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De gedachtenis van de H.Gregorius van Nazianze, de Theoloog

***

Kleine VesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren:

� 25 Januari �

[hier ontbreekt een stichier]

[omdat de 4e ontbreekt: 2x]
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Eer ... 

� Mineon Januari �
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Nu en ... theotokion

aPostichen

troPaar De herdersfluit van uw theologie...(zie Grote Vespers, p.71)

en wegzending

� Kleine VesPers 25 Januari �
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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 :

� Mineon Januari �
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� Grote VesPers 25 Januari �
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Eer ... 

Nu en ... theotokion (dogmatikon)

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

lezingen:

I lezinG uit de sPreuKen (10,7 e.a.)

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. 

� Mineon Januari �
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Handelen met wijsheid brengt meer op dan vele schatten van zilver

of goud: 

ja, zij is kostbaarder dan edel gesteente, 

onaantastbaar voor de macht van het kwaad.

Ware wijsheid wordt herkend door wie tot haar naderen:

geen enkele kostbaarheid komt haar in waarde nabij.

Want uit haar mond komt gerechtigheid: 

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

Daarom, luistert naar mij, mijn kinderen, 

want ik spreek over zaken die verheven zijn:

zalig is de mens die mijn wegen bewaart. 

Mijn wegen zijn immers de wegen des levens: 

het is de wil des Heren die daarop wordt voorbereid.

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

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

diep inzicht heb ik verkregen. 

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 25 Januari �
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II   lezinG uit de WiJsheid Van saloMo (4 : 7-15)

Ook al sterft de rechtvaardige jong,

toch is hij in rust.

Want niet die ouderdom is eerwaardig welke vele dagen heeft 

of een groot aantal jaren telt;

maar wijsheid geldt als grijze haren bij mensen, 

en een onbevlekt leven wordt als hoge ouderdom gerekend.

Hij heeft aan God behaagd, 

en Deze beminde hem; 

en daar hij onder zondaars leefde, 

heeft God hem weggenomen. 

Ja, hij is vroegtijdig opgenomen, 

opdat zijn geest niet zou worden aangetast door het kwaad, 

noch zijn ziel te lijden zou hebben van bedrog. 

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

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

In korte tijd is hij volmaakt geworden 

en zo heeft hij vele jaren vervuld.

Want zijn ziel behaagde aan God 

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

De mensen hebben dit wel gezien, maar niet begrepen, 

noch ter harte genomen dat Gods genade en barmhartigheid bij Zijn

Heiligen verblijven, 

en dat Hij waakt over Zijn uitverkorenen.

���

III   lezinG uit de WiJsheid Van saloMo ( 4, 14 e.a.)

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. 

� Mineon Januari �
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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; 

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 

� Grote VesPers 25 Januari �
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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. 

���

litie

� Mineon Januari �
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Eer ...   Uw Godwelgevallige askese ... zie eerste litie-stichier, blz.68

aPostichen

� Grote VesPers 25 Januari �

Nu en ... theotokion  t.1
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� Mineon Januari �

Nu en ... theotokion , t.8

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

Metten

KathisMata na de eerste psalmlezing; Ldn t.3

Eer ... herhalen

� Metten 25 Januari �
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troPaar toon 1



na de tweede psalmlezing:        

Eer ... herhalen

� Mineon Januari �
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Nu en.. theotokion, ldn.t.3

Nu en.. theotokion, t.5



Polyeleos - “dienaren des heren - alleluia”

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

Hoort dit, alle volkeren, 

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

Aardgeborenen en kinderen der mensen, 

iedereen rijk en arm. (48, 3)

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 gerechtigheid 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)

� Metten 25 Januari �
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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

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.) 

� Mineon Januari �
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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 verheerlij-

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

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

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

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

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

ons uit het graf zijt opgestraald. _

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

KathisMa-zanG na de polyeleos

Eer ... herhalen

� Metten 25 Januari �
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anabathMi de eerste antifoon van toon 4: Van mijn jeugd ...

ProKiMen toon 4

  
Alles wat adem heeft ... 

eVanGelie Jh 10 : 1-9      Jh § 35b    De Heer zeide tot de

Joden die bij Hem gekomen waren: Amen, amen, Ik zeg u: Wie niet

door de deur de schaapsstal binnenkomt ... (zie 13 nov.)

na PsalM 50   

Eer  ... van de Heilige

Nu en ... van de Moeder Gods

� Mineon Januari �
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Nu en.. theotokion    t.8



Ontferm U over mij ...

en het ideomelon, toon 6 ‘obichod’

Grote heiligenlitanie

de canons van de Moeder Gods en twee van de heilige

Gregorius; katavasia van het feest van de Ontmoeting.

1e ode -  eerste canon Van de heiliGe GreGorius - toon 1 
irmos: Christus wordt geboren ...

� Metten 25 Januari �
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tWeede canon Van de heiliGe GreGorius - toon 1 
de irmen van deze canon zijn in het grieks mineon voluit geschreven; zo ook hier.

katavasia 

3e ode -  eerste canon Van de heiliGe GreGorius

irmos t.1.: Voor alle eeuwen ... 

� Mineon Januari �
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Irmos        toon 1

Alwijze Gregorius, gij droeg het uit Christus God stromende Bloed op,

dat ons verlost van de aloude zonde en van onze hartstochten, en ook  nu

maakt gij God bereid Zich te verzoenen met de gelovigen. 



tWeede canon Van de heiliGe GreGorius

� Metten 25 Januari �
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Irmos        toon 1



Katavasia

KathisMa van de H. Gregorius - t.8 :

� Mineon Januari �
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Eer ...  Nu en ...  theotokion  t.8



4e ode -  eerste canon Van de heiliGe GreGorius

irmos t.1.: Uit Jesse’s wortel ... 

tWeede canon Van de heiliGe GreGorius

� Metten 25 Januari �
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Irmos        toon 1



Katavasia

5e ode -  eerste canon Van de heiliGe GreGorius

irmos t.1.: God des vredes ... 

� Mineon Januari �
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tWeede canon Van de heiliGe GreGorius

� Metten 25 Januari �
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Irmos        toon 1



Katavasia

6e ode -  eerste canon Van de heiliGe GreGorius

irmos t.1.: Ongedeerd kwam Jona terug ... 

� Mineon Januari �
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tWeede canon Van de heiliGe GreGorius

Katavasia

kleine Litanie

� Metten 25 Januari �
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Irmos        toon 1



KondaaK van de H. Gregorius, toon 8

7e ode -  eerste canon Van de heiliGe GreGorius

irmos t.1.: De godvrezende jongelingen ... 

� Mineon Januari �

- 32 -

iKos

synaxarion



tWeede canon Van de heiliGe GreGorius

� Metten 25 Januari �
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Irmos        toon 1



Katavasia

8e ode -  eerste canon Van de heiliGe GreGorius

irmos t.1.: Koel van dauw... 

� Mineon Januari �
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tWeede canon Van de heiliGe GreGorius

Loven, zegenen en aanbidden wij ....     Katavasia

9e ode -  eerste canon Van de heiliGe GreGorius

irmos t.1. : Vreemd, onvatbaar mysterie ...

� Metten 25 Januari �

- 35 -

Irmos        toon 1



tWeede canon Van de heiliGe GreGorius

� Mineon Januari �

Irmos        toon 1



Katavasia

exaPostilaria

een andere:  Eer ...

� Metten 25 Januari �
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lofPsalMen

we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren:

� Mineon Januari �
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Nu en... theotokion, t.’3a’



Eer... 

� Metten 25 Januari �
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Grote doxoloGie

� Mineon Januari �
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Nu en...theotokion, t.1

troPaar toon 1



in de GoddeliJKe liturGie

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

ProKiMen toon  4 ps.46

Hoort dit alle volkeren.  Luistert allen die de wereld bewoont.

aPostellezinG § 318 hebr 7 : 26-8:2

Broeders, zulk een hogepriester was ons nodig ... 

alleluia 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 zeide: Ik ben de deur... (zie 13 nov.)

coMMunieVers

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.

hij zal geen slechte tijding vrezen.  Alleluia (3x). 

� 25 Januari �
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� Mineon Januari �
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De gedachtenis van de H. Xenofon met zijn vrouw Maria en hun zonen

Arkadius en Johannes. Tevens vieren we met hen de H. Paula van Rome,

de H. Theodorus de Studiet en andere monnikvaders.  [Metten - off.13]

***

VesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren van de oktoïch en 3 van de h. Xenofon:

� 26 Januari �

- 43 -

t.2

t.2

t.2



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

of kruis-theotokion toon 2 :

aPostichen van de oktoïch

troParen van de dag; Eer ... heilige Xenofon ‘en synodia’ (dit is

een vertaling uit het slavisch; Grieks mineon heeft hier het algemene

tropaar: God onzer vaderen..)

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

� Mineon Januari �
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t.2



Metten

KathisMata van de oktoïch

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

Deze canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 13

na de 3e ode KathisMa van de heiligen, toon 4

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 4

of kruis-theotokion - toon 4

na de 6e ode KondaaK van de H. Xenofon ‘en synodia’

� Metten 26 Januari �

- 45 -



Gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen van de oktoïch.

troParen van de dag; Eer ... heilige Xenofon ‘en synodia’

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

� Mineon Januari �

- 46 -

exaPostilarion t.’3a’



De gedachtenis van de overbrenging van de relieken 

van de Heilige Johannes Chrysostomus

[het officie is niet vertaald; delen zijn gelijk aan het officie van 13 november; 

hier is het officie van 13 nov. in zijn geheel overgenomen, bij gebrek aan beter]

***

VesPers

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

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

drie stichieren; in toon 1 :

en nog drie stichieren in toon 4: 

� 27 Januari �

- 47 -



Eer ... toon 4 

� Mineon Januari �
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Nu en ... theotokion (dogmatikon)

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

lezingen:

I lezinG uit het boeK der sPreuKen (10,7 e.a.)

De gedachtenis van de Rechtvaardige is in heerlijkheid, 

de zegen des Heren is over zijn hoofd. 

Zalig de man die de Wijsheid gevonden heeft 

en de sterveling die verstand heeft aanschouwd. 

Handelen met wijsheid brengt meer op 

dan vele schatten van zilver of goud: 

ja, zij is kostbaarder dan edel gesteente, 

onaantastbaar voor de macht van het kwaad.

Ware wijsheid wordt herkend door wie tot haar naderen:

geen enkele kostbaarheid komt haar in waarde nabij.

Want uit haar mond komt gerechtigheid: 

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

� VesPers 27 Januari �
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t.4 



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.

���

II   lezinG uit de WiJsheid Van saloMo (4 : 1 vv)

� Mineon Januari �
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� VesPers 27 Januari �
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III   lezinG uit de WiJsheid Van saloMo

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

De mond van de Rechtvaardige vloeit over van wijsheid;

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

de mond van de nederigen overweegt wijsheid. 

De rechtvaardigheid van de oprechten verlost hen. 

Wanneer een rechtvaardige overlijdt is de hoop niet verloren. 

Een rechtvaardige zoon wordt ten leven geboren.

Voor altijd schijnt het licht voor de rechtvaardigen. 

De tong van de wijzen vloeit over van kennis. 

De Heer bemint de heiligen van hart. 

Al de onbevlekten zijn Hem welgevallig. 

Aan wie de wijsheid begeren laat zij zich gauw kennen.

Zij wordt gemakkelijk ontdekt voor wie haar liefhebben.

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

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

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

op de wegen vertoont zij zich innemend aan hen.

De wijsheid wordt niet overmeesterd door slechtheid. 

Ik werd een vereerder van haar schoonheid; 

ik heb haar lief gekregen;

Ik heb haar vanaf mijn jeugd gezocht;

en ik probeerde haar als mijn bruid mee te voeren.

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. 

���

aPostichen
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Eer ... 
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Nu en ... theotokion 

troPaar

Eer ... Nu en ... theotokion 
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Metten

KathisMata na de eerste psalmlezing; 

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

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

Polyeleos - “dienaren des heren - alleluia”

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

Hoort dit, alle volkeren, 

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

Aardgeborenen en kinderen der mensen, 

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

Mijn mond spreekt wijsheid,  (48, 4)

de overweging mijns harten verstand.Allelu - - - ia

Komt, kinderen, luistert naar mij:

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

Zie, ik weerhoud mijn lippen niet;

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

Ik heb het evangelie van uw gerechtigheid verkondigd

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

Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart: 

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

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) 
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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) 

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) 

� Metten 27 Januari �

- 59 -



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. _

Alleluja, allelia, alleluia, eer  aan U , o God. (3x) 

en kleine litanie

KathisMa-zanG na de polyeleos
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Eer ... herhalen; Nu en ... theotokion

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

ProKiMen toon 4 ps.48 

Hoort dit alle volkeren.  Luistert allen die de wereld bewoont.

Alles wat adem heeft ... 

eVanGelie Jh 10 : 1-9      Jh § 35b    

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes, 

e Heer zeide tot de Joden die bij Hem gekomen waren:

Amen, amen, Ik zeg 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 binnenkomt, is de herder der

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 zeide Jezus tot hen,

maar zij begrepen niet, waarover Hij tot hen sprak. Jezus zeide dan

nog eens: Amen, amen, Ik zeg u: Ik ben de deur der 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.                       � � �
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na PsalM 50   toon 6 ‘ob’:   

en het ideomelon, toon 6 ‘obichod’

Grote heiligenlitanie
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de canons een eigen canon van de Moeder Gods [niet ver-

taald; in plaats daarvan smeekcanon] en twee van de heilige Johannes

Chrysostomus [niet vertaald; in plaats daarvan, slechts één, van

13/11]; katavasia van het feest van de Ontmoeting.

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

katavasia 
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3e ode -  canon Van de h. Johannes chrysostoMus
irmos t.8.:In Uw wijsheid hebt Gij in den beginne ... 

Katavasia

KathisMa van de H. Johannes Chrysostomus - toon 8
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Eer ... Nu en ... theotokion

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:
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iKos

synxarion
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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
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Eer ... Nu en ... theotokion

lofPsalMen

we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren:
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Grote doxoloGie en het troPaar
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in de GoddeliJKe liturGie

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

ProKiMen toon 4 ps.46

Hoort dit alle volkeren.  Luistert allen die de wereld bewoont.

aPostellezinG § 318 hebr 7 : 26-8:2

Broeders, zulk een hogepriester was ons nodig ... 

alleluia toon  2 ps. 36

De mond van de rechtvaardige zal wijsheid spreken.

De wet van zijn God is in zijn hart, 
en zijn schreden zullen niet uitglijden.  

eVanGelie Joh 10 : 9-16    (Jh § 36 )

De Heer zeide: Ik ben de deur...

coMMunieVers

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn.

hij zal geen slechte tijding vrezen.  Alleluia (3x). 
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De gedachtenis van de H. Monnik Vader Efraïm de Syriër;

in Asten vieren we ook: de H. Isaäk de Syriër [Metten - off.12]
***

VesPers
heer iK roeP ... 6 stichieren, 3 van de H. Isaäk en 3 van de H. Efraïm   

en 3 van van de H. Efraïm, toon 1:

� 28 Januari �
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t.4

t.4

t.4

t.1



Eer ...  van de H. Efraïm:

aPostichen van de oktoïch; of als de abdis wil: van de H. Izaäk
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Nu en ... theotokion - t. 6

of kruis-theotokion t. 6 

t.1

t.1

t.6

t.5



Eer ...  van de H. Izaäk, toon 2:
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Eer ...  van de H. Izaäk, toon 2:

troParen van de heilige Isaäk: 

Nu en ... slot-(kruis)-theotokion van de dag in toon 8
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t.2

t.2

theotokion

t.8 

t.5

Eer ...  van de heilige Efraïm :



Metten
KathisMata van de oktoïch; 

of als de abdis wil van de heilige Isaäk, na de eerste lezing:

Eer ... Nu en ... theotokion

of kruis-theotokion

na de tweede lezing:

Eer ... Nu en ... theotokion
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of kruis-theotokion

de canons van de oktoïch, van de heilige Isaäk [uit off.12] en

van de heilige Efraïm.  Als de abdis wil: katavasia van de Ontmoeting;

hier niet opgenomen.

1e ode -  canon Van de heiliGe isaäK - toon 8 
irmos: Toen zij het water waren doorgegaan ...
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canon Van de heiliGe efraïM - toon 6 
irmos: Over de bodem der Rode Zee ...

3e ode - canon Van de heiliGe isaäK

irmos t.8: Gij zijt de Sterkte, o Heer ...
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canon Van de heiliGe efraïM

irmos t.6: Niemand is heilig ... 

Irmos van de laatstgelezen canon - toon 6 -spec.: 
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KondaaK van de heilige Izaäk; in het engels, toon 8:

of: [off.12]

KathisMa van de H. Izaäk - t.4

Eer ...  van de H. Efraïm - t.5
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Nu en ...  theotokion - t.5

of kruis-theotokion -t.5

4e ode - canon Van de heiliGe isaäK

irmos t.8: Heer, ik heb vernomen ...
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canon Van de heiliGe efraïM

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

5e ode - canon Van de heiliGe isaäK

irmos t.8: Wanneer wij opstaan ...
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canon Van de heiliGe efraïM

irmos t.6: Verlicht, Algoede ... 

6e ode - canon Van de heiliGe isaäK

irmos t.8: Voor de Heer stort ik mijn smeekgebed uit ...
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canon Van de heiliGe efraïM

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

Irmos van de laatstgelezen canon - toon 6 -spec.:

kleine Litanie

KondaaK van de H. Efraïm, toon 2
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iKos

synaxarion

7e ode - canon Van de heiliGe isaäK

irmos t.8: De drie jongelingen uit Judea ...
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canon Van de heiliGe efraïM

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

8e ode - canon Van de heiliGe isaäK

irmos t.8: De uit God sprekende jongelingen ...
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canon Van de heiliGe efraïM

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

Loven, zegenen en aanbidden wij ....   

Irmos van de laatstgelezen canon:
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9e ode - canon Van de heiliGe isaäK

irmos t.8: Heel de schepping werd ontsteld ...

canon Van de heiliGe efraïM

irmos t.6: Het is voor mensen onmogelijk ... 
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Irmos van de laatstgelezen canon - toon 6 - spec.:

exaPostilaria van de H. Izaäk - t. ‘3a’

Eer ...  van de H. Efraïm 
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Nu en ...  theotokion 

Gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen van de oktoïch, 
met Eer-stichier voor de H. Efraïm, zie lofpsalmen; 
of, als de abdis wil: 

lofPsalMen van de H. Izaäk -  vier stichieren  toon6

� Metten 28 Januari �

2x

Isaäk ,

I-sa-äk ,

- 93 -



Eer ...  van de H. Efraïm , toon 2

Nu en ...  theotokion - toon 2

of kruis-theotokion - toon 2:
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evt. Grote doxoloGie

troPaar c.q. troParen van de heilige Isaäk:

van de heilige Efraïm:

� Metten 28 Januari �

- 95 -

t.1 



� Mineon Januari �

- 96 -



De gedachtenis van de overbrenging van de relieken van de Heilige

Hiëromartelaar Ignatius de Godsdrager [het Metten-officie is niet ver-

taald; er is gebruik gemaakt van het officie van 20/12 en van off. 16]

***

VesPers

heer iK roeP ... 
drie stichieren van de oktoïch en drie van de H. Ignatius:

- 97 -

� 29 Januari �

t.4

t.4



Eer ... van de H. Hiëromartelaar Ignatius:

Nu en ... theotokion - toon 8:

of kruis-theotokion toon 8 :
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t.8



aPostichen van de oktoïch

Eer ...  van de Hiëromartelaar Ignatius :

Nu en ...  theotokion

of kruis-theotokion  
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troPaar van de heilige Hiëromartelaar Ignatius: 

Metten

KathisMata van de oktoïch

de canons van de oktoïch en van de heilige Hiëromartelaar
Ignatius

canon Van de heiliGe iGnatius - toon 1
irmos t.1  Laat ons een overwinningslied zingen ...

Laat ons van vreugde jubelen op dit lichtende feest! Zo nodigt de

martelaar Ignatius de Kerk van Christus heilig uit tot zijn marte -

laarschap dat onze zangen waardig is.

Wij vereren uw roemrijke gedachtenis, gelukzalige Ignatius, en wij

vieren met hymnen de kroon waarmee uw gewijd hoofd werd

getooid, dat de eeuwige gelukzaligheid waardig is.

Als een der schitterendste sterren der Kerk verlicht gij de grenzen

van het heelal, want gij bescheen de zonsondergang, terwijl gij

opgestegen waart in de zone van de zonsopgang.

Martelaar Ignatius, gij hebt Paulus nagevolgd, die overal de gevaren

moest trotséren, en geketend hield gij niet op de kerken van Christus

te sterken door uw talrijke brieven.
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theotokion

Wij weten dat, zonder man, God uit u vlees is geworden, Die aan ale

schepping voorafgaat en voor alle tijden bestaat.  Daarom bezingen

wij u naar waarheid als de Moeder Gods.

3e ode -  canon Van de heiliGe iGnatius

irmos t.1 _ De steen die door de bouwlieden verworpen was ...

Gelukzalige, gij zijt in waarheid het voorbeeld der gewijde gevech-

ten, de kolom van geduld, het model van standvastigheid, de steun

van de Kerk, en de stut van het geloof. Gij schonk het voorbeeld der

deugden en werd door Christus gekroond voor uw heilige strijd.

Goddragende Vader, gij verdiende om zo genoemd te worden: want

als kind werd gij ten offer gedragen aan de Heer, Die ons zelf

gezegd heeft: Wordt voor mij als één van deze kinderen.

Welke plaats werd niet door uw lijden geheiligd? Welke plek heeft

u niet gekend, heilige Martelaar? Welke gevangenis heeft u niet ont-

vangen, geketend als getuige van Christus? Want de ijver voor God,

spoorde u aan voor de strijd.

Als reine tarwe van onze God, zal ik mij laten malen onder de tan-

den der leeuwen. Dat de wilde beesten mijn beenderen verbrij zelen,

mijn ledematen verscheuren, want ik ben hun prooi, opdat ik een

aangenaam brood worde in de ogen van Christus, zo hebt gij gespro-

ken.

Uw heilige loopbaan als martelaar, hebt gij op een nieuwe wijze

doorlopen, want in de strijd hebt gij een onvergelijkelijke moed

getoond, zoals nooit één van uw voorgangers, want gij waart ont -

vlamd door het verlangen naar de eeuwige liefde, die uw hart deed

ontvlammen als een vuur.

De Hogepriester-Martelaar riep liefdevol uit in de innigheid van zijn

geest temidden der gevaren: Met vreugde hecht ik mij vast aan

Christus; met Hem ben ik gekruisigd, want niet ik leef, maar

Christus leeft in mij, zo sprak hij.

� Metten 29 Januari �

- 101 -



theotokion

Gij hebt onze geest wakker geschud uit de doodslaap, doordat gij de

Onsterflijkheid Zelf gebaard hebt; en door dit baren, o Maagd, hebt

gij voor ons het kleed der onbederflijkheid geweven. 

Irmos van de laatstgelezen canon

KathisMa van de H. Ignatius:

Eer ... Nu en ...  theotokion, toon 8:
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Irmos t.1

t.8



of kruis-theotokion, toon 8

4e ode - canon Van de heiliGe iGnatius

Irmos t.1  Toen Habakuk de Profeet in de Geest voorzag ...

Heilige hogepriester, geketend als een gevangene hebt gij de aarde

verlicht met de vuurgloed van uw gevechten. De loop volgend van

de zon hebt gij, opgaand in het oosten, met de stralen van uw mar-

telaarschap het westen verlicht.

Gij snelde naar Rome, heilige martelaar Ignatius, zoals Paulus geke-

tend aan beestachtige mensen. In uw boeien hield gij niet op de ker-

ken te ondersteunen door uw schrijven, dat de bisschoppen van

Christus in elke stad wist aan te moedigen. 

Dat de hoektanden der beesten mijn slachtmes zij en hun buik mijn

graf, zo luidde uw woord, Martelaar. Dat niemand mijn vastbera -

denheid poge te doorbreken, want als tarwe wil ik mij laten malen

tot een brood dat de Heer aangenaam is.

Christus wil ik toebehoren, Hem alleen bemin ik; ik ben geheel de

Zijne, zo luidt uw woord, Martelaar. In Zijn voetspoor loop ik naar

Hem toe; alles wil ik verdragen, zowel het vuur, het zwaard, zelfs de

wilde beesten, om Hem te ontmoeten.

Brandend van ziel hebt gij de arena doorlopen, manhaftige Marte -

laar; gij waart gewond door het verlangen naar uw Beminde, de

Christus. Christus ademde gij, Christus volgde gij, voor Christus

hebt gij de pijnlijkste kwellingen verduurd.
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theotokion

Verlicht mijn ziel, Alreine, met het licht dat gij verworven hebt door-

dat gij Hem gebaard hebt die in Persoon in wezen Licht is. 

5e ode -  canon Van de heiliGe iGnatius

Irmos t.1  Schenk ons Uw vrede, Zoon van God ...

Dat is de hogepriester, die wij nodig hadden: wijs, trouw, heilig,

onschuldig en onbevlekt. Toen Paulus dit schreef, schetste hij de hei-

ligheid van uw levenswijze.

Wij die de glorie van eertijds.willen bereiken, bezitten de citadel van

uw leven, o Vader, als een juist richtsnoer en een vroom voorbeeld.

Gij hebt Paulus en zijn heldendaden nagevolgd; zoals hij hebt gij u

bloot gesteld aan alle gevaren, bewonderenswaardige hiëro martelaar

Ignatius, dageraad van de zonsopgang, ster van de zons ondergang.

Hogepriester Ignatius, gevangene van Christus, geboeid werd gij

naar uw lijden gevoerd. Gij schreef naar de kerken in de steden, ze

allen versterkend in de belijdenis van het geloof.

Martelaar en herder, voor ons zijt gij een zuil, een voetstuk en een

steun. Verleen aan onze Kerk een onwankelbare eendracht in de

belijdenis van de Waarheid van Christus.

theotokion

Gij, Alreine, zijt aan ons geschonken als bescherming, zekere hoop,

macht, beschutting en muur, en als een brug die voert naar het

hemels Koninkrijk.

6e ode -  canon Van de heiliGe iGnatius

Irmos t.1  Met de Profeet Jona  roep ik tot U...

Feilloos beminde gij uw waarachtige Geliefde, want gij waart in

vlam gezet door een geestelijk vuur, martelaar Ignatius. In uw bin-

nenste murmelde het levende water.
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Ook al dronk gij uit de nieuwe Kelk van Christus, toch bleef gij dor-

sten naar het sterven om te leven, en gij riep: Dit acht ik als niets,

om het leven te verkrijgen.

Toen gij het getuigenis aflegde, dat uw geweten u voorschreef, werd

gij niet beangst bij het zien der dieren die op u afvlogen en evenmin

greep de vrees u aan om gemalen te worden als tarwe door hun

maaltanden.

In de gloed van uw liefde voor Christus, zijt gij naar het vuur der

kwellingen gesneld, edele atleet, als was het vuur voor u als mor-

gendauw, om u te voegen bij de eeuwige Geliefde.

De langdurige beproevingen, de onbreekbare boeien, het vuur van

de vervolgingen, en het verscheurd worden, dat gij te Rome hebt

ondergaan, hebt gij als niets geacht uit liefde voor Christus.

theotokion

Gij hebt Christus ontvangen, Die de zonden wegneemt van heel de

wereld, alreine Onbevlekte. Blijf bidden om vergeving van zonden

voor uw dienaren. 

Irmos van de laatstgelezen canon:

en kleine Litanie

KondaaK van de H. Ignatius
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iKos van de H. Ignatius

t.4 Vanaf de moederschoot heeft God de profeet Jeremia geheiligd en

voor zijn geboorte wist God in Zijn voorzieningheid dat hij een vat zou

zijn van de Heilige Geest. Vanaf zijn jeugd heeft God hem hiermee

meteen vervuld, en hem uitgezonden als verkondiger en profeet, om Zijn

heilige verschijning op aarde van te voren aan te kondigen. Nu dezelfde

God uit de Maagd geboren is en is gekomen om te prediken, vond Hij

een verkondiger die vanaf zijn geboorte Zijn genade waardig was: **  de

heilige Godsdrager Ignatius.

synaxarion

7e ode -  canon Van de heiliGe iGnatius

Irmos t.1  Het geweldige vuur van Babylon ...

Ignatius, niet langer brandde in u het vuur der vleselijke hartstoch-

ten, maar in u stroomde het levende water, dat u riep met de woor-

den:  Laat ons bovenwaarts opstijgen naar de Vader in het geloof. Dit

water springt op en voert ons mee uit dit leven naar het Leven.

Dat de tanden der dieren voor mij de zwaarden of de messen van

mijn slachting worden; de buik der leeuwen zij mijn graf en het vuur

vertere mijn vleselijke resten, vooraleer ze in verderf uiteenvallen.

Wat ik bemin is niet het lichamelijke leven, dat ik verlang te leven

in de geest. Mijn leven is Christus, de goddelijke Liefde. Hem bemin

ik, naar Hem snel ik en mijn verwachting is Hem te vinden.

Zacht zal voor mij de dood zijn en aangenaam de smart der kwellin-

gen. De wilde dieren zal ik verwelkomen en het vuur zal voor mij

als dauw zijn, als ik er het Leven vind. Ik haast mij om te sterven om

met Christus te leven.

theotokion

Gij alleen, alreine Maagd, zijt zonder man Moeder geworden van

God,  Die in Zijn wijsheid alles geschapen heeft. Daaom zingen wij

u godvruchtig toe: Gezegend gij die God in het vlees gebaard hebt. 
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8e ode -  canon Van de heiliGe iGnatius

Irmos t.1 Hem, voor Wie de Engelen sidderend staan ... 

Tweevoudig is de viering van de hogepriester Ignatius, want hij

werd gekroond als martelaar en als herder. Uit liefde voor God heeft

hij gestreden en zijn verlangen was door Hem bemind te worden.

Daarom weigerde hij het lijden niet.

Gij begeerde na Christus de Kelk van Zijn Lijden te drinken. Als

gevangene zijt gij naar de arena gesneld, heilige Martelaar, onop -

houdelijk roepend: Ik smacht naar de Liefde van Christus in eeu-

wigheid.

Edelmoedig hebt gij op de wegen des geloofs de aarde doorkruist

van het ene einde van de hemel tot het andere einde, zoals de zon.

Zonder in glans te verminderen zijt gij ondergegaan van de aarde

naar Christus, en gij schittert met Hem in het onsterflijk Licht.

De gehele aarde hebt gij doorkruist in de ketenen en wij, die haar

bewonen, werden gebalsemd door uw heldendaden. Nu hebt gij ons

overgoten met de goede geur als van lelies van het veld en van de

vlakte.

theotokion

Veracht niet de stem van uw dienaren, en ontruk ons aan alle gevaar

en elke bedreigende kwelling, heilige maagd, en laat God Zich

erbarmen door uw moederlijke smeekbeden.

Loven, zegenen en aanbidden wij ....   

Irmos van de laatstgelezen canon:
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9e ode -  canon Van de heiliGe iGnatius

Irmos t.1  Gelovigen , laat ons verheffen ...

De Godsdrager nodigt ons uit aan zijn gastmaal en biedt ons zijn hei-

lige heldendaden aan. Kom dan, vrienden der Martelaren, om de

mystieke bloemen te plukken van de mooiste gezangen om hun

hoofd ermee te omkransen.

Heilige hogepriester, uw gewijd gewaad hebt gij heiliger gemaakt

door uw gevechten. Met twee kronen getooid, hiëromartelaar,

bezingt gij samen met de koren der Martelaren en der herders,

Christus, onze God.

Ik ben het reine koren van onze God, en ik zal gebroken worden

onder de tanden der beesten, om een alrein en gewijd brood te wor-

den voor de Heer, mijn Geliefde, wiens Liefde de vrees voor de dood

uitbant.

De dingen van hier beneden hebt gij geminacht om de Mysteriën van

boven te bedienen, zowel als offeraar en als offer. Uzelf hebt gij

geofferd door uw martelaarschap, door u voor te bereiden voor de

dieren en voor het vuur, als een onberispelijke eredienst.

De buik der leeuwen werden u tot graf, maar nu verblijft gij in Sion

en gij leeft in de nieuwe wereld van de levenschenkende Geest, ter-

wijl gij heerst met Christus in de hemelen en van Zijn schoonheid

geniet.

Schitterend met een ontoegankelijke helderheid, woont gij in de

hemelse gewesten, heilige hogepriester Ignatius. Bid voortdurend en

zonder ophouden tot onze Schepper en God voor de schapen van uw

schaapstal.

theotokion

Moeder Gods en Moeder van het Woord, gij hebt voor ons doen op -

stralen het eeuwige Leven van God, de Zon der gerechtigheid. Wij,

gelovigen, willen u eenstemmig in hymnen verheffen.

Irmos van de laatstgelezen canon:
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exaPostilarion van de H. Hiëromartelaar Ignatius, t.’3a’:

Eer ... nu en...   theotokion 

Gelezen lofpsalmen en  kleine doxologie

aPostichen van de oktoïch

Eer ... van de H. Hiëromartelaar Ignatius, toon 1:

� Metten 29 Januari �
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Nu en ... theotokion

of kruis-theotokion toon 1 :

troPaar
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De gedachtenis van de H.Hiëromartelaar Hippolytus, paus van Rome;

de canon voor deze heilige wordt gezongen in de Completen; 

deze is niet vertaald en hier niet opgenomen.

***
De gedachtenis van de onze heilige vaders en oecumenische leraren:

Basilius de Grote, Gregorius de Theoloog en Johannes Chrysostomus

***

tyPiKon

Als deze dag valt  op een van de zondagen van het Triodion, dan wordt

het gecombineerd met Opstanding en Triodion. 

Als deze dag valt op de zielenzaterdag, dan wordt de dienst van de hei-

ligen verplaatst naar vrijdag de 29e.

Als deze dag valt op de woensdag of vrijdag van de zuivelweek, is er

wel Chrysostomus-Liturgie.

***

Kleine VesPers
deze zijn nog niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 25, in mv.

heer iK roeP ... we zingen 4 stichieren:
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Eer ... 

Nu en ... theotokion

aPostichen
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Eer ... 

Nu en ... theotokion

troPaar t. 4 ‘Als navolgers ...’

(is niet vertaald; voorlopige versie: zie Grote Vespers, p176) 

en wegzending

� Kleine VesPers 30 Januari �
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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, toon 4 :
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Eer ... toon 6

Nu en ... theotokion (dogmatikon)

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

lezingen:

� Grote VesPers 30 Januari �
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I lezinG uit het boeK deuteronoMiuM (1,8 vv)

���

II   lezinG uit het boeK deuteronoMiuM (10,14 vv)

���
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III   lezinG uit de WiJsheid Van saloMo ( 3, 1-9)

De zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand, 

en geen kwelling zal hen deren. 

In de ogen van de dwazen schenen zij te sterven, 

hun heengaan werd voor een ongeluk gehouden;

en hun vertrek van ons scheen het uiterste ongeluk te zijn, 

maar zij zijn in vrede.

Want ofschoon zij getuchtigd werden voor de ogen der mensen, 

bleef hun hoop vervuld van onsterflijkheid. 

En al zijn zij tot op 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 aan Zijn heiligen, 

en Hij bezoekt Zijn uitverkorenen.

���
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litie deze zijn niet vertaald; overgenomen uit de Lofpsalmen van

officie 25 in meervoud: 

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

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

terwijl we zingen:

aPostichen toon 5
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Eer ... toon 5

Nu en ... theotokion ; toon 5
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en een ander theotokion van Patriarch Gemonus, toon 5 

troParen z.o.z.
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troParen toon 1

en nog een  andere in toon 4: 

als er geen vigilie wordt gevierd: dan als slottheotokion:

� Mineon Januari �

- 122 -

t. 4

t. 4



Metten

KathisMata na de eerste psalmlezing toon 4

- 123 -

t.4

t.4

t.4

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

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

na de tweede psalmlezing toon 4   



Polyeleos - “dienaren des heren - alleluia”

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

Hoort dit, alle volkeren, 

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

Aardgeborenen en kinderen der mensen, 

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

Mijn mond spreekt wijsheid,  (48, 4)

de overweging mijns harten verstand.Allelu - - - ia

Komt, kinderen, luistert naar mij:

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

Zie, ik weerhoud mijn lippen niet;

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

Ik heb het evangelie van uw gerechtigheid verkondigd

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

Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart: 

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

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) 
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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) 

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) 
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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. _

Alleluja, allelia, alleluia, eer  aan U , o God. (3x) 

en kleine litanie
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KathisMa-zanG na de Polyeleos toon 4

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

ProKiMen toon  4 ps.131, 9

_   Uw priesters, Heer,  zullen gerechtigheid aandoen;  * 

en  uw gewij - den   zullen    jubelen. _

Mijn mond zal wijsheid spreken, 

en de overweging mijns harten verstand.

Alles wat adem heeft ... 
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theotokion:



eVanGelie Jh 10 : 9-16      Jh § 36    

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes, 

e Heer zei: ‘Ik ben de deur. Als iemand door Mij bin-

nenkomt, zal hij behouden zijn; en hij zal ingaan en uit-

gaan en weide vinden. De dief komt alleen om te stelen

en te slachten en te verderven. Ik ben gekomen, opdat zij

leven en overvloed hebben. Ik ben de goede herder. De goede

herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar wie huurling

is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf

komen, laat de schapen in de steek en vlucht weg en de wolf

rooft en verstrooit ze, want hij is een huurling en heeft geen

hart voor de schapen. Ik ben de goede herder en Ik ken de mij-

nen en de mijnen kennen Mij, gelijk de Vader Mij kent en Ik

de Vader ken. En Ik geef mijn leven voor mijn schapen. Ik heb

ook nog andere schapen, die van deze schaapsstal niet zijn;

ook die moet Ik leiden, en zij zullen naar mijn stem horen en

het zal één kudde en één herder worden.’

� � �

na PsalM 50   

Eer  ... van de Heilige leraars ...

Nu en ... van de Moeder Gods

Ontferm U over mij ...

en het ideomelon, toon 6 ‘spec’

Grote heiligenlitanie
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de canons van de Moeder Gods, een eigen, van Johannes de

Euchaïet; [niet vertaald; in plaats daarvan de smeekcanon] en twee

van de heiligen, ook door dezelfde Johannes; katavasia van het feest

van de Ontmoeting.

1e ode -  eerste canon Van de heiliGen - toon 2 

irmos t.2:   Deuvte laoi aswmev  // Komt volkeren, zingt ...

theotokion

tWeede canon Van de heiliGen - toon 8 
irmos t.8:   Armathlathn Faraw ...  // Farao en zijn wagens ...
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Welke beloning, welke vergelding, is passend om aan onze wel-

doeners aan te bieden, o  mensen? Want door hen worden wij geleid

naar een goede levenswijze.



theotokion

katavasia 

3e ode -  eerste canon Van de heiliGen

irmos t.2:   En petra me thß pistewß ...  // Gij hebt mij bevestigd op de rots ...

theotokion 
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tWeede canon Van de heiliGen

irmos t.8:   O sterewsaß ...  // In Uw wijsheid hebt Gij in den beginne  ...

theotokion

Katavasia

KathisMa toon 8
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Eer ... toon 8

Nu en  ... theotokion; toon 8

4e ode -  -  eerste canon Van de heiliGen

irmos t.2:   Elhluqaß ek parqenou ...  // Gij zijt gekomen uit de Maagd ...
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theotokion

tWeede canon Van de heiliGen

irmos t.8:   Su mou iscuß Kurie ...  // Gij zijt mijn sterkte, o Heer ...

theotokion

Katavasia
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5e ode -  -  eerste canon Van de heiliGen

irmos t.2:   O fwtismoß ...  //  Gij, verlichting, van wie in het duister zijn ...

die uit hun binnenste vloeien.

theotokion

tWeede canon Van de heiliGen

irmos t.8:   Ina ti me apwsw ...  // Waarom hebt Gij mij verstoten ...
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theotokion

Katavasia

6e ode -  eerste canon Van de heiliGen

irmos t.2:   Abussoß emarthmatwn ...  // Verloren in de afgrond ...

theotokion
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tWeede canon Van de heiliGen

irmos t.8:   Ilasqhti moi Sothr ...  // Wees mij genadig, o Heiland ...

theotokion

Katavasia

kleine Litanie

KondaaK van de H. Hiërarchen, toon 2
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iKos

7e ode -  eerste canon Van de heiliGen

irmos t.2:   Antiqeon prostagma ...  // Hoog vlamde op het vuur  ...

theotokion

tWeede canon Van de heiliGen

irmos t.8:   Qeou sugkatabasin ...  // Toen God nederdaalde ...
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theotokion

Katavasia

8e ode -  eerste canon Van de heiliGen

irmos t.2:   Indalmatoß crusou ...  // [niet vertaald]

theotokion
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tWeede canon Van de heiliGen

irmos t.8:   Eptaplasiwß kaminon...  // In zijn woede tegen de gerechten ...

theotokion

Loven, zegenen en aanbidden wij ....     Katavasia

en we zingen het magnificat
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9e ode -  eerste canon Van de heiliGen

irmos t.2:   Avvnarcougennhtoroß ...  // De Zoon van de Voortbrenger zonder begin 
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vers

vers

vers

vers

theotokion

t.2

t.2

t.2

t.2



tWeede canon Van de heiliGen

irmos t.8:   Exesth epi toutwi ...  // De hemel raakte buiten zichzelve...
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vers

vers

vers

vers

theotokion



Katavasia

exaPostilaria
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vers

t.8
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t.’3a’

t.’3a’

t.’3a’

theotokion



lofPsalMen we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren:
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t.2

t.2

t.2

t.2



Grote doxoloGie

en de wegzending; de broeders ontvangen heilige olie

� Metten 30 Januari �

troPaar toon 1
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t.2

t.2

van het voorfeest:



in de GoddeliJKe liturGie

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

ProKiMen toon 8 ps. 18

_ Over heel de aarde is hun geluid uitgegaan, *  

en tot aan de grenzen der wereld hun woorden. _

De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, 
het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen

aPostellezinG § 334 hebr 13 : 7-16

Broeders, gedenkt uw leidslieden ...

alleluia 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 § 11 Mt 5 : 14-19

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

coMMunieVers ps. 18

Over heel de aarde klinkt hun boodschap; 

tot aan de grenzen der wereld hun woorden.  Alleluia. (3x). 
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De gedachtenis van de heilige wonderdadige en onbaatzuchtige artsen

Cyrus en Johannes.  [de Metten is niet vertaald; off. 26 meervoud]

***

VesPers

heer iK roeP ... 3 stichieren van de oktoïch en 3 van de heiligen:

� 31 Januari �
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t.4

t.4

t.4



Eer ... 

Nu en ...    theotokion 

of kruis-theotokion toon 8 :

� Mineon Januari �

- 148 -

t. 8

t. 8

t. 8



aPostichen van de oktoïch;      

Eer ...

Nu en ... theotokion

of kruis-theotokion:

� VesPers 31 Januari �

- 149 -

t.2

t.2

t.2



troPaar toon 5
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Metten

KathisMata van de oktoïch

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

Deze canon is niet vertaald, uit het alg. mineon: off. 26-mv

eerste ode

irmos  t.8  Christus Die de tyrannie van Farao ...

Zijn weldoende Artsen Cyrus en Johannes heeft Hij over de gehele

wereld bekend gemaakt door de genezingen die zij in Zijn genade

mochten verrichten. Laat ons daarom zingen voor Christus onze

Verlosser, want Hij heeft Zich verheerlijkt in alle eeuwigheid.

De Heiligen doen stromen van wonderen vloeien vanuit de bron der

geestelijke genade, om de ziekten te genezen. Laat ons Christus loven,

Die zulk een macht aan de mensen geschonken heeft, want Hij heeft

Zich verheerlijkt in alle eeuwigheid.

Weldadige  Artsen, draag uw gebeden op aan God, opdat Hij ons

bevrijdt uit alle verzoekingen, onze veelvuldige kwellingen en van de

afschuwwekkende eeuwige straf.

Theotokion

Altijddurende bijstand der bedroefden, verlossing en hoop der wanho-

pigen, alomgeprezen Moeder Gods, bid altijd tot Christus om ons te

bevrijden uit alle nood.

derde ode

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

Uw heiligen Cyrus en Johannes hebt Gij aan de aardbewoners bekend

gemaakt, Heer, als de mystieke stralen die lichten over de gehele

wereld. Schenk ook aan ons Uw barmhartigheid.

Als een vrije gave hebt gij het van God ontvangen; gij schenkt zonder

eigen baat genezingen en drijft de boze geesten uit volgens het woord

van de Heer onze God.

� 31 Januari �
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De wereld bezingt de grootheid van uw weldaden en de menigte van uw

wonderen, heilige wonderdoende Artsen, die nu deelgenoot van de

Engelen zijt.

theotokion Gij die op aarde ontsproten zijt uit David, en die God

gebaard hebt, Die uit u vlees heeft aangenomen: u loven wij, Alreine, als

tabernakel en altaar en als poort van God.

KathisMa van de heiligen, toon 4

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 4

� Mineon Januari �
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Irmos t.8



of kruis-theotokion - toon 4

Vierde ode

irmos  t.8  Op mystieke wijze heeft de Profeet...

Wonderbaar is de Verlosser, onze God, want de naakte beenderen van

Zijn heiligen in het graf, werken grote en ontzagwekkende wonderen in

de wereld. Ere zij Uw macht, o Heer.

Aan de aardse dingen hebt gij verzaakt om hun vergankelijkheid; daar-

door zijt gij erfgenamen geworden van het Sion in de hemelen en waar-

dige medeburgers van Christus' Koninkrijk.

Gij wordt terecht geprezen over de gehele aarde, Artsen die zonder loon

de zieken geneest, onzelfzuchtige Cyrus en Johannes; en ook na uw

heengang bevrijdt gij ons allen uit de macht der ziekte.

theotokion 

Verheug u, tent van Gods heerlijkheid. Verheug u, schild van vuur,

Verheug u, overschaduwde berg, waaruit Christus de rots is afgehou-

wen.
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vijfde ode

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

Van God hebt gij de macht ontvangen, heilige zonder loon werkende

Artsen Cyrus en Johannes, om de kwalen van alle ziekten te genezen.

Nadat gij de grote genadegaven des Heren waardig geworden waart,

Heilige Dienaren, hebt gij allen om niet genezen.

Door de gebeden van Uw heilige dienaren Cyrus en Johannes schenkt

Gij, Verlosser, Uw barmhartigheid aan de gehele wereld, als de medelij-

dende.

theotokion 

Wij prijzen u, Moeder Gods, die Maagd gebleven zijt na uw baren; want

voor de wereld hebt gij het Woord Gods in het vlees gebaard.

zesde ode

irmos  t.8  Zoals Gij de profeet uit de diepte hebt gered ...

Gij hebt geen schipbreuk geleden op de levenszee, maar door uw

Christelijk leven zijt gij aangeland in de haven van het heil, het

Koninkrijk der Hemelen in de hoge.

Als onophoudelijk vloeiende bronnen doet gij de genade der wonderen

ontspringen om de ziekten te verdrijven. Bid voor onze zielen, heilige

Barmhartigen.

Vol vreugde woont gij in de hemelen, maar haast u nu om uw tempel te

bezoeken: Genees de ziekten van ons lichaam en de driften van ons hart.

theotokion 

Wij prijzen haar die verhevener is dan de Cherubijnen en al de schepse-

len, die alleen de Schepper en Heer gebaard heeft en ons de deuren des

hemels geopend heeft.
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irmos  t.8 



KondaaK toon 3

iKos

De woorden der wijze artsen gaan alle begrip en wijsheid te boven en

schenken aan allen het ware begrip. Want zij hebben genade ontvangen

van de Allerhoogste om op onzichtbare wijze de gezondheid te schen-

ken. Daarom mogen wij hen bezingen als de Goddragende gunstelingen

van Christus en als Zijn dienaren in de veelvuldigheid der genezingen.

Zij bevrijden de wereld uit de macht van de ziekte, door hun wonderen

**  als de goddelijke artsen van de Heer.

synaxarion
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zevende ode

irmos  t.8  In den beginne hebt Gij de aarde gegronvest ...

Roemrijk hebt Gij de gedachtenis verheerlijkt van Uw alwijze

Barmhartigen op deze aarde. Gezegend zijt Gij, Heer, God van onze

vaderen.

Uw heilige Wonderdoeners hebt Gij aan allen getoond. Gezegend zijt

Gij, Heer, God van onze vaderen.

Wij vieren de eerbiedwaardige gedachtenis van Uw Barmhartigen en

zingen vol vreugde tot U Die de Medelijdende zijt: Gezegend zijt Gij,

Heer, God van onze vaderen.

theotokion 

Gij Die Uw intrek genomen hebt in de schoot der Maagd en in Wie

Adam hernieuwd is: Gezegend zijt Gij, Heer, God van onze vaderen.

achtste ode

irmos  t.8  Hem Die Zich verheerlijkt heeft ...

De Heer Die vanuit den hoge aan Zijn Barmhartigen de gave van gene-

zingen geschonken heeft om ons van onze ziekten te verlossen, laat ons

Hem bezingen en verheffen in alle eeuwigheid.

Wie zou de Barmhartigen niet prijzen om hun heilig leven dat hen deed

uitsteken boven alle mensen? Want zij hebben grote wonderen gewerkt

tijdens hun leven op aarde. Laat ons de Heer bezingen en Hem verhef-

fen in alle eeuwigheid.

De Heer Die aan Zijn Heiligen de genade tot redding geschonken heeft,

om de zieken van hun kwalen en de zielen van hun driften te bevrijden,

laat ons Hem bezingen en verheffen in alle eeuwigheid.

theotokion

De Heer Die in de schoot der Maagd gewoond heeft, en Die uit haar op

onzegbare, ontzagwekkende wijze de oude Adam hernieuwd heeft, laat

ons Hem bezingen en verheffen in alle eeuwigheid.
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Loven, zegenen en aanbidden wij ....   

Irmos van de laatstgelezen canon:

negende ode

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

Uw reliekenschrijn brengt genezing aan de wereld, heilige Barmhartige

Cyrus en Johannes, en alle gelovigen die daar komen, ontvangen bevrij-

ding van hun kwalen.

Gij allen die ziek zijt, tot zelfs de dieren, kom om genezen te worden,

want de reliekenschrijn van Zijn Heiligen doet een bron van wonderen

ontspringen.

Gij woont in de hemelse tenten, heilige Cyrus en Johannes, maar zijt

onzichtbaar bij ons aanwezig om uw erbarmen te tonen aan wie in uw

heiligdom hymnen opzenden tot de Almachtige, en u met liefde zalig-

prijzen, Lofwaardigen.

theotokion

Gij, Moeder Gods, zijt onze schutsmuur en ons schild; gij zijt de hulp

van wie tot u snellen. U bidden wij nu allen, dat wij van onze vijanden

worden verlost.
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toon 8
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irmos  t.8



exaPostilarion

Eer ... Nu en ...  theotokion 

lofPsalMen we laten vier verzen over en zingen de volgende

stichieren in toon 2
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2x



Eer ... 

Nu en ...  theotokion 
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of kruis-theotokion - toon 6

en de rest van de Metten-dienst, zoals gewoon, d.w.z.:

Gelezen kleine doxologie en apostichen van de oktoïch. 

troPaar toon 5

in de GoddeliJKe liturGie

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

� Einde en Gode zij eer  �
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