
�

Mineon noveMber i

1 - 10  noveMber

orthodox Klooster in de Peel

� Geboorte van de Moeder Gods �

asten



2



de Maand

noveMber

heeft 30  daGen



tyPiKon 1 noveMber

Indien deze dag op een zondag valt, 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

heiligen; Eer ... van de heiligen;

Nu en ... dogmatikon van de lopende toon. 

Intocht, Vreugdevol licht, prokimen.

Apostichen van de opstanding ;

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

Troparen: Opstanding Eer... van de heiligen; Nu en ... slottheotokion

in dezelfde toon van de zondag.

in het MesonytiKon

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

... Na het Trisagion hypakoi van de toon. 

in de Metten

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

heiligen; Nu en ... slottheotokion in dezelfde toon van de zondag.

Dan de psalmlezingen en ‘de onbevlekten’ (=ps.118) . De kathisma-

zangen van de opstanding.

Evlogitaria, Hypakoi, Anabathmi van de toon en Prokimen. 

Canons: van de opstanding en van van de heiligen; Katavasia: Mijn

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

Na de zesde: kondaak en ikos van van de heiligen. 

Exapostilarion: opstanding; van de heiligen; en theotokion.

Lofpsalmen: 4 van de opstanding,en 4 van van de heiligen;(verzen

zie apostichen); Eer... van het opstandingsevangelie. Nu en ...

Hooggezegend 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 heiligen;  apostel van de heiligen;

en evangelie van de zondag. Waarlijk het is waardig .. Commuievers:

Looft de Heer vanuit de hemelen; Wij hebben het ware Licht .. en de

wegzending.



Gedachtenis van de heilige onbaatzuchtigen Kosmas en Damianus

[zonen van Theodota uit Asia; in vrede gestorven]

Als de abdis wil kan de dienst ook meer feestelijk gevierd worden, 
zie daarvoor het officie van 1 juli

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren voor de heiligen; elk 2 x 

� 1 noveMber �
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2x

2x



Eer ... 

Nu en ... theotokion

of kruistheotokion 

� Mineon noveMber �
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2x



aPostichen van de heiligen:

Eer ... van de heiligen, toon 6:

� vesPers 1 noveMber �
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Wonderbaar is God in zijn heiligen.



Nu en ...  theotokion

of kruistheotokio, toon 6

troPaar van de heiligen:

en de wegzending.

� Mineon noveMber �
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Metten

de canons één canon van de oktoïch, en twee van de heiligen. 

Canons van de heiligen (toon 1 en toon 4) zijn niet vertaald. Hier nemen we de canon

over van 1 juli (toon 6) en uit het alg. mineon officie 26 meervoud (toon 8)

1e ode

eerste canon van de h. barMhartiGen - toon 6 
irmos t.6: Over de bodem der Rode Zee ...

tweede canon van de h. barMhartiGen - toon 8  
irmos t.8: Christus Die de tyrannie van Farao ...

� 1 noveMber �
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3e ode

eerste canon van de h. barMhartiGen

irmos t.6: Niemand is heilig ...

tweede canon van de h. barMhartiGen

irmos t.8: Mijn hart is vast gevestigd in de Heer ...

� Mineon noveMber �
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Katavasia:  irmos van de laatstgelezen canon 

KathisMa van de H. Barmhartigen:

Eer ...  van de H. Barmhartigen, toon 4:

� Metten 1 noveMber �
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Nu en ...  theotokion

of kruistheotokion 

� Mineon noveMber �
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4e ode

eerste canon van de h. barMhartiGen

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

tweede canon van de h. barMhartiGen

irmos t.8: Op mystieke wijze ...

� Metten 1 noveMber �
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5e ode

eerste canon van de h. barMhartiGen

irmos t.6: Verlicht, o Algoede, ...

tweede canon van de h. barMhartiGen

irmos t.8: Wanneer wij opstaan in de vroege morgen...

� Mineon noveMber �
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6e ode

eerste canon van de h. barMhartiGen

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

tweede canon van de h. barMhartiGen

irmos t.8: Zoals Gij de profeet ...

Katavasia:  irmos van de laatstgelezen canon:

� Metten 1 noveMber �
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KondaaK van de H. Barmhartigen

iKos

synaxarion

de maand november heeft 30 dagen; de dag heeft 10 uren en de nacht 14.

Op de eerste dag van deze maand gedenken we de heilige onbaatzuch-

tige wonderdoeners  Kosmas en Damianus, zonen van Theodota uit

Asia. 

� Mineon noveMber �
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7e ode

eerste canon van de h. barMhartiGen

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

� Metten 1 noveMber �
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tweede canon van de h. barMhartiGen

irmos t.8: In den beginne hebt Gij de aarde gegrondvest ...

8e ode

eerste canon van de h. barMhartiGen

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

� Mineon noveMber �
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tweede canon van de h. barMhartiGen

irmos t.8: Hem Die Zich verheertlijkt heeft ...

Loven, zegenen en aanbidden wij ....   

Katavasia:  irmos van de laatstgelezen canon:

� Metten 1 noveMber �
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9e ode

eerste canon van de h. barMhartiGen

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

tweede canon van de h. barMhartiGen

irmos t.8: Die reeds vooruit verkondigd was ...

� Mineon noveMber �
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Katavasia:  irmos van de laatstgelezen canon

exaPostilarion van de H. Barmhartigen:

Eer ...  Nu en ...  theotokion

� Metten 1 noveMber �
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lofPsalMen van de H. Barmhartigen, 4 stichieren toon :

Eer ...  van de H. Barmhartigen:

� Mineon noveMber �
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2x



Nu en ...  theotokion

of: krruistheotokion, toon 4

Gelezen kleine doxologie

aPostichen van de oktoich; Eer ... van de H. Barmhartigen:

� Metten 1 noveMber �
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Nu en ...  theotokion

of: krruistheotokion

troPaar

in de GoddelijKe liturGie

Typika,  met de kanon van de heiligen: uit de derde en zesde ode. 

Communievers: Tot eeuwige gedachtenis ... 

� Mineon noveMber �
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Gedachtenis van de heilige martelaren Akyndinus, Pegasius, Aftonius,

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

***

vesPers

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

de martelaren :

Eer ...   voor de martelaren :

� 2 noveMber �
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Nu en ... theotokion, toon 3:

of kruistheotokion, toon 3:

aPostichen uit de oktoïch; Eer ...   voor de martelaren :

Nu en ... theotokion, toon 6:

of kruistheotokion, toon 6:

� Mineon noveMber �
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troPaar van de h. martelaren :

Metten

de canons canons uit de oktoïch; van de h. martelaren (niet ver-

taald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of off.15)

na de derde ode: KathisMa voor de martelaren :

Eer ... van de h. martelaren, in dezelfde toon:

� 2 noveMber �
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Nu en ...   theotokion:

of kruistheotokion, toon 4:

� Mineon noveMber �
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na de zesde ode: KondaaK van de h. martelaren;

kondaak uit grieks mineon is niet vertaald; uit het slavisch?:

exaPostilarion van de h. martelaren :

Eer ...Nu en ...   theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; 

aPostichen uit de oktoïch en nog een extra ideomelon(bijv.):

Wonderbaar is God in Zijn heiligen.

� Metten 2 noveMber �
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Eer ... van de h. martelaren, in dezelfde toon:

Nu en ...   theotokion:

of kruistheotokion, toon 8:

troPaar van de h. martelaren :

en de wegzending.

� Mineon noveMber �

- 30 -



[Gedachtenis van de h. martelaren Akepsimas, Jozef en Aithalas];

de gedachtenis van de overbrenging van de relieken van de h. groot-

martelaar Georgius; plaatselijk vieren we ook de h. Hubertus, apostel

van Brabant, de Ardennen en Luxemburg, bisschop van Maastricht en

Luik. ( hier zijn de martelaren Akepsimas c.s. niet opgenomen; voor het officie is

gebruik gemaakt van het officie van 23/4 -vdr. Thomas, 7/11-vdrA. en officie 10)

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren; 3 voor de H. Georgius, t. 5:

- 31 -
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en 3 voor h. Hubertus, toon 4 :

� Mineon noveMber �
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Eer ... voor de h. Hubertus, in toon 6:

Nu en ... theotokion, toon 6:

� vesPers 3 noveMber �
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of kruistheotokion, toon 6:

aPostichen voor de H. grootmartelaar Georgius, toon 4

� Mineon noveMber �
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Eer ... voor de h. Hubertus, toon 8 :

Nu en ... theotokion, toon 8:

of kruistheotokion, toon 8:

� vesPers 3 noveMber �
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troParen van de h. grootmartelaar Georgius :

van de h. Hubertus :

� Mineon noveMber �
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Metten

de canons één canon uit de oktoïch; van h. grootmartelaar

Georgius en van de h. bisschop Hubertus 

1e ode - canon van de h.GeorGius- toon 4
Irmos  t.4 Zingt voor de gids van Israël ...

canon van de h.hubertus - toon 1
Irmos  t.1 Uw rechterhand ...

Door de Geest beroemde vader, want dat betekent immers uw door

God ingegeven naam, sterk mijn geest, die door de influisteringen

van den boze roemloos ten onder gaat, om waardig uw feest te bezin-

gen.

Na uw bekering hebt gij u steeds laten leiden door de goddelijke

Geest, door Wie gij alle verslagenen van geest hebt opgebeurd met

uw heilzaam woord.

Door de Adem van Gods mond, stond uw geest vast in uw binnenste,

heilige vader, zodat gij onwankelbaar de weg bewandeld hebt en gij

vol vreugde geleid werd tot het effen land.

theotokion Alreine Vrouwe, die door de Geest zijt overschaduwd,

beschut mij tegen de hitte van de dag en tegen de dreiging van de

nacht door uw steeds waakzame bemiddeling.

� 3 noveMber �
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3e ode - h. GeorGius

Irmos  t.4 Gij hebt de donder machtig gemaakt...

van de h.hubertus

Irmos  t.1 Gij die alleen ...

Toen gij voortjoeg langs de duistere en glibberige paden van het ongeloof

heeft Christus u geroepen door het wonderbare teken van de vrede. Sta mij

bij, roemrijke vader, want ik ben afgegleden van de veilige weg in het zui-

gende drijfzand van het werelds bedrog.

In het gewei van het hert, dat gij in uw hartstocht najoeg om het te doden,

verscheen u het stralende kruis. Uw ziel en uw hart snelden voortaan

Christus achterna, die gij vurig zocht op de groene bergen van Gods geboden.

Uw kreupele ziel sprong op als een jong hert, door de vreugde die gij 

proeven mocht na de vergiffenis van uw zonden. Ik echter ben als een manke

hond, die hinkend het lokaas van de vijand achterna loop.

theotokion Mijn hart verkwijnt van dorst, zoals een hert smacht naar water-

bronnen. Laaf mij toch, hoogbegenadigde Koningin, met de zoete stromen

van uw genade.

de irmos van de laatste canon, toon 1:

� Mineon noveMber �
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KondaaK voor de H. Hubertus

KathisMa-ZanG voor de H. Georgius, toon 8

Eer ... voor de H. Hubertus, toon 4

� Metten 3 noveMber �
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Nu en... theotokion, toon 4

of kruistheotokion toon 4:

4e ode - h. GeorGius

Irmos  t.4 Mijn God, Uw stem heb ik vernomen...

� Mineon noveMber �
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van de h.hubertus

Irmos  t.1 Terwijl hij u ...

Alle wereldlijkheid, pracht en praal voor de ogen hebt gij na uw verlichting

verlaten. Dit vuil van de begeerlijkheid voor mijn ogen blijf ik echter steeds

weer zoeken en ik maak geen ernst met mijn bekering.

De vreze des Heren was uw wijsheid, heilige bisschop, waardoor het huis

van uw ziel in vrede verkeerde. Maar tot mij klinken de woorden: ‘de vreze

Gods is niet in deze plaats’, want daarin huizen de jakhalzen der begeerte

en de struisvogels van het bedrog.

De godsvrucht werd u tot springader des levens, want Christus, het Leven,

woonde in uw hart, terwijl ik gevangen word in de wurggreep van de 

wellust en daardoor aan de dood verval.

theotokion Levenschenkende Bron, die Christus gebaard hebt, maak mijn

stervende ziel weer levend, want mijn krachten zijn uitgeput door de voort-

durende strijd op leven en dood, die de vijand mij aandoet.

5e ode - h. GeorGius

Irmos  t.4 Doe voor mij stralen . o Heer ...

� Metten 3 noveMber �
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van de h.hubertus

Irmos  t.1 De luister van Uw komst ...

Ook na uw bisschopswijding zijt gij nederig gebleven en zonder ijdelheid

hebt gij in moeizaam zwoegen de kerk bestuurd. Ik daarentegen gedraag mij

als een praalzuchtige dwaas en hoogmoedig van hart, terwijl ik nog een

begin moet maken met mijn goede werken.

Het hoogmoedige snoeven van de vijandige Goliath hebt gij, als een nieuwe

David, tot zwijgen gebracht door de werpslinger van uw onophoudelijke

gebeden en met het vurige zwaard van uw deemoed hebt gij hem onthoofd.

Door onthouding van spijzen en door vele moeizame nachtwaken hebt gij

uw vlees getemd. Ik koester mijzelf en laat mijn ziel verkommeren, want ik

leef in hoogmoed, gulzigheid en traagheid.

theotokion  Rijken en machtigen zendt gij heen, alreine Moeder Gods, maar

aan hongerigen geeft gij het Brood des Levens. Ga mij niet voorbij, maar

reik mij een kruimel van uw rijke tafel.

6e ode - h. GeorGius

Irmos  t.4 Zalh me logismwn ...

� Mineon noveMber �
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van de h.hubertus

Irmos  t.1 De diepste afgrond...

Vurig was uw begeerte en onverzadigbaar uw dorst naar de zaligheid

van uw naaste, heilige man Gods. Geen arbeid noch moeite schrok u

af om allen tot de kennis te brengen van de levende God.

Nooit hebt gij uw naaste van u afgestoten, heilige vader, want gij

waart te allen tijde bereid om met grote innigheid allen die in nood

waren bij te staan. Maar ik vraag schijnheilig: ‘en wie is dan mijn

naaste?’

Gierig beroof ik mijn naaste, maar gij, heilige bisschop, hebt al uw

goederen uitgedeeld onder de arme ledematen van Christus; want in

uw hart stond gegrift: ‘wie zijn broeder eert, eert diens Maker’.

theotokion Als een vrek heb ik schatten verzameld op aarde, terwijl de

hemelse Schat mij onverschillig liet. Verzacht mijn hart, mijn

Meesteres, opdat ik een schat moge verzamelen, waar geen roest noch

mot ze bederft.

de irmos van de laatste canon, toon 1:

KondaaK van de H. Georgius, toon 8

� Metten 3 noveMber �
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iKos

synaxarion

� Mineon noveMber �
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7e ode - h. GeorGius

Irmos  t.4 Uw jongelingen uit het geslacht van Abraham ...

van de h.hubertus

Irmos  t.1 U, o Moeder Gods ...

Toen de bedding van de Maas zo uitgedroogd was dat er geen 

schepen meer konden varen om het materiaal voor de kerkbouw te

brengen, hebt gij, als een nieuwe Elia, om regen gebeden. En dezelfde

lankmoedige God heeft de sluizen des hemels voor u geopend, zodat

de rivier zo hoog wies dat de schepen weer konden varen.

Het geloof heeft uw hart met goddelijke dauw doordrenkt, maar mijn

arme ziel is als dorre aarde zonder veldgewas van deugden en zonder

de welriekende kruiden van een oprecht gebed.

De door de afgodendienst uitgeteerde harten hebt gij overgoten met

de sterke en geweldige wateren van de Rivier, die uit de geopende

zijde van de Verlosser ontsprong. Doe mij nu opzien naar Hem, die ik

heb doorstoken met de lans van mijn ijzeren liefdeloosheid.

theotokion Alreine Moeder, vergeef mij wat ik uw Kind heb 

aangedaan: door mijn zonden immers is zijn rug doorploegd met

geselslagen; mijn hartstochten nagelden Hem aan het kruis.

� Metten 3 noveMber �
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8e ode - h. GeorGius

Irmos  t.4 Aarde met alles wat zich daarop bevindt...

van de h.hubertus

Irmos  t.1 In de vuuroven glansden ...

Tijdens uw prediking, roemrijke apostelgelijke, begon een bezeten vrouw te

razen en te roepen, zodat niemand u nog verstaan kon. Ook mijn oren zijn

verdoofd door het rumoer van de wereld en mijn tong is verlamd door het

nutteloos gepraat.

Heilige Hubertus, gij hebt die vrouw gezegend en toen op haar wang 

geslagen, en zie, het vuil liep haar uit de mond. Sla nu met uw liefderijke

hand op mijn koppig verstand en breek open de korst, die mijn ontstoken

hart bedekt.

Door het teken van het kruis hebt gij een brand geblust, die reeds door 

vensters en deuren met grote vlammen uitgeslagen was. Stil nu de laaiende

gloed der begeerten in mijn binnenste, want zie, reeds zijn de deuren en 

vensters van mijn hart verschroeid door het vuur van mijn lusten.

theotokion Reine Maagd, die de Reinheid gebaard hebt zonder te worden

aangetast, maak mij onaanraakbaar voor de grijpgrage handen van de vijand,

die mij met zijn onreinheid wil besmetten.

Loven, zegenen ... irmos, toon 1:

� Mineon noveMber �
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9e ode - h. GeorGius

Irmos  t.4 Ongerept hebt gij een kind gebaard...

van de h.hubertus

Irmos  t.1 Een voorafbeelding ...

Tevoren werd u de feestdag van uw sterven geopenbaard, heilige 

bisschop. In grote blijdschap en vreugde hebt gij daarom de heftige

koorts verdragen. De overgrote pijn was u als het feestgelui der 

klokken, en de goddelijke Goedheid hebt gij van harte gedankt.

Terwijl uw lippen de laatste maal het Onze Vader prevelden, werd gij

met uw Schepper en Meester verenigd. Nu woont gij in het door u

begeerde vaderland, heilige vader, waar gij bidt voor allen die uw

heerlijke feestdag vieren.

� Metten 3 noveMber �
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Voor u was het sterven gewin, want zo werd gij met uw Meester 

verenigd; voor mij echter is dit een dag van vrezen en rouw, daar ik

mijn Christus verloochende en als een kruiperige slaaf steeds mezelf

heb gediend.

theotokion Door de dood van uw Zoon is er weer leven op aarde, een

leven dat niet langer ten dode is gedoemd. Ik ben in stervensnood,

alreine, mijn geest bezwijkt onder de zware oorlogen der demonen.

irmos, toon 1

exaPostilaria van de heilige Georgius

Eer ... van de heilige Hubertus

� Mineon noveMber �
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Nu en... theotokion

lofPsalMen we zingen 6 stichieren; 3 voor de H. Georgius, t.4:

en 3 voor de heilige Hubertus, toon 4:

� Metten 3 noveMber �
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Eer ... van de heilige Hubertus, toon 6

Nu en... theotokion

Grote doxoloGie

� Mineon noveMber �
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troPaar ofwel: voor de H. Georgius, toon 4

ofwel, zo de abdis wil, voor de heilige Hubertus

en de wegzending.

� Metten 3 noveMber �
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in de GoddelijKe liturGie
Als de abdis wil, ter ere van de H. Hubertus: 

Typika,  met de kanon van de heiligen: uit de derde en zesde ode. 

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 joh 10 :9-16   (jh § 36)

De Heer zeide: Ik ben de deur ...

coMMunievers ps.111 

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.  Alleluja.(3x). 

� Mineon noveMber �
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Gedachtenis van de h. kluizenaar Johannikius de Grote en van de heilige
hiëro martelaren Nikander, bisschop van Myra en de priester Hermas

(niet vertaald; officie12 en 17 )

***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren, 3 voor de H. Johannikius

en  3 voor de heilige hiëro martelaren:

- 53 -
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Eer ... voor de H. Johannikius, toon 6

Nu en  ... theotokion , toon 6:

� Mineon noveMber �
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of kruistheotokion, toon 6

aPostichen uit de oktoïch; Eer ... voor de H. Johannikius, toon 8

Nu en  ... theotokion , toon 8:

of kruistheotokion, toon 8

� vesPers 4 noveMber �
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troParen voor de H. Johannikius:

en voor de heilige hiëro martelaren:

Metten

KathisMa-ZanGen uit de oktoïch

de canons één canon uit de oktoïch; van h. Johannikius en voor

de heilige hiëro martelaren (niet vertaald; hier niet opgenomen: evt.

engels mineon of off.12 c.q.17)

na de derde ode: KathisMa voor de heilige Johannikius :

Eer ... voor de hiëro martelaren, toon 3

� Mineon noveMber �
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Nu en ...   theotokion, toon 3

of kruistheotokion, toon 3:

na de zesde ode: KondaaK van de h. Johannikius:

� Metten 4 noveMber �
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exaPostilarion van de h. Johannikius

Eer ... h. hiëro martelaren 

Nu en ...   theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen van de oktoïch; 
trisagion en de troparen, zie p.56 en de wegzending.
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Gedachtenis van de heilige martelaren Galaktion en Epistimie
(niet vertaald; officie15 )

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen  3 stichieren uit de oktoich en 3 voor de

heilige martelaren:

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

� 5 noveMber �
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of kruistheotokion, toon 4

Apostichen uit de oktoïch

evt. troPaar voor de martelaren

Metten

KathisMa-ZanGen uit de oktoïch

de canons twee canons uit de oktoïch; en van h.  martelaren

(niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of off.15)

na de derde ode: KathisMa voor de  martelaren:
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Eer ... Nu en ...   theotokion, toon 4

of kruistheotokion, toon 4:

na de zesde ode: KondaaK van de h.  martelaren:

� Metten 5 noveMber �
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exaPostilarion van de h.  martelaren

Eer ...  Nu en ...   theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen van de oktoïch; 
trisagion en evt. het tropaar:

en de wegzending.
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Gedachtenis van onze heilige vader Paulus, 
patriarch van Konstantinopel, de belijder (niet vertaald; officie16 )

***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren voor de h. Paulus:

Eer ... voor de H. Paulus, toon 6

Nu en  ... theotokion , toon 6:

� 6 noveMber �
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of kruistheotokion, toon 6

aPostichen uit de oktoïch; Eer ... voor de H. Paulus, toon 4

Nu en  ... theotokion , toon 4:

of kruistheotokion, toon 4
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troPaar voor de H. Paulus:

Metten

de canons twee canons uit de oktoïch; en van h. Paulus (niet

vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of off.16)

na de derde ode: KathisMa voor de heilige Paulus :

� 6 noveMber �
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na de zesde ode: KondaaK

exaPostilarion van de h. Paulus

gelezen lofpsalmen en  kleine doxologie; 
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Eer ... Nu en ...   theotokion, toon 3

of kruistheotokion, toon 3:

Eer ... Nu en ...  theotokion



aPostichen uit de oktoïch; Eer ... voor de H. Paulus, toon 4

Nu en  ... theotokion , toon 4:

of kruistheotokion, toon 4

trisagion, het tropaar, zie p.65 en de wegzending.

� Metten 6 noveMber �
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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 ...  

� 7 noveMber �

2x

2x
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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.

� vesPers 7 noveMber �
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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:

� vesPers 7 noveMber �
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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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troPaar toon 1 



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

� 7 noveMber �
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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

� Metten 7 noveMber �
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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:
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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 �
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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 ...

� Metten 7 noveMber �

- 83 -



katavasia: Het heelal ...

6e ode - canon h. willibrord

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

katavasia: Wij die dit goddelijk ...

KondaaK
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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

� Mineon noveMber �
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2x

Willibrord



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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tyPiKon
als 8 noveMber 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

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

toon. 

Intocht, Vreugdevol licht, prokimen en lezingen

Apostichen van de opstanding ;

Eer... Nu en ... van de engelen.

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

in dezelfde toon.

in het MesonytiKon

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

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

in de Metten

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

engele; slottheotokion van de zondag in dezelfde toon.

Dan de psalmlezingen met kathismazangen van de opstanding en de

engelen. Polyeleos. 

Evlogitaria, Hypakoi, Anabathmi van de toon en Prokimen en

Opstandingsevangelie. 

Canons: van de opstanding en twee van de engelen. Katavasia: tempel-

gang-versie van Mijn mond ... 

Na de derde ode: kondaak en ikos van de opstanding; kathisma van de

engelen. 

Na de zesde: kondaak en ikos van de engelen. 

Exapostilarion: opstanding, van de engelenen theotokion.

Lofpsalmen: 4 van de opstanding,en 4 van de engelen (verzen zie apos-

tichen); Eer... van de engelen. Nu en ... Hooggezegend 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 tweede canon van de engelen.
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Synax van de aartsengelen Michaël en Gabriël en de andere onlichamelijke
krachten (deels vertaald; off.4; oktoïch maandagen; off 6/9 en off. 26/3)

***

vesPers

Psalm 103; [géén: Zalig de man ...]

heer iK roeP ...  we laten 6 verzen over en zingen de volgende

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

en drie voor de h. Gabriël, toon 1:

- 93 -
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Eer ... van de H. Michaël

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

lezingen:

I leZinG uit joZua (5, 13-15)

���

II leZinG uit richteren (6,11-24)
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III   leZinG uit de Profetie van daniël (10, 1-21 )
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litie de volgende stichieren,  toon 1:

� vesPers 8 noveMber �
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toon 2



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

terwijl we zingen:

aPostichen

� vesPers 8 noveMber �
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Gij maakt uw engelen tot winden,

uw dienaren tot vlammend vuur

Eer ... Nu en ...  

troPaar van de engelen, toon 4:

� Mineon noveMber �

- 100 -



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

anders het slottheotokion:

Metten

KathisMa na de eerste psalmlezing:       

Eer ... herhalen; Nu en ...   theotokion:
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na de tweede psalmlezing, toon 4:        

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

Polyeleos - “dienaren des heren - alleluja”

en uitgelezen verzen  -  “ik zing een psalm voor u - alleluja”
(nagekeken volgens de griekse eklogie)

Ik wil U belijden, Heer, uit heel mijn hart; ps. 137,1

voor het aanschijn der engelen zing ik een pslam voor U.  

Gij maakt Uw engelen tot winden; ps. 103,5

Uw dienaren tot vlammend vuur. 

Hij moge uw voet niet doen wankelen, ps. 120, 3

uw bewaker moge niet slapen.

Hij wandelt op de wieken der wind. ps. 103, 3/4

Zegent de Heer, gij al zijn engelen,   ps. 102,20

machtige krachten die Zijn woord volbrengt. 

Zegent de Heer, gij al zijn krachten,   ps. 102,21

Zijn liturgen die Zijn wil ten uitvoer brengt.
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Hij zetelt op de Cherubijnen, de aarde siddert; ps. 98,1

aanbidt Hem, al Zijn engelen. ps. 96, 8

Hij heeft Zijn engelen over u bevolen, ps. 90, 11

om u te bewaken op al uw wegen.

Op handen zullen zij u dragen,      ps. 90, 12

opdat gij u voet niet zou stoten aan een steen. 

Gij, Die zetelt op de Cherubijnen,  ps. 79, 2

verschijn stralend voor Efraïm, Benjamin en Manasse. 

De engel des Heren legert zich rond die Hem vrezen,  ps. 33, 8

om hen te bevrijden.

Door het woord des Heren staan de hemelen vast, ps. 32, 6

door de adem van Zijn mond al hun krachten.

Hij besteeeg de Cherubijnen en vloog, ps. 17, 11

Hij vloog op de vleugels van de wind.

Gij hebt hem slechts weinig beneden de engelen gesteld,       ps.8, 6

Gij hebt hem bekroond met glorie en eer.

Hij heeft zijn gezant/engel tot mij gezonden, ps. 151, 4

om mij weg te halen van de kudde van mijn vader. 

Zegen mijn ziel de Heer; ps. 103, 1

Heer, mijn God, Gij zijt onnoemlijk groot.

Looft de Heer vanuit de hemelen, looft Hem in de hoge     ps. 148,1

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

God, U komt een lofzang toe.  ps. 64, 2

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

Alleluja (3x) en kleine litanie

KathisMa-ZanG na de polyeleos; niet vertaald, bijv.:

Eer ... Nu en ...   theotokion

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

ProKiMen toon 4

Alles wat adem heeft ... 

� Mineon noveMber �

- 104 -



evanGelie Mt § 75   Mt 18 : 10-20 Slavisch : Mt § 52b ; Mt 13 : 24-30, 36-43

Lezing uit het Evangelie volgens Mattheüs, 

e Heer zei: ‘Zie toe dat u niet één van deze kleinen

minacht; want Ik zeg u, dat hun engelen in de hemelen

voortdurend het aangezicht zien van Mijn Vader, Die in

de hemelen is. Want de Mensenzoon is gekomen om te redden

wat verloren was. Wat denkt u: Als iemand honderd schapen

heeft, en één daarvan is afgedwaald, zal hij dan niet de nege-

nennegentig in de bergen achterlaten en op zoek gaan naar het

afgedwaalde? En als het gebeurt dat hij het vindt, amen, Ik zeg

u, dat hij zich over dat ene meer verheugt dan over de nege-

nennegentig die niet afgedwaald waren. Zo is het ook niet de

wil van uw Vader, Die in de hemelen is, dat één van deze klei-

nen verloren gaat. Maar als uw broeder tegen u heeft gezon-

digd, ga naar hem toe en wijs hem onder vier ogen terecht; als

hij naar u luistert, dan hebt gij uw broeder gewonnen. Maar

luistert hij niet, neem dan nog één of twee mensen met u mee,

opdat elke zaak op het woord van twee of drie getuigen vast-

staat. Luistert hij ook niet naar hen, zeg het dan aan de kerk,

en luistert hij ook niet naar de kerk, laat hij dan voor u als een

heiden of een tollenaar zijn. Amen, Ik verzeker u: Alles wat u

op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en alles wat u

op aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Opnieuw

zeg Ik u, amen, als twee van u op aarde eensgezind om iets

vragen, wat het ook is, zal het hun gegeven worden door Mijn

Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie in Mijn

Naam bijeen zijn, daar ben Ik in hun midden.’

���

na PsalM 50  

Eer ...   door de bescherming van de onlichamelijken,  ** 

o Barmhartige,   wis mijn talrijke zonden uit. _ 
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Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen, a - men.  *  door de gebeden

van de Moeder Gods, ** o Barmhartige,   wis mijn talrijke zonden uit. _ 

_ Ontferm U over mij, o God,  volgens Uw grote ontfer - ming,  *  en

volgens de overvloed van Uw barmhartigheid, ** wis   mijn   ongerech-

tigheid   uit. _

en het ideomelon, [in toon 2, hier in toon 6 ‘ob.’:]

Grote heiligenlitanie

de canons van de Moeder Gods (6); en twee van de onlicha-

melijken (8); Katavasia: Mijn mond ... versie van tempelgang

alleen de eerste canon is vertaald en hier opgenomen; indien men ook

de tweede canon wil lezen: zie engels mineon.

1e ode

[eerste] canon van de onlichaMelijKen - toon 8  
irmos: Laat ons , volkeren, een lofzang zingen ...
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Katavasia van teMPelGanG

3e ode -  [eerste] canon van de onlichaMelijKen

irmos t.8 : Plant uw vreze...

Katavasia van teMPelGanG
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Kleine litanie

KathisMa-ZanG (niet vertaald; bijv.:)

Eer ... Nu en ...   theotokion

4e ode -  [eerste] canon van de onlichaMelijKen

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

� Mineon noveMber �

- 108 -



Katavasia van teMPelGanG

5e ode -  [eerste] canon van de onlichaMelijKen

irmos t.8 : De wereld in de nacht ...

Katavasia van teMPelGanG
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6e ode -  [eerste] canon van de onlichaMelijKen

irmos t.8 : Gij , Die Jona opgesloten had ...

Katavasia van teMPelGanG

KondaaK

iKos
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synaxarion oP de 8ste noveMber vieren wij de synax

van de aanvoerders Michaël en Gabriël, en de overiGe

heiliGe onlichaMelijKe en heMelse heerscharen. 
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7e ode -  [eerste] canon van de onlichaMelijKen

irmos t.8 : De hebreeuwse jongelingen ...

Katavasia van teMPelGanG

8e ode -  [eerste] canon van de onlichaMelijKen

irmos t.8 : Hem, Die Zich verheerlijkt heeft op de heilige berg ...
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Loven, zegenen ...

Katavasia van teMPelGanG

9e ode -  [eerste] canon van de onlichaMelijKen

irmos t.8 : Gij zijt de begrenzing der natuur ...
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Katavasia van teMPelGanG

exaPostilaria (3 exap. niet vertaald; in plaats daarvan bijv.:)

Eer ...

Nu en ... 
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lofPsalMen

we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren:

Eer ... toon 5

Nu en ... theotokion, toon 5:
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Grote doxoloGie

troPaar

in de GoddelijKe liturGie

Typika, zaligsprekingen met troparen uit de derde en zesde ode

Het zij bekend dat vanaf vandaag op zon- en feestdagen in de liturgie

als laatste het kondaak van de Tempelgang gezongen wordt: 

wij hebben het nog niet op byzantijnse melodie (...)
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ProKiMen toon 3 ps.103 

aPostelleZinG pericoop 305 hebr 2 : 2-10

roeders, als het woord dat door engelen gesproken werd, al bin-

dend was en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardi-

ge vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontkomen, als wij zulk

een groot heil veronachtzamen, dat in het begin door de Heer is verkon-

digd, en dat aan ons bevestigd is door hen die Hem gehoord hebben. God

heeft er bovendien mede getuigenis aan gegeven door tekenen, wonde-

ren en allerlei krachten, en gaven van de Heilige Geest, overeenkomstig

Zijn wil. Want Hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet

onderworpen aan de engelen, maar iemand heeft ergens getuigd: 

Wat is de mens, 

dat Gij aan hem denkt,

of de mensenzoon, 

dat Gij naar hem omziet?

Gij hebt hem weinig minder gemaakt dan engelen,

hem omkranst met heerlijkheid en eer.

Alles hebt Gij aan zijn voeten onderworpen. 

Want bij het onderwerpen van alle dingen aan Hem heeft Hij niets uit-

gezonderd dat Hem niet onderworpen is. Nu zien wij echter nog niet dat

Hem alle dingen onderworpen zijn, maar wij zien Jezus met heerlijkheid

en eer gekroond, Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden

was, vanwege het lijden van de dood, opdat Hij door de genade van God

voor allen de dood zou smaken. Want het paste Hem, om Wie en door

Wie alle dingen zijn, dat Hij, om veel zonen tot heerlijkheid te brengen,

de Leidsman van hun heil door lijden zou volmaken.

���
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alleluja toon  5 ps. 148

Looft Hem al zijn engelen, 

looft Hem al zijn krachten. 

Want Hij sprak, en zij werden werden gemaakt, 

Hij gaf een bevel, en zij werden geschapen.

evanGelie Lc - pericoop 51-a Lc 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. 103

Gij maakt Uw engelen tot winden,

Uw dienaren tot vlammend vuur. Alleluja. 3x
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Gedachtenis van de H. Nektarius, metropoliet van Pentapolis
(vertaald door vader Martin Erlings - eeuwige gedachtenis! - )

***

Kleine vesPers
heer iK roeP ...  we laten 4 verzen over en zingen de volgende

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

aPostichen

Eer ... 
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Nu en ... 

troPaar toon 1   (byz. melodie zie eind grote vespers, p.133)

en nog een ander tropaar, toon 4

slottheotokion toon 4
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Grote vesPers

ps. 103 en de vredeslitanie

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

heer iK roeP ...  we zingen de volgende 6 stichieren :
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Eer ... voor de H. Nektarius, toon 6
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Nu en ... dogmatikon, toon ‘6-ob’; op vrijdag- en zaterdagavond van de toon

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

lezingen:

I 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.

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. 
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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.

���

II leZinG uit de wijsheid van saloMo (4, 7-15)  

Ook al sterft de rechtvaardige jong,

toch is hij in rust.

Want niet die ouderdom is eerwaardig welke vele dagen heeft 

of een groot aantal jaren telt;

maar wijsheid geldt als grijze haren bij mensen, 

en een onbevlekt leven wordt als hoge ouderdom gerekend.

Hij heeft aan God behaagd, 

en Deze beminde hem; 

en daar hij onder zondaars leefde, 

heeft God hem weggenomen. 

Ja, hij is vroegtijdig opgenomen, 

opdat zijn geest niet zou worden aangetast door het kwaad, 

noch zijn ziel te lijden zou hebben van bedrog. 
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Want wat goed is, wordt vaak verduisterd door de verleiding van het kwaad, 

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

In korte tijd is hij volmaakt geworden 

en zo heeft hij vele jaren vervuld.

Want zijn ziel behaagde aan God 

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

De mensen hebben dit wel gezien, maar niet begrepen, 

noch ter harte genomen dat Gods genade en barmhartigheid bij Zijn

Heiligen verblijven, en dat Hij waakt over Zijn uitverkorenen. 

���

III   leZinG uit de wijsheid van saloMo

(= bloemlezing uit de Spreuken en de Wijsheid van Salomo)

De mond van de Rechtvaardige vloeit over van wijsheid;

de lippen van de rechtvaardigen zijn bedacht op wat welgevallig is; 

de mond van de nederigen overweegt wijsheid. 

De rechtvaardigheid van de oprechten verlost hen. 

Wanneer een rechtvaardige overlijdt is de hoop niet verloren. 

Een rechtvaardige zoon wordt ten leven geboren.

Voor altijd schijnt het licht voor de rechtvaardigen. 

De tong van de wijzen vloeit over van kennis. 

De Heer bemint de heiligen van hart. 

Al de onbevlekten zijn Hem welgevallig. 

Aan wie de wijsheid begeren laat zij zich gauw kennen.

Zij wordt gemakkelijk ontdekt voor wie haar liefhebben.

Wie vroeg voor haar opstaat, hoeft zich niet moe te maken.

Wie wakker blijft voor haar zal snel vrij van zorgen zijn.

Want zij gaat zelf rond, op zoek naar mensen die haar waardig zijn;

op de wegen vertoont zij zich innemend aan hen.

De wijsheid wordt niet overmeesterd door slechtheid. 

Ik werd een vereerder van haar schoonheid; 

ik heb haar lief gekregen;

Ik heb haar vanaf mijn jeugd gezocht;

en ik probeerde haar als mijn bruid mee te voeren.
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De Heer van alles heeft haar lief want zij is ingewijd in Gods kennis

en zij is de deelgenote aan Zijn werken. 

Haar werken zijn de deugden: 

want zij leert ingetogenheid en bedachtzaamheid; 

rechtvaardigheid en moed; niets is nuttiger in het leven van de mensen. 

En als iemand rijke ervaring verlangt: 

de wijsheid kent het verre verleden en zij vermoedt de toekomst; 

zij weet ingewikkelde wendingen te verklaren en raadsels op te lossen. 

Tekenen en wonderen kent zij tevoren 

en het verloop van periodes en tijden; 

Ik wist dat zij voor mij een goede raadgeefster zou zijn; 

door haar zou ik onsterfelijkheid verwerven 

en roem in de gesprekken met haar. 

Ik wendde mij tot de Heer en bad tot Hem en zei met heel mijn hart: 

God van de vaderen, Heer van de ontferming, 

Die alles gemaakt hebt door Uw woord 

en Die in Uw wijsheid de mens hebt toegerust 

om te heersen over de schepselen, 

die door U het bestaan hebben gekregen,

om de wereld te besturen in heiligheid en gerechtigheid. 

Geef mij de wijsheid die naast U troont. 

Sluit mij niet buiten de kring van Uw kinderen. 

Want ik ben Uw dienaar en de zoon van Uw dienstmaagd. 

Zend haar uit de heilige hemelen, 

ja, zend haar van de troon van Uw heerlijkheid 

om bij mij te zijn en met mij te werken, 

zodat ik weet wat U aangenaam is. 

Want zij weet en begrijpt alles;  

en zij zal mij verstandig leiden bij mijn werk; 

en mij behoeden in haar heerlijkheid. 

Want de overleggingen van de stervelingen zijn armzalig 

en onzeker zijn onze overwegingen. 

���
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litie de volgende stichieren,  toon 1:
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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
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Eer ... 

Nu en ...  theotokion:
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troParen van de h. Nektarius, toon 1

en  een andere, in toon 4

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

anders het slottheotokion:
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troPaar van de h. Nektarius,byzantijnse melodie - 1e modus:
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Metten

KathisMa na de eerste psalmlezing:       

Nu en ...   theotokion:

na de tweede psalmlezing, toon 3:        

Eer ... 
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Nu en ...   theotokion:

Polyeleos - “dienaren des heren - alleluja”

en uitgelezen verzen  -  “die de wereld bewoont - alleluja”
(nagekeken volgens de griekse eklogie)

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) 
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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)

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)
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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

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) 
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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.) 

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

Alleluja (3x) en kleine litanie

KathisMa-ZanG na de polyeleos

Eer ... Nu en ...   theotokion

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

Alles wat adem heeft ... 

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

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes, 

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

‘Amen, amen, Ik verzeker u: Wie niet door de deur de

schaapsstal binnenkomt, maar elders naar binnen klimt,

die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnen-

komt, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter

open en de schapen luisteren naar zijn stem; en hij roept zijn

eigen schapen bij de naam en leidt ze naar buiten. En wanneer

hij al zijn eigen schapen naar buiten gebracht heeft, gaat hij

voor hen uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem

kennen. Een vreemde echter zullen zij zeker niet volgen, maar

voor hem zullen zij vluchten omdat zij de stem van vreemden

niet kennen.’ Deze gelijkenis vertelde Jezus hen, maar zij

begrepen niet, waarover Hij tot hen sprak. Jezus zei dan nog

eens: ‘Amen, amen, Ik verzeker u: ‘Ik ben de deur van de

schapen. Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en

rovers; maar de schapen hebben naar hen niet geluisterd. Ik

ben de deur. Als iemand door Mij binnenkomt zal hij behou-

den zijn; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.’ 

���
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na PsalM 50  

Grote heiligenlitanie

de canons eigen van de Moeder Gods (nietvertaald; in plaats daar-

van smeekcanon); en twee van de h. Nektarius; Katavasia: tempelgang

1e ode

eerste canon van de h. neKtarius - toon 1  
irmos: Laat ons een overwinningslied ...
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tweede canon van de h. neKtarius - toon 4  
irmos: Mijn nmond wil ik openen...

Katavasia van teMPelGanG

3e ode -  eerste canon van de h. neKtarius

irmos t.1: Laat mijn hart gevestigd zijn ...
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tweede canon van de h. neKtarius

irmos t.4 : Wij zingen uw lof, o Moeder Gods...

Katavasia van teMPelGanG

Kleine litanie

KathisMa-ZanG

Eer ... Nu en ...   theotokion
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4e ode -  eerste canon van de h. neKtarius

irmos t.1: Toen Habakuk, de profeet, in de geest  ...

tweede canon van de h. neKtarius

irmos t.4 : Gij , Die in heerlijkheid zetelt...
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Katavasia van teMPelGanG

5e ode -  eerste canon van de h. neKtarius

irmos t.1: Schenk ons uw vrede ...

tweede canon van de h. neKtarius

irmos t.4 : Het heelal stond vol verwondering...
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Katavasia van teMPelGanG

6e ode -  eerste canon van de h. neKtarius

irmos t.1: Met de profeet Jona ...

tweede canon van de h. neKtarius

irmos t.4 : Wij die dit goddelijk en eerbiedwaardige feest...
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Katavasia van teMPelGanG

KondaaK

iKos
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synaxarion

7e ode -  eerste canon van de h. neKtarius

irmos t.1: De geweldige vlammengloed ...

tweede canon van de h. neKtarius

irmos t.4 : De van God vervulden....
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Katavasia van teMPelGanG

8e ode -  eerste canon van de h. neKtarius

irmos t.1: Hem, voor Wie de engelen  ...

tweede canon van de h. neKtarius

irmos t.4 : De vrome jongelingen...
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Zingen, zegenen ...

Katavasia van teMPelGanG

9e ode -  eerste canon van de h. neKtarius

irmos t.1: Gelovigen, laat ons verheffen ...
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tweede canon van de h. neKtarius

irmos t.4 : Alle aardgeborenen ...

Katavasia van teMPelGanG
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exaPostilaria

Nu en ... theotokion

lofPsalMen

we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren:
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Nu en ... theotokion, toon 5:
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Grote doxoloGie

troPaar toon 1
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in de GoddelijKe liturGie

Typika, zaligsprekingen met troparen uit de derde en zesde ode

ProKiMen toon 7 ps.2 

aPostelleZinG ef 5 : 8b-19           § 229-a

roeders, wandel als kinderen van het licht - want de vrucht van de

Geest bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid - en

onderzoek wat de Heer welbehaaglijk is. En neem niet deel aan de

onvruchtbare werken van de duisternis, maar breng ze veeleer aan het

licht. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om

zelfs maar te vertellen. Alles wat aan het licht wordt gebracht, wordt in

het licht openbaar; want alles wat openbaar wordt, is licht. Daarom zegt

Hij: 

Ontwaak, gij die slaapt, 

en sta op uit de doden, 

en Christus zal over u lichten.

Let er dan op dat gij nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wij-

zen, en buit de geschikte tijd uit, want de dagen zijn slecht. Wees daar-

om niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heer is. En word

niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met

de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke

liederen, en zing en jubel van harte voor de Heer. 

���

alleluja t.1  ps. 131

Dat Uw priesters gerechtigheid aandoen; dat Uw heiligen jubelen.

Want de Heer heeft Sion uitverkoren, Hij heeft haar gekozen tot

woning voor Zichzelf.
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evanGelie Mt - pericoop 10-b Mt 4 : 25-5:12

n die tijd volgden grote menigten Jezus uit Galilea en

Dekapolis, Jeruzalem en Judea, en van over de Jordaan.

Toen Hij de menigte zag, ging Hij de berg op, en toen Hij

was gaan zitten, kwamen Zijn leerlingen bij Hem. En Hij

opende Zijn mond en onderrichtte hen, zeggend: 

‘Zalig de armen van geest, 

want van hen is het Koninkrijk der hemelen.

Zalig de treurenden, 

want zij zullen worden vertroost.

Zalig de zachtmoedigen, 

want zij zullen de aarde beërven. 

Zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, 

want zij zullen worden verzadigd.

Zalig de barmhartigen, 

want hun zal barmhartigheid geschieden.

Zalig de reinen van hart, 

want zij zullen God aanschouwen.

Zalig de vredestichters, 

want zij zullen kinderen Gods worden genoemd.

Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, 

want van hen is het Koninkrijk der hemelen. 

Zalig bent u wanneer men u smaadt en vervolgt, 

en lasterlijk allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

Verheug en verblijd u, 

want uw loon is groot in de hemelen. 

���

coMMunie-vers ps.111 

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn; 

hij zal geen slechte tijding vrezen. Alleluja.
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Gedachtenis van de heilige apostelen uit de zeventig: Olympas,

Rodion, Sosipater, Tertius, Erastus en Kwartus; en de h. martelaar

Orestus. (niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 9 en 14)

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren;  3 voor de apostelen :

en 3 voor de h. martelaar Orestus, toon 1 :

- 157 -
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Eer ...   Nu en ... theotokion, toon 1:

of kruistheotokion, toon 1:
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Apostichen  uit de oktoïch.

evt troParen van de h. apostelen :

van de h. martelaar Orestus :

en/of evt. van de h. Arsenius van Kappadocië:
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Metten

de canons één canon uit de oktoïch, van de h. apostelen en van de

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

off.9 c.q.14)

na de derde ode: KathisMa voor de apostelen :

Eer ... van de h. martelaren:

Nu en ...   theotokion:

of kruistheotokion, toon 5:
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na de zesde ode: KondaaK van de h. apostelen;

synaxarion
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exaPostilarion van de h. apostelen :

Eer ...Nu en ...   theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch.

troParen zie p.159
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