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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 diverse 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 aposoliki 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 mogelijk 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 originele Griekse tekst; zolang deze niet voorhanden is,
maken we dankbaar gebruik van -niet perfecte- vertalingen uit slavisch, engels of frans. Een ieder die
beschikt over vertalingen in het nederlands: wij houden
ons van harte aanbevolen en kunnen zo samen toewerken naar een volledig nederlandse 12-delige mineonuitgave.
Abdis Maria ✞ en medezusters
Orthodox Klooster in de Peel -Asten - 2008 - heruitgave 2018
voor meer informatie: + Orthodox Klooster in de Peel +
Geboorte van de Moeder Gods
Gruttoweg 7
5725 RT Asten
tel/fax (0031) 0493 - 560421
www.orthodoxasten.nl
e-mail: orthodoxasten@hetnet.nl

❖

1 DeceMber

❖

Gedachtenis van de heilige profeet Nahum ( off. 7)
***

vesPers

heer

iK roeP

...

we zingen 6 stichieren, voor de h. profeet:
elk herhalend (of evt. ook in het engels, z.o.z.)

evt. in het engels, toon 3 :
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❖

Mineon DeceMber

❖

To the special melody, t.3 “Great Are The Powers Of Your Cross”

THE GRACE OF THE HOLY SPIRIT DWELT WITHIN
YOU, PROPHET OF GOD, MAKING YOU A RADIANTLY SHINING BEACON WITH ITS LIGHT!// THROUGH
YOU, HE PREACHED TO NINEVEH THE GREAT
THINGS THAT WERE TO COME!
NAHUM, YOU WERE REVEALED TO BE A LIGHTBEARING CLOUD, LETTING FALL A SHOWER OF
DIVINE KNOWLEDGE! PROPHET OF GOD, YOU GAVE
THE CITY OF NINEVEH THE JUDGMENT OF GOD TO
DRINK,// FOR IT WAS SICK WITH IMPIETY!
YOU WERE A PARTAKER OF INCORRUPTIBLE GLORY
AND INEFFABLE RENOWN, UNUTTERABLE JOY AND
DIVINE SWEETNESS! DIVINELY INSPIRED NAHUM,
PROPHET OF GOD,// PRAY FOR US TO THE MASTER
OF ALL!
Eer ... Nu en ... theotokion, toon 4:

of kruistheotokion, toon 4:
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❖

1 DeceMber

❖

Apostichen uit de oktoïch

troPaar van de h. profeet Nahum :

en de wegzending.

Metten
De canons

twee canons uit de oktoïch; één van de h. profeet
Nahum (niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of off.7)
na de derde ode: KathisMa voor de profeet Nahum, toon 6:

Eer ... Nu en ... theotokion:
-7-

❖
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❖

of kruistheotokion, toon 6:

het griekse mineon heeft geen kondaak; uit het slavisch? :
na de zesde ode: KonDaaK van de h. profeet Nahum, toon 4:

synaxarion
De MaanD DeceMber heeft
De DaG heeft

oP De eerste

9

31

DaGen

uren en De nacht

15

van Deze MaanD GeDenKen Wij De heiliGe Profeet

nahuM;

ooK GeDenKen Wij oP Deze DaG De overbrenGinG naar ons Klooster
van De relieK van De

h. MaaGD ursula van Keulen

en haar Gezel-

linnen.

het griekse mineon heeft ook geen eigen exapostilarion
gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch.

troPaar zie p.7
-8-

❖

2 DeceMber

❖

Gedachtenis van de heilige profeet Habakuk ( off. 7)
***

vesPers

heer

iK roeP

...

we zingen 6 stichieren, voor de h. profeet:
elk herhalend (of evt. ook in het engels, z.o.z.)

evt. in het engels, toon 4 :

-9-

❖
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❖

tone 4; To the special melody “Valiant Among Martyrs”
THE WONDROUS HABBAKUK BECAME WHOLLY DIVINE,
RECEIVING THE OUTPOURING OF THE SPIRIT! SEEING THE
DISHONESTY OF THE JUDGES AND THEIR UNJUST JUDGMENT HE WAS DISPLEASED, EXHIBITING THE RIGHTNESS OF
THE JUSTICE OF CHRIST THE MASTER, WITH DIVINE LOVE
AND BURNING THOUGHTS,// ENFLAMED WITH RIGHTEOUS
ANGER!
THE HONORED HABBAKUK, STANDING ON DIVINE WATCH,
HEARD THE INEFFABLE MYSTERY OF YOUR COMING TO US,
O CHRIST! HE MANIFESTLY PROPHESIED THE PREACHING
TO COME ABOUT YOU, FORESEEING THE ALL-WISE APOSTLES AS HORSES TRAMPLING THE SEA// OF THE MANY
NATIONS OF THE GENTILES.
REJOICING IN THE LORD GOD, YOUR SAVIOR, DIVINELY
ELOQUENT AND GLORIOUS ONE, YOU WERE FILLED WTH
GLADNESS, RECEIVING THE OUTPOURING OF HEAVENLY
RADIANCE; SPIRITUALLY ILLUMINED WITH DEIFYING
LIGHT! BY YOUR PRAYERS DELIVER FROM PERILS AND MISFORTUNES// THOSE WHO CELEBRATE YOUR MOST GLORIOUS MEMORY WITH FAITH!
Eer ... Nu en ... theotokion, toon 4:

of kruistheotokion, toon 4:
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❖

2 DeceMber

❖

Apostichen uit de oktoïch

troPaar van de h. profeet Habakuk :

en de wegzending.

Metten
De canons

twee canons uit de oktoïch; één van de h. profeet

Habakuk (niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of
off.7) na de derde ode: KathisMa voor de profeet Habakuk, t. 6:

- 11 -

❖

Mineon DeceMber

❖

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

of kruistheotokion, toon 6:

na de zesde ode: KonDaaK van de h. profeet Habakuk, toon 8:

synaxarion

oP De tWeeDe van

Deze MaanD GeDenKen

Wij De heiliGe Profeet

habaKuK

het griekse mineon heeft geen eigen exapostilarion
gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch.

troPaar
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❖

3 DeceMber

❖

Gedachtenis van de heilige profeet Zefanja ( = off. 7!! )
***

vesPers

heer

iK roeP

...

we zingen 6 stichieren, voor de h. profeet:

elk herhalend :

2x

2x

2x
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❖

Mineon DeceMber

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

of kruistheotokion, toon 4:

Apostichen uit de oktoïch

troPaar van de h. profeet Zefanja

- 14 -

❖

❖

3 DeceMber

❖

Metten
De canons

twee canons uit de oktoïch; één van de h. profeet
Zefanja (de canon van Zefanja is gebruikt voor het algemeen min.)

canon

1e oDe
h. Profeet zefanja - toon 6

van De
irmos: Over de bodem der Rode Zee ...

3e oDe - canon

van De

h. Profeet zefanja

irmos t. 6 Niemand is heilig ...

- 15 -

❖
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❖

irmos van de laatstgelezen ode - toon 6-Ldn-spec.:

Kleine litanie
na de derde ode:

KathisMa voor de profeet Zefanja, toon 6:

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

of kruistheotokion, toon 6:
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❖

4e oDe - canon

Metten 3 DeceMber

van De

❖

h. Profeet zefanja

irmos t. 6 Christus is mijn kracht ...

5e oDe - canon

van De

h. Profeet zefanja

irmos t. 6 Verlicht, Algoede, ...
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❖

Mineon DeceMber

6e oDe - canon

van De

❖

h. Profeet zefanja

irmos t. 6 Bij het zien ...

irmos van de laatst gelezen ode - toon 6-Ldn-spec.:

na de zesde ode: KonDaaK van de h. profeet Zefanja, toon 4:

synaxarion

oP De DerDe van

Deze MaanD GeDenKen

Wij De heiliGe Profeet

- 18 -

zefanja

❖

Metten 3 DeceMber

7e oDe - canon

van De

❖

h. Profeet zefanja

irmos t. 6 Een engel maakte het vlammenvuur...
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❖

Mineon DeceMber

8e oDe - canon

van De

❖

h. Profeet zefanja

irmos t. 6 Uit de vlam ...

Loven, zegenen ...
irmos van de laatstgelezen ode - toon 6-Ldn-spec.:

9e oDe - canon

van De

h. Profeet zefanja

irmos t. 6 Voor mensen is het niet mogelijk ...
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❖

Metten 3 DeceMber

❖

irmos van de laatstgelezen ode - toon 6-Ldn-spec.:

exaPostilarion
t.’3a’

Eer ... nu en ... theotokion t.’3a’

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch.
- 21 -

❖

troPaar

- 22 -
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❖

❖

4 DeceMber

❖

De gedachtenis van de heilige grootmartelares Barbara
en van onze heilige vader Johannes van Damaskus
***

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

heer

iK roeP

... we laten 6 verzen over en zingen de volgende 3

stichieren voor de h. Barbara; toon 2

en 3 stichieren voor de h. Johannes, toon 8:

- 23 -

❖
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en

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

Nu en ... dogmatikon, toon 6:
- 24 -

❖

❖

vesPers 4 DeceMber

❖

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

I lezinG uit De Profetie van jesaja

(43,9-14)

❖❖❖

- 25 -

❖

Mineon DeceMber

II lezinG uit

De

❖

WijsheiD van saloMo

(3,1-9)

D

e 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.
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.
❖❖❖

- 26 -

❖

vesPers 4 DeceMber

❖

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.

❖❖❖

litie

voor de h. Barbara (alleen volgens de griekse traditie)
(is niet vertaald; en is hier niet opgenomen)
- 27 -

❖

Mineon DeceMber

aPostichen voor de H. Johannes, toon 8:

des

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

Nu en ...
- 28 -

theotokion:

❖

❖

vesPers 4 DeceMber

❖

troParen van de H. Barbara, toon 8

Eer ... voor de H. Johannes, toon 8:

monniken

Nu en ... slottheotokion toon 8

- 29 -

❖

Mineon DeceMber

❖

Metten
KathisMata

na De eerste lezinG:

voor de H. Barbara, t.3 :

Eer ... voor de h. Barbara, t.5:

Nu en ... theotokion

na De tWeeDe lezinG:

- 30 -

voor de H. Johannes, t.1:

❖

Metten 4 DeceMber

❖

Eer ... voor de h. Johannes

Nu en ... theotokion

Polyeleos - “Dienaren des heren - alleluja”

en de
uitgelezen verzen voor de martelares “ en kracht - alleluja.”
gecontroleerd met de griekse eklogi

Onze God is toevlucht en kracht.
Hij is een helper in de beproevingen
die zo hevig over ons zijn gekomen Allelu - - - ia.

(45,2a)
(45,2b)

Daarom vrezen wij zelfs niet tijdens een aardbeving.
Als de bergen geworpen worden in het hart der zee.Alle-

(45,3a)
(45,3b)
- 31 -

❖
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❖

God, Wie is met U te vergelijken.
Zwijg niet, houd U niet stil, o God. Allelu - - - ia

(82,2)

Want zie, Uw vijanden zijn luidruchtig;
zij die U haten heffen het hoofd. Allelu - - - ia

(82,3)

Zij smeden slechte plannen tegen Uw volk.
Zij spannen samen tegen Uw heiligen. Al-lelu - - ia

(82,4a)
(82,4b)

De lijken van Uw dienaren
gaven zij als voer aan de vogelen des hemels.
De lichamen van Uw gewijden
voederden zij aan de wilde dieren der aarde.
Zij hebben hun bloed als water vergoten. Allelu - - - ia.

(78,2)
(78,3a)

Omwille van U worden wij ter dood gebracht heel de dag. (43,23a)
Wij worden beschouwd als schapen voor de slachtbank .Al (43,23b)
Wij zijn een bespotting geworden voor onze buren;
onze vijanden beschikken over ons. All -

(78,4a)
(79,7b)

Gij hebt ons tot spreekwoord gemaakt onder de heidenen,
(43,15)
tot een hoofdschudden onder de volkeren.Allelu - - - ia
Mijn beenderen worden verbrijzeld,
mijn vijanden bespotten mij.
Heel de dag wordt ik geslagen. Alleluja

(41, 11a)
(72,14)

Aan de pijn van mijn wonden
(68,27)
hebben zij nog toegevoegd.
Gij hebt ons als zilver gekeurd in het vuur. Allelu - - - ia (65,10b)
Gij hebt ons in een strik gevoerd,
Gij hebt kwellingen op onze rug geladen.
Wij zijn gegaan door water en vuur,
maar Gij hebt ons daaruit gevoerd en verkwikt. AlleVerblijdt u in de Heer en juicht, rechtvaardigen.
God is met een rechtvaardig geslacht,
hun erfdeel houdt stand voor eeuwig. Allelu - - - ia

(65,11a)
(65,12)
(31,11a)
(13, 5a)
(36,18b)

De rechtvaardigen roepen en de Heer heeft hen verhoord,
(33,18)
Hij bevrijd hen uit al hun kwellingen.
De ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen,
(33,16)
en Zijn oren naar hun smeking. All - u - - - ia
- 32 -

❖

Metten 4 DeceMber

❖

Want de Heer is rechtvaardig,
(10,7)
Hij heeft gerechtigheid lief.
Talrijk zijn de beproevingen der rechtvaardigen,
maar de Heer bevrijdt hen uit alle kwelling. Allelu - - - ia (33,20)
De nakomelingen der goddelozen zullen vergaan;
er is verlossing voor de rechtvaardigen bij de Heer.Al Een licht gaat op voor de rechtvaardigen,
vreugde voor de oprechten van hart.
Rechtvaardigen verheugt U in de Heer.
Belijdt de gedachtenis aan Zijn heiligheid.Allelu -

(36,38b)
(36,39a)
(96,11)
(96,12a)
(96,12b)

Rechtvaardigen, juicht in de Heer.
(32,11)
de oprechten pas lofzang.
In eeuwige gedachtenis staat de rechtvaardige. Allelu -ia (111,6b)
Voor de heiligen in zijn land
heeft de Heer grote wonderen gedaan. Allelu -ia

(15,3a)

Wonderbaar is God in Zijn heiligen.
Hij heeft Zijn welbehagen in hen. Allelu -ia

(67,36a)
(15,3b)

De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom,
als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien. Alle-

(91,13)

De rechtvaardige zal zich verblijden in de Heer
en op Hem vertrouwen.
Geprezen worden alle oprechten van hart.Allelu - - - ia

(63,11a)
(63,11b)

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, allelia, alleluja, eer aan U , o God. (3x)
en kleine litanie
- 33 -

❖
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KathisMa-zanG

❖

na de polyeleos

Eer ... Nu en ... theotokion

anabathMi
ProKiMen

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

toon 4

ps.

Voor de heiligen in zijn land heeft de Heer grote wonderen gedaan.

Alles wat adem heeft ...

evanGelie

Mt - pericoop 104

Mt 25 : 1-13

De Heer vertelde de volgende gelijkenis: ‘Het Koninkrijk der hemelen
is gelijk aan tien maagden... zie za in de 17e week Mattheüs-cyclus

- 34 -

❖

na

PsalM

Metten 4 DeceMber

❖

50

Eer .. van de martelares Barbara
Nu en ... van de Moeder Gods
en het ideomelon in toon 6 / niet vertaald uit het alg. mineon:
t.6 ‘ob’

Grote heiligenlitanie

De canons

eigen van de Moeder Gods; van de heiligen (n.b. als
het ware één canon; geen theotokion na de h. Barbara!) en volgens
grieks mineon geen kerst-katavasia. Het Konstantinopel-typikon heeft
wel de katavasia van kerst; het is aan de abdis om te beslissen.

canon

1e oDe
h. barbara -

van De
toon
irmos: De gehele legermacht ...

2

- 35 -

❖

van De

Mineon DeceMber

h.

johannes

-

❖

in DezelfDe toon

theotokion:

3e oDe - canon

van De

h. barbara

irmos t. 2 Zoals een lelie isin bloei ...

van De h. johannes
in dezelfde toon

theotokion:

- 36 -

❖

Katavasia

Metten 4 DeceMber

van Kerst;

❖

anDers: irmos van de laatstgelezen ode:

Kleine litanie

KonDaaK voor de H. Johannes

KathisMa-zanG voor de H. Barbara, toon 4

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

Nu en ... theotokion, toon 5

- 37 -
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4e oDe - canon

van De

❖

h. barbara

irmos t. 2 Gij zijt gekomen uit de Maagd ...

van De h. johannes
in dezelfde toon

theotokion

5e oDe - canon

van De

h. barbara

irmos t. 2 Gij zijt de middelaar ...

- 38 -

❖

Metten 4 DeceMber

❖

van De h. johannes
in dezelfde toon

theotokion

6e oDe - canon

van De

h. barbara

irmos t. 2 Geheel en al omringd door de afgrond ...

van De h. johannes
in dezelfde toon

theotokion

Katavasia van Kerst, anDers: irmos van de laatst gelezen

ode:
- 39 -

❖
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❖

KonDaaK van de H. Barbara, toon 4

iKos

synaxarion

oP De 4e van Deze MaanD vieren Wij
De GeDachtenis van De heiliGe
GrootMartelares barbara; en ooK GeDenKen Wij oP Deze DaG
onze heiliGe vaDer johannes, De MonniK en Priester, van
DaMasKus.
etc.

stichen zijn (noG) niet vertaalD

- 40 -

❖

Metten 4 DeceMber

7e oDe - canon

van De

❖

h. barbara

irmos t. 2 Hoog vlamde op het vuur...

van De h. johannes
in dezelfde toon

theotokion

8e oDe - - canon

van De

h. barbara

irmos t. 2 Zoals de jongelingen gloeiden ...

- 41 -

❖

Mineon DeceMber

❖

van De h. johannes
in dezelfde toon

theotokion

Loven, zegenen ...
Katavasia van Kerst; anDers:

9e oDe - canon

van De

h. barbara

irmos t. 2 De Zoon van de Voortbrenger zonder begin ...

- 42 -

❖

Metten 4 DeceMber

❖

van De h. johannes
in dezelfde toon

theotokion

Katavasia van Kerst; anDers:

exaPostilaria

van de h. Barbara:

- 43 -

❖
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❖

Eer ... van de H. Johannes

Nu en ...

theotokion:

lofPsalMen

en in toon 2:

- 44 -

we zingen vier stichieren voor de H. Barbara, t. 1

❖

Metten 4 DeceMber

❖

Eer ... voor de H. Barbara, t. 6

Nu en ...

theotokion:

t. 6

Grote DoxoloGie
- 45 -

❖

Mineon DeceMber

❖

troPaar van de H. Barbara, toon 8:

en de wegzending

in

De

GoDDelijKe liturGie

tyPiKa, en uit de kanon, van de derde en zesde ode
ProKiMen

toon 4

ps. 67

Looft God in de Kerken,
de Heer uit de bronnen van Israël.

aPostel

pericoop 208-c

Gal 3 : 23-4:5

roeders, voordat het geloof kwam, werden wij door de wet
bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot
Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar
nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want
gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want
gij allen die in Christus zijt gedoopt, hebt u met Christus bekleed.
Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; dat men slaaf is
of vrije; dat men man is of vrouw; want allen zijt gij één in Christus
Jezus. En als gij van Christus zijt, dan zijt gij Abrahams nageslacht en
overeenkomstig de belofte erfgenamen. Ik bedoel dit: zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, al is hij ook heer
en meester over alles. Maar hij staat onder voogden en beheerders tot op
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❖

het tijdstip, dat de vader heeft bepaald. Zo waren ook wij, zolang wij
onmondig waren, als slaven onderworpen aan de elementen, waaruit de
wereld bestaat. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, heeft
God Zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,
om hen, die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij tot kinderen
zouden aangenomen worden.
❖❖❖

alleluja

toon 1

ps. 39

Volhardend verbeidde ik de Heer.
Hij heeft mijn voeten op de rots geplaatst.

evanGelie
ofwel: Mc pericoop 2 Mc 5 : 24-34 zie -> ma in de 15e week van de Mattheüs-cyclus

In die tijd volgde een grote menigte Jezus...
ofwel:

Mt pericoop 36

Mt 10 : 16-22 zie -> wo in de 3e week

De Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Zie, Ik zend jullie als schapen ...

coMMunie-vers

ps.32

Rechtvaardigen, juicht in de Heer.
De oprechten past lofzang. Alleluja.
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❖

❖
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De gedachtenis van de heilige en Goddragende
vader Sabbas de Gewijde.
***

Kleine vesPers
De kleine Vespers zijn niet vertaald in het nederlands

heer

iK roeP

... we zingen 4 stichieren:

TONE 1 - To the special melody “All-praised Martyrs”
YOU FOLLOWED THE WORDS OF GOD AND STORED THEM
IN YOUR HEART, BEHOLDING THE POWERS OF REASON
WITH YOUR MIND! YOU ESTABLISHED THERE THE LADDER
OF YOUR ASCENT, OUR VENERABLE FATHER SABBAS!//
PRAY NOW THAT OUR SOULS MAY BE GRANTED PEACE AND
GREAT MERCY! 2x
MOST VENERABLE SABBAS, FROM YOUR CHILDHOOD YOU
OFFERED YOUR LIFE TO CHRIST OUR GOD! STRENGTHENED
BY HIM, YOU SUBJECTED YOUR CARNAL PASSIONS TO
YOUR MIND, OVERCOMING WHAT IS LOWER WITH THAT
WHICH IS HIGHER.// PRAY, THEREFORE, THAT OUR SOULS
MAY BE GRANTED PEACE AND GREAT MERCY!
OUR GOD-BEARING FATHER, YOU REVEALED YOURSELF TO
BE A STRONG BEACON, ENLIGHTENING ALL THE EARTH
WITH THE SPLENDOR OF YOUR MIRACLES AND WITH DIVINE WORKS. THEREFORE, AFTER YOUR DORMITION THE
UNFADING LIGHT RECEIVED YOU.// PRAY NOW THAT OUR
SOULS MAY BE GRANTED PEACE AND GREAT MERCY!
GLORY... TONE 2
VENERABLE FATHER, YOU EARNESTLY TAUGHT YOURSELF
THE VIRTUES FROM CHILDHOOD. YOU BECAME AN INSTRUMENT OF THE HOLY SPIRIT! YOU RECEIVED FROM HIM THE
GIFT OF WORKING MIRACLES AND URGED OTHERS TO DISDAIN THE DELIGHTS OF THIS EARTH. NOW THAT YOU ARE
MOST PURELY ENLIGHTENED WITH DIVINE LIGHT,//
ENLIGHTEN OUR MINDS, OUR FATHER SABBAS!
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NOW AND EVER... (THEOTOKION)
I SET ALL MY HOPE ON YOU, THEOTOKOS:// SHELTER ME
BENEATH YOUR VEIL!

aPostichen

T. 2

To the special melody “House of Ephratha”

OUR GOD BEARING FATHER, FROM YOUR SWADDLING
CLOTHES, YOU WERE SHOWN TO BE A SANCTIFIED VESSEL//
AND DWELLING OF THE ALL-HOLY SPIRIT!
VERSE: PRECIOUS IN THE SIGHT OF THE LORD IS THE
DEATH OF HIS SAINTS!
SABBAS OUR FATHER, YOU BORE ON YOUR SHOULDERS
THE CROSS OF THE LORD! YOU UTTERLY DESTROYED// THE
FANTASIES OF THE DEMONS!
VERSE: BLESSED IS THE MAN WHO FEARS THE LORD; WHO
GREATLY DELIGHTS IN HIS COMMANDMENTS!
SABBAS OUR FATHER, BY THE POWER OF THE CROSS, YOU
RENOUNCED THE DELUSIONS OF DEMONS! THUS YOU
REVEALED// THE GLORY OF CHRIST!
GLORY...AND NOW...... (THEOTOKION)
O GOOD LADY, STRETCH FORTH YOUR COURAGEOUS
HANDS, TO YOUR SON, THE CREATOR, AND THE LOVER OF
OUR SOULS,// THAT HE MAY SPARE YOUR SERVANTS!

troPaar

en de wegzending
- 50 -
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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 6

stichieren voor de h. Sabbas; toon 5

2x

2x

2x
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Eer ... voor de h. Sabbas, toon 6:

Nu en ... dogmatikon, toon 6:

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

I lezinG

Grote vesPers 5 DeceMber
uit De

❖

WijsheiD van saloMo

(3,1-9)

D

e 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.
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.
❖❖❖
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II lezinG

uit De

Mineon DeceMber

❖

WijsheiD van saloMo

( 5:15-6:3)

D

e 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.
❖❖❖
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III lezinG uit De WijsheiD van saloMo

(4, 7-15)

O

ok 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.
❖❖❖

- 55 -

❖

Mineon DeceMber

❖

litie

voor de h. Sabbas (is niet vertaald; uit engels mineon)
TONE 2

VENERABLE SABBAS, ON EARTH, YOU TRAINED IN THE
SCHOOL OF FASTING. YOU BLUNTED ALL THE ATTACKS OF
THE PASSIONS WITH THE FLOW OF YOUR TEARS. DIVINE
AND HONORED LADDER LEADING TO HEAVEN, YOUR GODPLEASING LIFE HAS BEEN MADE KNOWN TO ALL FOR
THROUGH IT YOU SHOWED THE FRUITS OF FAITHFULNESS.
BY IT YOU HEAL THE WEAKNESSES OF THE PASSIONS OF
THOSE WHO CRY OUT TO YOU WITH FAITH: REJOICE, MOST
GOLDEN STAR OF THE EAST; OUR PASTOR AND THE RADIANT LAMP OF MONASTICS! REJOICE, EVER-PRAISED ONE,
GOOD AND SPLENDID NOURISHMENT OF THE DESERT AND
UNSHAKEN STRENGTH OF THE CHURCH! REJOICE, GREAT
GUIDE OF THOSE WHO STRAY!// REJOICE, FOR YOU ARE OUR
BOAST AND THE RADIANT JOY OF THE UNIVERSE!
LET US HONOR SABBAS, AN EARTHLY ANGEL, A HEAVENLY
MAN OF GOD, THE BLAMELESS ADORNMENT OF THE
WORLD, THE DELIGHT OF THE PIOUS, THE BOAST AND
STRENGTH OF THOSE WHO FAST! HE WAS PLANTED IN THE
HOUSE OF GOD AND FLOURISHED IN RIGHTEOUSNESS LIKE
A CEDAR IN THE DESERT. HE INCREASED CHRIST'S FLOCK
OF RATIONAL SHEEP// IN HOLINESS AND RIGHTEOUSNESS!
GOD WHO ALONE RESTS IN HIS SAINTS, OBTAINED YOUR
SOUL AS A PURE RESTING PLACE. HE DWELT THERE AND
FILLED IT WITH DIVINE GRACES.BY THESE YOU LEAD TO
THE LIGHT THOSE WHO SING HYMNS TO YOU,// BLESSED
AND SANCTIFIED SABBAS.
GLORY...
YOU RECEIVED A DESIRE FOR THE GOOD THINGS PAST
UNDERSTANDING AND YOU TURNED FROM ALL THE BEAUTIFUL THINGS IN THE WORLD. AS A PERSON WELL-PLEASING TO GOD YOU WERE NOT TRAPPED BY THE FRUIT AS
ADAM WAS; YOU DROVE THE SERPENT AWAY WITH ABSTI- 56 -
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NENCE. YOU LIVED AN ANGELIC LIFE AND NOW YOU
DWELL IN THE HEAVENS NOURISHED BY THE TREE OF LIFE.
SANCTIFIED SABBAS,// ENTREAT GOD ON BEHALF OF US
WHO CELEBRATE YOUR MEMORY WITH FAITH.
NOW AND EVER... (THEOTOKION)
A NEW MIRACLE SURPASSES ALL ANCIENT MIRACLES! WHO
KNOWS OF A MOTHER WHO GAVE BIRTH WITHOUT A MAN,
WHO CARRIED IN HER ARMS HER CREATOR? THIS BIRTH IS
THE WILL OF GOD! SINCE YOU CARRIED HIM AS AN INFANT
IN YOUR ARMS, MOST PURE ONE, AND SINCE YOU POSSESS
MOTHERLY BOLDNESS BEFORE HIM: DO NOT CEASE
PRAYING FOR US WHO HONOR YOU,// THAT HE MAY BE
BOUNTIFUL AND SAVE OUR SOULS!

aPostichen voor de H. Sabbas, toon 5:
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Eer .. voor de H. Sabbas, toon 8:

Nu en ...
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theotokion, toon 8:

❖

❖

5 DeceMber

❖

troPaar van de H. Sabbas, toon 8

Sabbas

Eer ... Nu en ... slottheotokion toon 8

Metten
KathisMata

na De eerste lezinG:

voor de H. Sabbas, t.1 :

Eer ... herhalen; Nu en ... theotokion:
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na De tWeeDe lezinG:

❖

voor de H. Sabbas, t.8 :

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

Polyeleos - “Dienaren des heren - alleluja”
en de uitgelezen verzen: “Mijn smeking - alleluja.” (volledig)
(= gecontroleerd met de originele griekse eklogie-)
Wachtend verbeid ik de Heer:
Hij heeft Zich tot mij geneigd en mijn smeking verhoord
Hij heeft mijn voeten op de rots geplaatst,
en mijn schreden gericht.
Zie, ik ben ver weggevlucht,
om te gaan wonen in de woestijn.
- 60 -

(39, 2)

(39,3b)

(54,8)

❖

Metten 5 DeceMber

❖

Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn;
ik ben geworden als een nachtuil op het erf.
Ik bleef wakker
en ik was als een eenzame mus op het dak.

(101,7)
(101,8)

Mijn tranen strekken mij tot brood bij dag en bij nacht.
Mijn knieën zijn verzwakt door het vasten;
mijn vlees is vervallen door onthouding van olie.

(41,3)
(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.
(6,7)
Ik besproei mijn rustplaats met tranen;
Want ik heb zelfs vergeten mijn brood te eten;
door het geluid van mijn klagen,
kleeft mijn gebeente aan mijn vlees.

(101,5b)
(101, 6)

Stel mijn tranen voor Uw Aangezicht;
om het Woord van Uw lippen ben ik zware wegen gegaan.

(55, 9b)
(16, 4b)

Mijn ziel dorst naar U, zoals ook vaak mijn vlees naar U smacht.
(62, 2b)
in een verlaten, dor en waterloos land.
Want een menigte honden heeft mij omringd;
een bende boosdoeners houdt mij omsingeld.
Bevrijd mij van hen die mij hebben omsingeld.
Dikwijls hebben zij tegen mij gestreden vanaf mijn jeugd;
heel de dag zinnen zij op strijd.
Hij heeft zijn boog gespannen in bitterheid
om in het verborgene een onschuldige te treffen.

(21,17)
(31, 7b)
(128, 1a)
(139, 3b)
(63.4b)
(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;
door vasten onderwierp ik mijn ziel.
Ik ben uitgeput door het roepen, mijn keel is hees;
mijn ogen begeven het, terwijl ik toch vertrouw op mijn God.

(34, 13a)
(34, 13b)
(68,4)
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Ik zou God verwachten,
Die mij redt van kleinmoedigheid en uit de storm:
Ik heb de Heer gedurig voor ogen,
want Hij staat aan mijn rechterhand opdat ik niet wankel.

(54, 9)

(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
( 123,7)
als prooi voor hun tanden.
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.
Gaat weg van mij, gij allen die boosheid bedrijft;

(144,10
(6,9a)

Weet dan, dat de Heer wonderen heeft gedaan aan Zijn gewijde.(4,4a)
Hij zal zwoegen in eeuwigheid,en zal leven tot het einde. (48,9ab, 10a)
Bemint de Heer, gij, al Zijn gewijden;
want de Heer heeft gerechtigheid lief;
Hij verlaat zijn gewijden niet.
De Heer behoedt de zielen van Zijn gewijden.
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.
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(30, 24a)
(36, 28a)
(36, 28a)
(96,10b)

(29,5)

❖

Metten 5 DeceMber

❖

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

KathisMa-zanG

na de polyeleos, toon 8

Eer ... Nu en ... theotokion, toon 8:
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anabathMi
ProKiMen
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❖

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

toon 4

ps.115

Alles wat adem heeft ...

evanGelie

Lc - pericoop 24-a

Lc 6 : 17-23

n die tijd bleef Jezus staan op een vlakke plaats en er was
een menigte van Zijn leerlingen en een grote menigte
volk uit heel Judea en Jeruzalem en uit het kustgebied
van Tyrus en Sidon, die gekomen waren om naar Hem te luisteren en van hun ziekten genezen te worden, en ook mensen
die gekweld werden door onreine geesten, en zij werden genezen. En heel de menigte probeerde Hem aan te raken, want er
ging een kracht van Hem uit, die allen genas. En Hij richtte
Zijn ogen op Zijn leerlingen en zei:
‘Gelukzalig zijn jullie die arm zijn,
want van jullie is het Koninkrijk van God.
Gelukzalig zijn jullie die nu honger hebben, want je zult
verzadigd worden.
Gelukzalig zijn jullie die nu wenen,
want je zult lachen.
Gelukzalig zijn jullie wanneer de mensen je haten en wanneer zij je uitstoten en smaden en je naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.
Verheug je op die dag en spring op van blijdschap, want zie,
jullie loon is groot in de hemel.’
❖❖❖
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❖

50

Eer .. van de heilige Sabbas
Nu en ... van de Moeder Gods
en het ideomelon in toon 6 - ‘ob.’

Grote heiligenlitanie

De canons

Smeekcanon van de Moeder Gods; en van de heilige
Sabbas ; het mineon noemt geen kerst-katavasia ; en ook niet zoals
anders na 3e, 6e, 8e. 9e de irmos van de laatst ode; vlgs. het Constantinopel-typikon wel katavasia van kerst. Daarom facultatief opgenomen.

canon

1e oDe
h. sabbas -

van De
toon
irmos: Farao en zijn wagens ...

8
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theotokion:

- als de abdis wil: - Katavasia van Kerst

3e oDe - canon

van De

h. sabbas

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

theotokion:
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Katavasia

Metten 5 DeceMber

❖

van Kerst

Kleine litanie

KathisMa-zanG voor de H. Sabbas, toon 8

Eer ... herhalen; Nu en ... theotokion, toon 8
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4e oDe - canon

van De

❖

h. sabbas

irmos t.8 Gij zijt mijn sterkte ...

theotokion:

Katavasia

- 68 -

van Kerst

❖

Metten 5 DeceMber

5e oDe - canon

van De

❖

h. sabbas

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

theotokion:

Katavasia

van Kerst
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6e oDe - canon

❖

van De

irmos t.8 Wees mij genadig ...

theotokion:

Katavasia

van Kerst

KonDaaK van de H. Sabbas, toon 8

- 70 -
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❖

Metten 5 DeceMber

❖

iKos

synaxarion

oP De 5e van Deze MaanD vieren Wij
De GeDachtenis van onze heiliGe vaDer
sabbas De GeWijDe

stichen
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7e oDe - canon

❖

van De

h. sabbas

irmos t.8 Toen God nederdaalde ...

theotokion:

Katavasia

van Kerst

8e oDe - canon

van De

h. sabbas

irmos t.8 In zijn woede ...
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theotokion:

Loven, zegenen ...

Katavasia

van Kerst
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9e oDe - canon

❖

van De

h. sabbas

irmos t.8 De hemel geaakte buiten zichzelve...

theotokion:

Katavasia

- 74 -

van Kerst

❖

Metten 5 DeceMber

exaPostilarion

❖

van de H. Sabbas

Eer ... van de H. Sabbas

Nu en ...

theotokion:

lofPsalMen

we zingen vier stichieren voor de H. Sabbas, t. 1,

de eerste herhalend:

2x
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Eer ... voor de H. Sabbas, t. 6

Nu en ...

theotokion, toon 6:

Grote DoxoloGie
troPaar van de H. Sabbas

en de wegzending
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❖

❖

in

De

5 DeceMber

❖

GoDDelijKe liturGie

tyPiKa, en uit de kanon, van de derde en zesde ode
ProKiMen

toon 7

aPostel

ps. 115

§ 213

Gal 5, 22-6,2

roeders, de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede,
geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Wie van Christus
zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als
wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.
Laten wij geen mensen met eigendunk worden, elkaar niet uitdagen en
benijden. Broeders, ook als iemand betrapt wordt op een overtreding,
moet gij die geestelijk zijt, zo iemand weer terechtbrengen, in een geest
van zachtmoedigheid. Let intussen op uzelf, opdat ook gij niet in verzoeking komt. Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
❖❖❖

alleluja

toon 1

ps. 111

Zalig de man die de Heer vreest; die Zijn geboden vurig liefheeft.
Zijn zaad zal machtig zijn op aarde.

evanGelie

Mt pericoop 43

Mt 11 : 27-30

De Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘Alles is Mij toevertrouwd ...

coMMunie-vers

ps.32

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja.
- 77 -

❖

- 78 -

Mineon DeceMber

❖

❖

6 DeceMber

❖

Gedachtenis van onze Heilige Vader Nicolaas,
Aartsbisschop van Myra in Lycië, de Wonderdoener.
***

Kleine vesPers
heer

iK roeP

... we zingen 4 stichieren:

2x

- 79 -

❖

Eer ...

Nu en... theotokion

aPostichen

- 80 -

Mineon DeceMber

❖

❖

Kleine vesPers 6 DeceMber

❖

Eer ... Nu en... theotokion

troPaar

Eer ... Nu en... theotokion

en de wegzending
- 81 -

❖

Mineon DeceMber

❖

Grote vesPers
We zingen de eerste stase van het eerste Kathisma: Zalig de man ...

heer

- 82 -

iK roeP

... we zingen 8* stichieren van de H. Nicolaas:

❖

Grote vesPers 6 DeceMber

❖

en de volgende stichieren (prosomoia):

2x

________
* In de handschriften vinden we alleen de eerste vier stichieren, en
in de Grote Kerk worden alleen deze gezongen. In de nieuw-gedrukte
versie zijn ook de laatste drie toegevoegd.
- 83 -

❖

Mineon DeceMber

❖

Eer ... van de Heilige Nicolaas

Nu en... van het voorfeest

Intocht ; Vreugdevol Licht ...; Prokimen van de dag, en de volgende
lezingen :
- 84 -

❖

Grote vesPers 6 DeceMber

❖

I lezinG uit De sPreuKen (10,7 en andere verzen)

D

e gedachtenis van de rechtvaardige is vol heerlijkheid,
en de zegen des Heren is over zijn hoofd. Zalig is de
mens die de wijsheid heeft gevonden, en de sterveling
die verstand heeft aanschouwd. Handelen met wijsheid brengt
meer op dan vele schatten van zilver of goud: ja, zij is kostbaarder dan edel gesteente, onaantastbaar voor de macht van
het kwaad. Ware wijsheid wordt herkend door wie tot haar
naderen:geen enkele kostbaarheid komt haar in waarde nabij.
Want uit haar mond komt gerechtigheid: op haar tong draagt
zij zowel de Wet als de barmhartigheid. Daarom, luistert naar
mij, mijn kinderen, want ik spreek over zaken die verheven
zijn:zalig is de mens die mijn wegen bewaart. Mijn wegen zijn
immers de wegen des levens: het is de wil des Heren die daarop wordt voorbereid. Daarom smeek ik u en zend ik mijn stem
tot de zonen der mensen: immers ik, de Wijsheid, verschaf
raad en breng kennis;diep inzicht heb ik verkregen. 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.
❖❖❖

- 85 -

❖

Mineon DeceMber

❖

II lezinG uit De sPreuKen (10,31 e.a)

❖❖❖

III lezinG uit De WijsheiD van saloMo

O

(4 : 7-15)

ok 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 de 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
- 86 -

❖

Grote vesPers 6 DeceMber

❖

wat goed is, wordt vaak verduisterd door de verleiding van het
kwaad, en de verlokking der lust ondermijnt ook de eenvoudige van hart. De mensen hebben dit wel gezien, maar het niet
begrepen, noch ter harte genomen dat Gods genade en barmhartigheid bij Zijn Heiligen verblijven, en dat Hij hen bezoekt
die Hij uitverkoren heeft.
❖❖❖

litie

- 87 -

❖

- 88 -

Mineon DeceMber

❖

❖

Grote vesPers 6 DeceMber

❖

Nu en ... van het voorfeest

aPostichen

- 89 -

❖

Mineon DeceMber

Eer ...

Nu en... van het voorfeest
- 90 -

❖

❖

Grote vesPers 6 DeceMber

❖

tijdens de Broodwijding:

troPaar

2x
gevolgd door Moeder Gods en Maagd, verheug u ...
als er geen broodwijding volgt, dan het slottheotokion:

- 91 -

❖

Mineon DeceMber

❖

Metten
KathisMata

na de eerste psalmlezing,

Eer ... Nu en ... theotokion

na de tweede psalmlezing:

Eer ... Nu en ... theotokion

Polyeleos - “Dienaren des heren - alleluja”
en de uitgelezen verzen: “die de wereld bewoont - alleluja.”
- 92 -

❖

Metten 6 DeceMber

❖

Hoort dit, alle volkeren,
(48, 2)

luistert allen die de wereld bewoont. Allelu - - - ia
Aardgeborenen en kinderen der mensen,
iedereen rijk en arm.Allelu - - - ia

(48, 3)

Mijn mond spreekt wijsheid,

(48, 4)

de overweging mijns harten verstand.Allelu - - - ia
Komt, kinderen, luistert naar mij:
ik zal u de vreze des Heren leren.Allelu - - - ia

(33, 12)

Zie, ik weerhoud mijn lippen niet;
Heer, Gij weet het.Allelu - - - ia

(39, 10b)

Ik heb het evangelie van uw gerechtigheid verkondigd
in de grote bijeenkomst. Allelu - - - ia

(39, 10a)

Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart:
over Uw waarheid en uw verlossing heb ik gesproken. Al.. (39, 11)
Uw barmhartigheid en Uw waarheid heb ik niet bedekt
in de talrijke bijeenkomst. Allelu - - - ia

(39, 11)

Ik wandelde zonder vlek
en deed de werken der gerechtigheid. Allelu - - - ia

(14, 2)

- 93 -

❖

Mineon DeceMber

❖

Ik zal U belijden in de grote bijeenkomst;
Uw lof zingen onder een machtig volk. Allelu - - - ia

(34, 18)

Moge mijn mond met lofzang gevuld zijn, Heer,
om Uw heerlijkheid te zingen, heel de dag Uw verhevenheid.Al(70, 8)
Ik zal Uw Naam aan mijn broeders doen horen.
in het midden der Kerk zal ik U bezingen. Allelu - - - ia (21, 23)
Heer, met onschuldigen zal ik mijn handen wassen,
ik zal rondom Uw altaar gaan. Allelu - - - ia

(25, 6)

Om het geluid der lofzang te horen
om Uw wondere daden te verhalen. Allelu - - - ia

(25, 7)

Heer ik bemin de schoonheid van Uw huis,
de woonplaats van Uw heerlijkheid. Allelu - - - ia

(25, 8)

Ik zit niet neer in gezelschap van dwazen,
ik ga niet om met overtreders der Wet. Allelu - - - ia

(25, 4)

Ik zei tot de bozen: ‘wilt niet overtreden’,
en tot de zondaars: ‘heft uw hoorn niet omhoog’. Allelu - - - ia
(74,5)
Ik haatte de bijeenkomst der boosdoeners,
bij goddelozen zit ik niet neer. Allelu - - - ia

- 94 -

(25, 5)

❖

Metten 6 DeceMber

❖

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)
- 95 -

❖

Mineon DeceMber

❖

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

- 96 -

❖

Metten 6 DeceMber

❖

KathisMa na de polyeleos:

Eer ... Nu en ... theotokion

anabathMi

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

ProKiMen toon 4

Wat zal ik de Heer teruggeven
voor alles wat Hij mij geschonken heeft?
Alles wat adem heeft ...

evanGelie

Jh - pericoop 35b

Jh 10 : 1-9

De Heer zei tegen de Joden die bij Hem gekomen waren: ‘Amen, amen,
Ik verzeker u: Wie niet door de deur de schaapsstal binnenkomt ...
zie 13 nov. H. Joh. Chrysostomus

- 97 -

❖

na PsalM

Mineon DeceMber

❖

50

Eer ... van de H. Nicolaas
Nu en ... van de Moeder Gods
Ontferm U over mij ...
en het ideomelon:

Grote litanie

De canons

van de Moeder Gods, met irmos (niet vertaald; in
plaats daarvan kan ook de smeekcanon gebruikt worden) ; twee canons van de
van de H. Nicolaas; katavasia van Kerstmis.

1e oDe

- 98 -

eerste canon van De h. nicolaas
t.2 - De gehele legermacht ...

-

toon

2

❖

Metten 6 DeceMber

❖

tWeeDe canon van De h. nicolaas
t.1 - Christus wordt geboren ...

Katavasia

van Kerst

-

toon

1

toon 1

- 99 -

❖

3e oDe

Mineon DeceMber

❖

eerste canon van De h.
t.2 - Zoals een lelie is in bloei ...

nicolaas

tWeeDe canon van De h. nicolaas
t.1 - Voor alle eeuwen ...

Katavasia

- 100 -

van Kerst

toon 1

❖

Metten 6 DeceMber

❖

KathisMa

Eer ... Nu en ... theotokion

4e oDe

eerste canon van De

h. nicolaas

t.2 - Gij zijt gekomen uit de Maagd ...

- 101 -

❖

Mineon DeceMber

❖

tWeeDe canon van De h. nicolaas
t.1 - Uit Jesse’s wortel ...

- 102 -

❖

Katavasia

Metten 6 DeceMber

van Kerst

5e oDe

❖

toon 1

eerste canon van De

h. nicolaas

t.2 - Verlichting van hen die in het duister zijn ...

tWeeDe canon van De h. nicolaas
t.1 - God des vredes ...

- 103 -

❖

Katavasia

Mineon DeceMber

van Kerst

6e oDe

❖

toon 1

eerste canon van De

h. nicolaas

t.2 - Verloren in de afgrond ...

tWeeDe canon van De h. nicolaas
t.1 - Ongedeerd kwam Jona terug ...

- 104 -

❖

Katavasia

Metten 6 DeceMber

van Kerst

❖

toon 1

en kleine Litanie

KonDaaK
_

toon 3 (op de wijs: H Partenoß shmeron ...)

In Myra, heilige Nikolaas, * toonde Gij u als een gewijde hogepriester, * want om het Evangelie van Christus te vervullen, * zette
Gij uw leven in voor uw volk; * gij redde de onschuldigen van de
dood; * daardoor zijt gij heilig geworden, ** als grote ingewijde
in de Mysteriën van Gods genade. _
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❖

iKos

synaxarion

- 106 -

Mineon DeceMber

❖

❖

Metten 6 DeceMber

7e oDe - eerste

canon van De

❖

h. nicolaas

t.2 - Het gouden beeld werd op de vlakte ...

tWeeDe canon van De h. nicolaas
t.1 - De godvrezende jongelingen ...

- 107 -

❖

Katavasia

Mineon DeceMber

van Kerst

8e oDe

❖

toon 1

eerste canon van De

h. nicolaas

t.2 - God, Die samen met de hebreeuwse jongelingen ...

- 108 -

❖

Metten 6 DeceMber

tWeeDe canon van De h.
t.1 - Koel van dauw ...

❖

nicolaas

Loven, zegenen en aanbidden ... Katavasia van Kerst

toon 1

- 109 -

❖

9e

Mineon DeceMber

oDe eerste canon van De

❖

h. nicolaas

t.2 - De Zoon des Vaders ...

tWeeDe canon van De h. nicolaas
t.1 - Vreemd, onvatbaar mysterie ...

- 110 -

❖

Katavasia

Metten 6 DeceMber

van Kerst

❖

toon 1

exaPostilarion toon 3a

Eer ...

Nu en ...

vervolgens gezongen lofpsalmen, toon 1

- 111 -

❖

lofPsalMen

- 112 -

Mineon DeceMber

vier stichieren, toon 1

❖

❖

Metten 6 DeceMber

❖

*

Grote DoxoloGie
troPaar

Wanneer de broeders het oliekruisje ontvangen worden er ideomela
gezongen. (niet vertaald)

_______
* dit theotokion is in het grieks langer; er ontbreken in de vertaling enkele regels
- 113 -

❖

in

De

Mineon DeceMber

❖

GoDDelijKe liturGie

Typika en Zaligsprekingen

ProKiMen

toon 7

ps 115

Wat zal ik de Heer teruggeven voor alles wat Hij mij geschonken heeft?

aPostellezinG

pericoop 335

Hebr 13 : 17-21

Broeders, gehoorzaam uw leiders ...

alleluja - toon 1

ps. 131

Dat Uw priesters gerechtigheid aandoen; dat Uw heiligen jubelen.
Want de Heer heeft Sion uitverkoren, Hij heeft haar gekozen tot
woning voor Zichzelf.

evanGelie

Lc - pericoop 24-a

Lc 6 : 17-23a

In die tijd bleef Jezus staan op een vlakke plaats ... zie 5 Dec.

coMMunievers
In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn;
hij zal geen slechte tijding vrezen. Alleluja.
- 114 -

❖

7 DeceMber

❖

De gedachtenis van de H. Ambrosius; bisschop van Milaan
***

vesPers
heer

iK roeP

...

we zingen 6 stichieren van de Heilige;

de eerste drie in toon 1:
t. 1

t. 1

t. 1

en drie stichieren in toon 5:
- 115 -

❖

t.5

t.5

t.5

- 116 -

Mineon DeceMber

❖

❖

vesPers 7 DeceMber

❖

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

of kruistheotokion, toon 5 (= niet vertaald, maar bijv.:)
t.5

aPostichen
troParen

van de oktoich

van de dag;

Eer ... van de heilige bisschop:

t.4

Nu en ... (kruis)theotokion van toon 4 van de dag; en de wegzending.

- 117 -

❖

Mineon DeceMber

❖

Metten
KathisMata

van de oktoich

De canons
één canon van de oktoich, en twee van de heilige Abrosius :

eerste canon

1e oDe
van De heiliGe -

toon

4

irmos: Nadat het oude Israël ...

tWeeDe canon

van De

heiliGe -

irmos: zingt een hymne ...

- 118 -

toon

8

❖

Metten 7 DeceMber

❖

q

eerste canon

3e oDe
van De heiliGe - toon 4

irmos: Wij roemen niet op wijsheid ...

tWeeDe canon

van De

heiliGe -

toon

8

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

- 119 -

❖

Mineon DeceMber

❖

tot slot de irmos van de laatstgelezen canon :
toon 8

KathisMa

van de H. Ambrosius, toon 3

Eer ... van de H. Ambrosius, toon 8

- 120 -

❖

Metten 7 DeceMber

❖

Nu en ... theotokion, toon 8

of kruistheotokion, toon 8

- 121 -

❖

Mineon DeceMber

eerste canon

❖

4e oDe
van De heiliGe -

toon

irmos: Omwille van uw liefde ...

tWeeDe canon

van De heiliGe - toon
irmos: Heer ik heb vernomen...

- 122 -

8

4

❖

Metten 7 DeceMber

eerste canon

❖

5e oDe
van De heiliGe -

toon

4

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

tWeeDe canon

van De

heiliGe -

toon

8

irmos: Waarom hebt Gij mij verstoten...
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❖

Mineon DeceMber

eerste canon

❖

6e oDe
van De heiliGe -

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

Aan

tWeeDe canon

van De

heiliGe -

toon

irmos: Wees mij genadig, o Heiland ..

. canon:
tot slot de irmos van de laatstgelezen

- 124 -

8

4

❖

Metten 7 DeceMber

❖

en kleine Litanie

KonDaaK

van de H. Ambrosius

synaxarion

- 125 -

❖

Mineon DeceMber

❖

7e oDe
eerste canon

van De heiliGe
irmos: In de perzische vuuroven ...

tWeeDe canon

-

toon

van De heiliGe - toon
irmos: De drie jongelingen uit Judea ...

- 126 -

8

4

❖

Metten 7 DeceMber

eerste canon

❖

8e oDe
van De heiliGe -

toon

4

irmos: Daniëls in het gebed uitgebreide handen ...

tWeeDe canon

van De heiliGe
irmos: Bij de samenklank...

-

toon

8
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❖

Mineon DeceMber

❖

Loven, zegenen en aanbidden wij ....
en irmos van de laatstgelezen canon

eerste canon

9e oDe
van De heiliGe -

toon

irmos: De door geen mensen afgehouwen steen...

- 128 -

4

❖

Metten 7 DeceMber

tWeeDe canon

van De

❖

heiliGe -

toon

8

irmos: De hemel geraakte buiten zichzelve ...

tot slot de irmos van de laatstgelezen canon

- 129 -

❖

exaPostilaria

Mineon DeceMber

❖

van de H. Ambrosius:

Eer ... Nu en ... theotokion

Gelezen lofpsalmen en kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch

troParen

van de dag; Eer ... van de Heilige Ambrosius:

t.4

Nu en ... (kruis)theotokion van toon 4 van de dag; en de wegzending.
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❖

8 DeceMber

❖

Het voorfeest van de ontvangenis door de H. Anna van de alheilige
Moeder Gods en de gedachtenis van de heilige Patapius
[off is niet vertaald, gebruik gemaakt van het off van 9 sept. , 9 dec. en
off. 12]
***

vesPers
heer

iK roeP

... we zingen 6 stichieren, 3 van het voorfeest; t. 4
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❖

Mineon DeceMber

❖

t

en 3 van de H. Patapius :

Patapius

- 132 -

❖

vesPers 8 DeceMber

❖

Eer ... Nu en ... theotokion; toon 8

of kruistheotokion:

aPostichen van de oktoich

- 133 -

❖

troParen

Mineon DeceMber

❖

van de dag

Eer ... van de heilige Patapius:
t.8

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

Metten
KathisMata

van de oktoich:

De canons

van het voorfeest en twee van de heilige Patapius.
Geen van de Canons zijn vertaald, hier is opgenomen: canon van 9
september en van off. 12.

canon

- 134 -

van het

1e oDe
voorfeest -

toon

2

❖

Metten 8 DeceMber

❖

- 135 -

❖

canon

Mineon DeceMber

van De

❖

heiliGe PataPius -

toon

irmos: Toen zij het water waren doorgegaan ...

canon
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van het

3e oDe
voorfeest -

toon

2

8

❖

canon

Metten 8 DeceMber

❖

van De heiliGe PataPius - toon
irmos: Gij zijt de sterkte, o Heer ...

8

❖

Mineon DeceMber

❖

Katavasia: irmos van de laatstgelezen canon :

KathisMa

van de H. Patapius

Patapius

- 138 -

❖

Eer ...

Metten 8 DeceMber

❖

van de H. Patapius

Nu en ... van het voorfeest

canon

van het

4e oDe
voorfeest -

toon

2

- 139 -

❖

canon

❖

van De heiliGe PataPius
irmos: Heer, ik heb vernomen ...

canon

- 140 -

Mineon DeceMber

van het

5e oDe
voorfeest -

-

toon

toon

2

8

❖

canon

Metten 8 DeceMber

❖

van De heiliGe PataPius
irmos: Wanner wij opstaan ...

canon

van het

6e oDe
voorfeest -

-

toon

toon

8

2
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❖

canon

Mineon DeceMber

❖

van De heiliGe PataPius - toon
irmos: Voor de Heer stort ik mijn smeekgebed uit ...

8

Katavasia: irmos van de laatstgelezen canon:

- 142 -

❖

Metten 8 DeceMber

❖

en kleine Litanie

KonDaaK

van de H. Patapius (=niet vertaald/ alg min)

Patapius

- 143 -

❖

iKos

synaxarion

- 144 -

Mineon DeceMber

❖

❖

Metten 8 DeceMber

canon

7e oDe
het voorfeest -

van

❖

toon

2

Irmos toon 2

canon

van De heiliGe PataPius - toon
irmos: De drie jongelingen uit Judea ...

8

- 145 -

❖

canon

canon

Mineon DeceMber

van

❖

8e oDe
het voorfeest -

toon

2

van De heiliGe PataPius - toon
irmos: De uit God sprekende jongelingen ...
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8

❖

Loven, zegenen ...

Metten 8 DeceMber

❖

irmos van de laatstgelezen canon:

❖

Mineon DeceMber

canon

❖

9e oDe
voorfeest -

van het
toon
irmos: = niet vertaald, als alternatief:

canon

van De

heiliGe PataPius -

toon

irmos: Heel de schepping werd ontsteld ...
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2

8

❖

Metten 8 DeceMber

Irmos van de laatstgelezen canon:

❖

❖

exaPostilaria

Mineon DeceMber

❖

van de H. Patapius:

Pa - ta - pi - us
Eer ... Nu en ... theotokion

Gelezen lofpsalmen en kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch

troParen

van de dag

Eer ... van de heilige Patapius:
t.8

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

9 DeceMber

❖

De Gedachtenis van de Ontvangenis van de Heilige Anna,
de Moeder van de H. Moeder Gods.
[Ook de Gedachtenis van de Inwijding van de kerk van de H. Joh.
Chrysostomus op Cyprus; hier niet opgenomen]
***

vesPers
Indien de abdis het wenst: zalig de man...

heer

iK roeP

...

we zingen 6 stichieren, elk herhalend; toon 4

smaad

2x

2x
- 151 -

❖

Mineon DeceMber

❖

t

2x
Eer ... Nu en ... van de Heilige Anna, toon 8

aPostichen van de Heilige Anna, toon 5

- 152 -

❖

vesPers 9 DeceMber

❖

Eer ... Nu en ... van de Heilige Anna, toon 2

- 153 -

❖

troPaar

Mineon DeceMber

❖

toon 4

Eer ... Nu en ... herhalen

Metten
bij

GoD

is

heer, het troPaar 3x

KathisMata

Eer ... Nu en ..

- 154 -

na de eerste psAlMleZIng; toon 1

❖

Metten 9 DeceMber

❖

na de tweeDe psAlMleZIng; toon 4

2x

Polyeleos

“Dienaren des heren - alleluja”

Kathisma na de Polyeleos; toon 4

2x
[geen evangelie-lezing etc.]

De canons
[vlgs. grieks Mineon: één canon van de inwijding, en twee van de heilige Anna; geen katavasia aangegeven]; in Asten doen we: één voor de
Moeder Gods, en twee van de Heilige Anna; als de abdis dat wil kunnen de katavasia van kerst gezongen worden, deze zijn hier echter niet
opgenomen.

eerste canon

van

1e oDe
De heiliGe anna -

toon

1

irmos: Wij zingen het overwinningslied...

- 155 -

❖

Mineon DeceMber

tWeeDe canon

van De

❖

heiliGe anna -

toon

irmos: De gehle legermacht ...

[evt.

katavasia van Kerst]

eerste canon

3e oDe
van De heiliGe anna

irmos toon 1: Laat mijn hart gevestigd zijn...

- 156 -

2

❖

Metten 9 DeceMber

❖

tWeeDe canon

van De heiliGe anna
irmos toon 2: Zoals een lelie is in bloei ...

[evt. katavasia van Kerst]; anders de irmos van de laatstgelezen ode:

KathisMa

van de H. Anna, toon 4

- 157 -

❖

Mineon DeceMber

❖

Eer ... Nu en ... toon 4

eerste canon

4e oDe
van De heiliGe anna

irmos toon 1: Toen Habakuk, de profeet ...

tWeeDe canon

van De heiliGe anna
irmos toon 2: Gij zijt gekomen uit de Maagd ...

- 158 -

❖

Metten 9 DeceMber

❖

[evt. Katavasia van Kerst]

eerste canon

5e oDe
van De heiliGe anna

irmos toon 1: Schenk ons Uw vrede...

tWeeDe canon

van De

heiliGe anna

irmos toon 2: Gij zijt de Middelaar ...

[evt. Katavasia van Kerst]

- 159 -

❖

Mineon DeceMber

eerste canon

❖

6e oDe
van De heiliGe anna

irmos toon 1: Met de profeet Jona ...

tWeeDe canon

van De

heiliGe anna

irmos toon 2: Geheel en al omringd door de afgrond ...

[evt. katavasia van Kerst]; anders de irmos van de laatstgelezen ode:

en de kleine Litanie
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❖

KonDaaK

Metten 9 DeceMber

❖

van de H. Anna; toon 4

iKos

synaxarion
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❖

Mineon DeceMber

❖

7e oDe
eerste canon

van De heiliGe anna
irmos toon 1: De geweldige vlammengloed ...

tWeeDe canon

van De

heiliGe anna

irmos toon 2:Hoog vlamde op het vuur ...

[evt. Katavasia van Kerst]
- 162 -

❖

Metten 9 DeceMber

eerste canon

❖

8e oDe
van De heiliGe anna

irmos toon 1: Hem voor Wie de Engelen ...

tWeeDe canon

van De heiliGe anna
irmos toon 2: Zoals de jongelingen gloeiden ...
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❖

Mineon DeceMber

❖

Loven, zegenen en aanbidden wij ....
[evt. katavasia van Kerst]; anders de irmos van de laatstgelezen ode:

eerste canon

9e oDe
van De heiliGe anna

irmos toon 1: Gelovigen, laat ons verheffen...

tWeeDe canon

van De

heiliGe anna

irmos toon 2: De Zoon van de voortbrenger zonder begin ...

- 164 -

❖

Metten 9 DeceMber

❖

[evt. katavasia van Kerst]; anders de irmos van de laatstgelezen ode:

do
--la

exaPostilaria

van de H. Anna:

- 165 -

❖

Mineon DeceMber

❖

Eer ... Nu en ...

lofPsalMen
we laten 6 verzen over en zingen de volgende stichieren, in toon 2

Eer ... Nu en ...

- 166 -

❖

9 DeceMber

❖

Grote DoxoloGie
troPaar

van de Heilige Anna:

en de wegzending.

in

De

GoDDelijKe liturGie

typika-psalmen en zaligsprekingen, met uit de kanons van de
3e en 6e ode.

ProKiMen

toon 7

Ps.63

God verhoor mijn gebed als ik mij tot U richt.

aPostel

pericoop 210-b
Gal 4 : 22-27
Broeders, Abraham had twee zonen ... - > zie 23 september
- 167 -

❖

alleluja

Mineon DeceMber

❖

toon 2

De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom;
als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien.
Zij worden geplant in het Huis des Heren,
en zullen bloeien in de voorhoven van onze God.

evanGelie

Lc - pericoop 36

Lc 8 : 16-21

De Heer zei: ‘Niemand steekt een lamp aan ..
zie za in de 6e week Lc-cyclus

coMMunievers
Rechtvaardigen, juicht in de Heer.
De oprechten past lofzang. Alleluja.(3x).
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ps.32

❖

10 DeceMber

❖

De gedachtenis van de H. Martelaren Menas, Hermognes en Eugrafos
[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 15]
***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren van de martelaren:
[in Asten: eerst drie van de oktoïch, en dan drie van off.15]

Eer ... van de martelaren:

- 169 -

❖

Mineon DeceMber

Nu en ... theotokion, toon 3

of kruistheotokion, toon 3

aPostichen

van de oktoich

Eer ... van de martelaren, toon 6

Nu en ... theotokion, toon 6
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❖

❖

10 DeceMber

❖

of kruistheotokion, toon 6

troParen

van de dag; Eer ... van de heilige martelaren:

Nu en ... (kruis)theotokion van toon 8 van de dag; en de wegzending.

Metten
KathisMata

van de oktoïch

De canons
twee canons van de oktoich, en één van de heilige martelaren;
[hier niet opgenomen; zie engels of officie 15]
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❖

na De DerDe
KathisMa

Mineon DeceMber

oDe

❖

:

van de H. Martelaren, toon 4

Eer ... evt. herhalen
Nu en ... theotokion, toon 4

of kruistheotokion, toon 4

❖

❖

na

De zesDe oDe

KonDaaK

iKos

Metten 10 DeceMber

❖

:

van de H. Martelaren

niet vertaald

synaxarion
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❖

exaPostilaria

Mineon DeceMber

❖

van de H. Martelaren:

Eer ... Nu en ... theotokion

Gelezen lofpsalmen en kleine doxologie;

aPostichen uit de oktoïch; Eer ... van de Heilige Martelaren:

Nu en ... theotokion van toon 8
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❖

Metten 10 DeceMber

❖

of kruistheotokion van toon 8

troParen

van de dag; Eer ... van de Heilige Martelaren:

Nu en ... (kruis)theotokion van toon 8 van de dag; en de wegzending.
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