nu en ... theotokion, toon 4:

� 24 oktober �
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of kruistheotokion, toon 4:

na de 6e ode : kondaak , niet vertaald, evt.. uit alg. min. toon 8

� Mineon oktober �
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ikos

synaxarion

exaPostilarion van de h. martelaren, toon ‘3a’:

Gelezen lofpsalmen, kleine doxologie, apostichen uit de oktoïch; 
[tropaar zie evt. p.125] en de wegzending.

� Metten 24 oktober �
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Eer ... nu en ...   theotokion
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Gedachtenis van de h. martelaren, de secretarissen Markianus en Martyrius
(het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off15)

***

vesPers
heer ik roeP ... we zingen 3 stichieren uit de oktoïch, en drie

van de heilige martelaren:

Eer ... van de h. martelaren, toon 3:

Nu en ... theotokion, toon 3:

- 129 -
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of kruistheotokion, toon 3

aPostiChen van de oktoïch; Eer ... van de h. martelaren, toon 6:

Nu en ... theotokion  toon 6

of kruistheotokion, toon 6

� Mineon oktober �
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troPaar

Metten

kathisMa uit de oktoïch

de Canons twee canons uit de oktoïch en een van de h. martela-

ren (niet vertaald;zie off.15 of het engels mineon)

na de 3e ode kathisMa-zanG , toon 4

Eer ... nu en ... theotokion, toon 4:

� 25 oktober �

- 131 -



of kruistheotokion, toon 4:

na de 6e ode : kondaak toon 4:

� Mineon oktober �
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ikos niet vertaald

synaxarion

exaPostilarion van de h. martelaren, toon ‘3a’:

Gelezen lofpsalmen, kleine doxologie, apostichen uit de oktoïch; 

troPaar

� Metten 25 oktober �
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Eer ... nu en ...   theotokion



tyPikon
als 26 oktober oP zondaG valt

dan zingen we de dienst als volgt:

in de zaterdaG-vesPers

Zalig de man; Heer ik roep: 10 stich.: 4 van de opstanding; 6 van de

heilige; Eer ... van de heilige; Nu en ... dogmatikon van de lopende

toon. 

Intocht, Vreugdevol licht, prokimen en lezingen.

Apostichen van de opstanding ;

Eer... van de heilige; Nu en ...in dezelfde toon van de zondag.

Troparen: Opstanding en van de heilige; slottheotokion van de zondag

in dezelfde toon.

in het Mesonytikon

na ps. 50 de Drieëenheidscanon : Litie-stichieren; Triadika: Waarlijk

het is waardig ... Na het Trisagion tropaar van de heilige; 

in de Metten

Bij God is Heer.. 2x het tropaar van de opstanding en een keer van de

heilige; slottheotokion van de zondag in dezelfde toon.

Dan de psalmlezingen met kathismazangen van de opstanding en de

heilige. Polyeleos. 

Evlogitaria, Hypakoi, Anabathmi van de toon en Prokimen en

Opstandingsevangelie. 

Canons: van de opstanding [aardbeving] en van de  heilige. Katavasia:

Mijn mond ...Na de derde ode: kondaak en ikos van de opstanding

kathisma van de heilige. Na de zesde: kondaak en ikos van de heilige. 

Exapostilarion: opstanding en van de heilige.

Lofpsalmen: 4 van de opstanding,en 4 van de heilige (verzen zie aposti-

chen); Eer... van de heilige. Nu en ... Hooggeprezen zijt gij .. Grote

doxologie en het daaropvolgend opstandingstropaar. 

in de Goddelijke liturGie

typika en zaligsprekingen, met 4 verzen van de toon en 4 verzen uit de

zesde ode van de canon van de heilige.
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Gedachtenis van de heilige grootmartelaar Dimitrius de myronvloeiende,
[en de gedachtenis van grote aardbeving in Constantinopel - AD. 740]

het officie is slechts ten dele vertaald; het is hier aangevuld uit het engels mineon

***

vesPers
Ps 103 en de vredeslitanie.

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

heer ik roeP ... we zingen 6 stichieren; in toon 8:

het laatste tropaar is niet vertaald; het slavisch[c.q.engels] heeft andere troparen dan het

grieks; een van de onderstaande troparen kan worden herhaald.

- 135 -
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t. 8



[het laatste tropaar is niet vertaald]
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Eer ... voor de h. grootmartelaar, toon 6:

Nu en ... dogmatikon - toon 6 *

� vesPers 26 oktober �
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*  het grieks mineon heeft hier een ander theotokion ‘Panagia

Despina, tou kosmou bohqeia ...’ ; door vader Adriaan vertaald in
mineon 2 - p.223 ‘Alheilige koningin, hulp der wereld ..’.; maar

aangezien ‘Zalig de man ...’ wordt gezongen, kiezen we hier voor het

dogmatikon (zoals ook het slavisch mineon doet).



intoCht ; Vreugdevol  Licht ...; ProkiMen van de dag;

en de volgende lezinGen:

I lezinG uit de Profetie van jesaja (63,15-19; 64,1-5 en bloemlezing)

Schouw uit de hemel en zie uit uw heilige en luisterrijke woning.

Waar zijn uw ijver en uw machtige daden? Uw innerlijke bewo-

genheid en uw ontferming hebben zich jegens mij niet laten gelden.

Gij immers zijt onze Vader; want Abraham weet van ons niet en

Israël kent ons niet; Gij, HERE, zijt onze Vader, onze Verlosser van

oudsher is uw naam. Waarom liet Gij ons afdwalen, HERE, van uw

wegen, verharddet Gij ons hart, zodat wij U niet vreesden? Keer

weder ter wille van uw knechten, de stammen van uw erfdeel. Voor

een korte tijd is uw heilig volk in het bezit daarvan geweest; onze

tegenstanders hebben uw heiligdom vertrapt; wij zijn geworden als

degenen over wie Gij van ouds niet hebt geheerst, over wie uw naam

niet is uitgeroepen.

Och, dat Gij de hemel scheurdet, dat Gij nederdaaldet, dat voor uw

aangezicht de bergen wankelden, zoals vuur rijshout in vlam zet,

zoals vuur water doet overkoken – om uw tegenstanders uw naam te

doen kennen, zodat de volken voor uw aangezicht sidderen, daar Gij

geduchte daden verricht, die wij niet verwachtten; dat Gij neder-

daaldet, zodat de bergen voor uw aangezicht wankelden! Ja, van

oudsher heeft men het niet gehoord noch vernomen, geen oog heeft

gezien een God buiten U, die optreedt ten behoeve van wie op Hem

wacht. Gij komt hem tegemoet, die met vreugde gerechtigheid doet,

hun die op uw wegen aan U denken.
Maar nu, HERE, Gij zijt onze Vader; wij zijn het leem, Gij zijt onze

Formeerder en wij allen zijn het werk van uw hand. O HERE, wees

niet bovenmate toornig en gedenk niet altoos de ongerechtigheid.

Zie, aanschouw toch: wij allen zijn uw volk.

���
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II lezinG uit de Profetie van jereMia (2, 1-12)

Zo spreekt de Heer: Ga, predik ten aanhoren van Jeruzalem: Zo

zegt de HERE: Ik gedenk de genegenheid van uw jeugd, de lief-

de van uw bruidstijd, toen gij Mij gevolgd waart in de woestijn, in

onbezaaid land; Israël was de HERE geheiligd, de eersteling zijner

opbrengst; allen die daarvan wilden eten, zouden schuld op zich

laden, onheil zou over hen komen, luidt het woord des HEREN.

Hoort het woord des HEREN, o huis van Jakob en alle geslachten

van het huis Israëls! Zo zegt de HERE: Wat voor onrecht hebben uw

vaderen in Mij gevonden, dat zij zich ver van Mij verwijderd heb-

ben, en het nietige zijn achternagelopen, zodat zij teniet zijn gewor-

den; en dat zij niet zeiden: Waar is de HERE, die ons uit het land

Egypte heeft gevoerd, die ons heeft geleid door de woestijn, een

land van steppen en kuilen, een land van droogte en diepe duister-

nis, een land, waar niemand door trekt en geen mens woont? Ik

bracht u toch in een vruchtbaar land om de vrucht en het goede daar-

van te eten; doch toen gij daar waart gekomen, hebt gij mijn land

verontreinigd en mijn erfdeel tot een gruwel gemaakt. De priesters

zeiden niet: Waar is de HERE; en zij die zich met de wet bezighou-

den, wilden Mij niet kennen; de herders werden van Mij afvallig; de

profeten profeteerden door Baäl en liepen hen die geen baat bren-

gen, achterna. Daarom zal Ik nog met u een rechtsgeding voeren,

luidt het woord des HEREN, ja, met uw kindskinderen zal Ik een

rechtsgeding voeren. Want steekt maar eens over naar de kustlanden

der Kittiërs en ziet, zendt boden naar Kedar en geeft nauwlettend

acht, ja, ziet, of iets dergelijks geschied is; heeft ooit een volk goden

verruild? – en dat zijn toch geen goden! – maar mijn volk heeft zijn

Eer verruild voor wat geen baat brengt. Ontzet u daarover, o heme-

len, huivert en weest ten diepste ontroerd, luidt het woord des

HEREN.

���
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III   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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litie niet vertaald, uit het engels mineon: tone 1 - of George the Sykeiote

tone 1 - of Anatolius

Glory ... tone 2 - of Germanus
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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 [in het grieks mineon zijn de apostichen voor de gedachtenis van de

aardbeving; deze zijn niet in het nederlands vertaald; in plaats hiervan, uit het alg. min.:

De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom; 

als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien. 

Geplant in het huis des Heren;

in de voorhoven van onze God zal hij bloeien.
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Glory ... voor de h. grootmartelaar - toon 8 ;  de Eer-stichier voor de grootmar-

telaar (t.8) is niet in het ned. vertaald; daarom uit het engels: 

Nu en ...  theotokion - toon 8

� vesPers 26 oktober �
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troPaar voor de Heilige Dimitrius - toon 3 *

en het slottheotokion:

� Mineon oktober �
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het grieks mineon heeft ook nog een tropaar voor de gedachtenis van de

aardbeving; hier niet opgenomen.



Metten

kathisMa na de eerste PsalMlezinG toon 4    

Eer ..

Nu  en ...  theotokion  - niet vertaald, bijv.:

� 26 oktober �
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na de tWeede PsalMlezinG toon 5 :   

Eer ... herhalen;  Nu  en ...  theotokion - toon 5:

Polyeleos - “dienaren des heren - alleluja” en de uit-

gelezen verzen voor de martelaar   “ en kracht - alleluja.” 

gecontroleerd met de griekse eklogi

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

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

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

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

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

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

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

Zij spannen samen tegen Uw heiligen. Al-lelu - - ia (82,4b)
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De lijken van Uw dienaren 
gaven zij als voer aan de vogelen des hemels. 
De lichamen van Uw gewijden
voederden zij aan de wilde dieren der aarde. (78,2)

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

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

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

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

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

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

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

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

Aan de pijn van mijn wonden
hebben zij nog toegevoegd. (68,27)

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

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

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

Verblijdt u in de Heer en juicht, rechtvaardigen. (31,11a)

God is met een rechtvaardig geslacht, (13, 5a)

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

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

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

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

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

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

er is verlossing voor de rechtvaardigen bij de Heer.Al - (36,39a)
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Een licht gaat op voor de rechtvaardigen, 
vreugde voor de oprechten van hart. (96,11)

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

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

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

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

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

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

Hij heeft Zijn welbehagen in hen. Allelu -ia  (15,3b)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

Eer ... Nu en ... Alleluja   (3x) en kleine litanie
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kathisMa na de polyeleos, toon 5 

(t.3 - niet vertaald; slavisch heeft ander kathisma op deze plaats-t.8; daarom uit het alg. min.:

Eer ...  herhalen;  Nu en ...  theotokion - toon5

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

ProkiMen toon 4  Ps 67

Voor de heiligen in zijn land 

heeft de Heer grote wonderen gedaan.

Alles wat adem heeft ... 
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evanGelie Lc - pericoop 106    Lk 21 : 12-19

e Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘wees op je hoede voor

de mensen, want zij zullen de handen aan jullie slaan en

jullie vervolgen, en jullie overleveren aan synagogen en

gevangenissen, en jullie voorleiden aan  koningen en gouver-

neurs omwille van Mijn Naam. En dit zal ertoe leiden dat jul-

lie zullen getuigen. Neem je dan in je hart voor om niet van

tevoren te bedenken hoe je je zult verdedigen, want Ik zal jul-

lie woorden van wijsheid geven, die al je tegenstanders niet

kunnen weerspreken of weerstaan. En jullie zullen zelfs uitge-

leverd worden door ouders, verwanten, vrienden en broers, en

zij zullen sommigen van jullie ter dood brengen; en je zult

door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam. Maar geen

haar van jullie hoofd zal verloren gaan. Door jullie volharding

zullen  jullie je leven behouden.

���

na PsalM 50
Eer     ...   van de H. Dimitrius

Nu en ...   van de Moeder Gods

Ontferm U over mij .... en het ideomelon, t.2 c.q. 6’ob.’:
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Canons
Het grieks mineon heeft een canon ter gedachtenis aan de aardbeving, en dan twee voor de

heilige grootmartelaar. In  het nederlands is de  canon niet vertaald; I.p.v. de aardbevings -

canon kan men de Smeekcanon voor de Moeder Gods lezen en uit het engels mineon de canons

voor de heilige Dimitrius.

katavasia: Mijn mond... 

na de derde ode: kathisMa-zanG , toon 8

[en nog een andere voor de grootmartelaar, toon 8]
deze is niet vertaald, ook niet in het slavisch c.q. engels

Eer ... nu en...  theotokion -  t.8;  
in het grieks is dit theotokion ter gedachtenis aan de aardbeving, in plaats daarvan bijv.:

na de zesde ode: kondaak toon 2

_ Door de stroom van uw bloed hebt gij de Kerk met kostbaar purper

getooid,  *  heilige martelaar Dimitrius.   *  De Heer heeft u onoverwin-

nelijke macht geschon - ken,  **  bewaar daarom uw stad ongedeerd,

want   gij zijt onze toe - vlucht.  _
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ikos

synaxarion op de 26e van deze maand vieren wij de gedachte-

nis van de heilige, roemrijke grootmartelaar Dimitrius de myronvloei-

ende, en wonderdoener.
verzen zijn niet vertaald
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exaPostilarion

Eer ... Nu en ...  theotokion; niet vertaald, bijv.: 

lofPsalMen we laten vier verzen over en zingen de volgende

stichieren,  toon 5:

de tweede stichier is niet in het nederlands vertaald; evt. uit het engels:
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Eer ... toon 4; niet vertaald in het ned. uit het engels:
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Nu en ... theotokion toon 4

Grote doxoloGie gevolgd door het troPaar toon 3
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in de Goddelijke liturGie
Typika, Zaligsprekingen: uit de kanon van de H. Dimitrius: de 3e en 6e.

ProkiMen toon 7 ps 63

God verhoor mijn gebed als ik mij tot U richt. 

aPostellezinG pericoop 292 ii  tim 2 : 1-10

ijn kind Timotheüs, word sterk in de genade die in Christus Jezus

is. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw

dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te

onderwijzen. Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus

Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken

van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de

krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd

deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft

genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de

vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht

geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden

is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evange-

lie. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misda-

diger. Maar het Woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik

alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij redding in Christus

Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid.

���

alleluja toon 4 ps. 91

De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom, 
als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien. 

Geplant in het huis des Heren, 

zullen zij bloeien in de voorhoven van onze God. 

evanGelie jh - pericoop 52     jh 15 : 17-16:2  De Heer zei tegen

Zijn leerlingen: ‘Dit draag Ik jullie op ... zie za 3e week na Pasen

CoMMunievers ps. 111

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja.
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typikon

als 27 oktober op zondag valt

dan zingen we de dienst als volgt:

in de zaterdag-vespers

Zalig de man; Heer ik roep: 10 stich.: 6 van de opstanding; 4 van de

heilige Nestor; Eer ... van de h. Dimitrius: ‘Verheug u, ...’ ; Nu en ...

dogmatikon van de lopende toon. 

Intocht, Vreugdevol licht, prokimen en lezingen.

Apostichen van de opstanding ;

Eer... van de heilige Dimitrius: zie apostichen van 26 okt.!; Nu en ...in

dezelfde toon van de zondag.

Troparen: Opstanding en van de heiligen: ‘In u heeft de wereld gevon-

den ...’; slottheotokion van de zondag in dezelfde toon.

in de Metten

Bij God is Heer.. 2x het tropaar van de opstanding en een keer van de

heiligen ‘In u heeft de wereld gevonden ...’; slottheotokion van de zon-

dag in dezelfde toon.

Canons: van de opstanding, en de  eerste van de heilige Dimitrius. Na

de canons doen we rest van de dienst alleen van de zondag. 
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Gedachtenis van de heilige martelaar Nestor 

(niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 14)

***

vespers

Heer ik roep ... we zingen eerst 3 stichieren van de H.grootmarte-

laar  Dimitrius  in t. 1- niet vertaald; hier is gebruik gemaakt van het off. van 26/10

en dan nog 3 voor de martelaar Nestor - in toon 1
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Eer ... voor de H. Dimitrius niet vertaald; van het off. van 26/10: 

Nu en ... theotokion, toon 6:
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aposticHen van de H. Dimitrius deze zijn niet in het nederlands vertaald;

in plaats hiervan, uit het alg. min.:

De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom; 

als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien. 

Geplant in het huis des Heren;

in de voorhoven van onze God zal hij bloeien.

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

� vespers 27 oktober �
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troparen van de h. grootmartelaar Dimitrius - toon 3

Eer ... voor de H. Nestor - toon 4

Nu en ...   slottheotokion - toon 4
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Metten
de canons canons uit de oktoïch; van h. martelaar Nestor (niet

vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of off.14)

na de derde ode:  katHisMa voor de martelaar Nestor- toon 5:

na de zesde ode: kondaak van de h. martelaar Nestor - toon 2:

ikos niet vertaald; uit alg. min.:
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Eer ... nu en ...    theotokion
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synaxarion

exapostilarion van de h. martelaar Nestor :

Eer ...Nu en ...   theotokion:
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gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; 

aposticHen (zoals in de vespers van gisteren) :

De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom; 

als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien. 

Geplant in het huis des Heren;

in de voorhoven van onze God zal hij bloeien.

Glory ... voor de h. grootmartelaar - toon 8 ;  de Eer-stichier voor de grootmar-

telaar (t.8) is niet in het ned. vertaald; daarom uit het engels: 
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Nu en ...  theotokion - toon 8

troparen zie blz. 160  en de wegzending.
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[Gedachtenis van de h. martelaren Terentius en Neonilla, en de h.. Stefanus

van het Sabbas-klooster. Tegenwoordig viert men in Griekenland het feest

van de sluier van de Moeder Gods - wij vieren dit op de oude datum: 1/10]

in plaats van bovengenoemde heiligen vieren wij:

de gedachtenis van de heilige grootmartelares Paraskeva van Ikonië.

(niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 24)

***

vespers

Heer ik roep ... we zingen 3 stichieren van de oktoïch en 3 voor

de grootmartelares Paraskeva - toon 8:

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

� 28 oktober �

- 167 -



of kruistheotokion, toon 8:

Apostichen uit de oktoïch

tropaar van de h. martelares Paraskeva - toon 8:
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Metten

de canons canons uit de oktoïch; van h. grootmartelares

Paraskeva (niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of

off.24)

na de derde ode katHisMa voor de grootmartelares Paraskeva :

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

of kruistheotokion - toon 1:
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na de zesde ode : kondaak van de h. grootmartelares - toon 3

exapostilarion van de h. grootmartelares Paraskeva :

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch.

tropaar van de h. grootmartelares Paraskeva - toon 8 :
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Gedachtenis van de  h. moniale en martelares Anastasia van Rome,
en van de h. hïero-monnik vader Abraämius. 

(niet vertaald; officie 24 en uit diverse alg. officies; zo passend mogelijk )

***

vespers

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

Anastasia - toon 8:

en  3 voor de H. priester-monnik Abraämius, toon 8:
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Eer ... Nu en  ... theotokion  -  toon 8:

of kruistheotokion - toon 8:
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Apostichen uit de oktoïch

troparen voor de H.  martelares  Anastasia - toon 4:

en  voor de H. priester-monnik Abraämius, toon 8:
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Metten

katHisMa-zangen uit de oktoïch

de canons één canon uit de oktoïch; van h. martelares Anastasia

en voor de priester-monnik Abraämius (niet vertaald; hier niet opgeno-

men: evt. engels mineon of off.24 c.q.12)

na de derde ode:  katHisMa voor de h. martelares Anastasia - t.1:

Eer ... voor de priester-monnik Abraämius - toon 4

Nu en ...   theotokion -  toon 4

of kruistheotokion - toon 4:
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na de zesde ode: kondaak van de h. Anastasia - toon 3:

exapostilarion van de h. Anastasia :

Eer ... h. Abraämius:
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Nu en ...   theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; en de apostichen van de oktoïch.

troparen voor de H.  martelares  Anastasia - toon 4:

en  voor de H. priester-monnik Abraämius, toon 8:
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De gedachtenis van de h. hiëromartelaar Zenobius

en zijn zuster Zenobia 
(niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off.  16, 17, 21)

***

vespers

Heer ik roep ... we zingen 3 stichieren uit de oktoïch, en drie

van de heilige Zenobius en Zenobia - toon 1:

Eer ... voor de heilige Zenobius en Zenobia - toon 8:

Nu en ... theotokion -  toon 8: - 177 -
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-  ren  , 

Zenobius en Zeno - bia



of kruistheotokion, toon 8

Apostichen van de oktoïch.

[er wordt geen eigen tropaar genoemd.]

Metten

katHisMata uit de oktoïch

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

Zenobius en Zenobia   (niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels

mineon of off.16)
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na de derde ode:  katHisMa van de h. Zenobius en Zenobia -t.4 :

Eer ... nu en ...   theotokion - toon 4

of kruistheotokion -  toon  4

na de zesde ode: kondaak toon 8 :
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exapostilarion van de h. Zenobius en Zenobia

Eer ... nu en ...   theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch.

[er wordt geen eigen tropaar genoemd.]
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Gedachtenis van de heilige apostelen Stachys, Apellus, Amplias,

Urbanus, Aristobulus en Narcissus; en van de heilige martelaar

Epimachus. (het officie  is niet vertaald, er is gebruik gemaakt van off. 9 en 14)

***

vespers

Heer ik roep ... we zingen 3 stichieren voor de h. apostelen:

en drie stichieren voor de heilige martelaar Epimachus, in toon 1:
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Eer ... Nu en ... theotokion - toon 1

of kruistheotokion - toon 1
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Apostichen  uit de oktoïch

troparen voor de heilige apostelen - toon 3:

en voor de H. martelaar Epimachus - toon 4

Metten

canons Een canon uit de oktoïch; een voor de h. apostelen ; 
en een voor de H. martelaar Epimachus.

na de derde ode: katHisMa-zang voor de h. apostelen, toon 6

Eer ... voor de h. martelaar Epimachus, toon 8

� 31 oktober �
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Nu en ... theotokion - toon 5 :

of kruistheotokion - toon 5 :

kondaak , voor de H. apostelen, toon 8 :
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exapostilaria voor de H. apostelen

Eer ... Nu en ...  theotokion: 

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch.

troparen voor de heilige apostelen - toon 3:

en voor de H. martelaar Epimachus - toon 4:

en de wegzending.

einde van de maand oktober 

eer aan U, o god, eer aan U !
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