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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

❖

26 DeceMber

❖

tyPiKon (VolGens het GrieKs Mineon)
a. als De 26e Dec. oP De zonDaG - na - Kerst Valt
in De zaterDaGaVonD-VesPers:

bij Heer ik roep: 10 stichieren; 4 van de opstanding, 3 van kerstfeest,
en 3 van de vaders. Eer ... van de vaders t.6 Wij vieren de gedachtenis
... Nu en ...t.6 Ere zij God ... Intocht, Vreugdevol Licht .. Groot-prokimen: Welke God is groot .... Apostichen van de opstanding. Eer ... van
de vaders t.6 Uw geboorte werd een gedachtenis ... Nu en ... t.8 De herders ... Troparen: van de opstanding, Eer ... van de vaders, t.2 Verkondig,
o Jozef ... Nu en ... van kerst: t.4 Uw geboorte, o Christus onze God ...
MesonytiKon:
na ps. 50 de Drieëenheidscanon; na het Trisagion het tropaar van kerstfeest: t.4 Uw geboorte, o Christus onze God ...
in het

in De Metten:
De kathismazangen van de opstanding en van kerstfeest; Polyeleos;
evlogitaria; kleine litanie; hypakoi; Anabathmi van de toon en prokimen;
opstandingsevangelie. Canons: van de opstanding en van de verloofde.
Katavasia: irmen van de tweede, jambische kerstcanon. Na de derde ode:
[Kondaak en ikos van de opstamding] kathisma t.1 : Gij, Jozef ... Eer ...
Nu en ..., t.1 Het koor der profeten ... Na de zesde: kondaak en ikos van
de verloofde. Geen magnificat, maar gezongen negende ode van het feest.
Exapostilarion: opstanding, van de vaders: Laat ons zingen voor
Jakobus ... en van het feest: Hij heeft ons bezocht... Lofpsalmen: 4 van
de opstanding en 4 van kerstfeest: Verheugt u, rechtvaardigen ...; Eer...
van de vaders t.8:Uw profeet Joel zag ... . Nu en ... t.6 Heden wordt de
onzichtbare natuur ... Grote doxologie en het daaropvolgend opstandingstropaar.
in De GoDDelijKe liturGie:
Antifonen van kerstfeest. Bij de intocht: Komt laat ons ... Die opgestaan
zijt ... I.p.v. Trisagion: Gij allen ... Apostel en evangelie van de zondag-na-Kerst. I.p.v. Waarlijk het is waardig .. Verhef mijn ziel... en Al
te gemakkelijk ... van de kerstcanon; Communievers:De Heer heeft verlossing gezonden aan zijn volk I.p.v. Wij hebben het ware Licht .. Uw
geboorte ...
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b. tyPiKon als 25 DeceMber oP zonDaG Valt, Dan WorDt het
officie Van MaanDaG De

26e Dec.

als VolGt GeVierD

in De VesPers:
[geen psalmlezing]; bij Heer ik roep: 6 stichieren; 3 van kerstfeest, en 3
van de vaders. Eer ... van de vaders t.6 Wij vieren de gedachtenis ... Nu en
... t.6 Ere zij God ... Intocht, Vreugdevol Licht .. Groot-prokimen. Welke
God is groot ... Apostichen: de ideomela in t.8 Welk een groot .... Eer ... van
de vaders t.6 Uw geboorte werd een gedachtenis ... Nu en ...van kerstfeest,
t.8 De herders ... Troparen: van kerst, t.4 Uw geboorte...; van de vaders,
t.2 Verkondig, o Jozef ...en nogmaals van kerst: t.4 Uw geboorte ...
in De Metten:
De kathisma-zangen van kerstfeest; Canons: de eerste van kerstfeest en
van de verloofde. Katavasia: alleen van de tweede canon van kerst. Na de
derde ode: kathisma t.1 : Gij, Jozef ... Eer ... Nu en ..., t.1 Het koor der
profeten ... Na de zesde: kondaak en ikos van de verloofde. Gezongen
negende ode. Exapostilarion: van de vaders: Laat ons zingen voor Jakobus
... en van het feest: Hij heeft ons bezocht... Lofpsalmen: de 4 van kerstfeest: Verheugt u, rechtvaardigen ...; Eer... van de vaders t.8:Uw profeet
Joel zag ... . Nu en ... t.2:Heden is Christus ... Grote doxologie
in De GoDDelijKe liturGie:
Antifonen van kerstfeest. I.p.v. Trisagion: Gij allen .... Apostel van de
zondag-na-Kerst. Evangelie: Toen de Wijzen vertrokken waren ...
I.p.v. Waarlijk het is waardig .. Al te gemakkelijk ...van de kerstcanon;
Communievers: De Heer heeft verlossing gezonden aan zijn volk.

c. tyPiKon
oP anDere DaGen Dan zonDaG of MaanDaG WorDt het feest
Van

26 DeceMber GeVierD zoals

hieronDer staat aanGeGeVen:

In het geval dat er niet twee zaterdagen/zondagen vallen tussen
kerst en theofanie: de lezingen van die ene zaterdag zijn die van
zaterdag-na-kerst, en die van die ene zondag zijn die van zondag-voor-theofanie.
-6-

❖

synax

26 DeceMber

Van De alheiliGe

❖

MoeDer GoDs

[Op deze dag ook de gedachtenis van de H. hiëromartelaar Euthimius ,
bisschop van Sardes; dit officie wordt in de Completen gelezen]
***

VesPers
[geen kathisma]

heer

iK roeP

...

6 stichieren van het feest, de twee eerste stichieren zingen we twee keer :
t.2

(2x)
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t.2

(2x)

t.2

t.2
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❖
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❖

Eer ... Nu en ... toon 6:
t.6

intocht

Vreugdevol Licht ..

Groot-ProKiMen toon 7:

Gij hebt onder de volkeren
Uw macht doen kennen.
Toen zei ik: “Nu maak ik een nieuw begin,”
dit is de verandering van de hand des Allerhoogsten.
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❖

aPostichen

Mineon DeceMber

❖

idiomela in toon 8

t.8

De Heer zei tot mijn Heer: zet u aan Mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden make tot een voetsteun onder uw voeten.
t.8

Uit de schoot heb ik U voortgebracht, vóór de morgenster.
t.8

t.8

- 10 -

❖

troPaar

26 DeceMber

❖

van het feest:

t.4

ofwel: griekse melodie: 4e modus

en de wegzending

Metten
KathisMata

na de eerste psalmlezing, van het feest

t.4

Eer ... Nu en ... herhalen
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na de tweede psalmlezing, van het feest
t.4

Eer ... Nu en ... herhalen

De canons

van het feest, precies zoals ook op kerst de canons
worden gelezen en gezongen, maar als katavasia alleen de tweede
(jambische) irmen.
na De DerDe oDe:

kondaak en ikos van kerstfeest

na De zesDe oDe:

KonDaaK
t.6

- 12 -

van de Moeder Gods:

❖

iKos

Metten 26 DeceMber

❖

van de Moeder Gods:
t.2

synaxarion op de 26e van deze maand vieren wij de
Synax van onze Alheilige Vrouwe, de Moeder Gods.
verzen zijn niet vertaald

i.p.v. het MaGnificat zingen we de neGenDe

oDe,

met de megalynaria
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van het feest

t.3a

(3x)

lofPsalMen
t.4

t.4

t.4
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4 stichieren-idiomela van het feest:

❖

Metten 26 DeceMber

❖

t.4

Eer... voor de Moeder Gods:
t.6

Nu en... toon 2
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volgens grieks gebruik overgaand bij *** in grote doxologie
t.2-Ldn (=’3a’)

***

Grote DoxoloGie en het troPaar
griekse melodie: 4e modus

slavische melodie:
t.4

- 16 -

van het feest:

❖

in De

26 DeceMber

❖

GoDDelijKe liturGie

feestantifonen

van kerst

[bij De intocht: tropaar van kerst, tropaar van kerkpatroon, kondaak van
kerst, kondaak van de Moeder Gods: Hij Die is voor de morgenster ...]

i.P.V. trisaGion:

Gij allen ...

ProKiMen

toon 3

Want Hij heeft neergezien op de geringheid van Zijn dienstmaagd;
zie: van nu af zullen alle geslachten mij zaligprijzen.

aPostel

PericooP

306

hebr. 2 : 11-18

roeders, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn
allen uit één. Daarom schaamt Hij Zich er niet voor hen broeders
te noemen, als Hij zegt:
Ik zal Uw Naam aan Mijn broeders
verkondigen;
te midden van de bijeenkomst zal Ik U lofzingen.
En verder:
Ik zal op Hem Mijn vertrouwen stellen.
- 17 -
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En vervolgens:
Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft.
Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft Hij eveneens daaraan deel genomen om door de dood hem die de macht over de dood had
– dat is de duivel – teniet te doen, en allen te verlossen die uit vrees voor
de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.
Want werkelijk, Hij neemt de engelen niet aan, maar Hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest Hij in alles aan Zijn broeders
gelijk worden, opdat Hij een barmhartig en een getrouw Hogepriester
zou zijn bij God, om de zonden van het volk te verzoenen. Want waarin
Hij Zelf geleden heeft, toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht
worden, te hulp komen.
❖❖❖

alleluia

toon 8

Sta op, Heer, ga in tot Uw rust: Gij en Uw heilige Ark.
De Heer heeft naar waarheid gezworen aan David,
Hij zal het zeker gestand doen.

eVanGelie

Mt § 4
Mt 2 : 13-23
Toen de Wijzen vertrokken waren ...
zie 24 Dec. 9e uur
i.P.V. WaarDiG het is WaarDiG:
vers en de irmos van de 9e ode van de 2e canon * :

P

q

P

q
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* : vers vlgs. mineon: Heden baart de Maagd de Meester in een grot.
maar in praktijk: De wijzen en de herders...

❖

GoDDelijKe liturGie 26 DeceMber

❖

coMMunie-Vers

ps 110

De Heer heeft verlossing gezonden aan zijn volk. Alleluia. (3x)
i.P.V. Wij hebben het Ware licht:
griekse melodie: 4e modus

troPaar

Van Kerst

oP DezelfDe DaG
in de Completen de canon voor de H. hiëromartelaar Euthimius,
bisschop van Sardes de canon voor de H. Euthimius in toon 4 is niet vertaald; en hier niet opgenomen; zie het engels mineon of gebruik officie 16
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❖

zonDaG

na

Kerst

❖

zonDaG-na-Kerst tyPiKon in 5 situaties:
a. tyPiKon als 25 Dec. oP Di, Wo, of Do Valt,
D.W.z. Deze zonDaG-na-Kerst oP De

28e - 30e

Dec.,

Dan VolGen We Dienst zoals Die hier staat uitGeschreVen
in De VesPers:
bij Heer ik roep: 10 stichieren; 4 van de opstanding, 3 van kerstfeest,
en 3 van de vaders. Eer ... van de vaders t.6 Wij vieren de gedachtenis
... Nu en ...dogmatikon van de lopende toon Intocht, Vreugdevol Licht ..
prokimen. Apostichen van de opstanding. Eer ... van de vaders t.6 Uw
geboorte werd een gedachtenis ... Nu en ...van kerstfeest, t.6 Gij hebt in
een grot gewoond ... Troparen: van de opstanding, van de vaders, t.2
Verkondig, o Jozef ...en van kerstfeest: t.4 Uw geboorte ...

MesonytiKon:
na ps. 50 de Drieëenheidscanon; na het Trisagion het tropaar van kerstfeest: t.4 Uw geboorte, o Christus onze God ...
in het

in De Metten:
[De kathismazangen van de opstanding en van kerstfeest; Ps. 118; evlogitaria; kleine litanie; hypakoi; Anabathmi van de toon en prokimen;
opstandingsevangeli en ps.50.] Canons: [van de opstanding], van de
verloofde en van de H. David en Jakobus. [Na de derde ode: Kondaak
en ikos van de opstanding;] kathisma t.1 : Gij, Jozef ... Eer ... Nu en ...,
t.1 Het koor der profeten ... Na de zesde: kondaak en ikos van de vaders.
Exapostilarion: opstanding, van de vaders: Laat ons zingen voor
Jakobus ... en van het feest: Hij heeft ons bezocht... Lofpsalmen: 4 van
de opstanding en 4 van kerstfeest: Verheugt u, rechtvaardigen ...; Eer...
van de vaders t.8:Uw profeet Joel zag ... . Nu en ... Hooggeprezen zijt
gij .. Grote doxologie en het daaropvolgend opstandingstropaar.
in De GoDDelijKe liturGie:
Antifonen van kerstfeest. Bij de intocht: Komt laat ons ... Die opgestaan zijt ... Trisagion. Apostel en evangelie van de zondag-na-Kerst.
Communievers: Looft de Heer uit de hemelen .. en Rechtvaardigen,
juicht ...; I.p.v. Wij hebben het ware Licht .. Uw geboorte ...
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b. tyPiKon als 25 Dec. oP zat. Valt,
D.W.z. Deze zonDaG-na-Kerst oP De

26e Dec. :

in De zaterDaGaVonD-VesPers:
bij Heer ik roep: 10 stichieren; 4 van de opstanding, 3 van kerstfeest,
en 3 van de vaders. Eer ... van de vaders t.6 Wij vieren de gedachtenis
... Nu en ...t.6 Ere zij God ... Intocht, Vreugdevol Licht .. Groot-prokimen: Welke God is groot .... Apostichen van de opstanding. Eer ... van
de vaders t.6 Uw geboorte werd een gedachtenis ... Nu en ... t.8 De herders ... Troparen: van de opstanding, Eer ... van de vaders, t.2
Verkondig, o Jozef ... Nu en ... van kerst: t.4 Uw geboorte, o Christus
onze God ...

MesonytiKon:
na ps. 50 de Drieëenheidscanon; na het Trisagion het tropaar van kerstfeest: t.4 Uw geboorte, o Christus onze God ...
in het

in De Metten:
De kathismazangen van de opstanding en van kerstfeest; Polyeleos;
evlogitaria; kleine litanie; hypakoi; Anabathmi van de toon en prokimen;
opstandingsevangelie. Canons: van de opstanding en van de verloofde.
Katavasia: irmen van de tweede, jambische kerstcanon. Na de derde
ode: [Kondaak en ikos van de opstamding] kathisma t.1 : Gij, Jozef ...
Eer ... Nu en ..., t.1 Het koor der profeten ... Na de zesde: kondaak en
ikos van de verloofde. Geen magnificat, maar gezongen negende ode van
het feest. Exapostilarion: opstanding, van de vaders: Laat ons zingen
voor Jakobus ... en van het feest: Hij heeft ons bezocht... Lofpsalmen: 4
van de opstanding en 4 van kerstfeest: Verheugt u, rechtvaardigen ...;
Eer... van de vaders t.8:Uw profeet Joel zag ... . Nu en ... t.6 Heden
wordt de onzichtbare natuur ... Grote doxologie en het daaropvolgend
opstandingstropaar.
in De GoDDelijKe liturGie:
Antifonen van kerstfeest. Bij de intocht: Komt laat ons ... Die opgestaan zijt ... I.p.v. Trisagion: Gij allen ... Apostel en evangelie van de
zondag-na-Kerst. I.p.v. Waarlijk het is waardig .. van de kerstcanon;
Communievers:De Heer heeft verlossing gezonden aan zijn volk I.p.v.
Wij hebben het ware Licht .. Uw geboorte ...
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c. tyPiKon als 25 DeceMber oP zonDaG Valt,
Dan WorDt Dit officie oP MaanDaG De

26e

Dec. GeVierD:

in De VesPers:
[geen psalmlezing]; bij Heer ik roep: 6 stichieren; 3 van kerstfeest, en 3
van de vaders. Eer ... van de vaders t.6 Wij vieren de gedachtenis ... Nu
en ... t.6 Ere zij God ... Intocht, Vreugdevol Licht .. Groot-prokimen.
Welke God is groot ... Apostichen: de ideomela in t.8 Welk een groot ....
Eer ... van de vaders t.6 Uw geboorte werd een gedachtenis ... Nu en
...van kerstfeest, t.8 De herders ... Troparen: van kerst, t.4 Uw geboorte...; van de vaders, t.2 Verkondig, o Jozef ...en nogmaals van kerst: t.4
Uw geboorte ...

Metten:
De kathisma-zangen van kerstfeest; Canons: de eerste van kerstfeest en
van de verloofde. Katavasia: alleen van de tweede canon van kerst. Na
de derde ode: kathisma t.1 : Gij, Jozef ... Eer ... Nu en ..., t.1 Het koor
der profeten ... Na de zesde: kondaak en ikos van de verloofde.
Gezongen negende ode. Exapostilarion: van de vaders: Laat ons zingen
voor Jakobus ... en van het feest: Hij heeft ons bezocht... Lofpsalmen: de
4 van kerstfeest: Verheugt u, rechtvaardigen ...; Eer... van de vaders
t.8:Uw profeet Joel zag ... . Nu en ... t.2:Heden is Christus ... Grote
doxologie
in De

in De GoDDelijKe liturGie:
Antifonen van kerstfeest. I.p.v. Trisagion: Gij allen .... Apostel van de
zondag-na-Kerst. Evangelie: Toen de Wijzen vertrokken waren ...
I.p.v. Waarlijk het is waardig .. Al te gemakkelijk ...van de kerstcanon;
Communievers: De Heer heeft verlossing gezonden aan zijn volk.
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D. tyPiKon als 25 Dec. oP MaanDaG Valt
en De zonDaG na Kerst Dus oP

31 DeceMber ( teruGGaVe )

in De VesPers:
bij Heer ik roep: 10 stichieren; 3 van de opstanding, 4 van kerstfeest,
t.2 Komt, laat ons jubelen ... (enz) en 3 van de vaders, t.1 Laat ons met
hymnen .... Eer ... van de vaders t.6 Wij vieren de gedachtenis ... Nu en
...van kerstfeest, t.2 Toen Augustus alleenheerser was ... Intocht,
Vreugdevol Licht .. prokimen. Apostichen van de opstanding. Eer ... van
de vaders t.6 Uw geboorte werd een gedachtenis ... Nu en ...van kerstfeest, t.4 Gij hebt in een grot gewoond ... Troparen: van de opstanding,
van de vaders, t.2 Verkondig, o Jozef ...en van kerstfeest: t.4 Uw geboorte, o Christus onze God ...
in het MesonytiKon:
na ps. 50 de Drieëenheidscanon; na het Trisagion het tropaar van kerstfeest: t.4 Uw geboorte, o Christus onze God ...
in De Metten:
De kathismazangen van de opstanding en van kerstfeest; Polyeleos;
evlogitaria; kleine litanie; hypakoi; Anabathmi van de toon en prokimen;
opstandingsevangelie. Canons: van de opstanding, van kerstfeest en van
de verloofde. Katavasia: diplai. Na de derde ode: kathisma t.1 : Gij,
Jozef ... Eer ... Nu en ..., t.1 Het koor der profeten ... Na de zesde: kondaak en ikos van de vaders. Gezongen negende ode van de twee canons
van kerst, met de megalinaria en de katavasia. Exapostilarion: opstanding, van de vaders: Laat ons zingen voor Jakobus ... en van het feest:
Hij heeft ons bezocht... Lofpsalmen: 4 van de opstanding en 4 van kerstfeest: Verheugt u, rechtvaardigen ...; Eer... van de vaders t.8:Uw profeet
Joel zag ... . Nu en ... Hooggeprezen zijt gij .. Grote doxologie en het
daaropvolgend opstandingstropaar.

GoDDelijKe liturGie:
Antifonen van kerstfeest. Bij de intocht: Komt laat ons ... Die opgestaan zijt ... Trisagion. Apostel en evangelie van de zondag-voorTheofanie. I.p.v. Waarlijk het is waardig .. van de 2e kerstcanon: Verhef
mijn ziel ... Al te gemakkelijk .... Communievers: De Heer heeft verlossing gezonden...; I.p.v. Wij hebben het ware Licht .. Uw geboorte ...
in De

e. tyPiKon als 25 Dec. oP VrijDaG Valt
27 DeceMber ( h. stefanus)
- bij 27 Dec.

en De zonDaG na Kerst Dus oP
zie
- 24 -

❖

zonDaG

na

Kerst

❖

De gedachtenis van de heilige en
rechtvaardige jozef de verloofde, David de
koning, en jakobus de broeder des heren.
***

VesPers
ps 103 en Zalig de man ...

heer

iK roeP

...

we zingen 10 stichieren, 4 van de opstanding; dan 3 van kerstfeest:
t.2
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t.2

t.2

en 3 van de vaders, in toon 1:
t.1

t.1
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❖

VesPers - zonDaG

na Kerst ❖

t.1

Eer ...

van de vaders t.6:

Nu en ... dogmatikon van de toon (maar op 26/12 Ere zij God ..., zie p. 9)
Intocht, Vreugdevol Licht .. prokimen. (maar op 26/12 groot-prokimen)

aPostichen

van de opstanding; Eer ...

van de vaders t.6:

Nu en ... van kerstfeest, t.6 (maar op 26/12 De herders ... zie p. 10)
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Nu en ...

Mineon DeceMber

van de opstanding; Eer ...

❖

van de vaders, t.2:

van kerstfeest: t.4 Uw geboorte, o Christus onze God ...

MesonytiKon
na ps. 50 de Drieëenheidscanon; na het Trisagion het tropaar van kerstfeest: t.4 Uw geboorte, o Christus onze God ...

Metten
KathisMata

van de opstanding Eer... nu en ... van kerstfeest:

t.4

na de tweede psalmlezing: van de opstanding;Eer... nu en ... van kerst:
t.4
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Metten - zonDaG

na Kerst ❖

Psalm 118; evlogitaria; kleine litanie; hypakoi; Anabathmi van de toon
en prokimen; opstandingsevangelie en psalm 50.

De canons

van de verloofde en van de H. David en Jakobus*
canon

eerste ode
Van De VerloofDe

-

toon

1

irmen op de wijze van de kerstcanon: Christus wordt geboren ...

* volgens het huidige Konstantinopel-typikon: eerst de opstandingscanon van de toon en dan (alleen) de canon van de verloofde.
* huidig typikon Athene: opstanding, kerst en verloofde
* Athos -typikon: 6 van de opstanding, 4 van het feest en 4 van de heiligen (welke?); katavasia van kerst
Dit wil zeggen dat in alle gevallen de tweede canon, van de H. David
en Jakobus lijkt te vervallen! (Asten: opstanding + beide canons) - 29 -

❖

canon

Mineon DeceMber

Van De

heiliGe DaViD

❖

en jaKobus

- toon 4

irmos: t.4: Tot U wil ik zingen, Heer mijn God ...

katavasia van kerst (jambische):
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❖

Metten - zonDaG

na

Kerst

❖

derde ode
canon Van De VerloofDe
irmos: t.1: Voor alle eeuwen ...

canon

Van De

heiliGe DaViD

en jaKobus

irmos: t.4: To sterewma ... (niet vertaald)
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❖

Mineon DeceMber

❖

katavasia van kerst

na

De DerDe oDe

KathisMa

: Kondaak en ikos van de opstanding;
toon 1 :

t.1

Eer ... Nu en ... van het feest:
t.1
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❖

Metten - zonDaG

na

Kerst

❖

vierde ode
canon Van De VerloofDe
irmos: t.1: Uit Jesse’s wortel ...

canon

Van De

heiliGe DaViD

en jaKobus

irmos: t.4: Christus, Uw kracht overdekt de hemelen ...
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❖

Mineon DeceMber

❖

katavasia van kerst

vijfde ode
canon Van De VerloofDe
irmos: t.1: God des vredes, vol barmhartigheid ...
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❖

Metten - zonDaG

canon

Van De

na

heiliGe DaViD

Kerst

❖

en jaKobus

irmos: t.4: Gij, Die het licht hebt doen opgaan ...

katavasia van kerst

zesde ode
canon Van De VerloofDe
irmos: t.1: Ongedeerd kwam Jona terug ...
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❖

canon

Mineon DeceMber

Van De

heiliGe DaViD

❖

en jaKobus

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

- 36 -

❖

Metten - zonDaG

na

Kerst

❖

katavasia van kerst

KonDaaK toon 3

iKos
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❖

Mineon DeceMber

❖

synaxarion van de dag. En van de zondag na Kerstmis:

verzen:
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❖

Metten - zonDaG

na

Kerst

❖

zevende ode
canon Van De VerloofDe
irmos: t.1: De vrome jongelingen in de vuuroven ...

canon

Van De

heiliGe DaViD

en jaKobus

irmos: t.4: De uit Abraham stammende jongelingen ...
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❖

Mineon DeceMber

❖

katavasia van kerst

achtste ode
canon Van De VerloofDe
irmos: t.1: Koel van dauw ...
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❖

Metten - zonDaG

canon

Van De

na

heiliGe DaViD

Kerst

❖

en jaKobus

irmos: t.4:Zegent Christus, de koning ...

Loven, zegenen ... katavasia van kerst:
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❖

Mineon DeceMber

❖

negende ode
canon Van De VerloofDe
irmos: t.1: Vreemd, onvatbaar mysterie ...

canon

Van De

heiliGe DaViD

en jaKobus

irmos: t.4: Mwushß en twi orei ... niet vertaald
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❖

Metten - zonDaG

na

Kerst

❖

katavasia van kerst:

exaPostilarion

van de opstanding; Eer ... van de vaders:
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❖

Mineon DeceMber

❖

Nu en ... van het feest:
t.‘3a’

lofPsalMen

4 van de opstanding en 4 van het feest - toon 4:

t.4

t.4

De Heer zei tot mijn Heer: zet u aan Mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden make tot een voetsteun onder uw voeten.

- 44 -

❖

Metten - zonDaG

na

Kerst

❖

t.4

Uit de schoot heb Ik U voortgebracht, vóór de morgenster

t.4

Eer... van de vaders:
t.8

Nu en ... Hooggezegend zijt gij ..
Grote doxologie en het daaropvolgend opstandingstropaar.
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❖

in De

Mineon DeceMber

❖

GoDDelijKe liturGie

antifonen Van Kerstfeest
Bij de intocht: Komt laat ons ... Die opgestaan zijt ...

troParen
Van De oPstanDinG Van De toon
troPaar Van

KerstMis

griekse melodie:

troPaar Van De zonDaG-na-KerstMis

(en

4e modus

: t. 2

het troPaar Van De KerKPatrooon)

_ Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest _
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❖

GoDDDelijKe liturGie - zonDaG

KonDaaK Van De zonDaG-na-Kerst:

t.

na

Kerst

❖

3

_ nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. _
KonDaaK Van

KerstMis t. 3

- 47 -

❖

trisaGion
ProKiMen

Mineon DeceMber

❖

toon 4

ps 67

Hij zal macht en sterkte geven aan Zijn volk.

aPostellezinG

pericoop 200

Gal 1, 11-19

Lezing uit de brief van Paulus aan de Galaten,

roeders, ik maak u bekend dat het Evangelie dat door mij verkondigd is, niet door mensen is bedacht. Want ík heb dat ook niet van
een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus
Christus. Gij hebt immers gehoord van mijn levenswandel, voorheen in
het joodse geloof, dat ik de kerk van God uitermate fel vervolgde en haar
probeerde uit te roeien; en dat ik het in het joodse geloof verder gebracht
heb dan veel leeftijdgenoten in mijn generatie, door een nog groter ijveraar te zijn voor de overleveringen van mijn voorvaderen. Maar toen het
God - Die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en
geroepen door Zijn genade - behaagde Zijn Zoon in mij te openbaren,
opdat ik Hem onder de heidenen zou verkondigen, ben ik niet meteen te
rade gegaan bij vlees en bloed en ging ik ook niet naar Jeruzalem, naar
hen die al vóór mij apostel waren; maar ik vertrok naar Arabië en keerde weer terug naar Damascus. Daarna, drie jaar later, ging ik naar
Jeruzalem om Petrus te bezoeken, en ik bleef vijftien dagen bij hem.
Maar van de andere apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus,
de broer van de Heer.
❖❖❖
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❖

GoDDDelijKe liturGie - zonDaG

alleluia

na

Kerst

toon 4

❖

ps ??

Heer gedenk David, en al zijn zachtmoedigheid.
Hoe hij zwoer tot de Heer en gelofte deed aan de God van Jakob.

eVanGelie

Mt § 4

Mt 2 : 13-23

Toen de Wijzen vertrokken waren ...

zie 24 Dec. , 9e uur

coMMunieVerzen

ps 110

Looft de Heer vanuit de hemelen, looft Hem in den hoge.
Rechtvaardigen, juicht in de Heer; de oprechten past lofzang
Alleluia. (3x)

i.P.V. Wij hebben het Ware licht:
griekse melodie: 4e modus

troPaar

Van Kerst
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❖

Mineon DeceMber

❖

tyPiKon
als

27

DeceMber oP De zonDaG na Kerst Valt:

VesPers:
Zalig de man ...;
bij Heer ik roep: 10 stichieren; 4 van de opstanding, 3 van de vaders,
en 3 van de H. Stefanus. Eer ... van de vaders t.6 Wij vieren de gedachtenis ... Nu en ...dogmatikon van de lopende toon Intocht, Vreugdevol
Licht .. prokimen. Apostichen van de opstanding. Eer ... van de H.
Stefanus t.6 Gij zijt de eerste der martelaren... Nu en ...van kerstfeest,
t.6 Heden jubelen alle engelen ... Troparen: van de opstanding, van de
vaders, t.2 Verkondig, o Jozef ...Eer ... van de H. Stefanus t.4 Gij die volgens uw naam de gekoonde heet .. Nu en ...van kerstfeest: t.4 Uw
geboorte ...
in De

MesonytiKon:
na ps. 50 de Drieëenheidscanon; na het Trisagion het tropaar van kerstfeest: t.4 Uw geboorte, o Christus onze God ...
in het

in De Metten:
De kathismazangen van de opstanding en van kerstfeest; Polyeleos;
evlogitaria; kleine litanie; hypakoi; Anabathmi van de toon en prokimen;
opstandingsevangeli en ps.50. Canons: van de opstanding en van de verloofde. [Na de derde ode: Kondaak en ikos van de opstanding;] kathisma t.1 : Gij, Jozef ... Eer ... van de H. Stefanus t.1 Apostel van Christus
... Nu en ..., t.1 Het koor der profeten ... Na de zesde: kondaak en ikos
van de vaders. Exapostilarion: opstanding, van de vaders: Laat ons zingen voor Jakobus ... , van de H. Stefanus en van het feest: Hij heeft ons
bezocht... Lofpsalmen: 4 van de opstanding en 4 van de H. Stefanus;
Eer... van de vaders t.8:Uw profeet Joel zag ... . Nu en ... Hooggeprezen
zijt gij .. Grote doxologie en het daaropvolgend opstandingstropaar.
in De GoDDelijKe liturGie:
als de abdis wil: Antifonen van kerstfeest, anders typika en zaligsprekingen. Apostel en evangelie van de zondag-na-Kerst. Communievers:
Looft de Heer uit de hemelen ..
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❖

27 DeceMber

❖

De gedachtenis van de H. Protomartelaar en aartsdiaken Stefanus; en
van onze heilige vader en belijder Theodorus de Getekende, de broer
van Theofanus de dichter.
***

VesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren van de H. Stefanus, toon 4:
in het nl. zijn alleen de eerste 3 vertaald; daarom ook nog 3 voor de H. Theodorus

t.4

t.4

t.4

en drie stichieren voor de H. Theodorus, toon 8 (off.12)

- 51 -

❖

Mineon DeceMber

t.8

t.8

t.8

Eer ... van de H. Stefanus :
t.2

Nu en ... van het feest:
- 52 -

❖

❖

VesPers 27 DeceMber

❖

t.2

(volgens sommige typikon-aanwijzingen: intocht; zo de abdis wil)

aPostichen van het nafeest:
t.1

t.1

t.1
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❖

Mineon DeceMber

Eer ... van de H. Stefanus, toon 6
t.6

Nu en ... van het feest:
t.6

troParen van de H. Stefanus:
t.4
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❖

❖

27 DeceMber

❖

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

Nu en ... van het feest: Uw geboorte ...

Metten
KathisMa-zanGen

na de eerste psalmlezing:

van het feest:
t.1

Eer ... Nu en ... herhalen
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❖

Mineon DeceMber

❖

na de tweede psalmlezing, van de Heilige Stefanus:
t.4

Eer ... Nu en ... van het feest:
t.4

canons

de (eerste) canon van kerstfeest, van de H. Stefanus (en
van de H. Theodorus) de laatste is niet vertaald, hier niet opgenomen, zie engels
mineon of off. 12

(volgens sommige typikon-aanwijzingen: katavasia van kerst; en evt. ook
een gezongen 9e ode i.p.v. magnificat; zo de abdis wil)
- 56 -

❖

Metten 27 DeceMber

❖

eerste oDe
[canon Van Kerst - toon 1]
canon Voor De h. stefanus - toon 5
irmos: Paard en berijder...

[canon

Voor De

DerDe
[canon
canon

h. theoDorus]

oDe

Kerst ]
h. stefanus

Van

Voor De

toon 5 Eens hebt Gij het gewicht der aarde...
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❖

Mineon DeceMber

[canon

Voor De

❖

h. theoDorus]

irmos van de laatst gelezen canon ; evt. toon 5:

[Kondaak en ikos van het feest]

KathisMa-zanG

van de H. Stefanus, toon 1

Eer... van de H. Theodorus, toon 3
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❖

Metten 27 DeceMber

❖

t.3

Nu en ... van het feest, toon 3:
t.3

VierDe
[canon
canon

oDe

Kerst ]
h. stefanus

Van

Voor De

Irmos t.5 Vooruitziend uw goddelijk sterven...

[canon

Voor De

h. theoDorus ]
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❖

Mineon DeceMber
VijfDe
[canon

canon

❖

oDe

Kerst ]
h. stefanus

Van

Voor De

irmos t.5 Gij hult u in licht...

[canon

Voor De

zesDe
[canon
canon

h. theoDorus]
oDe

Kerst ]
h. stefanus

Van

Voor De

irmos t.5 O Meester, Christus, stil toch...
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[canon

Voor De

h. theoDorus]

❖

Metten 27 DeceMber

❖

irmos van de laatstgelezen canon; evt. van Stefanus t.5:

KonDaaK

H. Stefanus, toon 3

iKos

synaxarion
op de 27e van deze maand gedenken wij de H. apostel, protomartelaar
en aartsdiaken Stefanus, een van de zeven diakens.
vers: Met een kroon van woorden, als kostbaar gesteente
wil ik Stefanus kronen, die door de steniging gekroond is.
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❖

Mineon DeceMber
zeVenDe
[canon

canon

❖

oDe

Kerst ]
h. stefanus

Van

Voor De

irmos t.5 De hoogverheven Heer onzer vaderen...

[canon

Voor De

h. theoDorus]

achtste
[canon
canon

oDe

Kerst ]
h. stefanus

Van

Voor De

irmos t.5 Tot U Die het heelal geschapen hebt...
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❖

Metten 27 DeceMber

[canon

Voor De

❖

h. theoDorus]

Loven, zegenen ... irmos laatstgelezen canon t.5 :

neGenDe
[canon
canon

oDe

Kerst ]
h. stefanus

Van

Voor De

irmos t.5 Verheug u, Jesaja...
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❖

Mineon DeceMber

[canon

Voor De

❖

h. theoDorus ]

irmos van de laatstgelezen canon; evt. van Stefanus t.5:

exaPostilaria

van de H. Stefanus:
‘t. 3a’

Eer...
‘t. 3a’

van de H. Stefanus:

Nu en... van het feest en nogmaals van Stefanus:
- 64 -

❖

Metten 27 DeceMber

❖

‘t. 3a’

lofPsalMen

6 stichieren voor de H. Stefanus

t.1

t.2

t.2
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❖

Mineon DeceMber

t.2

t.4

t.4

Eer... van de H. Stefanus :
t.5
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❖

❖

Metten 27 DeceMber

❖

Nu en... van het feest, t. 5

Gelezen doxologie (of ander typikon Grote Doxologie; zo de abdis wil)

aPostichen van het nafeest:
t.1

t.1
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❖

Mineon DeceMber

t.1

Eer... van de H. Stefanus:
t.8

Nu en... van het feest
t.8

troParen van de H. Stefanus:
t.4

- 68 -

❖

❖

27 DeceMber

❖

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

Nu en ... van het feest: Uw geboorte ...

in De

GoDDelijKe liturGie

Typika en zaligsprekingen; uit de kanon van de derde ode van het
feest en van de zesde ode van de heilige.

ProKiMen

toon 8

ps.16

- 69 -

❖

aPostel

Mineon DeceMber

pericoop 17

❖

hand 6 : 8-7:5, 47-60

Lezing uit de handelingen der apostelen,

n die dagen, deed Stefanus, vol geloof en kracht, wonderen en grote
tekenen onder het volk. En enigen van hen die behoorden tot de
zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de Cyreneeërs, en van
de Alexandrijnen en van hen die uit Cilicië en Asia afkomstig waren, stonden op en redetwistten met Stefanus. Zij waren echter niet in staat de wijsheid en de Geest, door Wie hij sprak, te weerstaan. Toen stookten zij mannen op om te zeggen: ‘Wij hebben hem lasterlijke woorden tegen Mozes en
God horen spreken.’ En zij ruiden het volk, de priesters en de schriftgeleerden op; en zij kwamen op hem af, grepen hem en brachten hem voor het
Sanhedrin. En zij lieten valse getuigen optreden, die zeiden: ‘Deze man
houdt niet op lasterlijke woorden te spreken tegen deze heilige plaats en
tegen de wet, want wij hebben hem horen zeggen dat die Jezus de
Nazoreeër deze plaats zal afbreken en de gebruiken zal veranderen die
Mozes ons overgeleverd heeft.’ En allen die in het Sanhedrin zaten, hielden hun ogen op hem gericht en zagen zijn gezicht als het gezicht van een
engel. En de hogepriester zei: ‘Is dat inderdaad zo?’ En hij zei:
‘Mannenbroeders en vaders, luister! De God der heerlijkheid verscheen aan
onze vader Abraham, toen hij nog in Mesopotamië was, voordat hij in
Haran woonde, en Hij zei tegen hem: ‘Ga uit uw land en uit uw familie en
kom naar een land dat Ik u wijzen zal.’ Toen ging hij uit het land van de
Chaldeeën en ging in Haran wonen. En daarvandaan bracht Hij, nadat zijn
vader gestorven was, hem over naar dit land, waar gij nu in woont. Maar
Hij gaf hem daarin geen erfdeel, zelfs geen voetstap. Maar Salomo bouwde voor Hem een huis. De Allerhoogste woont echter niet in tempels die
met handen gemaakt zijn, zoals de profeet zegt:
De hemel is voor Mij een troon
en de aarde een voetbank voor Mijn voeten.
Wat voor huis zult gij dan voor Mij bouwen, zegt de Heer,
of wat is de plaats van Mijn rust?
Heeft Mijn hand niet al deze dingen gemaakt?
Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij verzet u altijd tegen de
Heilige Geest; zoals uw vaders deden, zo doet gij ook. Wie van de profeten
hebben uw vaders niet vervolgd? Zij hebben hen zelfs gedood die de komst
van de Rechtvaardige aankondigden, van Wie gij nu verraders en moordenaars geworden zijt. Gij, die de wet ontvangen hebt door de dienst van
- 70 -

❖

GoDDelijKe liturGie 27 DeceMber

❖

engelen, hebt die niet in acht genomen!’ Toen zij dit hoorden, barstten hun
harten van woede en knarsten zij hun tanden tegen hem. Maar hij, vol van
de Heilige Geest, hield zijn ogen naar de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus, staande aan de rechterhand van God. En hij zei:
‘Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de
rechterhand van God.’ Maar zij begonnen luidkeels te schreeuwen, stopten
hun oren dicht en stormden als één man op hem af. En zij wierpen hem de
stad uit en stenigden hem, en de getuigen legden hun kleren af aan de voeten van een jongeman, die Saulus heette. En zij stenigden Stefanus, terwijl
hij bad: ‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ En terwijl hij op de knieën viel,
riep hij luidkeels: ‘Heer, reken hun deze zonde niet toe!’ En toen hij dat
gezegd had, ontsliep hij.
❖❖❖

alleluia

- toon 1

ps.88

De hemelen belijden Uw wonderen, o Heer; en Uw waarachtigheid in
de bijeenkomst der heiligen.
God is verheerlijkt in de raad der heiligen: groot en ontzagwekkend
boven allen die rond Hem staan.

eVanGelie

Mt § 87

Mt 21, 33-42

De Heer sprak de volgende gelijkenis: Er was een heer des huizes, die
een wijngaard plantte en hem omheinde...

coMMunie-Vers

ps. 18

Over heel de aarde klinkt hun boodschap; tot aan de grenzen der
wereld hun woorden. Alleluia.
❖❖❖
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❖
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❖

❖

28 DeceMber

❖

[De gedachtenis van de heilige. 20.000 martelaren van Nikomedië]
Ook op deze dag de H. Simon, de myronvloeiende,
stichter van het heilig klooster Simonos-Petras
onderstaand officie is aangepast ten gunste van de H. Simon

***

VesPers
heer iK roeP ... we zingen 3 stichieren van het nafeest:
t.5

t.5

- 73 -

❖

Mineon DeceMber

❖

t.5

en drie stichieren [ipv martelaren] voor de H. Simon:
t.8

t.8

t.8
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❖

VesPers 28 DeceMber

❖

Eer ... Nu en ... van het nafeest:
t.4

aPostichen van het nafeest:
t.2

t.2
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❖

Mineon DeceMber

t.2

Eer ... Nu en ... van het feest:
t.1

troParen van de H. martelaren:
t.2

Eer ... van de heilige Simon:
t.1
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❖

❖

28 DeceMber

❖

Nu en ... van het feest: Uw geboorte ...

Metten
KathisMa-zanGen

na De eerste PsalMlezinG:

t.8

Eer ... Nu en ... herhalen
na De tWeeDe PsalMlezinG:

t.8

Eer ... Nu en ... herhalen
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❖

Mineon DeceMber

❖

canons

de (tweede) canon van kerstfees t; van de H. martelaren
(en/of van de H. Simon)
de canons zijn niet vertaald en hier niet opgenomen, zie engels mineon of off. 12

DerDe oDe:
[Kondaak en ikos van het feest]
na De

KathisMa-zanG

van de H. martelaren :
t.1

Eer... van de H. Simon:
t.1

Nu en ... van het feest, toon 1:
t.1
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❖
na De

Metten 28 DeceMber

❖

zesDe oDe:

KonDaaK

H. martelaren :
t.2

en/of van de H. Simon:
t.2

iKos

[ h. Simon: ]

op de 28e van deze maand gedenken wij
de h. 20.000 martelaren van Nikomedië; de H. Simon de myronvloeiende, stichter van het heilig klooster Simonos-Petras; en de H. Hilarion
Troitsky, aartsbisschop van Vereya (overleden op deze dag, te weten:
28/12-gregoriaans c.q. 15/12-juliaans in 1929)

synaxarion
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❖

exaPostilaria

Mineon DeceMber

❖

van de H. Simon, toon ‘3a’
t. ‘3a’

Eer... Nu en ... van het nafeest
t. ‘3a’

lofPsalMen

4 stichieren; 2 van het nafeest:

t.4

herhalen
en 2 voor de H. Simon:
t.6
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❖

Metten 28 DeceMber

❖

t.6

Eer... Nu en van het nafeest :
t.5

Gelezen kleine doxologie

- 81 -

❖

Mineon DeceMber

aPostichen van het nafeest:
t.6

t.6

t.6

Eer...
t.6
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❖

❖

Metten 28 DeceMber

❖

Nu en...
t.6

troParen van de H. martelaren:
t.2

Eer ... van de heilige Simon:
t.1

Nu en ... van het feest: Uw geboorte ...

- 83 -

❖

- 84 -

Mineon DeceMber

❖

❖

29 DeceMber

❖

Gedachtenis van de Onschuldige kinderen
[en de heilige Markellos, abt van het Akimieten-klooster;
in dit officie niet opgenomen, maar vervangen door feest]
***

VesPers
heer iK roeP ... we zingen 3 stichieren van het nafeest:
t.4

t.4

t.4

en drie stichieren voor de Onschuldigen, toon 4 :
- 85 -

❖

t.4

t.4

t.4

Eer ...
t.8
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Mineon DeceMber

❖

❖

VesPers 29 DeceMber

❖

Nu en ...
t.8

aPostichen van het nafeest:
t.6

De Heer zei tot mijn Heer: zet u aan Mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden make tot een voetbank onder Uw voeten.

t.6

Uit de schoot heb ik U voortgebracht, vóór de morgenster.

t.6

Eer ...
- 87 -

❖

Mineon DeceMber

t.4

Nu en ... van het feest:
t.4

troParen van de h. onschuldige kinderen:
t.6

Eer ... Nu en ... van het feest: Uw geboorte ...
- 88 -

❖

❖

29 DeceMber

❖

Metten
KathisMa-zanGen

na De eerste PsalMlezinG:

t.8

Eer ... Nu en ... herhalen
na De tWeeDe PsalMlezinG:

t.8

Eer ... Nu en ... herhalen

- 89 -

❖

canons

Mineon DeceMber

❖

de (eerste) canon van kerstfeest; en van de H. onschuldi-

ge kinderen.

canon

eerste oDe
[canon Van Kerst - toon 1]
Voor De h. onschulDiGe KinDeren -

toon

irmos: Over de bodem der Rode Zee...

DerDe
canon

oDe

[canon Van Kerst ]
Voor De h. onschulDiGe

KinDeren

toon 6 Niemand is heilig zoals Gij...

- 90 -

6

❖

Metten 29 DeceMber

❖

irmos van de laatst gelezen canon, toon 6:

[Kondaak en ikos van het feest]

KathisMa-zanG

van de H. onschuldige kinderen;
t.4

Eer... Nu en ... van het feest :
t.4

- 91 -

❖

Mineon DeceMber
VierDe

canon

❖

oDe

[canon Van Kerst ]
Voor De h. onschulDiGe

KinDeren

toon 6 Christus is mijn kracht...

VijfDe
canon

oDe

[canon Van Kerst ]
Voor De h. onschulDiGe

KinDeren

toon 6 VVerlicht,o Algoede ...

- 92 -

❖

Metten 29 DeceMber
zesDe

canon

❖

oDe

[canon Van Kerst ]
Voor De h. onschulDiGe

KinDeren

toon 6 Bij het zien van de geweldige golven...

irmos van de laatstgelezen canon t.6:

KonDaaK

H. onschuldige kinderen, toon 4

- 93 -

❖

Mineon DeceMber

❖

iKos

synaxarion
op de 29e van deze maand gedenken wij de heilige onschuldige kinderen, die door Herodes vermoord zijn.
vers: De vijand van het Kind Dat alle kinderen geschapen heeft
ontrukte de zuigelingen aan de armen van hun moeders om
ze te doden met het zwaard.
Op deze dag herdenken wij ook alle christenen, onze broeders en zusters, die zijn omgebracht door moord, honger, dorst en koude.
Door de gebeden ...
zeVenDe
canon

oDe

[canon Van Kerst ]
Voor De h. onschulDiGe

KinDeren

toon 6 De engel maakte de vuuroven ..

- 94 -

❖

Metten 29 DeceMber

achtste
canon

❖

oDe

[canon Van Kerst ]
Voor De h. onschulDiGe

KinDeren

toon 6 Uit de vlam hebt Gij voor de gewijden...

Loven, zegenen ...

irmos laatstgelezen canon) t.6 :
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❖

Mineon DeceMber

❖

t.6

neGenDe
canon

oDe

[canon Van Kerst ]
Voor De h. onschulDiGe

KinDeren

toon 6 Voor mensen is het niet mogelijk om God te zien ...

irmos van de laatstgelezen canon t.6:
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❖

exaPostilaria

Metten 29 DeceMber

❖

van de H. onschuldigen :

t. ‘3a’

Eer... Nu en ... van het nafeest
t. ‘3a’

- 97 -

❖

lofPsalMen

Mineon DeceMber

4 stichieren voor de h.onschuldigen:

t.8

2x
t.8

t.8

Eer...
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❖

❖

Metten 29 DeceMber

❖

t.8

Nu en ... van het nafeest:
t.8

Gelezen kleine doxologie

aPostichen van de h.onschuldigen, toon 2:
t.2

t.2
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❖

Mineon DeceMber

t.3

Eer... Nu en...
t.6

troParen van de H. onschuldige kinderen:
t.6

Eer ... Nu en ... van het feest: Uw geboorte ...

- 100 -

❖

❖

in De
ProKiMen
mi
--do

29 DeceMber

❖

GoDDelijKe liturGie
ps. 15

toon 4

_ Voor de heiligen in Zijn land *
heeft de Heer gro - te wonderen gedaan. _
Ik heb de Heer gedurig voor ogen,
Hij staat naast mij, opdat ik niet wankel.

aPostel
ofwel : pericoop 180

ii cor 5 : 15-21

Broeders, Christus is voor allen gestorven ...
- > zie lezing di in de 12e week

ofwel : pericoop 306

hebr 2 : 11-18

Broeders, Hij Die heiligt en zij die geheiligd worden ...
- > zie lezing 9e uur Kon. uren kerst

alleluia

- toon 4

ps.33

De rechtvaardigen riepen en de Heer heeft hen verhoord,
Hij heeft hen bevrijd uit alle kwellingen.
Talrijk zijn de kwellingen der rechtvaaardigen,
maar uit al deze zal de Heer hen bevrijden.

eVanGelie

Mt § 4 Mt 2 : 13-23
Toen de Wijzen vertrokken waren ...

coMMunie-Vers

ps.32

Rechtvaardigen, juicht in de Heer.
De oprechten past lofzang. Alleluia. (3x)
✥✥✥
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❖

- 102 -

Mineon DeceMber

❖

❖

30 DeceMber

❖

Gedachtenis van deh. martelares Anysia
Ook vieren we op deze dag de dienst voor de H. Melania-de jongere,
vanwege de teruggave van kerstfeest op 31 december.
[niet vertaald; er is geput uit officie 24 en 22]

***

VesPers
heer iK roeP ... we zingen 3 stichieren voor de h. Anysia:
t.6

t.6

t.6

en drie stichieren voor de h. Melania, in dezelfde toon 8 :
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❖

Mineon DeceMber

t.8

t.8

t.8

Eer ...

Nu en ... van het nafeest, toon 5
t.5
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❖

❖

aPostichen

VesPers 30 DeceMber

❖

van het nafeest :

t.5

De Heer zei tot mijn Heer: zet u aan Mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden make tot een voetbank onder Uw voeten.

t.5
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❖

Mineon DeceMber

❖

Uit de schoot heb ik U voortgebracht, vóór de morgenster.

t.5

Eer ... van het nafeest:
t.5

Nu en ... van het nafeest:
t.5
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❖

VesPers 30 DeceMber

❖

troParen in het mineon worden geen eigen troparen genoemd; of
wel: kersttropaar 3x, ofwel: evt. van de h. martelares Anysia:
t.4

evt. Eer ... van de h. Melania:
t.8

Nu en ... van het feest: Uw geboorte ...

- 107 -

❖

Mineon DeceMber

❖

Metten
KathisMa-zanGen

na De eerste PsalMlezinG:

t.4

Eer ... Nu en ... herhalen
na De tWeeDe PsalMlezinG:

t.4

Eer ... Nu en ... herhalen
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❖

Metten 30 DeceMber

❖

canons

de (tweede) canon van kerstfeest; van de h. Anysia en van
de h. Melania; deze canons zijn niet vertaald en hier niet opgenomen; zie engels
mineon of off. 22 c.q. 24.

DerDe oDe:
[Kondaak en ikos van het feest]
na De

KathisMa-zanGen

van de h. martelares Anysia :

t.1

Eer ... van de h. Melania :
t.4

Nu en ... van het feest :
t.4
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❖
na De

Mineon DeceMber

❖

zesDe oDe:

KonDaaK

H. martelares Anysia:
t.4

en/of van de H. Melania:
t.4

iKos

[ niet vertaald ]

op de 30e van deze maand gedenken wij
de h. martelares Anysia van Thesslonika.

synaxarion
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❖

exaPostilaria

Metten 30 DeceMber

❖

van de h. martelares Anysia:
t. ‘3a’

Eer ... van de h. Melania:
t. ‘3a’

Nu en ... van het nafeest :
t. ‘3a’

lofPsalMen

4 stichieren; van het nafeest; toon 6:

t. 6
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❖

Mineon DeceMber

t. 6

t. 6

t. 6

Eer... Nu en van het nafeest, toon 6
t. 6
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❖

❖

Metten 30 DeceMber

❖

Gelezen kleine doxologie

aPostichen van het nafeest, toon 6:
t. 6

De Heer zegt tot mijn Heer: zet u aan Mijn rechterhand,
totdat Ik uw vijanden maak tot een voetbank onder Uw voeten.

t. 6

Uit de schoot heb ik U voortgebracht, vóór de morgenster.

t. 6

Eer... Nu en... van het nafeest, toon 5:
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❖

Mineon DeceMber

❖

t. 5

troParen in het mineon worden geen eigen troparen genoemd; of
wel: kersttropaar 3x, ofwel: evt. van de h. martelares Anysia:
t. 4

evt. Eer ... van de h. Melania:
t. 8

Nu en ... van het feest: Uw geboorte ...
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❖

31 DeceMber

❖

[De gedachtenis van de heilige Melania van Rome - zie 30/12]
Op deze dag vieren we de teruggave van het feest van kerst.
We zingen alles hetzelfde zoals op het feest, in de Vespers, de Metten en
de Goddelijke Liturgie, behalve de lezingen, de litie en de polyeleos.

tyPiKon - als 31 Dec. (teruGGaVe) oP De zonDaG na Kerst Valt:
VesPers:
bij Heer ik roep: 10 stichieren; 3 van de opstanding, 4 van kerstfeest,
t.2 Komt, laat ons jubelen ... (enz) en 3 van de vaders, t.1 Laat ons met
hymnen .... Eer ... van de vaders t.6 Wij vieren de gedachtenis ... Nu en
...van kerstfeest, t.2 Toen Augustus alleenheerser was ... Intocht,
Vreugdevol Licht .. prokimen. Apostichen van de opstanding. Eer ... van
de vaders t.6 Uw geboorte werd een gedachtenis ... Nu en ...van kerstfeest, t.4 Gij hebt in een grot gewoond ... Troparen: van de opstanding,
van de vaders, t.2 Verkondig, o Jozef ...en van kerstfeest: t.4 Uw geboorte, o Christus onze God ...
in De

in het MesonytiKon:
na ps. 50 de Drieëenheidscanon; na het Trisagion het tropaar van kerstfeest: t.4 Uw geboorte, o Christus onze God ...

Metten:
De kathismazangen van de opstanding en van kerstfeest; Polyeleos;
evlogitaria; kleine litanie; hypakoi; Anabathmi van de toon en prokimen; opstandingsevangelie. Canons: van de opstanding, van kerstfeest
en van de verloofde. Katavasia: diplai. Na de derde ode: kathisma t.1 :
Gij, Jozef ... Eer ... Nu en ..., t.1 Het koor der profeten ... Na de zesde:
kondaak en ikos van de vaders. Gezongen negende ode van de twee
canons van kerst, met de megalinaria en de katavasia. Exapostilarion:
opstanding, van de vaders: Laat ons zingen voor Jakobus ... en van het
feest: Hij heeft ons bezocht... Lofpsalmen: 4 van de opstanding en 4 van
kerstfeest: Verheugt u, rechtvaardigen ...; Eer... van de vaders t.8:Uw
profeet Joel zag ... . Nu en ... Hooggeprezen zijt gij .. Grote doxologie en
het daaropvolgend opstandingstropaar.
in De

GoDDelijKe liturGie:
Antifonen van kerstfeest. Bij de intocht: Komt laat ons ... Die opgestaan zijt ... Trisagion. Apostel en evangelie van de zondag-voorTheofanie. I.p.v. Waarlijk het is waardig .. van de 2e kerstcanon:
Verhef mijn ziel ... Al te gemakkelijk .... Communievers: De Heer heeft
verlossing gezonden...; I.p.v. Wij hebben het ware Licht .. Uw geboorte
...
in De

einDe
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