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Deze voorlopige uitgave, die wordt gebruikt in het

Orthodoxe Klooster in de Peel, is samengesteld uit niet

door ons gemaakte Nederlandse vertalingen van diver-

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

Pervijze). De rubrieken zijn door ons toegevoegd, en

volgen in principe het Grieks Mineon (uitgave aposoli-

ki diakonia - Athene 1972) gebaseerd op de het typikon

van de “Heilige en Grote Kerk van Christus”

(Konstantinopel). Daar waar geen vertalingen van het

officie bestaan, is geput uit het algemeen mineon.

Wanneer het algemeen mineon niet toepasselijk bleek,

zijn soms vertalingen in het engels overgenomen. We

hebben geprobeerd om de diensten zo volledig moge-

lijk weer te geven. Uitzondering hierop vormen de

canons: daar waar geen vertaling beschikbaar was,

wordt verwezen naar het algemeen mineon - zonder

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

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

ginele Griekse tekst; zolang deze niet voorhanden is,

maken we dankbaar gebruik van -niet perfecte- ver-

talingen uit slavisch, engels of frans. Een ieder die

beschikt over vertalingen in het nederlands: wij houden

ons van harte aanbevolen en kunnen zo samen toewer-

ken naar een volledig nederlandse 12-delige mineon-

uitgave. 

Abdis Maria � en medezusters
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De gedachtenis van de H.Paulus van Thebe [off. vert. klooster 

Pervijze] en van de H. Johannes de Kalybiet 

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren, 3 van de H. Paulus, t.2:

en 3 van de H. Johannes; in toon 2 :

� 15 Januari �

- 5 -

t.2



Eer ... van de H. Johannes - toon 2:

Nu en ... theotokion - toon 2

� Mineon Januari �

- 6 -

t.2

t.2

t.2



of kruis-theotokion:

aPostichen van de oktoïch

Eer ... van de H. Johannes :

Nu en ... theotokion - t.6

� vesPers 15 Januari �

- 7 -

t.6



of kruis-theotokion - t.6

troParen van de heilige Paulus: 

Eer ...  van de heilige Johannes:

Nu en ... slot-(kruis)-theotokion van de dag in toon 4

� Mineon Januari �
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Metten

KathisMata van de oktoïch

de canons van de oktoïch, van de heilige Paulus en van de

heilige Johannes. Deze laatste canon is niet vertaald, en hier niet

opgenomen: zie  evt. off. 12.

1e ode

canon van de heiliGe Paulus - toon 8 
irmos: Laat ons een overwinningslied zingen ... 

3e ode -  canon van de heiliGe Paulus

irmos t.8: Door Uw Woord ... 

� 15 Januari �
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Katavasia:  irmos van de laatstgelezen canon 

KondaaK van de heilige Johannes:

KathisMa van de H. Paulus - t.1 :

Eer ...  van de H. Johannes - t.3 :

Nu en ...  theotokion - t.3

� Mineon Januari �
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of kruis-theotokion 

4e ode -  canon van de heiliGe Paulus

irmos t.8: De profeet mocht uw maagdelijke... 

5e ode -  canon van de heiliGe Paulus

irmos t.8: In deze morgenwake ... 

� Metten 15 Januari �

- 11 -

Ldn t.3



6e ode -  canon van de heiliGe Paulus

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

Katavasia:  irmos van de laatstgelezen canon

kleine Litanie

KondaaK van de h. Paulus

� Mineon Januari �
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iKos is niet vertaald

synaxarion

7e ode -  canon van de heiliGe Paulus

irmos t.8: In den beginne ... 

8e ode -  canon van de heiliGe Paulus

irmos t.8: De beginloze Koning ... 

� Metten 15 Januari �

- 13 -



Loven, zegenen en aanbidden wij ....   

Irmos van de laatstgelezen canon - toon 8:

9e ode -  canon van de heiliGe Paulus

irmos t.8: Maagd en ongehuwde Moeder ... 

Irmos van de laatstgelezen canon - toon 8:

� Mineon Januari �
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exaPostilaria van de H. Paulus, t.’3a’:

Eer ... van de H. Johannes:

Nu en ...  theotokion:

Gelezen lofpsalmen en kleine doxologie

aPostichen van de oktoïch; Eer ... van de H. Paulus - t. 8

Nu en ...  theotokion - toon 8

� Metten 15 Januari �
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Nu en ...  theotokion - toon 8

of kruis-theotokion :

troParen van de heilige Paulus: 

Eer ...  van de heilige Johannes:

Nu en ... slot-(kruis)-theotokion van de dag in toon 4

� Mineon Januari �

- 16 -



Gedachtenis van Sint Petrus’  Banden.
Het metten-officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van 29 juni en het Alg. Men. (off. 8)

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren, 3 van de oktoïch en 3

van de H. Petrus:

Eer ... van de Heilige Petrus toon 6 :

- 17 -

� 16 Januari �

t.4

t.4

t.4



Nu en...   theotokion 

aPostichen van de H. Petrus (niet in Slav. wel in Grieks mineon;
nog niet vertaald; voorlopig uit alg. min.):

� Mineon Januari �
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Apostel

of kruistheotokion - t.6 :

t. 6

t. 6



Eer ... van de Heilige Apostel Petrus:

Nu en  ... theotokion - t.6:

- 19 -

� vesPers 16 Januari �

t.6 



� Mineon Januari �

- 20 -

troPaar

slot-(kruis)-theotokion toon 4 van de dag en de wegzending

of kruistheotokion  -  t.6  

t.4

t.6 



KathisMata van de oktoïch

de canons van de oktoïch en van de apostel 

1e ode canon van de h. aPostel Petrus - toon 4  

3e ode canon van de h. aPostel Petrus

en kleine litanie

� Metten 16 Januari �

- 21 -

Irmos               t.4



� Mineon Januari �

KathisMa van de heilige Apostel, toon 8

of kruistheotokion :

Eer ...  Nu en ... theotokion    t.8

- 22 -



4e ode canon van de h. aPostel Petrus

5e ode canon van de h. aPostel Petrus

6e ode canon van de h. aPostel Petrus

- 23 -

� Metten 16 Januari �



en kleine Litanie

KondaaK van de HeiligeApostel Petrus

7e ode canon van de h. aPostel Petrus

8e ode canon van de h. aPostel Petrus

� Mineon Januari �

- 24 -

Katavasia    toon  4



Loven, zegenen en aanbidden wij ....   

9e ode - canon van de h. aPostel Petrus

kleine litanie

- 25 -

� Metten 16 Januari �

Irmos                   t.4

Irmos                   t.4



exaPostilarion van de Heilige Apostel Petrus

lofPsalMen van de Heilige Apostel Petrus, 4 stichieren:

� Mineon Januari �

- 26 -

Eer ... Nu en ...  theotokion

2 x



Nu en  ...  theotokion:

of kruistheotokion:

Zo de abt wil: Grote Doxologie; anders gelezen doxologie met de:

aPostichen van de oktoïch;  Eer ... van de heilige, toon 6:

- 27 -

� Metten 16 Januari �



of kruistheotokion:

troPaar van de heilige Apostel Petrus:

slottheotokion toon 4 van de dag en de wegzending

� Mineon Januari �

- 28 -

Nu en ...  theotokion ,   toon 6



Typika en Zaligsprekingen, met troparen uit de 3e en 6e ode van de

kanon van de apostel

ProKiMen toon 8  ps. 18

De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, 

het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen. 

aPostellezinG § 29 hand 12 : 1-11

Omstreeks die tijd legde koning Herodes ...

alleluJa toon 1 ps. 88

De hemelen belijden uw wonderwerken, Heer, 

en uw waarheid in de kerk der heiligen. 

God wordt verheerlijt in de raad der heiligen, 

Hij is groot en vreeswekkend boven allen die Hem omringen.  

evanGelie Jh 21 : 15-25    (Jh § 67)

Te dien tijde verscheen Jezus aan zijn leerlingen ...
zie het elfde opstandingsevangelie

coMMunie-vers ps. 18

Over heel de aarde klinkt zijn boodschap;

tot aan de grenzen der wereld zijn woorden.  Alleluja.

- 29 -

� GoddeliJKe liturGie �



� Mineon Januari �
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De gedachtenis van de Heilige en Goddragende Antonius de Grote

***

Kleine vesPers

heer iK roeP ... we zingen 4 stichieren:

- 31 -

� 17 Januari �

2x



Nu en ... theotokion

aPostichen

� Mineon Januari �

- 32 -

Eer ... 



Eer ... Nu en ... theotokion 

- 33 -

� Kleine vesPers 17 Januari �

Eer ...  Nu en ...  theotokion       t.2

troPaar toon 4



Grote vesPers

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

heer iK roeP ... we zingen de volgende 6 stichieren: 

� Mineon Januari �

2x

2x



Nu en ... dogmatikon

� Grote vesPers 17 Januari �

Eer ... 

- 35 -



� Mineon Januari �

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.
- 36 -
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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.
���

- 37 -

� Grote vesPers 17 Januari �



III lezinG uit de WiJsheid van saloMo (4 : 7-15)

D
e oprechte die jong sterft, zal rust genieten;

en de dood van de rechtvaardige zal het oordeel voltrekken

over de boze die hem overleeft. 

Want dezen zien wel het einde van de rechtvaardige,

maar zij begrijpen niet wat er voor hem is weggelegd. 

Als een orkaan zal de Heer neerkomen over de slechten 

en hen met stomheid slaan; 

Hij zal hen neerwerpen van hun grondslag. 

Tot de laatste toe zullen zij in leed verdwijnen; 

vol vrees zullen zij zich van hun zonden bewust worden; 

hun overtredingen zullen hun neerdrukkend voor ogen staan. 

Dan zal de gerechte in grote vrijmoedigheid staan voor hen die hem

geminacht hebben en die op zijn werken neerzagen. 

Zij zullen door dit gezicht met geweldige vrees bevangen worden, 

in uiterste verbazing om zijn glorievolle redding. 

Dan zal het hun berouwen, 

en met terneergeslagen geest zullen zij in zichzelf zeggen: 

Deze was het, die wij uitgelachen hebben en bespot!

In onze dwaasheid hebben wij zijn leven voor waanzin gehouden 

en wij meenden dat zijn einde eerloos was. 

Maar hoe wordt hij nu onder de zonen Gods geteld? 

Hoe is nu zijn lot temidden der heiligen? 

Wij zijn het dus geweest die afgedwaald waren van de rechte weg,

het licht der waarheid was niet over ons, 

en voor ons heeft de zon niet geschenen. 

Maar wij waren vol van slechte wegen en verderf,

wij hebben slechte paden bewandeld 

maar Gods wegen hebben wij niet begrepen. 

Maar de rechtvaardige is in korte tijd volkomen geworden, 

en in weinig tijd heeft hij vele jaren vervuld. 

Want zijn ziel behaagde aan God, en daarom haastte Deze Zich 

om hem uit het boze leven weg te nemen.

���

� Mineon Januari �
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litie

� Grote vesPers 17 Januari �

- 39 -



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

terwijl we zingen:

� Mineon Januari �

- 40 -

Eer ... t.5

Nu en ... theotokion  t 5



aPostichen

� Grote vesPers 17 Januari �

- 41 -



Nu en ... theotokion 

� Mineon Januari �

- 42 -

Eer ... t.8

troPaar toon 4



- 43 -

Eer ... Nu en ... theotokion 

Metten

KathisMata na de eerste psalmlezing

Eer ... herhalen

� Metten 17 Januari �



na de tweede psalmlezing:        

Eer ... herhalen

� Mineon Januari �

- 44 -

Nu en  ... theotokion   t.8

Nu en... theotokion   t.5



Polyeleos - “dienaren des heren - alleluja”

en de uitgelezen verzen:  “Mijn smeking - alleluja.” (volledig)
(= gecontroleerd met de originele griekse eklogie- naar vb. H. Sabbas)

Wachtend verbeid ik de Heer: (39, 2)

Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn smeking verhoord  

Hij heeft mijn voeten op de rots geplaatst, 
en mijn schreden gericht. (39,3b)

Zie, ik ben ver weggevlucht, 
om te gaan wonen in de woestijn. (54,8)

Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn; 
ik ben geworden als een nachtuil op het erf. (101,7)

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

Mijn tranen strekken mij tot brood       (41,3)

bij dag en bij nacht.

Mijn knieën zijn verzwakt door het vasten; 
mijn vlees is vervallen door onthouding van olie. (108,24)

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

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

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

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

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

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

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

- 45 -

� Metten 17 Januari �



Want een menigte honden heeft mij omringd;
een bende boosdoeners houdt mij omsingeld. (21,17)

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

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

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

Hij heeft zijn boog gespannen in bitterheid (63.4b)

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

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

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

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

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

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

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

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

Ik heb de Heer gedurig voor ogen, 
want Hij staat aan mijn rechterhand opdat ik niet wankel.        (15,8)

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

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

Gezegend is de Heer, die ons niet heeft overgeleverd 
als prooi voor hun tanden. ( 123,7)

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

Mogen U belijden, Heer, al Uw werken
En Uw Gewijden zullen U zegenen. (144,10

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

Weet dan,  dat de Heer wonderen heeft gedaan 
aan Zijn gewijde. (4,4a)

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

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

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

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

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

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

Dat de gewijden zich beroemen in heerlijkheid, 
zij zullen zich verheugen op hun rustbed.  (149,5)

Kostbaar in de ogen des Heren 
is de dood van Zijn gewijden.  (115,6)

Zingt  een psalm voor de Heer, Zijn gewijden, 
en belijdt de gedachtenis aan Zijn heiligheid.   (29,5)

Eer ... 

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

ook de Alheilige Geest bezingen,  *  terwijl wij roepen en zeggen:   **

Red ons allen, Alheilige Drieëenheid. _

Nu en ...

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

Voorspraak;  *  schenk  ons  door  haar  gebeden  Uw  barmhartigheid,

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

het graf zijt opgestraald. _

Alleluja   (3x) en kleine litanie
- 47 -
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KathisMa-zanG na de polyeleos

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

ProKiMen toon 4 ps 115

Wat kan ik de Heer wedergeven, 

voor alles wat HIj mij geschonken heeft?

� Mineon Januari �

- 48 -

Eer ...     t.4

Nu en... theotokion   t.4



Alles wat adem heeft ... 

evanGelie Mt 1 : 27-30    Mt § 43  De Heer zeide tot zijn

leerlingen: Alle dingen zijn Mij door mijn Vader in handen ...

na PsalM 50   

Eer  ... van de Heilige

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

en het ideomelon

Grote heiligenlitanie

de canons van de Moeder God en van de heilige Antonius; 

katavasia van het feest van de Ontmoeting.

- 49 -

� Metten 17 Januari �

t.6 - ‘obichod’ 



� Mineon Januari �

- 50 -

1e ode -  canon van de heiliGe antonius - toon 8 
irmos: Farao en zijn wagens... 

katavasia van het feest van de Ontmoeting - toon 3:

3e ode -  canon van de heiliGe antonius

irmos: In Uw wijsheid hebt Gij in den beginne ... 



Katavasia van het feest van de Ontmoeting - toon 3:

KathisMa van de H. Antonius - t.8 :

Eer ...  herhalen 

- 51 -

� Metten 17 Januari �



Nu en ...  theotokion

4e ode -  canon van de heiliGe antonius

irmos: Gij zijt mij sterkte, o Heer... 

� Mineon Januari �
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Katavasia van het feest van de Ontmoeting - toon 3:

5e ode -  canon van de heiliGe antonius

irmos: Waarom hebt gij mij verstoten ... 

Katavasia van het feest van de Ontmoeting - toon 3:

- 53 -

� Metten 17 Januari �



6e ode -  canon van de heiliGe antonius

irmos: Wees mij genadig (... uit de afgrond van het kwaad) ... 

Katavasia van het feest van de Ontmoeting - toon 3:

kleine Litanie

KondaaK van de H. Antonius

� Mineon Januari �
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7e ode -  canon van de heiliGe antonius

irmos: Toen God nederdaalde ... 

Katavasia van het feest van de Ontmoeting - toon 3:

� Metten 17 Januari �

iKos

synaxarion

- 55 -



8e ode -  canon van de heiliGe antonius

irmos: In zijn woede tegen de gerechten ... 

Loven, zegenen .... Katavasia van het feest van de Ontmoeting - toon 3:

� Mineon Januari �
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9e ode -  canon van de heiliGe antonius

irmos: De hemel geraakte buiten  zichzelve ...

Katavasia van het feest van de Ontmoeting - toon 3:

- 57 -

� Metten 17 Januari �



exaPostilarion

een andere:

een andere:  Eer ...

Nu en ...  theotokion

� Mineon Januari �

- 58 -



lofPsalMen

we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren:

- 59 -

� Metten 17 Januari �



Grote doxoloGie

� Mineon Januari �

- 60 -

troPaar toon 4



in de GoddeliJKe liturGie

tyPiKa - zaliGsPreKinGen met verzen uit de 3e en 6e ode

ProKiMen toon 7 ps.115

aPostellezinG hebr 13 : 17-21 (§ 335)

Broeders, weest uw leidslieden gehoorzaam...

alleluJa toon  6 ps. 131

Zalig de man die de Heer vreest, die Zijn geboden vurig liefheeft.

Zijn zaad zal machtig zijn op aarde.

evanGelie lukas 6 : 17-23;    (lk § 24a )

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

coMMunievers

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.

Alleluja (3x). 

� 17 Januari �

- 61 -
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� Mineon Januari �
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De gedachtenis van onze Heilige vaders 

de grote Aartsbisschoppen van Alexandrië Athanasius en Kyrillus

***

vesPers

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

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

stichieren, drie voor de H. Athanasius:

en drie voor de H. Kyrillus, in toon 4:

� 18 Januari �
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voor de H. Kyrillus:

� Mineon Januari �

- 64 -



Nu en ... dogmatikon

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

lezingen:

- 65 -

� vesPers 18 Januari �

t.6 ‘obichod’



I lezinG uit het boeK deuteronoMiuM (1:8-11;15-17)

���

II lezinG uit het boeK deuteronoMiuM (10: 14-18; 20-21)

���

� Mineon Januari �
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III   lezinG uit de WiJsheid van saloMo (3: 1-9)

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand, 

en geen kwaad zal hen deren. 

Zij schenen in de ogen der dwazen te sterven, 

hun vertrek werd voor een ongeluk gehouden;

Hun heengaan van ons scheen het uiterste ongeluk te zijn: 

maar zij zijn in vrede. 

Want ofschoon zij getuchtigd werden ten aanschouwen van de mensen, 

toch bleef hun hoop gevestigd op de onsterflijkheid. 

En al zijn zij tot zekere hoogte gekastijd,

groot zal hun beloning zijn. 

Want God heeft hen beproefd 

en hen Zichzelf waardig bevonden. 

Hij heeft hen beproefd als goud in de smeltoven, 

en hen als een brandoffer aanvaard.

Lichtstralend zal de tijd van hun bezoeking worden, 

zoals vonken rondschieten in het brandende stoppelveld. 

Zij zullen natiën oordelen en heersen over volkeren, 

want hun Heer zal heersen in eeuwigheid. 

Die op Hem vertrouwd hebben, zullen de waarheid begrijpen; 

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

Want genade en barmhartigheid schenkt Hij Zijn heiligen, 

en Hij bezoekt Zijn uitverkorenen.

���

litie

� vesPers 18 Januari �
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� Mineon Januari �
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- 69 -

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

terwijl we zingen:

� vesPers 18 Januari �



aPostichen

� Mineon Januari �
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Nu en ... theotokion 

- 71 -

� vesPers 18 Januari �

t. 8 



troPaar toon 3

Eer ... Nu en ... theotokion 

Metten

KathisMata na de eerste psalmlezing

� Mineon Januari �

- 72 -

t.3



na de tweede psalmlezing:        

Polyeleos - “dienaren des heren - alleluja”

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

(= gecontroleerd met de griekse eklogie- zie 13 nov. H. Joh. Chrysosto -

mus en andere hiërarchen) slavisch heeft alleen de vetgedrukte verzen

Hoort dit, alle volkeren, 

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

Aardgeborenen en kinderen der mensen, 
iedereen rijk en arm. (48, 3)

- 73 -

� Metten 18 Januari �



Mijn mond spreekt wijsheid,  (48, 4)

de overweging mijns harten verstand.

Komt, kinderen, luister naar mij:

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

Zie, ik weerhoud mijn lippen niet;
Heer, Gij weet het. (39, 10b)

Ik heb het evangelie van uw gerechtigheid verkondigd

in de grote bijeenkomst. (39, 10a)

Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart: 
over Uw verlossing heb ik gesproken. (39, 11)

Evenmin heb ik Uw barmhartigheid en Uw waarheid 

bedekt in de volle kerk.  (39, 11)

Hij die wandelt zonder vlek
en de werken der gerechtighied doet. (14, 2)

Ik zal U belijden in de grote bijeenkomst; 
Uw lof zingen onder een machtig volk. (34, 18)

Moge mijn mond met lofzang gevuld zijn 
om Uw heerlijkheid te zingen.  
Heel de dag Uw verhevenheid.  (70, 8)

Dan zal ik Uw Naam aan mijn broeders doen horen.

in het midden der Kerk zal ik U loven. (21, 23)

Heer, met onschuldigen was ik mijn handen,  
ik zal rondom Uw altaar gaan. (25, 6)

Om het geluid der lofzang te horen  

om Uw wondere daden te melden. (25, 7)

Heer ik bemin de luister van Uw huis,   

de woonplaats van Uw heerlijkheid. (25, 8)

Ik zit niet neer in gezelschap van dwazen,  

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

Ik zei tot de bozen: ‘wilt niet overtreden’,  
en tot de zondaars: ‘heft uw hoorn niet omhoog’. (74, 5

� Mineon Januari �
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Ik haat de bijeenkomst der bozen,  
bij goddelozen zit ik niet neer. (25, 5)

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

om in het Huis des Heren te wonen alle dagen van  mijn leven.

Om het genot des Heren te schouwen,  
om Zijn heilige tempel te bezoeken. (26, 4c)

Ik ben een vruchtdragende olijfboom in het Huis van God: (51, 10)

want ik heb de wegen des Heren gehouden, 

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

De mond van de gerechte verkondigt wijsheid,  

zijn tong spreekt het oordeel. (36 , 30) 

Zodat hij niet wankelt in eeuwigheid;  
in eeuwige gedachtenis staat de rechtvaardige; (111, 6) 

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

Heel de dag is de gerechte barmhartig en geeft hij te leen     
en zijn zaad zal tot zegen zijn (36,26) 

Hij deelt uit en geeft aan de armen;
zijn gerechtigheid blijft in de eeuwen der eeuwen. (111, 9) 

Een licht gaat op voor de gerechten;
vreugde voor de oprechten van hart.   (96, 11) 

Hij wordt geplant in het Huis des Heren;
en zal bloeien in de voorhoven van onze God.   (91, 14/ e.v.) 

Dat uw priesters gerechtigheid aandoen;

dat uw heiligen jubelen.  (131, 9.) 

Zalig zij die in Uw Huis wonen;  

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

Eer ... 

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

ook de Alheilige Geest bezingen,  *  terwijl wij roepen en zeggen:   **

Red ons allen, Alheilige Drieëenheid. _

- 75 -
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Nu en ...

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

Voorspraak;  *  schenk  ons  door  haar  gebeden  Uw  barmhartigheid,

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

graf zijt opgestraald. _

Alleluja   (3x) en kleine litanie

KathisMa-zanG na de polyeleos

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

ProKiMen toon 4 ps. 131

� Mineon Januari �
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Alles wat adem heeft ... 

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

na PsalM 50   

Eer  ... van de Leraren

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

en het ideomelon

t.6 - ‘obichod’ _ Genade was uitgestort op uw lip  -  pen  *  heilige Vaders

Athanasius en Kyril  -  lus;  *  gij   zijt  de herders van Chris  -  tus’  Kerk,

*  en gij leert aan de met verstand begaafde scha  -  pen *  om met heel

hun hart te gelo  -  ven  **  in de wezensene Drieheid in de ene 

God  -  heid.  _

Grote heiligenlitanie

de canons van de Moeder God met de irmen in zes, en van de

heiligen in acht; katavasia van het feest van de Ontmoeting.

1e ode -  canon van de heiliGe athanasius - toon 8 
irmos: Farao en zijn wagens... 

� Metten 18 Januari �
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canon van de heiliGe Kyrillus - toon 4 
irmos: Nadat het oude Israël... 

katavasia - toon 3

� Mineon Januari �
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3e ode -  canon van de heiliGe athanasius

irmos: In Uw wijsheid hebt Gij in den beginne ... 

canon van de heiliGe Kyrillus

irmos: Vol vreugde roept Uw kerk.... 

Katavasia

- 79 -

� Metten 18 Januari �



KathisMa

4e ode -  canon van de heiliGe athanasius

irmos: Gij zijt mij sterkte, o Heer... 

� Mineon Januari �

- 80 -

KondaaK van de H. Athanasius - t.2

Eer ...  Nu en ...  theotokion t.4



canon van de heiliGe Kyrillus

irmos: Toen de kerk U, de Zon dergerechtigheid... 

- 81 -
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Katavasia

5e ode -  canon van de heiliGe athanasius

irmos: Waarom hebt gij mij verstoten ...  

canon van de heiliGe Kyrillus

irmos: Gij mijn Heer, zijt het heilig licht... 

� Mineon Januari �
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Katavasia

6e ode -  canon van de heiliGe athanasius

irmos: Wees mij genadig  ... 

- 83 -
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canon van de heiliGe Kyrillus

irmos: U wil ik een offer van lof opdragen... 

Katavasia

kleine Litanie

KondaaK van de Heiligen

� Mineon Januari �
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7e ode -  canon van de heiliGe athanasius

irmos: Toen God nederdaalde ... 

� Metten 18 Januari �
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iKos

synaxarion

verzen:



canon van de heiliGe Kyrillus

irmos:In de persische vuuroven ... 

Katavasia

� Mineon Januari �
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8e ode -  canon van de heiliGe athanasius

irmos: In zijn woede tegen de gerechten ... 

canon van de heiliGe Kyrillus

irmos: Daniëls in het gebed uitgebreide handen... 

- 87 -
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Loven, zegenen en aanbidden wij ....     Katavasia - toon 3:

9e ode -  canon van de heiliGe athanasius

irmos: De hemel geraakte buiten  zichzelve ...

� Mineon Januari �
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canon van de heiliGe Kyrillus

irmos: Door de ziekte der ongehorzaamheid ... 

Katavasia - toon 3:

- 89 -

� Metten 18 Januari �



exaPostilarion

Eer ...   Nu en ...  theotokion

lofPsalMen

we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren:

� Mineon Januari �
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� Metten 18 Januari �

Nu en ...  theotokion t.5

- 91 -



Grote doxoloGie

troPaar

� Mineon Januari �
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- 93 -

in de GoddeliJKe liturGie

tyPiKa - zaliGsPreKinGen met verzen uit de 3e en 6e ode

ProKiMen toon 4 hymne drie jongelingen

Gij zijt rechtvaardig in alles wat Gij aan ons hebt gedaan: 
al Uw werken zijn waarheid. 

aPostellezinG hebr 13 : 7-16 § 334) Broeders, gedenkt uw leidslieden ...

alleluJa toon  2 ps. 131

Uw priesters zullen bekleed worden met gerechtigheid,

en de rechtvaardigen zullen zich verblijden. 

Want de Heer heeft Sion uitverkoren, 
heeft haar verkozen als een woonplaats voor Zichzelf.

evanGelie Mt 5 : 14-19;    (Mt § 11 )

De Heer zeide tot zijn leerlingen: Gij zijt het licht der wereld...

coMMunievers ps.32 

Rechtvaardigen, verblijdt u in de Heer. 
De oprechten past lofzang. Alleluja.

� 18 Januari �

mi---
do



� Mineon Januari �
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De gedachtenis van de H. Macarius de Grote, van Egypte;

[officie vertaald door V. Thomas en aangevuld met off. 12] 

in Asten vieren we ook: de H. Marcus van Efeze [Metten-off.10]

***
vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren, 3 van de H. Marcus

� 19 Januari �

- 95 -

en 3 van de H. Macarius, in toon 4 :

t.4

t.4

t.4



Eer ... van de H. Makarius, toon 8 :

Nu en ... theotokion - toon 8:

� Mineon Januari �
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t.4

t.4

t.4

t.8

t.8



aPostichen van de H. Marcus

Vers Mijn mond zal wijsheid spreken en de overweging mijns harten inzicht. [ps 48:4]

Vers De mond van de rechtvaardige zal wijsheid overwegen [ps 36:30]

en zijn tong zal over oordeel spreken.   

� vesPers 19 Januari �

of kruis-theotokion:     t. 8

- 97 -

t.5

t.5



Eer ...  van de H. Macarius, in toon 8 :

Nu en ...  theotokion - t.8

of kruis-theotokion - t.8

� Mineon Januari �

Macarius

- 98 -

t.8

t.8

t.8

t.5



troParen van de heilige Marcus: 

Eer ...  van de heilige Macarius, toon 1:

Nu en ... slot-(kruis)-theotokion van de dag in toon 1

Metten

KathisMata van de oktoïch

de canons van de oktoïch, van de heilige Markus[off.10] en

van de heilige Makarius.

1e ode

canon van de heiliGe MarKus - toon 6 
irmos: Over de bodem der Rode Zee ... 

- 99 -

� 19 Januari �

t.1

t.8



canon van de heiliGe MaKarius - toon 4 
irmos: Nadat de scharen van Israël ... 

3e ode - canon van de heiliGe MarKus

irmos t.6: Niemand is heilig ... 

� Mineon Januari �
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canon van de heiliGe MaKarius

irmos t. 4 :  Het wapen van de machitge werd krachteloos ... 

irmos van de laatstgelezen canon - toon 4: 

� Metten 19 Januari �
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KondaaK van de heilige Markus:

KathisMa van de H. Markus - t.4

Eer ...  van de H. Makarius - t.1

Nu en ...  theotokion - t.1

of kruis-theotokion -t.1

� Mineon Januari �
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4e ode - canon van de heiliGe MarKus

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

canon van de heiliGe MaKarius

irmos t. 4 :  Hij Die in heerlijkheid zetelt ... 

- 103 -

� Metten 19 Januari �



5e ode - canon van de heiliGe MarKus

irmos t.6: Verlicht, Algoede ... 

canon van de heiliGe MaKarius

irmos t. 4 :  Heer, zend ons Uw verlichting ... 

� Mineon Januari �
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6e ode - canon van de heiliGe MarKus

irmos t.6: Bij het zien hoe de levenszee ... 

canon van de heiliGe MaKarius

irmos t. 4 :  De profeet Jona was een voorafbeeldng ... 

Irmos van de laatstgelezen canon :

- 105 -
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kleine Litanie

KondaaK van de H. Makarius, toon 4

iKos

synaxarion

7e ode - canon van de heiliGe MarKus

irmos t.6: Een engel maakte het vlammende vuur ... 

� Mineon Januari �

- 106 -

irmoa,  toon 4



canon van de heiliGe MaKarius

irmos t. 4 :  Uw jongelingen uit het geslacht van Abraham  ... 

8e ode - canon van de heiliGe MarKus

irmos t.6: Voor de vromen hebt gij dauw doen druipen ... 

- 107 -
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canon van de heiliGe MaKarius

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

Loven, zegenen en aanbidden wij ....   

Katavasia:  irmos van de laatstgelezen canon:

� Mineon Januari �
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9e ode - canon van de heiliGe MarKus

irmos t.6: Het is voor mensen onmogelijk ... 

canon van de heiliGe MaKarius

irmos t. 4 :  Door de ziekte der ongehoorzaamheid ... 

- 109 -
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Irmos van de laatstgelezen canon - toon 4:

� Mineon Januari �
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exaPostilaria van de H. Markus, t.’3a’:

Eer ... van de H. Makarius:

Nu en ...  theotokion:

lofPsalMen voor de H. Makarius, 4 stichieren, toon 6

- 111 -

� Metten 19 Januari �
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Eer ...   voor de H. Makarius  toon 4

Nu en...   theotokion

Gelezen kleine doxologie en apostichen van de oktoïch

� Mineon Januari �
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Eer ...   voor de H. Markus,  toon 6

Nu en...   theotokion,  toon 6

of kruis-theotokion,  toon 6

troParen van de heilige Markus: 

Eer ...  van de heilige Makarius, toon 1:

- 113 -
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Nu en ... slot-(kruis)-theotokion van de dag in toon 1

� Mineon Januari �
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De gedachtenis onze Heilige Vader Euthymius de Grote;

[officie is deels vertaald door Vader Thomas]

***
Kleine Vespers; zijn niet vertaald. 

***

Grote vesPers

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

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

stichieren; de eerste drie in toon 1:

en dan nog drie in toon 4:

- 115 -

� 20 Januari �



Eer ...

� Mineon Januari �
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t.3



Nu en ... dogmatikon

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. 

� Grote vesPers 20 Januari �

t.3-Ldn 
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Zij zullen natiën oordelen en heersen over volkeren, 

want hun Heer zal heersen in eeuwigheid. 

Die op Hem vertrouwd hebben, zullen de waarheid begrijpen; 

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

Want genade en barmhartigheid schenkt Hij Zijn heiligen, 

en Hij bezoekt Zijn uitverkorenen.

���

II   lezinG uit de WiJsheid van saloMo ( 5:15-6:3)

De rechtvaardigen leven in alle eeuwigheid; 

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

Daarom zullen zij een roemvol koningschap ontvangen 

en een schone kroon uit de hand van de Heer. 

Want Zijn rechterhand zal hen bedekken 

en met Zijn arm zal Hij hen beschermen. 

Zijn jaloerse liefde zal hem tot een volledige wapenrusting strekken, 

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

Hij bekleedt Zich met gerechtigheid als een harnas, 

een waarachtig oordeel is Zijn helm, 

en heiligheid is Zijn onoverwinnelijk schild.

Maar Zijn gerechte toorn zal Hij aanscherpen tot een zwaard, 

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

De wapenslagen van Zijn donder gaan van Hem uit, 

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

De hagelstenen 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. 

� Mineon Januari �
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Want de macht is u geschonken door de Heer, 

en de heerschappij door de Allerhoogste.

���

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. 

���
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litie

litie-stichieren zijn niet vertaald. 

aPostichen in toon 5

� Mineon Januari �
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Eer ... toon 5

Nu en ... theotokion 

troPaar toon 4

indien vigilie met broodwijding: Moeder Gods en Maagd ... anders:

Eer ... Nu en ... theotokion 

� Grote vesPers 20 Januari �

t.4 



Metten

KathisMata na de eerste PsalMlezinG

Eer ... 

Nu en ... theotokion

na de tWeede PsalMlezinG:        

Eer ... herhalen

Nu en ... theotokion

� Mineon Januari �
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Polyeleos - “dienaren des heren - alleluja”

en de uitgelezen verzen:  “Mijn smeking - alleluja.” (volledig)
(= gecontroleerd met de originele griekse eklogie- naar vb. H. Sabbas)

Wachtend verbeid ik de Heer: (39, 2)

Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn smeking verhoord  

Hij heeft mijn voeten op de rots geplaatst, 
en mijn schreden gericht. (39,3b)

Zie, ik ben ver weggevlucht, 
om te gaan wonen in de woestijn. (54,8)

Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn; 
ik ben geworden als een nachtuil op het erf. (101,7)

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

Mijn tranen strekken mij tot brood       (41,3)

bij dag en bij nacht.

Mijn knieën zijn verzwakt door het vasten; 
mijn vlees is vervallen door onthouding van olie. (108,24)

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

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

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

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

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

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

Mijn ziel dorst naar U, zoals ook vaak mijn vlees naar U smacht.
in een verlaten, dor en waterloos land. (62, 2b)
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Want een menigte honden heeft mij omringd;
een bende boosdoeners houdt mij omsingeld. (21,17)

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

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

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

Hij heeft zijn boog gespannen in bitterheid (63.4b)

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

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

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

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

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

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

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

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

Ik heb de Heer gedurig voor ogen, 
want Hij staat aan mijn rechterhand opdat ik niet wankel.        (15,8)

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

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

Gezegend is de Heer, die ons niet heeft overgeleverd 
als prooi voor hun tanden. ( 123,7)

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

Mogen U belijden, Heer, al Uw werken
En Uw Gewijden zullen U zegenen. (144,10

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

Weet dan,  dat de Heer wonderen heeft gedaan 
aan Zijn gewijde. (4,4a)

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

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

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

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

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

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

Dat de gewijden zich beroemen in heerlijkheid, 
zij zullen zich verheugen op hun rustbed.  (149,5)

Kostbaar in de ogen des Heren 
is de dood van Zijn gewijden.  (115,6)

Zingt  een psalm voor de Heer, Zijn gewijden, 
en belijdt de gedachtenis aan Zijn heiligheid.   (29,5)

Eer ... 

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

ook de Alheilige Geest bezingen,  *  terwijl wij roepen en zeggen:   **

Red ons allen, Alheilige Drieëenheid. _

Nu en ...

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

Voorspraak;  *  schenk  ons  door  haar  gebeden  Uw  barmhartigheid,

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

het graf zijt opgestraald. _

Alleluja   (3x) en kleine litanie
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KathisMa-zanG na de polyeleos; toon 8

Eer ... herhalen

Nu en ... theotokion

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

ProKiMen toon 4 ps.115

Alles wat adem heeft ... 

� Mineon Januari �
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evanGelie Mt 1 : 27-30            Mt § 43  

e Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Alles is Mij toever-

trouwd door Mijn Vader; en niemand kent de Zoon dan

de Vader, en niemand kent de Vader dan de Zoon, en hij

aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom tot Mij, allen die

vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk

op u en leer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van

hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen; want Mijn juk is

zacht en Mijn last is licht.’

� � �

na PsalM 50   

Eer  ... van de Heilige

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

en het ideomelon

Grote heiligenlitanie
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de canons van de Moeder God en twee canons van de heilige

Euthymius; katavasia van het feest van de Ontmoeting.

1e ode -  eerste canon van de heiliGe euthyMius - toon 4 
irmos: Niemand is aan U gelijk... 

tWeede canon van de heiliGe euthyMius - toon 8 
irmos: Farao en zijn wagens... 

katavasia 

� Mineon Januari �
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3e ode - canon van de heiliGe euthyMius

irmos t.4 : Wij roemen niet op wijsheid... 

andere canon van de heiliGe euthyMius

irmos, t.8: In Uw wijsheid hebt Gij in den beginne... 

Katavasia

- 129 -
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KathisMa van de H. Euthymius - t.8 :

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

4e ode - canon van de heiliGe euthyMius

irmos t.4 : Eklinaß Criste... [niet vertaald]
[deze eerste canon is ook niet vertaald]

andere canon van de heiliGe euthyMius

irmos, t.8: Gij  zijt mijn sterkte, o Heer ... 

� Mineon Januari �
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Katavasia

5e ode - canon van de heiliGe euthyMius

irmos t.4 : De goddelozen, o Christus, ... 

- 131 -
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andere canon van de heiliGe euthyMius

irmos, t.8: Waarom hebt Gij mij verstoten... 

Katavasia

6e ode - canon van de heiliGe euthyMius

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

� Mineon Januari �
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andere canon van de heiliGe euthyMius

irmos, t.8: Wees mij genadig, o Heiland ... 

Katavasia

kleine Litanie

KondaaK van de H. Euthymius; toon 8

- 133 -
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iKos

synaxarion

7e ode - canon van de heiliGe euthyMius

irmos t.4 : De drie jongelingen in Babylon... 

andere canon van de heiliGe euthyMius

irmos t.8: Toen God nederdaalde... 

� Mineon Januari �
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Katavasia

8e ode - canon van de heiliGe euthyMius

irmos t.4 : Euageiß paidaß... [niet vertaald]

andere canon van de heiliGe euthyMius

irmos, t.8: In zijn woede tegen de gerechten ... 

� Metten 20 Januari �
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Loven, zegenen en aanbidden wij ....     Katavasia

9e ode - canon van de heiliGe euthyMius

irmos t.4 : Meta tokon se Agnh... [niet vertaald]

andere canon van de heiliGe euthyMius

irmos  t.8: De hemel geraakte buiten zichzelve... 

� Mineon Januari �
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Katavasia

exaPostilarion

een andere:
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theotokion

lofPsalMen

we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren, toon 8

� Mineon Januari �
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2x



Eer ... toon 8

Nu en ... theotokion 

Grote doxoloGie

troPaar toon 4
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in de GoddeliJKe liturGie

tyPiKa - zaliGsPreKinGen met verzen uit de 3e en 6e ode

ProKiMen toon 7 ps.149

aPostellezinG ii Kor 4 : 6-15 (§ 176)

Broeders, God, Die gezegd heeft: Licht zal schijnen...

alleluJa toon  6 ps. 131

Zalig de man die de Heer vreest, die Zijn geboden vurig liefheeft.

Zijn zaad zal machtig zijn op aarde.

evanGelie lukas 6 : 17-23;    (lk § 24a )

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

coMMunievers

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.

Alleluja (3x).

� Mineon Januari �
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De gedachtenis van de H.Maximus de Belijder [Metten: off. 25] 

en van de H. Maximus de Griek [Metten: off.12]
***

Vespers

Heer ik roep ... 6 stichieren, 3 van de H. Maximus de Belijder:

� 21 Januari �
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en 3 van de H. Maximus de Griek [niet in het Grieks mineon]:

t. 4

t. 4

t. 4

t. 2



Nu en ... theotokion - toon 6

� Mineon Januari �

t. 2

t. 2

Eer ... van de H. Maximus de Belijder:

t. 6  

- 142 -

t. 6  



of kruis-theotokion toon 6 

aposticHen van de oktoïch;

Eer ... van de H. Maximus de Belijder :

Nu en ...theotokion - t.8

of kruis-theotokion - t.8 :

� Vespers 21 Januari �
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t.8

t.8

t.8



troparen van de heilige Maximus de Belijder: 

Eer ...  van de heilige Maximus de Griek:

Nu en ... slot-(kruis)-theotokion van de dag in toon 8

Metten

katHisMata van de oktoïch

De canons van de oktoïch, van de heilige Maximus de Belijder

en van de heilige Maximus de Griek.  Deze canons zijn niet vertaald,

en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 25 en/of   off. 12.

� Mineon Januari �
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Maximus

t.8

t.8



na De 3e oDe katHisMa van de H. Maximus de Belijder 

Eer ...  van de H. Maximus de Griek

Nu en ...  theotokion - toon 4

of kruis-theotokion - toon 4

� Metten 21 Januari �
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na De 6e oDe konDaak van de H. Maximus de Belijder

t.8 _ Vurige Minnaar van de Heilige Drieeenheid,  grote vader Maximus,

*  gij hebt duidelijk het ware geloof uiteengezet:  *  dat de beide 

naturen van Christus een volledige werkzaamheid moesten bezitten  *  

en dat er daarom zowel een goddelijke als een menselijke wil in Chistus

aanwezig was.  * Laat ons, gelovigen, hem waardig met hymnen vereren

en roepen:  **  Verheug u, Verkondiger van het ware geloof.  _  

exapostilaria van de H. Maximus de Belijder, t.’3a’:

Eer ... van de H. Maximus de Griek:

Nu en ...  theotokion:

� Mineon Januari �
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Gelezen lofpsalmen en kleine doxologie

aposticHen van de oktoïch;

Eer ... van de H. Maximus de Belijder - toon 5

Nu en ...  theotokion - toon 5

of kruis-theotokion - toon 5:

troparen z.o.z.
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troparen van de heilige Maximus de Belijder: 

Eer ...  van de heilige Maximus de Griek:

Nu en ... slot-(kruis)-theotokion van de dag in toon 8
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De gedachtenis van de H. Apostel Timotheüs [off. 8] 

en van de H. Monnik-martelaar Anastasius de Pers [off.18]

***

Vespers

Heer ik roep ... 6 stichieren, 3 van de H. Apostel Timotheüs:

en 3 van de H. martelaar Anastasius :

- 149 -

� 22 Januari �

t.1    

t.1    

t.1    

t.1    



Nu en ... t.8-theotokion Χαιρε Παρθενε -  niet vertaald; in plaats daarvan bijv.:

� Mineon Januari �

of kruistheotokion - t.8:
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t.8

t.1    

t.1    

t.8

Eer ... van de H. Apostel Timotheüs:



aposticHen apostichen van de oktoïch 
en één apostich voor de apostel:

Vers Over heel aarde is zijn geluid uitgegaan , 

en zijn woorden tot aan de uitersten der aarde.

Eer ... van de H. martelaar Anastasius :

Nu en ... theotokion - t.2 Μονη τον αχωρητον - niet vertaald; in plaats daarvan bijv.:

� Vespers 22 Januari �
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t.1    

t.2



troparen van de heilige Apostel Timotheüs: 

Eer ...  van de heilige Monnik-martelaar:

Nu en ... slot-(kruis)-theotokion van de dag in toon 4

� Mineon Januari �
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Anastasius,

of kruis-theotokion - t.2

t.4

t.4



Metten

katHisMata van de oktoïch

De canons van de oktoïch, van de heilige Apostel Timotheüs
en van de heilige Monnik-martelaar Anastasius.  

Deze canons zijn niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 8
en/of   off. 18.

na De 3e oDe katHisMa van de H. Apostel Timotheüs :

Eer ...  van de H. Monnik-martelaar Anastasius

� 22 Januari �
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Nu en ...  theotokion - toon 4

of kruis-theotokion - toon 4

na De 6e oDe konDaak van de H. Apostel Timotheüs

exapostilaria van de H. Apostel Timotheüs, t.’3a’:
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Eer ... van de H. Monnik-martelaar Anastasius:

Gelezen lofpsalmen en kleine doxologie

aposticHen van de apostel*

� Metten 22 Januari �
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Nu en ...  theotokion:

* volgens het grieks mineon apostichen van 
de oktoïch en één apostich voor de apostel



Eer ... van de H. Apostel Timotheüs - toon 2

of kruis-theotokion - toon 2:

� Mineon Januari �

Nu en ... theotokion - t.2
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De gedachtenis van de H.Hiëromartelaar Clemens [Metten off. 16] 

en van de H. Martelaar Agathangelus [Metten off.14]

***

Vespers

Heer ik roep ... 6 stichieren, 3 van de H. Clemens:

� 23 Januari �
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3 stichieren voor de medemartelaar Agathangelos 

t.2

t.2

t.2

t.4



Nu en ... Εξαρπ ασοω με ... niet vertaald theotokion - toon 8

of kruis-theotokion toon 8 :

� Mineon Januari �
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t.4

t.4

Eer ... van de H. Hiëromartelaar Klemens :



aposticHen van de oktoïch

Eer ... van de Hiëromartelaar Clemens

Nu en ... Ραφδς της σης .. niet vertaald theotokion - t.1

of kruis-theotokion - t.1    Εν τω Σταυρω .. niet vertaald

� Vespers 23 Januari �
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t.1 



troparen van de heilige Hiëromartelaar Clemens: 

Eer ...  van de heilige Martelaar:

Nu en ... slot-(kruis)-theotokion van de dag in toon 4

Metten

katHisMata van de oktoïch

De canons van de oktoïch, van de heilige Hiëromartelaar
Clemens en van de heilige Martelaar Agathangelus.  Deze canons zijn
niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 16 en/of   off. 14.

na De 3e oDe katHisMa van de H. Hiëromartelaar Clemens 

� Mineon Januari �

Agathangelust.4

t.4



Eer ...  van de H. Martelaar Agathangelus

Nu en ...  theotokion - toon 5

of kruis-theotokion - toon 5

na De 6e oDe konDaak van de H. Clemens en Agathangelus

� Metten 23 Januari �
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exapostilaria van de H. Hiëromartelaar Clemens, t.’3a’:

Eer ... van de H. Martelaar Agathangelus:

Nu en...   theotokion 

Gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen van de oktoïch

troparen zie slot Vespers
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De gedachtenis van de Heilige Xenia van Rome;

in Asten vieren we de Heilige Xenia van St.-Petersburg

***

kleine Vespers

Heer ik roep...  vier stichieren

Eer... nu en...     toon 1
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t. 1

t. 1

t. 1

(2x)



Eer... nu en...     theotokion 

prokiMen van de dag

aposticHen

� Mineon Januari �
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t. 1

t. 6

t. 6

t. 6



Eer... nu en ...

tropaar

Eer... nu en...

� kleine Vespers 24 Januari �

t. 6

t. 4

- 165 -

t. 4



Grote Vespers

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

Heer ik roep...   we zingen 8 stichieren

� Mineon Januari �
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t. 8

t. 8

t. 8



� Grote Vespers 24 Januari �
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t. 2

t. 2

t. 2



Eer ...   

Nu en ...  dogmatikon - toon 3-Ldn:

� Mineon Januari �
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t. 2

t. 2

Ldn  t. 3



Intocht, Vreugdevol Licht .. prokimen van de dag en de lezingen:

I lezinG uit De WiJsHeiD Van saloMo (3,1-9)

De zielen van de 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. 

� Grote Vespers 24 Januari �
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Die op Hem vertrouwd hebben, zullen de waarheid begrijpen; 

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

Want genade en barmhartigheid schenkt Hij Zijn heiligen, 

en Hij bezoekt Zijn uitverkorenen.

+ + ++ + +

II   lezinG uit De WiJsHeiD Van saloMo ( 5:15-6:3)

De rechtvaardigen leven in alle eeuwigheid;
hun loon is om bij de Heer te zijn,

en de Allerhoogste draagt zorg voor hen. 

Daarom zullen zij een roemvol koningschap ontvangen 

en een schone kroon uit de hand van de Heer. 

Want Zijn rechterhand zal hen bedekken 

en met Zijn arm zal Hij hen beschermen. 

Zijn jaloerse liefde zal hem tot een volledige wapenrusting strekken, 

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

wreken. 

Hij bekleedt Zich met gerechtigheid als een harnas, 

een waarachtig oordeel is Zijn helm, 

en heiligheid is Zijn onoverwinnelijk schild.

Maar Zijn gerechte toorn zal Hij aanscherpen tot een zwaard, 

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

De wapenslagen van Zijn donder gaan van Hem uit, 

vanaf de strakgespannen wolkenboog schiet Hij Zijn bliksem recht in  het

doel. 

De hagelstenen 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.
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Hoort daarom, gij koningen, en verstaat: 

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

Leent het oor, gij die het volk bestuurt, 

en die u beroemt op de menigte der natiën. 

Want de macht is u geschonken door de Heer, 

en de heerschappij door de Allerhoogste.

+ + ++ + +

III   lezinG uit De WiJsHeiD Van saloMo (4: 7-15)

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.

+ + ++ + +
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litie voor de heilige Xenia:
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t. 4



aposticHen
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Eer... 

BrooDWiJDinG Als er broodwijding is: Tropaar (2x), onmid-

delijk gevolgd door  Verheug ... 

tropaar
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Ldn - t. 3

t. 4



Eer... nu en.   ..

Metten

katHisMa-zanGen na de eerste psalmlezing:
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na de tweede psalmlezing:

polyeleos - “Dienaren des Heren - alleluja”

naar slavische traditie:

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

slavisch heeft alleen de vetgedrukte

Wachtend verbeid ik de Heer: (39, 2)

Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn smeking verhoord  

Hij heeft mijn voeten op de rots geplaatst, 

en mijn schreden gericht. (39,3b)
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Zie, ik ben ver weggevlucht, 

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

Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn; 

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

Ik bleef wakker 

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

Mijn tranen strekken mij tot brood       (41,3)

bij dag en bij nacht.

Mijn knieën zijn verzwakt door het vasten; 

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

Want ik eet as als brood;

en meng mijn drank met tranen. (101,10)

Ik ben afgetobt door zuchten, elke nacht schrei ik mijn bed nat.

Ik besproei mijn rustplaats met tranen; (6,7)

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

door het geluid van mijn klagen,

kleeft mijn gebeente aan mijn vlees. (101, 6)

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

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

Mijn ziel dorst naar U, zoals ook vaak mijn vlees naar U smacht.

in een verlaten, dor en waterloos land. (62, 2b)

Want een menigte honden heeft mij omringd;

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

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

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

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

Hij heeft zijn boog gespannen in bitterheid (63.4b)

om in het verborgene een onschuldige te treffen. (63,5a)
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Het is niet mijn ongerechtigheid, noch mijn zonde , Heer:         (58.4b)

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

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

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

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

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

Ik zou God verwachten, 

Die mij redt van kleinmoedigheid en uit de storm:                   (54, 9)

Ik heb de Heer gedurig voor ogen, (15,8)

want Hij staat aan mijn rechterhand opdat ik niet wankel.        

Alle volkeren omsingelden mij, 

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

Zij omzwermden mij als bijen op een raat,

als vuur dat in dorre doornen ontbrandt; 

maar in de Naam des Heren heb ik hen afgeweerd.  (117,12)

Gezegend is de Heer, die ons niet heeft overgeleverd 

als prooi voor hun tanden. ( 123,7)

Kinderpijlen worden hun wonden,  

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

Mogen U belijden, Heer, al Uw werken

En Uw Gewijden zullen U zegenen. (144,10

Gaat weg van mij, 

gij allen die boosheid bedrijft; (6,9a)

Weet dan,  dat de Heer wonderen heeft gedaan 

aan Zijn gewijde. (4,4a)

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

en zal leven tot het einde. 

(48,10a)
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Bemint de Heer, gij, al Zijn gewijden; (30, 24a)

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

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

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

Dat de gewijden zich beroemen in heerlijkheid, 

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

Kostbaar in de ogen des Heren 

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

Zingt  een psalm voor de Heer, Zijn gewijden, 

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

Eer ... 

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

ook de Alheilige Geest bezingen,  *  terwijl wij roepen en zeggen:   **

Red ons allen, Alheilige Drieëenheid. _

Nu en ...

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

Voorspraak;  *  schenk  ons  door  haar  gebeden  Uw  barmhartigheid,

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

het graf zijt opgestraald. _

Alleluja   (3x) en kleine litanie

� Metten 24 Januari �

- 179 -



katHisMa-zanG na de polyeleos

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

prokiMen

God, verhoor mijn gebed,

als ik mij tot u richt.
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Alles wat adem heeft ... 

eVanGelie lukas 15: 1-10 lk § 78 

In die tijd kwamen alle tollenaars en de zondaars naar Jezus toe ...

na psalM 50   

Eer  ... van de Heilige Xenia

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

en het ideomelon:

canon Canons van de Alheilige Moeder Gods en van de H.

Xenia t.8,   Katavasiën van de Ontmoeting

1e oDe - canon Van De H. xenia - toon 8

Gezegende Xenia, uw leven was waarlijk overeenkom stig uw

naam, want gij bewandelde deze aarde als een vreemd land. Zo

hoopte gij te komen in het hemels vaderland en gij beschouw-

de al het aardse als een schaduw en een droom.
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Iedere ijdelheid schudde gij af als stof van uw voeten, en gij ver-

koos naar het beloofde land te gaan langs een zware weg, man-

haftige en wijze Xenia; zoals Ama lek hebt gij de mensenhater

en vijand over wonnen en een overwinningslied opgedragen aan

de Heer.

Eer... Gij versmaadde de welvaart van de vleespotten van

Egypte, en gij lachtte om de pralende wereld, wijze Xenia; zo

trok gij ongedeerd door de levenszee, geleid door Gods machti-

ge hand en gij zong voor Hem een overwinningslied.

Nu en... Gij zijt de hoop voor wie zonder hoop zijn en de

hulp van de strijdenden, o Alreine; een door God bewogen leid-

ster voor hen die op zee zijn en een levendmakende Bron voor

hen die verdwaald zijn in de woestijn; schenk verfrissing aan

onze zielen, o heilige Maagd. 

katavasia

3e oDe - canon Van De H. xenia

Johannes de beminde leerling van de Verlosser hoorde gij zeg-

gen: ‘als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader

niet in hem’; en daarom haatte gijde zondige wereld en haastte

gij u naar het Vaderlijk Huis, o gezegende.

Gij maakte uzelf tot een dwaas-om -Christus’-wil, vervuld van

de wijsheid van de bovenaardse wereld; zo schouwde gij met

zuivere ogen de toekomst alsof die reeds aangebroken was en

wedijverde gij met de Profeten van God, o goddelijk wijze

Xenia. 
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Eer... Het gebed van het hart was uw spijs, o Heilige; bespot-

ting en kleinering waren voor u zoete drank; nederigheid en

wijsheid waren uw sierlijk gewaad en uw kroon was de ver-

lichting door de Heilige Geest. 

Nu en... Laten wij, gelovigen, zoals de moeder van Samuël,

niet moe worden onze lippen tot gebed te bewegen; wanneer

wij roepen tot de Koningin van hemel en aarde.

katavasia

katHisMa-zanG
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Eer... Nu en ...

4e oDe - canon Van De H. xenia

Manhaftige, gij legde de vrouwelijke zwakheid af en werd

Andreas genoemd. Gij streed tegen de machten van het kwaad

en riep uit tot Hem, Die u krachtig heeft gemaakt: Ere zij Uw

kracht, o Heer. 

Eva’s hoogmoed sloot het Paradijs, maar gij verzette u tegen de

trots, o goddelijk wijze en verkoos een dwaas genoemd te wor-

den en daardoor bracht gij de sluwe slang tot beschaming.

Eer... Door in de geest Christus in u te dragen, o zeer wijze,

vertrad gij de wijsheid van deze wereld. Gij onderwees de men-

sen door Gods instellingen te verkondigen, richt ook onze

schreden op de rechte weg.

Nu en... Laat ons ernaar streven, dat gij uw genade over

ons uitstort, Moeder Gods, terwijl wij als onze voorspraak de

heilige Xenia opdragen, wier bescherming wij hopen te verwer-

ven door vurig haar gedachtenis te bezingen.

katavasia
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5e oDe - canon Van De H. xenia

Jarenlang verdroeg gij naaktheid en koude, terwijl gij uw kle-

ding wegschonk aan de armen. Bij uzelf riep gij uit, o geze -

gende: het kleed van de Doop is voor mij genoeg.

Sla acht op onze gebeden, heel onze wonden, geef vrede aan

ons leven en haast u ons te helpen, door God beminde Xenia.

Eer... Onderricht ons in onze jeugd en leid ons in onze ouder-

dom op het pad van de waarheid;  maak ons wijs en leer ons te

begrijpen, wat van God komt, en beweeg ons met alle middelen

tot goede daden, o Xenia, die hemelse wijsheid hebt verworven.

Nu en ... Laten wij ons verheffen  en omhoog zien, broe-

ders, en alle droefheid afleggen, dan zullen wij in de hemelen

de Koningin en Moeder van God schouwen, die ons beschermt

met de schutse van haar Sluier. 

katavasia

6e oDe - canon Van De H. xenia

Leid ons, die in gevaar zijn op de levenszee naar de veilige

haven, o gezegende, en bid voor ons tot de Enige, Die ons kan

redden. 

Terwijl wij het goede willen, doen wij voortdurend het kwade;

terwijl wij de geboden van God kennen, verwaarlozen wij deze

en zondigen; help ons, die zwak zijn, medelijdende Xenia.
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Eer... Roep, zoals Mozes in de woestijn,  met luide stem voor

ons tot de Heer Die gij diende, Xenia en de Heer zal u verhoren,

want het is Zijn wil de mensen te redden. 

Nu en ... Wij zouden geen weg vinden om uit de poel van het

verderf te ontsnappen, wanneer gij uw hand niet naar ons uit -

strekte; daarom roepen wij tot U: o allerhoogste Vrouwe, red ons.

katavasia

konDaak

ikos

Wie is deze, die klopt aan de poort van het Koninkrijk der

Hemelen, met haar kleding wit en haar gelaat stralender dan

de zon? Waar komt zij vandaan en vraagt om zulke hoge dingen?

Het is de dochter van de Hemelse Vader, de trouwe dienares van de

Zoon van God en het uitverkoren vat van de Heilige Geest, die op

aarde heeft gezworven als een vreemdeling. Nu wordt zij overge-

bracht naar het hemels vaderland; open daarom de poorten voor haar

en begroet haar met vreugde en roept uit: **  Verheug u, Xenia, want

na uw zwerven op aarde, woont gij nu in het Vaderhuis!
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7e oDe - canon Van De H. xenia

Elke aardse moeite hebt gij gering geacht, en gij hebt de lichte

last van Christus op uw schouders genomen, o Heilige. Gij

droeg ontilbaar grote stenen aan voor de toren van de kerk, hard

werkend en zingend: God van onze vaderen, gezegend zijt Gij. 

Arm zijn wij van geest, hongerig, dorstig en naakt; geef ons

dan, o gezegende, uw raadgevingen als een zoet voedsel; ver-

warm onze zielen met de warmte van uw gebeden voor ons

ongelukkigen, opdat wij dankbaar mogen roepen: God van onze

vaderen, gezegend zijt Gij. 

Eer... Evenals de tollenaar in zijn zondig leven, hebben wij niet

zijn wijze nederigheid verworven, maar wij hebben onself over-

geleverd aan de trots van de farizeeër, zonder dat wij enige

deugd bezitten.Wat zullen wij, zwakkelingen anders doen, dan

ons haasten tot u, o Xenia, en roepen: bid voor ons tot de God

van onze vaderen. 

Nu en... Daar er geen andere is in het heelal dan gij,

Moeder Gods, die de vrijmoedigheid van een moeder hebt bij

de Verlosser en die de engelen overtreft in heerlijke zuiverheid,

vallen wij neder voor u, o vorstelijke Vrouwe: bid voor ons tot

de God van onze vaderen. 

katavasia
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8e oDe - canon Van De H. xenia

Wees onze helpster, o heilige en bevrijd ons van droefheid,

beproevingen en ziekten en vervul de goede verlangens van ons

hart, zodat wij dankbaar mogen roepen tot God: zegent alle wer-

ken des Heren de Heer.

Gij stilde de koorts van de regerende vorst en verscheen aan de

keizerin in een visioen in haar slaap en gij voorspelde, dat zij

een kind zou baren. Daarom roepen wij dankbaar uit: zegent

alle werken des Heren de Heer. 

Eer... Kom ons altijd te hulp en laat ons niet als wezen achter,

want wij zijn uw kinderen, heilige Xenia. Vergeet ons niet die

uw heerlijkheid vereren, maar schenk ons vreugde, zodat wij

allen mogen roepen: zegent alle werken des Heren de Heer. 

Nu en... Uw allerzoetste naam, geurend als myron, hebben wij

altijd op onze lippen, o Moeder Gods; en laat onze harten, bran-

dend van goddelijke liefde, heel de schepping uitnodigen te roe-

pen: zegent alle werken des Heren de Heer. 

Loven, zegenen en aanbidden wij ... katavasia

9e oDe - canon Van De H. xenia

O heilige Xenia, de schitterende geheimen van uw leven en uw

verborgen strijd zijn nu openbaar voor de wereld. Daarom ver-

heugen wij ons over u en wij verheffen Christus God, Die u ver-

heerlijkt heeft.
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Ondanks uw vertrek van de aarde,weten wij, dat gij na uw dood

toch met ons blijft en door uw gebeden ons altijd beschermt

voor alle gevaren. Daarom verheffen wij u in dankbaarheid, o

gezegende. 

Eer... Wanneer wij ons te binnen brengen uw zorg voor ons,

zwakken en ellendigen, vallen wij met liefde voor u neer, onze

machtige voorbidster. Laat ons niet als wezen achter, maar kom

ons altijd te hulp, zodat wij in u de Hemelse Vader en God

mogen verheffen. 

Nu en... O Vorstin en Vrouwe, draag aan Uw Zoon en

God, o Maagd, de gebeden op die de heilige Xenia tot U gericht

heeft. Versterk ons door Uw moederlijke voorbede en red,

Alzuivere, hen die u verhef fen.

katavasia

exapostilarion
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lofpsalMen we zingen 4 stichieren:
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t. 8 

t. 8 

t. 8 



� Metten 24 Januari �

- 191 -

t. 8

t. 6

t. 6



Grote DoxoloGie

tropaar
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in De GoDDeliJke liturGie

prokiMen ps 67

t. 4 _

Looft God in de Kerken,

de Heer uit de bronnen van Israël.

apostel Gal 3 : 23-4 : 3       § 208b       

Broeders, voordat het geloof kwam ...

alleluJa toon 4

ps. 39

Wachtend verbeid ik de Heer:

Hij heeft acht op mij geslagen en mijn smeking verhoord.

Op een rots heeft Hij mijn voeten geplaatst,

op een rechte baan mijn schreden gericht.

eVanGelie Mt 25 : 1-13    Mt § 104

De Heer sprak de volgende gelijkenis: Dan zal het koninkrijk der heme-

len gelijk zijn aan tien maagden ...

coMMunie-Vers

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn,

hij vreest niet als hij slechte tijding hoort. 
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