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� Woord vooraf �

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 h. martelaren Menas e.a en de H. Theodorus de

Studiet]; plaatselijk vieren we de h. Martinus, bisschop van Tours . 

***

vesPers

ps. 103 en  (als de abdis wil:) Zalig de man ... , de eerste stase; 

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren voor de H. Martinus, t. 6:
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Eer ... voor de h. Martinus, in dezelfde toon 6:

Nu en ... dogmatikon, toon 6:

� Mineon noveMber �
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als de abdis wil: intocht ; Vreugdevol  Licht ...; Prokimen van de

dag;en de volgende lezinGen:

I lezinG uit de Wijsheid van saloMo (3,1-9)

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, 

en geen kwaad zal hen deren. 

Zij schenen in de ogen der dwazen te sterven, 

hun vertrek werd voor een ongeluk gehouden;

Hun heengaan van ons scheen het uiterste ongeluk te zijn: 

maar zij zijn in vrede. 

Want ofschoon zij getuchtigd werden ten aanschouwen van de mensen, 

toch bleef hun hoop gevestigd op de onsterflijkheid. 

En al zijn zij tot zekere hoogte gekastijd,

groot zal hun beloning zijn. 

Want God heeft hen beproefd 

en hen Zichzelf waardig bevonden. 

Hij heeft hen beproefd als goud in de smeltoven, 

en hen als een brandoffer aanvaard.

Lichtstralend zal de tijd van hun bezoeking worden, 

zoals vonken rondschieten in het brandende stoppelveld. 

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.

���

� vesPers 11 noveMber �
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II lezinG uit de Wijsheid van saloMo ( 5:15-6:3)

De rechtvaardigen leven in alle eeuwigheid; 

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

Daarom zullen zij een roemvol koningschap ontvangen 

en een schone kroon uit de hand van de Heer. 

Want Zijn rechterhand zal hen bedekken 

en met Zijn arm zal Hij hen beschermen. 

Zijn jaloerse liefde zal hem tot een volledige wapenrusting strekken, 

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

Hij bekleedt Zich met gerechtigheid als een harnas, 

een waarachtig oordeel is Zijn helm, 

en heiligheid is Zijn onoverwinnelijk schild.

Maar Zijn gerechte toorn zal Hij aanscherpen tot een zwaard, 

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

De wapenslagen van Zijn donder gaan van Hem uit, 

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

De hagelstenen 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.

���

� Mineon noveMber �
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III   lezinG uit de Wijsheid van saloMo (4, 7-15)  

Ook al sterft de rechtvaardige jong,

toch is hij in rust.

Want niet die ouderdom is eerwaardig welke vele dagen heeft 

of een groot aantal jaren telt;

maar wijsheid geldt als grijze haren bij mensen, 

en een onbevlekt leven wordt als hoge ouderdom gerekend.

Hij heeft aan God behaagd, 

en Deze beminde hem; 

en daar hij onder zondaars leefde, 

heeft God hem weggenomen. 

Ja, hij is vroegtijdig opgenomen, 

opdat zijn geest niet zou worden aangetast door het kwaad, 

noch zijn ziel te lijden zou hebben van bedrog. 

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

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

In korte tijd is hij volmaakt geworden 

en zo heeft hij vele jaren vervuld.

Want zijn ziel behaagde aan God 

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

De mensen hebben dit wel gezien, maar niet begrepen, 

noch ter harte genomen dat Gods genade en barmhartigheid bij Zijn

Heiligen verblijven, 

en dat Hij waakt over Zijn uitverkorenen. 

���

aPostichen voor de h. Martinus, toon 5

� vesPers 11 noveMber �

- 9 -



Eer ... Nu en ... theotokion, toon 5:

� Mineon noveMber �
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troPaar van de h. Martinus, toon 1

theotokion van de dag in toon 1; of , indien feestelijk:

Metten

KathisMa-zanG na de eerste psalmlezing    toon 4

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

� 11 noveMber �
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na de tweede psalmlezing    toon 4

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

indien de abdis wil: Polyeleos ; uitgelezen verzen ‘die de wereld

bewoont’, zie p. 135.

KathisMa-zanG na de polyeleos    toon 3

� Mineon noveMber �
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Eer ... herhalen; Nu en ... theotokion, toon 3: 

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

ProKiMen toon 4 ps.115

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 bin-

nenkomt, maar elders naar binnen klimt, die is een dief en een

rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen.

Hem doet de deurwachter open en de schapen luisteren naar zijn stem;

� Metten 11 noveMber �
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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 behouden zijn; en hij zal ingaan en

uitgaan en weide vinden.’ 

���

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

Nu en ...   van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ....

en het ideomelon, toon 6 ‘spec. mel.’

de canons ofwel: twee canons uit de oktoïch; en een voor de h.

Martinus;  ofwel: de Smeekcanon voor de Moeder Gods en de canon voor

de h. Martinus met de katavasia van tempelgang

1e ode - canon van de h. Martinus toon 6

Irmos Over de bodem der Rode Zee ...

� Mineon noveMber �
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3e ode - h. Martinus

Irmos  t.6 Niemand is heilig ...

als katavasia de irmos van de laatste canon, toon 6:

� Metten 11 noveMber �
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KondaaK voor de H. Menas

KathisMa-zanG voor de H. Martinus, toon 1

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

� Mineon noveMber �
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4e ode - h. Martinus

Irmos  t.6 Christus is mijn kracht ...

5e ode - h. Martinus

Irmos  t.6 Verlicht, Algoede ...

� Metten 11 noveMber �
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6e ode - h. Martinus

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

als katavasia de irmos van de laatste canon, toon 6:

� Mineon noveMber �
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KondaaK van de H. Martinus, toon 4

iKos

synaxarion

� Metten 11 noveMber �
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7e ode - h. Martinus

Irmos  t.6 Een engel maakte het vlammende vuur ...

8e ode - h. Martinus

Irmos  t.6 Temidden der vlammengloed ...

� Mineon noveMber �
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Loven, zegenen ... katavasia, toon 6:

9e ode - h. Martinus

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

katavasia, toon 6:

� Metten 11 noveMber �
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exaPostilaria van de heilige Martinus

Eer ... Nu en... theotokion

lofPsalMen we zingen 4 stichieren voor de heilige Martinus, t. 2:

� Mineon noveMber �
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Eer ... van de heilige Martinus, toon 2

Nu en... theotokion

� Metten 11 noveMber �
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Grote doxoloGie

troPaar voor de heilige Martinus, toon 1

en de wegzending.

in de GoddelijKe liturGie

Als de abdis wil, ter ere van de H. Martinus: 

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

ProKiMen toon 4 ps.48 

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

aPostellezinG i cor 12, 7-11  (pericoop 151)

roeders, aan ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot

wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest

een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van

kennis, door dezelfde Geest; en aan de één geloof, door dezelfde Geest,

en aan een ander genadegaven van genezingen, door dezelfde Geest; en

aan de één werkingen van krachten, en aan een ander profetie; en aan de

één het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan

weer een ander uitleg van talen. Al deze dingen echter werkt één en

dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. 

���

� Mineon noveMber �
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alleluja toon 2 ps.77

Geef acht, mijn volk op mijn wet; 

neig uw oor naar het woord van mijn mond.

Ik zal spreken in gelijkenissen, 

en wetenschap verkondigen over het begin der dingen. 

evanGelie joh 10 :9-16   (jh § 36)

De Heer zei: Ik ben de deur ...

coMMunievers ps.111 

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.  Alleluja.

� GoddelijKe liturGie 11 noveMber �
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tyPiKon

Als 12 november op een zondag valt, dan wordt alleen Johannes

gevierd, samen met het opstandingsofficie. De h. Nilus verschuift naar

de Completen.

� Mineon noveMber �
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Gedachtenis van onze heilige vader Johannes de Barmhartige 
en onze heilige vader Nilus.

***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren, 3 voor de H. Johannes, t.4:

en  3 voor de heilige Nilus:

- 27 -
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Eer ... voor de H. Johannes, toon 2

Nu en  ... theotokion , toon 2:

� Mineon noveMber �
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of kruistheotokion, toon 2

aPostichen voor de H. Johannes , toon 5

Kostbaar in de ogen des Heren

is de dood van zijn gewijde.

� vesPers 12 noveMber �
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Wat zal ik de Heer teruggeven

voor alles wat Hij mij geschonken heeft.

Eer ... toon 6

Nu en  ... theotokion , toon 6:

� Mineon noveMber �
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of kruistheotokion, toon 6

troParen voor de H. Johannes, toon 8:

Eer ... voor de heilige Nilus, toon 8:

Nu en ... theotokion [zoals dit  staat aangegeven in het grieks mineon] :

� vesPers 12 noveMber �
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Metten

de canons één canon uit de oktoïch; één  van h. Johannes en van

de h. Nilus (deze laatste is niet vertaald; overgenomen uit het engels)

1e ode - canon van de h. johannes- toon 8

Irmos  t.8 Zingt een hymne ...

canon van de nilus - toon 8

Irmos  t.8 Toen zij het water waren doorgegaan ...

� Mineon noveMber �
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3e ode - h. johannes

Irmos  t.8 Schepper van het hemelgewelf...

van de h. nilus

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

als katavasia de irmos van de laatste canon, toon 8:

� Metten 12 noveMber �
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KathisMa-zanG voor de H. Johannes, toon 8

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

of kruistheotokion toon 4:

� Mineon noveMber �

Nu en... theotokion, toon 4
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4e ode - h. johannes

Irmos  t.8 Heer ik heb vernomen ...

van de h. nilus

Irmos  t.8  Heer ik heb vernomen ...

5e ode - h. johannes

Irmos  t.8 Uit de nacht...

� Metten 12 noveMber �
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van de h. nilus

Irmos  t.8  Laat ons waken vroeg in de morgen ...

6e ode - h. johannes

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

� Mineon noveMber �
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van de h. nilus

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

als katavasia de irmos van de laatste canon, toon 8:

� Metten 12 noveMber �
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KondaaK van de H. Johannes, toon 8

iKos

synaxarion

� Mineon noveMber �
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7e ode - h. johannes

Irmos  t.8 De hebreeuwse jongelingen..

wij zingen: Heer, God, gezegend zijt Gij. 

van de h. nilus

Irmos  t.8  De drie jongelingen uit Judea ...

� Metten 12 noveMber �
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8e ode - h. johannes

Irmos  t.8 In zijn woede tegen de gerechten...

van de h. nilus

Irmos  t.8  In de vlakte van Deeira ...

� Mineon noveMber �
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Loven, zegenen ... katavasia, toon 8; niet vertaald

9e ode - h. johannes

Irmos  t.8 Wij belijden dat gij in waarheid...

van de h. nilus

Irmos  t.8  De hemel geraakte buiten zichzelve ...

� Metten 12 noveMber �
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katavasia, toon 8:

exaPostilarion van de h. Johannes

Eer ... h. Nilus 

� Mineon noveMber �
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Nu en ...   theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; 

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

Nu en ...   theotokion, t.6

of kruis-theotokion, t.6:

� Metten 12 noveMber �
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troParen voor de h. Johannes, toon 8

en voor de H. Nilus, ook in toon 8

en de wegzending.

� Mineon noveMber �
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Gedachtenis van onze heilige vader Johannes Chrysostomus, 
aartsbisschop van Konstantinopel

***

- 45 -
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tyPiKon

als 13 noveMber oP een 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; 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 ... za-avond-theotokion in toon 6: Mijn Schepper en Verlosser...

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

in dezelfde toon.

in het MesonytiKon

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

het is waardig ... en 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 en van de heilige. Katavasia: tempelgang-

versie van 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, van de heilige en theotokion.

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

chen); Eer... van de heilige. 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 heilige.

� Mineon noveMber �
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Kleine vesPers

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

stichieren, toon 1:

Eer ... 

� 13 noveMber �

2x
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aPostichen

Eer ... 

Nu en ... 

troPaar toon 8   (zie eind grote vespers, p.217)

� Mineon noveMber �
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Nu en ...  theotokion, t.4:



Grote vesPers

ps. 103 en de vredeslitanie

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

heer iK roeP ...  we zingen de volgende stichieren, elk 2x:

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

� 13 noveMber �
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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.

� Mineon noveMber �
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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.

���

� Grote vesPers 13 noveMber �
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II  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.

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; 
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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. 

���

III lezinG uit de Wijsheid van saloMo (4, 14 vv)  
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litie de volgende stichieren,  toon 1:
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Eer ... 

Nu en ...   theotokion:
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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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troPaar van de h. Johannes, toon 8 

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

Metten

KathisMa na de eerste psalmlezing:       
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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) 

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)
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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)

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)
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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) 

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) 
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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. _

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. _
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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 ps.48

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 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  
t.2 // 6 ‘ob’

Grote heiligenlitanie
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de canons eigen van de Moeder Gods (niet vertaald; in plaats daar-

van smeekcanon); en van de h. Johannes; Katavasia: tempelgang

1e ode - canon van de h. johannes chrysostoMus - toon 8 
irmos: Farao en zijn wagens ...

katavasia 

3e ode -  canon van de h. johannes chrysostoMus
irmos t.8.:In Uw wijsheid hebt Gij in den beginne ... 
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Katavasia

KathisMa van de H. Johannes Chrysostomus - toon 8

Eer ... Nu en ... theotokion
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4e ode -  canon van de h. johannes chrysostoMus
irmos t.8.: Gij zijt mijn sterkte o Heer ... 
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Katavasia

5e ode -  canon van de h. johannes chrysostoMus
irmos t.8.: Waarom hebt Gij mij verstoten... 

Katavasia
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6e ode -  canon van de h. johannes chrysostoMus
irmos t.8.: Wees mij genadig, o Heiland ... 

Katavasia

kleine litanie

KondaaK van de H. Johannes Chrysostomus

t.6 _ Van de hemel hebt gij de goddelijke genade ontvangen  * en met uw

lippen leert gij aan allen  *  de ene God in Drievuldigheid te aanbidden,

*  gelukzalige gewijde Johannes Chrysostomus.  *  Terecht prijzen wij u,

**  want gij zijt onze Leraar door uw uitleg van het Goddelijke. _
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iKos

synaxarion op de 13e van deze maand gedenken wij onze

heilige vader Johannes Chrysostomus, aartsbisschop van

Konstantinopel.
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7e ode - canon van de h. johannes chrysostoMus
irmos t.8.: Toen God nederdaalde ... 

Katavasia

8e ode -  canon van de h. johannes chrysostoMus
irmos t.8.: In zijn woede tegen de gerechten ... 
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Loven, zegenen en aanbidden wij ....     Katavasia

9e ode -  canon van de h. johannes chrysostoMus
irmos t.8.: De hemel geraakte buiten zichzelve ... 
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Katavasia

exaPostilaria

Eer ...
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Nu en ... theotokion

lofPsalMen

we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren:
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Eer ...

Nu en ... theotokion, toon 8:
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Grote doxoloGie

troPaar toon 8

in de GoddelijKe liturGie

Typika, zaligsprekingen met troparen uit de derde en zesde ode

ProKiMen t4 ps.46

Hoort dit alle volkeren.  Luistert allen die de wereld bewoont.
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aPostellezinG pericoop 318-a         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 - pericoop 36 )

De Heer zei: Ik ben de deur...  

coMMunievers

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.

hij zal geen slechte tijding vrezen.  Alleluja (3x). 
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A. Gedachtenis van de h. apostel uit de twaalf Phillipus;

N.B. er zijn twee diensten voorzien: A. volgens het grieks typikon;
B. (zie vanaf p 95  op basis van het slavisch typikon, die de apostelen
uitgebreider viert; tevens is in deze uitgebreidere dienst de gedachtenis
van de h. Gregorius Palamas opgenomen. 

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren voor de h. Phillipus, elk 2x:
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Eer ... voor de H. Phillipus, toon 6

Nu en  ... dogmatikon , toon 6 ‘ob’:

aPostichen voor de H. Apostel:
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Eer ... voor de H. Phillipus (=niet vertaald, bijv. uit  off.8:) toon 6

Nu en  ... theotokion , toon 6:
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troPaar voor de h. apostel Phillipus [vlgs. grieks mineon]:

Metten

de canons twee canons uit de oktoïch en één van h. Phillipus.

1e ode - canon h. PhilliPus- toon 6

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

3e ode - canon h. PhilliPus

Irmos t.6: Niemand is heilig ...
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katavasia; toon6 - spec.mel - Ldn

KathisMa-zanG voor de H. Phillipus, toon 8
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Eer ... 

Nu en ...  theotokion: 
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4e ode - canon h. PhilliPus

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

5e ode - canon h. PhilliPus

Irmos t.6 : Verlicht, o Algoede,  ...
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6e ode - canon h. PhilliPus

Irmos t.6: Wel omvat, doch niet verslonden ...

katavasia, toon 6 -spec. mel. - Ldn
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KondaaK

iKos

synaxarion
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7e ode - canon h. PhilliPus

Irmos t.6: De drie jongelingen n Babylon ...

8e ode - canon h. PhilliPus

Irmos t.6: De zalige jongelingen in Babylon  .../ Zich houdend aan de wet ...

Loven, zegenen ... ; katavasia: 
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9e ode - canon h. PhilliPus

Irmos t.6: Geen tong vermag ...

katavasia: 
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exaPostilarion van de h. Phillipus;

Eer ... 

Nu en ...   theotokion

� Metten 14 noveMber - a - �

- 91 -



lofPsalMen we zingen 4 stichieren, toon 1

hier ontbreekt een stichier  ‘dia stavrou’; in plaats hiervan bijv.:

Eer ... voor de h. apostel, toon 2:
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Nu en ... theotokion, toon 2 

Grote doxoloGie

troPaar

in de GoddelijKe liturGie

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

ProKiMen toon 8 ps. 18

De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, het uitspansel verkondigt

het werk Zijner handen. 

aPostellezinG pericoop 131    i cor 4 : 9-16

roeders, God heeft ons, apostelen, de laatste plaats aangewezen

als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een

schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor

mensen. Wij zijn dwaas om Christus' wil, maar gij zijt wijs in Christus,

wij zwak, maar gij sterk, gij geëerd, maar wij veracht. Tot op dit moment

lijden wij én honger én dorst, én zijn wij naakt, én worden wij met vuis-

ten geslagen, én hebben wij geen vaste woonplaats, én spannen wij ons

in door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden,
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dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij. Worden wij

belasterd, dan vertroosten wij. Tot op dit ogenblik zijn wij uitschot van

de wereld en het uitvaagsel van allen. Ik schrijf dit niet om u te bescha-

men, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. Want al had gij

duizenden leermeesters in Christus, daarmee hebt gij nog niet veel

vaders: immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt.

Ik roep u dus op: word mijn navolgers. 

���

alleluja toon 1   ps.88

De hemelen belijden uw wonderwerken, Heer, 

en uw waarheid in de kerk der heiligen. 

God wordt verheerlijkt in de raad der heiligen, 

Hij is groot en vreeswekkend boven allen die Hem omringen.   

evanGelie Jh - pericoop 5 Jh 1 : 43-51

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

n die tijd wilde Jezus weggaan naar Galilea, en Hij vond Filippus.

En Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Filippus nu was van Bethsaïda,

uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanaël en zei

tegen hem: ‘Wij hebben Hem gevonden over Wie Mozes in de Wet

geschreven heeft, en ook de Profeten: Jezus, de Zoon van Jozef, uit

Nazaret.’ En Nathanaël zei tegen hem: ‘Kan uit Nazaret iets goeds

komen?’ Filippus zei tegen hem: ‘Kom mee en je zult het zien.’ Jezus zag

Nathanaël naar zich toekomen en zei over hem: ‘Kijk, waarlijk een

Israëliet in wie geen bedrog is.’ Nathanaël zei tegen Hem: ‘Waar kent U

mij van?’ Jezus antwoordde en zei tegen hem: ‘Voordat Filippus je riep,

zag Ik je onder de vijgeboom.’ Nathanaël antwoordde en zei tegen Hem:

‘Rabbi, U bent de Zoon van God, U bent de koning van Israël.’ Jezus ant-

woordde en zei tegen hem: ‘Geloof je omdat Ik tegen je gezegd heb, dat

Ik je gezien heb onder de vijgeboom? Je zult nog grotere dingen zien.’

En Hij zei tegen hem: ‘Amen, amen, Ik verzeker je, van nu af aan zul je

de hemel geopend zien en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen

op de Mensenzoon.’ 
���

coMMunievers ps.18

Over heel de aarde klinkt zijn boodschap; 

tot aan de grenzen der wereld zijn woorden.  Alleluja.

� Mineon noveMber �

- 94 -



B. Gedachtenis van de h. apostel uit de twaalf Phillipus - feestelijk;
en van de h. Gregorius Palamas, bisschop van Thessalonika.

***

vesPers

Ps 103 en de vredeslitanie.

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

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren, 3 voor de h. Phillipus: 
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en 3 voor de H. Gregorius: 

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

Nu en ... dogmatikon toon 6 
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intocht ; Vreugdevol  Licht ...; ProKiMen van de dag;

en de volgende lezinGen:

I lezinG uit de eerste brief van Petrus (1 : 1 -2: 6 )

etrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de

verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, uit-

verkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door

de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het

bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd

worden. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,

Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren

deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus

Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onver-

welkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. Gij wordt

immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot het heil, dat

gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt

gij u, ook al wordt gij nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd

door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – kost-

baarder dan goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag

blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus

Christus. Hoewel gij Hem niet kent, hebt gij Hem toch lief. Hoewel gij

Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt gij u met een onuitsprekelijke

en heerlijke vreugde, en verkrijgt gij het einddoel van uw geloof, name-

lijk het heil van uw zielen. Naar dit heil hebben de profeten, die gepro-

feteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en

gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van

Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lij-

den dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan

hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden in de dingen
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die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd heb-

ben in de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waar-

in de engelen verlangen zich te verdiepen. Omgord daarom de lendenen

van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u

gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorza-

me kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd

van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, hei-

lig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat

geschreven: 

Wees heilig, want Ik ben heilig.

En als gij Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar

ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren, gedurende de

tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat gij niet met vergan-

kelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levens-

wandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar

bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. Hij is wel

van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de

laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door Hem gelooft gij in God,

Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven

heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu gij dan uw zie-

len gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest,

tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,

gij, die opnieuw geboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onverganke-

lijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Want

alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem

in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het

Woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat u als

evangelie verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huiche-

larij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren

kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat gij daardoor moogt

opgroeien, tot redding, indien gij tenminste geproefd hebt dat de Heer

goedertieren is, en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel

door de mensen afgekeurd is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan

wordt gij ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis,

als een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God

welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: 

Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; 

en: 

Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

���
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II lezinG uit de eerste brief van Petrus (2 : 21-3:9)

eliefden, Christus heeft voor ons geleden; Hij laat u zo een voor-

beeld na, opdat gij Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen

zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is;

Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet

dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf

onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor

de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn strie-

men zijt gij genezen. Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt

nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. Evenzo, vrouwen,

wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het

Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen

zonder woorden gewonnen zullen worden, doordat zij uw reine levens-

wandel in de vreze des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan

in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sie-

raden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de

verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een

zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo tooiden

zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen

mannen onderdanig waren; zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem

heer noemde. Gij zijt kinderen van haar geworden, als gij goeddoet en u

geen vrees laat aanjagen. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar

samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; gij zijt immers ook

mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebe-

den niet verhinderd worden. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol

medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.

Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daaren-

tegen, omdat gij weet dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegen zult

beërven.

���
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III   lezinG uit de eerste brief van Petrus ( 4 : 1-11)

eliefden, omdat Christus dus in het vlees geleden heeft, moet ook

gij u wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden

heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog

overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar

naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van

ons leven genoeg tijd verspild met wat de heidenen graag doen: losban-

digheid, wellust, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei

verwerpelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat gij niet meeloopt

in dezelfde liederlijke uitspattingen, en zij belasteren u. Maar zij zullen

rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden

en de doden te oordelen. Want daartoe is ook aan de doden het evange-

lie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het

vlees, maar zouden leven naar God in de geest. Het einde van alle din-

gen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Heb voor

alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zon-

den bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de

anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als

goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand

spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand

dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in

alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid

en de kracht toe, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

���
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aPostichen voor de h. apostel Phillipus

Over heel de aarde klinkt zijn boodschap;

tot aan de grenzen der wereld zijn woorden.

Eer ... voor de H. Phillipus, toon 6:
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Nu en ...  theotokion:

troParen voor de heilige apostel Phillipus, toon 3

voor de heilige Gregorius Palamas, toon 8

en het slottheotokion:
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Metten

KathisMa na de eerste psalmlezing voor de h. Phillipus, toon 8; 

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

Nu  en ...  theotokion , toon 8
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na de tweede psalmlezing, voor de h. Phillipus, toon 8 :   

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

Nu  en ...  theotokion, toon 8:
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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)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

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

KathisMa na de polyeleos, toon 8
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Eer ...  Nu en ...  theotokion

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

ProKiMen (ps. 18)

t. 4

Alles wat adem heeft ... 

evanGelie Jh § 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-
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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-

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 H. apostel Phillipus;

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. apostel Phillipus en

voor de h.Gregorius; katavasia: Mijn mond... tempelgang.

(het engels mineon heeft canon voor Gr. Palamas door Philoteos, in t.1;

hier is overgenomen van Georgius, uit de tweede zondag van de Grote

Vasten, toon 4.) 
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1e ode - canon h. PhilliPus- toon 6

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

canon h. GreGorius- toon 4

Irmos t.4: Mijn mond wil ik openen  ...

katavasia:
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3e ode - canon h. PhilliPus

Irmos t.6: Niemand is heilig ...

canon h. GreGorius

Irmos t.4: Moeder Gods, levende onuitputtelijke bron ...

katavasia
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KondaaK voor de H. Gregorius, toon 8

iKos

� Metten 14 noveMber - b - �

- 111 -



KathisMa-zanG voor de H. Phillipus, toon 8

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

Nu en ...  theotokion: 
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4e ode - canon h. PhilliPus

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

canon h. GreGorius

Irmos t.4: Toen de profeet Habakuk het ondoorgrondelijk ...

katavasia
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5e ode - canon h. PhilliPus

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

canon h. GreGorius

Irmos t.4: Het heelal stond vol verwondering ...
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katavasia

6e ode - canon h. PhilliPus

Irmos t.6: Wel omvat, doch niet verslonden ...

canon h. GreGorius

Irmos t.4: Wij die dit goddelijk en eerbiedwaardige feest ...
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katavasia

KondaaK van de h. apostel Phillipus

iKos
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synaxarion

Op deze dag vieren wij ook de H. Gregorius Palamas, aartsbisschop

van Thessalonika, gestorven op 14 november 1359.
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7e ode - canon h. PhilliPus

Irmos t.6: De drie jongelingen n Babylon ...

canon h. GreGorius

Irmos t.4: De van God vervulden  ...

katavasia
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8e ode - canon h. PhilliPus

Irmos t.6: De zalige jongelingen in Babylon  .../ Zich houdend aan de wet ...

canon h. GreGorius

Irmos t.4: De vrome jongelingen in de vuuroven ...
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(=overgeslagen door uitgave den H,)

The harmful faction of Akyndynos was utterly defeated and vanished as

the smoke, confounded by thy voice of thunder and by the wisdom of

thy teaching, o glorious Gregory, Bishop of Thessalonica.



Loven, zegenen ... ; katavasia: 

9e ode - canon h. PhilliPus

Irmos t.6: Geen tong vermag ...
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canon h. GreGorius

Irmos t.4: Alle aardgeborenen ...

katavasia: 

exaPostilaria voor de h. Phillipus
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Eer ... voor de h. Gregorius

Nu en ...  theotokion: 

lofPsalMen we laten 6 verzen over 

en zingen de volgende 3 stichieren, voor de H. Phillipus, toon 1:

hier ontbreekt een stichier  ‘dia stavrou’; in plaats hiervan bijv.:
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en nog 3 voor de h. Gregorius in dezelfde toon 1

Eer ... voor de H. Phillipus, toon 2:
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Nu en ... theotokion

Grote doxoloGie gevolgd door het troPaar toon 3

in de GoddelijKe liturGie

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

ProKiMen toon 8 ps. 18

De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, 

het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen. 

aPostellezinG § 131    I Kor 4 : 9-16

roeders, God heeft ons, apostelen, de laatste plaats aangewezen als

mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een

schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor

mensen. Wij zijn dwaas om Christus' wil, maar gij zijt wijs in Christus,

wij zwak, maar gij sterk, gij geëerd, maar wij veracht. Tot op dit moment

lijden wij én honger én dorst, én zijn wij naakt, én worden wij met vuis-

ten geslagen, én hebben wij geen vaste woonplaats, én spannen wij ons

in door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden, dan
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zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij. Worden wij

belasterd, dan vertroosten wij. Tot op dit ogenblik zijn wij uitschot van

de wereld en het uitvaagsel van allen. Ik schrijf dit niet om u te bescha-

men, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. Want al had gij

duizenden leermeesters in Christus, daarmee hebt gij nog niet veel

vaders: immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt.

Ik roep u dus op: word mijn navolgers. 

���

alleluja toon 1   ps.88

De hemelen belijden uw wonderwerken, Heer, 

en uw waarheid in de kerk der heiligen. 

God wordt verheerlijkt in de raad der heiligen, 

Hij is groot en vreeswekkend boven allen die Hem omringen.   

evanGelie Jh - pericoop 5 Jh 1 : 43-51

In die tijd wilde Jezus weggaan naar Galilea  ... zie 1e zo Grote Vasten

coMMunievers ps.18

Over heel de aarde klinkt zijn boodschap; 

tot aan de grenzen der wereld zijn woorden.  Alleluja.

vandaag vieren wij ‘apokreas’ - carnaval voor de vasten voor kerst.

tenzij 14 november op woensdag of vrijdag valt, dan vieren we ‘carna-

val’ op de 13e en is er op de 14e november dispensatie van olie en vis.
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[Gedachtenis van de heilige martelaren en belijders Gouria, Samonas en Abibos.]
plaatselijk vieren wij de gedachtenis van: 

onze heilige vader Païsius Velitskofski en de heilige Herman van Alaska.

***

vespers
Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren, 3 voor de H. Païsius, t.8:
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en  3 voor de heilige Herman, toon 8:

� miNeoN November �
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Eer ... voor de H. Herman, toon 6

Nu en  ... dogmatikon toon 6

� vespers 15 November �
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AposticHeN voor de H. Païsius , toon 6
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Eer ... voor de h.. Herman,  toon 1

Nu en  ... theotokion , toon 1
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tropAreN voor de H. Païsius, toon 4:

Eer ... voor de heilige Herman, toon 4:

Nu en ... theotokion :
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metteN

kAtHismA na de eerste psalmlezing voor de h. Paîsius

Eer...  voor de h. Herman

Nu en .... theotokion

na de tweede psalmlezing voor de h. Paîsius:
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Eer...  voor de h. Herman

Nu en .... theotokion

De cANoNs één canon uit de oktoïch; één  van h. Païsius en van de

h. Herman 

1e oDe - cANoN vAN De H. pAïsius- tooN 8
Irmos  t.8 Toen zij het water waren doorgegaan ...
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cANoN vAN De H. HermAN - tooN 8
Irmos  t.8 Toen zij het water waren doorgegaan ...

Als een nederige novice nam gij de gezegende weg van Christus  

en ontsnapte zo aan het kwaad dezer wereld: zalig de armen van

geest, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen.

Gij vulde de armoede van uw geest met de zielverblijdende rijk-

dommen van de waarheden van het Evangelie: zalig de armen van

geest, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen.

O heilige Vader Herman, Christus' gave aan u, die zocht naar de

kostbare parel, is Zijn Koninkrijk: zalig de armen van geest want

van hen is het Koninkrijk der Hemelen. 

Laat ons samen met de heilige Vader Herman een lied van dank-

zegging zingen voor Christus onze Verlosser voor de genadige

gave van Zijn Koninkrijk: zalig de armen van geest want van hen

is het Koninkrijk der Hemelen.

theotokion  O alheilige Maagd, help ons de rechte weg te bewan-

delen, wij verheffen en prijzen U, o Maria, uit wie Christus onze

Verlosser is geboren.
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3e oDe - cANoN vAN De H. pAïsius

Irmos  t.8  Schepper van het hemelgewelf ...

cANoN vAN De H. HermAN

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

De tranen der boete doven het vuur van de zonde: zalig de treu-

renden, want zij zullen worden getroost.

Treurend over de mens, in de greep van de zonde der ongehoor-

zaamheid, zocht gij vertroosting bij Christus: zalig de treurenden,

want zij zullen worden getroost.

Spoed u tot de Heer, zoek de vertroosting van Zijn genadenrijke

liefde voor de gevallen mens, die zich bekeert: zalig de treurenden,

want zij zullen worden getroost. 

Gij bemiddelde voor de inheemsen bij hun verdrukkers, Christus

alleen wist de tranen der boete af: zalig de treurenden, want zij zul-

len worden getroost. 
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theotokion Het Woord van God werd door de wil van de  Hemelse

Vader mens uit u, o Moeder Gods, opdat de gevallen mens verlost

zou worden van zijn zonde; samen met de hemelse Krachten eren

en prijzen wij u.

de irmos van de laatste canon, toon 8:

koNDAAk van de H. Herman, toon 8

ikos
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kAtHismA-zANg voor de H. Païsius, toon 5

Eer ... voor de H. Herman, toon 5

Nu en ... theotokion

4e oDe - cANoN vAN De H. pAïsius

Irmos  t.8  Heer, ik heb vernomen ...
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cANoN vAN De H. HermAN

Irmos  t.8  Heer ik heb vernomen ...

Zachtmoedig en mild  werkte gij in het zweet van uw aanschijn in

de nieuwe wereld en bracht wondere vrucht voort: zalig de zacht-

moedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Gij bemiddelde met volmaakte zachtmoedigheid bij de wereldse

machten voor de onderdrukten van uw nieuwe kudde: zalig de

zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.

Heden pleit uw nieuwe volk voor hun rechtmatig erfdeel: wees

onze bepleiter, heilige Vader Herman, voor de Troon van de

Almachtige: zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde

beërven.

theotokion In nederigheid, heilige Moeder Gods, nam gij de roep

van de hemelse Vader  aan, verkondigd door de Aartsengel

Gabriël. Tezamen met hem zingen wij: verheug u hoogbegenadig-

de, de Heer is met u.

5e oDe - cANoN vAN De H. pAïsius

Irmos  t.8  Verlicht ons, Heer, door Uw geboden ...
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cANoN vAN De H. HermAN

Irmos  t.8  Heer ik heb vernomen ...

O Heilige Vader, heel uw leven hongerde en dorstte gij naar

gerechtigheid en vandaag verheerlijken wij u en noemen u gerech-

tig: zalig die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zul-

len worden verzadigd. 

"Verlang boven alles naar God en zijn gerechtigheid", hebt gij

geleerd aan allen die de waarheid zoeken: zalig die hongeren en

dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen worden verzadigd.

Alleen het levende water, Jezus Christus, kan de dorst verzadigen

van de ziel, die op zoek is naar de reddende waarheid: zalig die

hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen worden

verzadigd.

theotokion Moeder Gods, uit u is Jezus Christus geboren, het

levende water, dat dient tot onze verlossing. Wij prijzen uw baren.

Wij prijzen en verheerlijken uw Zoon, onze Heer en Verlosser. 
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6e oDe - cANoN vAN De H. pAïsius

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

cANoN vAN De H. HermAN

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

Gij weende tranen van medelijden, smekend om genade voor de

kinderen van uw kudde: zalig de barmhartigen, want hun zal barm-

hartigheid geschieden. 

Omdat gij barmhartig waart voor de minsten, roepen wij tot u, o

Vader Herman, bid dat God ons barmhartig zal zijn: zalig de barm-

hartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.

- 141 -

� metteN 15 November �



Gij kende Gods genade en toonde barmhartigheid aan allen: zalig

de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden.

theotokion Gods barmhartigheid werd aan alle mensen geopen-

baard door de komst van Zijn Zoon, geboren uit de Maagd Maria;

heel de wereld prijst en verheerlijkt u, de Moeder van onze God.

de irmos van de laatste canon, toon 8:

koNDAAk van de H. Païsius  Toon 8

ikos geen tekst gevonden
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syNAxArioN

7e oDe - cANoN vAN De H. pAïsius

Irmos  t.8  De drie jongelingen uit Judea...
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cANoN vAN De H. HermAN

Irmos  t.8  De drie jongelingen uit Judea ...

Waarlijk, gij waart een waardig vat van de Heilige Geest; met een

zuiver hart geleidde gij mensen naar het schouwen van God.

Onophoudelijk verheerlijken wij Hem: zalig de reinen van hart,

want zij zulllen God aanschouwen.

Gij opende uw geest voor God, gij verwierf de zuiverheid van hart

en ziel, terwijl gij alle mensen opriep om God te prijzen: zalig de

reinen van hart, want zij zulllen God aanschouwen. 

In dit nieuwe land werd gij de uitverkoren Profeet van God, en

voorspelde nauwkeurig de dag van uw ontslapen in de Heer en uw

eigen toekomstige verering: zalig de reinen van hart, want zij zul-

len God aanschouwen.

theotokion Een zuiver hart was uw offer aan God. Gij droeg in uw

schoot de mensgeworden Zoon van God, Jezus Christus. Daarom

verheffen u alle mensen als in waarheid de Moeder Gods.

8e oDe - cANoN vAN De H. pAïsius

Irmos  t.8  De scharen der engelen  ...
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cANoN vAN De H. HermAN

Irmos  t.8  De uit God sprekende jongelingen  ...

Aan dit nieuwe land bracht gij het Evangelie van de vrede, geslo-

ten tussen God en de mensen door Jezus Christus: Zalig de vrede-

stichters, want zij zullen kinderen Gods worden genoemd.

Gij onderwees het Evangelie van de vrede en trad op als bemidde-

laar tussen onderdrukten en hun onderdrukkers: zalig de vrede-

stichters, want zij zullen kinderen Gods worden genoemd.

O Heilige Herman, eerste Heilige van de Orthodoxie in Amerika,

houd niet op te bidden voor heel uw kudde. Bid voor de vrede voor

de wereld en de eenheid van allen, in Jezus Christus de Heer: zalig

de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods worden genoemd.

theotokion Wij eren u, Moeder Gods, als de Moeder des Vredes,

want door de vrucht van uw schoot, Jezus Christus, worden wij

verzoend met God de Vader en wordt onze gevallen natuur weer

opgericht.

Loven, zegenen ... irmos van de laatstgelezen canon, toon 8:
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9e oDe - cANoN vAN De H. pAïsius

Irmos  t.8  Gered door u, o reine maagd ...
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cANoN vAN De H. HermAN

Irmos  t.8  Heel de schepping werd ontsteld ...

De priester-monnik Juvenalis, de leider van uw apostolisch gezel-

schap, ontving de kroon van het martelaarschap en zegende God

toen hij de geest gaf: zalig die vervolgd worden om de gerechtig-

heid, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen.

Toen gij hoorde van het martelaarschap van één van uw nieuwe

kudde, bad gij: "Heilige nieuwe martelaar Petrus de Aleoet, bid

voor ons":  zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want

van hen is het Koninkrijk der Hemelen.

Uw geestelijk erfdeel, Heilige Vader Herman, bidt éénstemmig

voor Christus' Kerk, gevestigd in deze nieuwe wereld door het

bloed van haar heilige martelaren en de arbeid en opofferingsge-

zindheid van haar heiligen: zalig die vervolgd worden om de

gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der Hemelen.

Orthodoxe gelovigen overal ter weld verenigt u met ons. Laat ons

de apostolische arbeid van de heilige Herman eren en verheerlij-

ken, tezamen met alle Martelaren en Heiligen, die het zaad van de

Evangelische waarheid in Amerika hebben gezaaid. Verheugt en

verblijdt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben

de mensen de profeten die vóór u leefden vervolgd.

theotokion Moeder Gods, gij waart uit de stam van David. Nu zijt

gij deelgenote van het hemelse Koninkrijk. Bid voor hen die u ver-

eren. Bid onophoudelijk dat God ons vrede en de redding van onze

zielen zal verlenen.

irmos van de laatste canon, toon 8:

- 147 -

� metteN 15 November �



exApostilArioN van de h. Païsius

Eer ... h. Herman 

Nu en ...   theotokion

lofpsAlmeN we zingen 6 stichieren; 3 voor de H. Païsius, 

TOON 4 

- 148 -

� miNeoN November �



en 3 stichieren voor de H. Herman, toon 3:
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Eer ... voor de H. Païsius, toon 8
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Nu en ...   theotokion, t.8

grote Doxologie

tropAAr voor de h. Païsius, toon 4
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iN De goDDelijke liturgie

prokimeN toon 7 ps.115 

ApostelleziNg pericoop 213 gal 5 : 22-6:2

roeders, de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede,

geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelf-

beheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Wie van Christus

zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als

wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.

Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en

benijden. Broeders, ook als iemand betrapt wordt op een overtreding,

moet gij die geestelijk zijt, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest

van zachtmoedigheid. Let intussen op uzelf, opdat ook gij niet in ver-

zoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus. 

���

AllelujA toon 6 ps. 131

Zalig de man die deHeer vreest; die zijn geboden vurig liefheeft.

Zijn zaad zal machtig zijn op aarde.

evANgelie lk - pericoop  24-a    lk 6 : 17-23

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

commuNievers ps.111 

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

� miNeoN November �
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Gedachtenis van de h. apostel en evangelist Mattheüs; op basis van
het slavisch typikon, die de apostelen uitgebreider viert dan het

grieks. 
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TypikoN
als 16 November op eeN zoNdag valT

dan zingen we de dienst als volgt:

iN de zaTerdag-vespers

Ps. 103; 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 [sl. lezingen]

Apostichen van de opstanding ;

Eer... van de evangelist - t.6

Nu en ... za-avond-theotokion in toon 6: Mijn Schepper en Verlosser...

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

dag in dezelfde toon.

iN heT mesoNyTikoN

na ps. 50 de Drieëenheidscanon; [sl. Litie-stichieren ]; Triadika:

Waarlijk het is waardig ... en na het Trisagion tropaar van de evange-

list.

iN de meTTeN

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

evangelist; slottheotokion van de zondag in dezelfde toon.

Dan de psalmlezingen met kathismazangen van de opstanding en de

evangelist. [ sl.: Polyeleos]

Evlogitaria, Hypakoi, Anabathmi van de toon en Prokimen en

Opstandingsevangelie. 

Canons: van de opstanding en van de evangelist. Katavasia: tempel-

gang-versie van Mijn mond ... 

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

evangelist. 

Na de zesde: kondaak en ikos van de evangelist. 

Exapostilarion: opstanding, van de v en theotokion.

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

apostichen); Eer... van de evangelist. 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 heilige.
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Gedachtenis van de apostel en evangelist Mattheüs; op basis van het
slavisch typikon, die de apostelen uitgebreider viert dan het grieks. 

***

vespers
Ps 103 en de vredeslitanie.

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

heer ik roep ... we zingen 6 stichieren, toon 4:

� 16 November �
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Eer ... voor de h. apostel en evangelist Mattheüs, toon 4:

Nu en ... dogmatikon toon 4 

� miNeoN November �
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iNTochT ; Vreugdevol  Licht ...; prokimeN van de dag;

en de volgende leziNgeN:

I leziNg uiT de eersTe brief vaN peTrus (1 : 1 -2: 6 )

etrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de

verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, uit-

verkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door

de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het

bloed van Jezus Christus: moge genade en vrede voor u vermeerderd

worden. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,

Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren

deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus

Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onver-

welkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u. Gij wordt

immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot het heil, dat

gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt

gij u, ook al wordt gij nu voor een korte tijd – als het nodig is – bedroefd

door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof – kost-

baarder dan goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt – mag

blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus

Christus. Hoewel gij Hem niet kent, hebt gij Hem toch lief. Hoewel gij

Hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt gij u met een onuitsprekelijke

en heerlijke vreugde, en verkrijgt gij het einddoel van uw geloof, name-

lijk het heil van uw zielen. Naar dit heil hebben de profeten, die gepro-

feteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en

gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van

Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lij-

den dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan

hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar u dienden in de dingen

die u nu verkondigd zijn door hen die u het evangelie verkondigd heb-

ben in de Heilige Geest, Die vanuit de hemel gezonden is; dingen, waar-

in de engelen verlangen zich te verdiepen. Omgord daarom de lendenen

van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u

gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoor-

zame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de

tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals Hij Die u geroepen heeft,

heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat

geschreven: 

Wees heilig, want Ik ben heilig.

� vespers 16 November �
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En als gij Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar

ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren, gedurende de

tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat gij niet met vergan-

kelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levens-

wandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar

bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. Hij is wel

van tevoren gekend, vóór de grondlegging van de wereld, maar in de

laatste tijden geopenbaard omwille van u. Door Hem gelooft gij in God,

Die Hem opgewekt heeft uit de doden en Hem heerlijkheid gegeven

heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu gij dan uw zie-

len gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest,

tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart,

gij, die opnieuw geboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onverganke-

lijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God. Want

alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem

in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het

Woord van de Heer blijft tot in eeuwigheid. En dit is het Woord dat u als

evangelie verkondigd is. Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huiche-

larij, afgunst en alle kwaadsprekerij. En verlang vurig, als pasgeboren

kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat gij daardoor moogt

opgroeien, tot redding, indien gij tenminste geproefd hebt dat de Heer

goedertieren is, en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel

door de mensen afgekeurd is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan

wordt gij ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis,

als een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God

welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: 

Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; 

en: 

Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden.

���
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II leziNg uiT de eersTe brief vaN peTrus (2 : 21-3:9)

eliefden, Christus heeft voor ons geleden; Hij laat u zo een voor-

beeld na, opdat gij Zijn voetsporen zou navolgen; Hij, Die geen

zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is;

Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet

dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt; Die Zelf

onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor

de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn strie-

men zijt gij genezen. Want gij waart als dwalende schapen; maar gij zijt

nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen. Evenzo, vrouwen,

wees uw eigen mannen onderdanig; opdat ook, als sommigen aan het

Woord ongehoorzaam zijn, zij door de levenswandel van de vrouwen

zonder woorden gewonnen zullen worden, doordat zij uw reine levens-

wandel in de vreze des Heren waarnemen. Uw sieraad moet niet bestaan

in iets uiterlijks: het vlechten van het haar, het dragen van gouden sie-

raden of het aantrekken van mooie kleren; maar uw sieraad moet zijn de

verborgen mens van het hart, met het onvergankelijke sieraad van een

zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Want zo tooiden

zich voorheen ook de heilige vrouwen, die op God hoopten, en hun eigen

mannen onderdanig waren; zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem

heer noemde. Gij zijt kinderen van haar geworden, als gij goeddoet en u

geen vrees laat aanjagen. Evenzo, mannen, woon met begrip met haar

samen; geef de vrouw, als de zwakkere, haar eer; gij zijt immers ook

mede-erfgenamen van de genade van het eeuwige leven; opdat uw gebe-

den niet verhinderd worden. Ten slotte, wees allen eensgezind, vol

medeleven, heb de broeders lief, wees barmhartig en vriendelijk.

Vergeld geen kwaad met kwaad of laster met laster, maar zegen daaren-

tegen, omdat gij weet dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegen zult

beërven.

���
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III   leziNg uiT de eersTe brief vaN peTrus ( 4 : 1-11)

eliefden, omdat Christus dus in het vlees geleden heeft, moet ook

gij u wapenen met dezelfde gedachte: wie in het vlees geleden

heeft, is opgehouden met de zonde, om nu, in de tijd die ons nog

overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerten van mensen, maar

naar de wil van God te leven. Want wij hebben de voorgaande tijd van

ons leven genoeg tijd verspild met wat de heidenen graag doen: losban-

digheid, wellust, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei

verwerpelijke afgoderij. Daarbij bevreemdt het hun dat gij niet meeloopt

in dezelfde liederlijke uitspattingen, en zij belasteren u. Maar zij zullen

rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden

en de doden te oordelen. Want daartoe is ook aan de doden het evange-

lie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld werden naar de mens in het

vlees, maar zouden leven naar God in de geest. Het einde van alle din-

gen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Heb voor

alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zon-

den bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat ieder de

anderen dienen met de genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als

goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand

spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt; als iemand

dient, dan als iemand die dient uit kracht die God schenkt; zodat God in

alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid

en de kracht toe, tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

���
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als de abdis wil: liTie door vader Adriaan

� vespers 16 November �
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Eer ... Nu en ... theotokion
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aposTicheN voor de h. apostel en evangelist Mattheüs, toon 5

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

Tropaar voor de heilige apostel en evangelist Mattheüs, toon 3

en het slottheotokion:

meTTeN

kaThisma na de eerste psalmlezing, toon 2       door vader Adriaan
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Eer... herhalen; Nu  en ...  theotokion, toon 2:

na de tweede psalmlezing, toon 2 :   

Eer... herhalen; Nu  en ...  theotokion, toon 2:

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)

Want de sterken der aarde behoren aan God; 

zeer hoog zijn zij verheven.  (46,10)

� meTTeN 16 November �

- 165 -



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)

Groot is de Heer, 

en groot is Zijn kracht.    (146,5)

� miNeoN November �

- 166 -



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 2

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

aNabaThmi de eerste antifoon van toon 4: Van mijn jeugd ...
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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-

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
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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 H. apostel en evangelist Mattheüs;

Nu en ...   van de Moeder Gods

Ontferm U over mij .... en het ideomelon, t.6’ob.’          van vader Adriaan

caNoNs

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

evangelist Mattheüs (met acht); katavasia: Mijn mond... tempelgang

1e ode - caNoN h. maTTheüs - TooN 4   van Theofanes

Irmos t.4: Mijn mond ...
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katavasia: 

3e ode - caNoN h. maTTheüs

Irmos t.4: Moeder Gods, levende onuitputtelijke bron ...
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katavasia: 

en kleine litanie

kaThisma-zaNg , toon 1

Eer ...  toon 8

Nu en ... theotokion, toon 8:
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4e ode - caNoN h. maTTheüs

Irmos t.4: Toen de profeet Habakuk het ondoorgrondelijk ...

katavasia: 
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5e ode - caNoN h. maTTheüs

Irmos t.4: Het heelal stond vol verwondering ...

katavasia: 

6e ode - caNoN h. maTTheüs

Irmos t.4: Ik ben weggezonken in het diepste der zee ...
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katavasia: 

koNdaak , toon 4

ikos

� miNeoN November �

- 174 -



syNaxarioN

7e ode - caNoN h. maTTheüs

Irmos t.4: De van God vervulden  ...

katavasia: 
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8e ode - caNoN h. maTTheüs

Irmos t.4: De vrome jongelingen in de vuuroven ...

Loven, zegenen ... ; katavasia: 
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9e ode - caNoN h. maTTheüs

Irmos t.4: Alle aardgeborenen ...

katavasia:

� meTTeN 16 November �

- 177 -

exaposTilarioN t. ‘3a’



Eer ... Nu en ...  theotokion: 

lofpsalmeN we laten vier verzen over 

en zingen de volgende stichieren, voor de H. Mattheüs, toon 4:
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Eer ... 

Nu en ...

groTe doxologie gevolgd door het Tropaar toon 3
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iN de goddelijke liTurgie

Typika, Zaligsprekingen: uit de kanon van de H. apostel Mattheüs: de

3e en 6e.

prokimeN toon 8 ps.18

aposTelleziNg

ofwel § 131   i kor 4 : 9-16 Broeders, God heeft ons, apostelen 
- > zie lezing H. apostel Thomas - 6 oktober

ofwel pericoop 104 rom  10 : 11-11:2a

roeders, de Schrift zegt: 

Ieder die in Hem gelooft, 

zal niet beschaamd worden.

Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Eén en

dezelfde is Heer van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen.

Want ieder die de Naam van de Heer zal aanroepen, zal gered worden.

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen in Wie zij niet geloven? En hoe zul-

len zij in Hem geloven van Wie zij niet gehoord hebben? En hoe zullen

zij horen zonder iemand die predikt? En hoe zullen zij prediken, als zij

niet gezonden worden? Zoals geschreven staat: 

Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die het evangelie van de vrede ver-

kondigen, 

van hen die het evangelie van het goede verkondigen!

Maar zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt

namelijk: 

Heer, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde?

Zo is dan het geloof uit het gehoorde en het gehoorde door het Woord
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van God. Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: 

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

wereld hun woorden.

Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes

die zegt: 

Ik zal u tot jaloersheid verwekken door wat geen volk is; 

door een onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken.

En Jesaja durft het aan te zeggen: 

Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, 

Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen.

Met het oog op Israël zegt Hij echter: 

Heel de dag heb Ik Mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam

en tegensprekend volk.

Ik zeg dan: God heeft Zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben

immers ook een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam

Benjamin. God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet versto-

ten.

���

alleluja toon 1   ps.88

De hemelen belijden uw wonderwerken, Heer, 

en uw waarheid in de kerk der heiligen. 

God wordt verheerlijkt in de raad der heiligen, 

Hij is groot en vreeswekkend boven allen die Hem omringen.   

evaNgelie Mt - pericoop 30 Mt 9 : 9-13

In die tijd toen Jezus daar voorbij kwam ...
zie za in de 5e week van de Mattheüs-cyclus

commuNievers ps.18

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

wereld zijn woorden.  Alleluja.
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Gedachtenis van onze heilige vader Gregorius de Wonderdoener,
bisschop van Neocesarea.

***

vespers

heer ik roep ... we zingen 6 stichieren voor de H. Gregorius. t. 8

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

- 183 -
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Nu en  ... theotokion , toon 6:

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

Nu en  ... theotokion , toon 6:

of kruistheotokion, toon 6

Tropaar voor de H. Gregorius, toon 8:
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meTTeN

de caNoNs twee canons uit de oktoïch; één  van h. Gregorius 

1e ode - caNoN vaN de h. gregorius - TooN 8
Irmos  t.8 Farao en zijn wagens ...

3e ode - h. gregorius

Irmos  t.8 In Uw wijsheid hebt Gij in den beginne ...
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als katavasia de irmos van de laatste canon, toon 8:

kaThisma-zaNg voor de H. Gregorius , toon 3

Eer ... nu en ...   theotokion toon 3:
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of kruistheotokion toon 3:

4e ode - h. gregorius

Irmos  t.8 Gij zijt mijnsterkte , o Heer  ...

5e ode - h. gregorius

Irmos  t.8 Waarom hebt Gij mij verstoten ....
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6e ode - h. gregorius

Irmos  t.8 Wees mij genadig, o Heiland ...

als katavasia de irmos van de laatste canon, toon 8:
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koNdaak van de H. Gregorius , toon 2

ikos

syNaxarioN

op de 17e van deze maand gedenken wij onze heilige vader Gregorius

de wonderdoener, bisschop van Neocesarea. 

verzen:
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7e ode - h. gregorius

Irmos  t.8 Toen God nederdaalde ....

8e ode - h. gregorius

Irmos  t.8 In zijn woede tegen de gerechten...

Loven, zegenen ... katavasia, toon 8:
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9e ode - h. gregorius

Irmos  t.8  De hemel geraakte buiten zichzelve ...
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exaposTilarioN van de h. Gregorius 

Eer ...  Nu en ...   theotokion

lofpsalmeN we zingen 4 stichieren voor de h. Gregorius, toon 5
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Eer ... h. Gregorius , toon 8

Nu en ...   theotokion, t.8

of kruis-theotokion, t.8:
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gelezen kleine doxologie 

aposTicheN van de oktoïch; Eer ... h. Gregorius , toon 6
niet vertaald; bijv. uit de vespers:

Nu en ...   theotokion, t.6

of kruis-theotokion, t.6:

Tropaar voor de h. Gregorius , toon 8:

en de wegzending.
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Gedachtenis van de heilige martelaren Plato en de diaken Romanus

. (niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 14 en 15)

***

vespers

heer ik roep ... we zingen 6 stichieren, 3 voor de  h. Plato: 

en 3 voor de h. Romanus :
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Eer ...   voor de martelaar Plato, toon 6 :

Nu en ... theotokion, toon 6:

of kruistheotokion, toon 6:
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Apostichen  uit de oktoïch

in het grieks mineon staat geen eigen tropaar aangegeven, 

maar evt. uit het alg. mineon:

evt Tropaar van de h. martelaren :

meTTeN

de caNoNs canons uit de oktoïch; van de h. martelaar Plato ;

er zijn handschriften die ook een canon hebben voor de h. Romanus.

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

na de derde ode: kaThisma voor de martelaren :

Eer ... van de h. martelaren, in dezelfde toon:
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Nu en ...   theotokion:

of kruistheotokion, toon 4:

na de zesde ode: koNdaak van de h. martelaar Plato;
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exaposTilarioN van de h. martelaren :

Eer ...Nu en ...   theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch.

evt. Tropaar van de h. martelaren :

en de wegzending.
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Gedachtenis van de heilige profeet Abdias (Obadja) 

en de martelaar Barlaäm. ( er is gebruik gemaakt van off. 7 en 14)

***

vespers

heer ik roep ... we zingen 6 stichieren, 3 voor de  h. Abdias: 

en 3 voor de h. Barlaäm, in dezelfde toon 4 :
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Eer ...   Nu en ... theotokion, toon 4:

of kruistheotokion, toon 4:
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Apostichen  uit de oktoïch

in het grieks mineon staan geen eigen troparen aangegeven, 

maar evt. uit het alg. mineon:

evt TropareN van de h. profeet Abdias :

en van de martelaar Barlaäm:

en de wegzending.
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meTTeN

de caNoNs één canon uit de oktoïch; van de h. profeet Abdias en

van de martelaar Barlaäm

(niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of off.7 en 14)

na de derde ode: kaThisma voor de profeet Abdias, toon 6:

Eer ... van de h. martelaar Barlaäm, in toon 5:

Nu en ...   theotokion:

of kruistheotokion, toon 5:
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het griekse mineon heeft geen kondaak; uit het slavisch? :

na de zesde ode: koNdaak van de h. martelaar Barlaäm;

het griekse mineon heeft ook geen exapostilarion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch.

evt. TropareN zie p.205
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