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[De gedachtenis van de 33 martelaren van Melitine en van de h.
Larzarus van Galesa-berg]; plaatselijk vieren wij: de h. Willibrord,

aartsbisschop van Utrecht. Officie v. Adriaan +, en aangevuld uit off.10

***

vesPers

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

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

Eer ...  
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Nu en... dogmatikon, toon 6

als de abdis wil:

intocht ; Vreugdevol  Licht ...; ProKiMen van de dag;en de

volgende leZinGen:

I leZinG uit de wijsheid van saloMo (4 / uitgelezen verzen)

���
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II leZinG uit de wijsheid van saloMo (5 / uitgelezen verzen)

���

III   leZinG uit de sPreuKen (10,7 en andere 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 de sterveling die verstand heeft aanschouwd. 

Handelen met wijsheid brengt meer op dan vele schatten van zilver

of goud: 

ja, zij is kostbaarder dan edel gesteente, 

onaantastbaar voor de macht van het kwaad.
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Ware wijsheid wordt herkend door wie tot haar naderen:

geen enkele kostbaarheid komt haar in waarde nabij.

Want uit haar mond komt gerechtigheid: 

op haar tong draagt zij zowel de Wet als de barmhartigheid. 

Daarom, luistert naar mij, mijn kinderen, 

want ik spreek over zaken die verheven zijn:

zalig is de mens die mijn wegen bewaart. 

Mijn wegen zijn immers de wegen des levens: 

het is de wil des Heren die daarop wordt voorbereid.

Daarom smeek ik u en zend ik mijn stem tot de zonen der mensen:

immers ik, de Wijsheid, verschaf raad en breng kennis;

diep inzicht heb ik verkregen. 

Bij mij is raad en de betrouwbaarheid, 

het begrip en alle kracht. 

Ik heb lief die mij beminnen:

wie mij zoeken zullen genade vinden. 

Gij argelozen, doorzie het bedrog;

gij onverstandigen, neemt het ter harte. 

Luistert naar mij want ik spreek over verheven dingen, 

en ik open mijn lippen in oprechtheid.

Mijn keel zal waarheid verkondigen:

bedrieglijke lippen zijn mij een gruwel. 

Al de woorden van mijn mond zijn in rechtvaardigheid gesproken, 

niet een daarvan is verdraaid of verkeerd. 

De juistheid blijkt voor wie er over nadenkt, 

de betrouwbaarheid wordt ingezien door wie reeds kennis bezit.

Want ik leer u waarachtige dingen, 

opdat gij uw hoop zult stellen op de Heer 

en vervuld moogt worden met Zijn Geest.

���
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aPostichen voor de H. Willibrord

Eer ... van de heilige Willibrord, toon 8:
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Nu en...     theotokion 

t. 8 _  Ongehuwde Maagd, die God op onzegbare wijze in uw vlees ont-

vangen hebt,  *  Moeder van God de Allerhoog  -  - ste,  *  neem de hulp-

roep aan van hen die tot u vluch  -   ten.  *  Onbevlekte die allen de rein-

niging geschonken hebt,  **  smeek dat wij allen  gered worden. _ 

Eer ...  Nu en...    feestelijk slottheotokion toon 1 

t.1 _ Toen Ga - briël tot u, o Maagd, het ‘Verheug u’ riep*  is bij die klank

de Meester van het heelal, *  vlees geworden in u. * Toen werd gij de

heilige ark, waarover David sprak, *  gij toonde u wijder dan de heme-

len,  *  toen gij uw Schepper droeg.  *  Eer aan Hem, Die in u woning

nam;  *  eer aan Hem Die uit u tevoorschijn trad;  **  eer aan Hem, Die

ons door uw baren heeft bevrijd.  _
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Metten

KathisMata van de H. Willibrord, na de eerste psalmlezing:

Eer ... herhalen;  Nu en... theotokion

na de tweede psalmlezing, toon 1:

Eer ... herhalen; Nu en... theotokion
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Polyeleos - “dienaren des heren - alleluja”

en de uitgelezen verzen:  “die de wereld bewoont - alleluja.” 

Hoort dit, alle volkeren, 

luistert allen die de wereld bewoont. Allelu - - - ia (48, 2)

Aardgeborenen en kinderen der mensen, 

iedereen rijk en arm.Allelu - - - ia (48, 3)

Mijn mond spreekt wijsheid,  (48, 4)

de overweging mijns harten verstand.Allelu - - - ia

Komt, kinderen, luistert naar mij:

ik zal u de vreze des Heren leren.Allelu - - - ia (33, 12) 

Zie, ik weerhoud mijn lippen niet;

Heer, Gij weet het.Allelu - - - ia (39, 10b)

Ik heb het evangelie van uw gerechtigheid verkondigd

in de grote bijeenkomst. Allelu - - - ia (39, 10a)

Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart: 

over Uw waarheid en uw verlossing heb ik gesproken. Al.. (39, 11)

Uw barmhartigheid en Uw waarheid heb ik niet bedekt

in de talrijke bijeenkomst. Allelu - - - ia (39, 11)

Ik wandelde zonder vlek

en deed de werken der gerechtigheid. Allelu - - - ia (14, 2)
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Ik zal U belijden in de grote bijeenkomst; 

Uw lof zingen onder een machtig volk. Allelu - - - ia (34, 18)

Moge mijn mond met lofzang gevuld zijn, Heer,

om Uw heerlijkheid te zingen, heel de dag Uw verhevenheid.Al(70, 8)

Ik zal Uw Naam aan mijn broeders doen horen.

in het midden der Kerk zal ik U bezingen. Allelu - - - ia (21, 23)

Heer, met onschuldigen zal ik mijn handen wassen,  

ik zal rondom Uw altaar gaan. Allelu - - - ia (25, 6)

Om het geluid der lofzang te horen  

om Uw wondere daden te verhalen. Allelu - - - ia (25, 7)

Heer ik bemin de schoonheid van Uw huis,   

de woonplaats van Uw heerlijkheid. Allelu - - - ia (25, 8)

Ik zit niet neer in gezelschap van dwazen,  

ik ga niet om met overtreders der Wet. Allelu - - - ia (25, 4)

Ik zei tot de bozen: ‘wilt niet overtreden’,  

en tot de zondaars: ‘heft uw hoorn niet omhoog’. Allelu - - - ia

(74,5) 

Ik haatte de bijeenkomst der boosdoeners,  

bij goddelozen zit ik niet neer. Allelu - - - ia (25, 5)

Eén ding vroeg ik de Heer, dit is mijn wens  (26, 4a,b)

om in het Huis des Heren te wonen alle dagen van  mijn leven. All
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Om het genot des Heren te schouwen,  

om Zijn heilige tempel te bezoeken. Allelu - - - ia (26, 4c)

Ik ben een rijkelijk vruchtdragende olijfboom in het Huis van God:

want ik heb de wegen des Heren gehouden, (51, 10)

en ik ben niet goddeloos afgeweken van mijn God. All (17, 22)

De mond van de gerechte overweegt wijsheid,  

en zijn tong overweegt oordeel. Allelu - - - ia (36 , 30) 

Zodat hij in eeuwigheid 

niet zal wankelen  Allelu - - - ia (111, 6) 

In eeuwige gedachtenis leeft de rechtvaardige;

hij vreest niet als hij slechte tijding hoort.   Allelu - - - ia (111, 7) 

Heel de dag is de gerechte barmhartig en geeft hij te leen     

en zijn zaad zal tot zegen zijn  Allelu - - - ia (36,26) 

Hij deelt uit en geeft aan de armen;

zijn gerechtigheid blijft in de eeuwen der eeuwen. Allu - (111, 9) 

Licht is opgegaan voor de gerechte;

vreugde voor de oprechten van hart.    Allelu - - - ia (96, 11) 

Hij wordt geplant in het Huis des Heren;

en zal bloeien in de voorhoven van onze God.Allu - -  (91, 14/ e.v.)

Uw priesters, Heer,  zullen gerechtigheid aandoen;

en uw gewijden zullen jubelen.  Allelu - - - ia (131, 9.) 
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Zalig zij die in Uw Huis wonen;  

in de eeuwen der eeuwen zullen zij U loven. Allelu - - - ia (83, 5)

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

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

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

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

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

KathisMa na de polyeleos

Eer ...  herhalen; Nu en ...  theotokion:

� Metten 7 noveMber �

- 79 -



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

ProKiMen

Alles wat adem heeft ... 

evanGelie Jh - pericoop 35-b           Jh 10 : 1-9

Lezing uit het Evangelie volgens Johannes, 

e Heer zei tegen de Joden die bij Hem gekomen waren: ‘Amen,

amen, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat,

maar ergens anders naar binnen klimt, die is een dief en een rover.

Maar wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen.

Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen zijn stem; en

hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wan-

neer hij zijn eigen schapen naar buiten heeft gebracht, gaat hij voor hen

uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde

echter volgen zij zeker niet, maar zij vluchten van hem weg, omdat zij de

stem van vreemden niet kennen.’ Deze gelijkenis zei Jezus tegen hen,

maar zij begrepen niet, waarover Hij tegen hen sprak. Jezus zei daarop

opnieuw tegen hen: ‘Amen, amen, Ik zeg u: Ik ben de deur voor de scha-

pen. Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers; maar de

schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door

Mij naar binnen gaat, zal hij gered worden; en hij zal ingaan en uitgaan

en weide vinden.’ 
���
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na PsalM 50
Eer     ...   van de H. Willibrord

Nu en ...   van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ....

canons Smeekcanon van de Moeder Gods en voor de H.

Willibrord ; katavasia: Mijn mond...

1e ode

canon h. willibrord - toon 8
Irmos t.8: Laat ons zingen voor de Heer ...

katavasia: Mijn mond...

� Metten 7 noveMber �

- 81 -



3e ode - canon h. willibrord

Irmos t.8: In Uw wijsheid ...

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

KathisMa-ZanG voor de H. Willibrord, toon 2

Eer ... Nu en ...  theotokion: 
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4e ode - canon h. willibrord

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

katavasia: Hij, die in heerlijkheid...

5e ode - canon h. willibrord

Irmos t.8: Laat ons waken vroeg ...
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katavasia: Het heelal ...

6e ode - canon h. willibrord

Irmos t.8: Schenk ook mij het lichtend gewaad...

katavasia: Wij die dit goddelijk ...

KondaaK

� Mineon noveMber �

- 84 -



iKos

synaxarion Op de 7e november vieren wij de gedachtenis van

onze heilige vader Willibrord, apostel der Nederlanden en bisschop

van Utrecht; gestorven in vrede op 7 november 739 in Echternach,

waar zijn relieken tot op heden rusten.

vers

vers
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7e ode - canon h. willibrord

Irmos t.8: In den beginne...

katavasia: De van God vervulden ...

8e ode - canon h. willibrord

Irmos t.8: Hem Die Zich verheerlijkt heeft  ...
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Loven, zegenen ... ; katavasia: De vrome jongelingen ... ; magnificat.

9e ode - canon h. willibrord

Irmos t.8: Bezingt in hymnen zonder einde...

katavasia: Alle aardgeborenen...

exaPostilarion van de H. Willibrord

Eer... Nu en ...  Theotokion: 
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lofPsalMen we zingen de volgende 4 stichieren voor de H. Willibrord:            

Eer ... toon 6
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Nu en ...

Grote doxoloGie

gevolgd door het troPaar voor de H. Willibrord
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in de GoddelijKe liturGie

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

ProKiMen toon 4 ps.48 

_  Mijn mond zal wijsheid spreken, * 

en de overwe - - ging mijns harten verstand. _

vers : Hoort dit alle volkeren, luistert allen die de wereld bewoont. 

aPostelleZinG pericoop 318 hebr 7 : 26-8:2

roeders, zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig,

onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen

verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag

eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor

die van het volk. Want dat heeft Hij voor eens en altijd gedaan, toen Hij

Zichzelf offerde. De wet stelt als hogepriester mensen aan, die met zwak-

heid behept zijn; maar het woord van de eed die na de wet gezworen is,

stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid volmaakt is. De hoofdzaak nu

van de dingen waarover wij spreken, is dit: zo'n Hogepriester hebben

wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de

Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de

ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht en niet een mens. 

���

alleluja toon 2 ps.36 

De mond van de rechtvaardige zal wijsheid spreken.

De wet van zijn God is in zijn hart, 

en zijn schreden zullen niet uitglijden.  

evanGelie Jh § 36 Jh 10 : 9-16   De Heer zei: ‘Ik ben de deur ...

coMMunievers ps.111 

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.  Alleluja.
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