❖
Mineon Mei

1 - 31 Mei

orthodox Klooster

in de

Peel

❖ Geboorte van de Moeder Gods ❖
asten

2

De maand mei heeft 31 dagen

In de gecombineerde kalender (juliaans voor
de paascyclus en gregoriaans voor de jaarcyclus) geldt: dat de laatst mogelijke paasdatum
op 5 mei valt, daarmee vallen de eerste dagen
van mei nog in de goede week maar vervalt
het mineon-officie. De vroegst mogelijke
paasdatum is 4 april; Alle Heiligen valt dan op
30 mei. Kortom: de hele maand mei valt in de
regel in de periode van het pentekostarion.
Alleen in het geval van de vroegst mogelijke
paasdatum, valt 31 mei weer in het gewone
‘typikon’. Vanaf 31 mei worden daarom ook
weer theotokia opgenomen in dit mineon.

44

❖

1 Mei

❖

Gedachtenis van de heilige profeet Jeremia
(vertaling Pervijze)

***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

h. profeet, toon 8

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen uit pentekostarion
troPaar

voor de h. profeet, toon 1 z.o.z.
-5-

❖

troPaar

Mineon Mei ❖

voor de h. profeet, toon 1

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
wegzending

Metten
de canons

van het feest en van de h. profeet:

1e ode - canon

van de

h. Profeet JereMia -

toon

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

-6-

8

❖

Metten 1 Mei ❖

3e ode - canon

van de

h. Profeet JereMia

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

irmos

KondaaK van het feest
KathisMa-zanG

voor de H. profeet, toon 1

Eer ... Nu en... van het feest

-7-

❖

Mineon Mei ❖

4e ode - canon

van de

h. Profeet JereMia

Irmos t.8 Heer ik heb vernomen ...

5e ode - canon

van de

h. Profeet JereMia

Irmos t.8 Verlicxht ons, Heer, ...

6e ode - canon

van de

h. Profeet JereMia

Irmos t.8 Ik ben gevangen in de afgrond van mijn zonden ...

-8-

❖

Metten 1 Mei ❖

irmos - toon 8

KondaaK

van de H. profeet Jeremia, toon 3

synaxarion
Op de 1e mei gedenken wij de heilige Profeet Jeremia.

-9-

❖

Mineon Mei ❖

7e ode - canon

van de

h. Profeet JereMia

Irmos t.8 De hebreeuwse jongelingen ...

8e ode - canon

van de

h. Profeet JereMia

Irmos t.8 De jongelingen die zo vasthielden ...

Loven, zegenen .. irmos t.8

- 10 -

❖

Metten 1 Mei ❖

9e ode - canon

van de

h. Profeet JereMia

Irmos t.8 Wij die door uw bijstand ...

irmos t.8

het exaPostilarion van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk
en de wegzending.

- 11 -

❖

- 12 -

Mineon Mei ❖

❖

2 Mei

❖

Gedachtenis van de overbrenging van de relieken van onze heilige vader
Athanasius de Grote, patriarch van Alexandrië
***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

h. Athanasius:

Eer ... voor de h. Athanasius - toon 6 (niet vertaald; uit off. 25 :)
- 13 -

❖

Mineon Mei ❖

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

litie
Eer ... voor de h. Athanasius toon 3

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen

prosomia voor de heilige Athanasius
(niet vertaald; uit off. 25 :)

- 14 -

❖

vesPers 2 Mei ❖

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

troPaar

voor de h. Athanasius - toon 3

en van het feest
- 15 -

❖

Mineon Mei ❖

Metten
KathisMa-zanGen voor de h.Athanasius: niet vertaald; uit off 18/1
na de eerste PsalMlezinG

Eer .. nu en ... uit pentekostarion
na de tweede PsalMlezinG

niet vertaald; uit off 25

Eer .. nu en ... uit pentekostarion

de canons

voor het feest en voor de h. Athanasius;

De canon voor de heilige is niet vertaald / hier is gebruik gemaakt van de canon van 18
januari; katavasia van het feest

1e ode - canon

van de heiliGe

athanasius -

irmos: Farao en zijn wagens...

- 16 -

toon

8

❖

Metten 2 Mei ❖

katavasia van het feest

3e ode - canon

van de heiliGe

athanasius

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

katavasia van het feest

- 17 -

❖

Mineon Mei ❖

KondaaK van het feest
KathisMa niet vertaald; uit off 25

Eer .. nu en ... uit pentekostarion

4e ode - canon

van de heiliGe

athanasius

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

- 18 -

katavasia van het feest

❖

Metten 2 Mei ❖

5e ode - canon

van de heiliGe

athanasius

irmos: Waarom hebt gij mij verstoten ...

katavasia van het feest

6e ode - canon

van de heiliGe

athanasius

irmos: Wees mij genadig ...

katavasia van het feest

- 19 -

❖

KondaaK

iKos

van de heilige - toon 2

niet vertaald; uit off 25

synaxarion

- 20 -

Mineon Mei ❖

❖

Metten 2 Mei ❖

7e ode - canon

van de heiliGe

athanasius

irmos: Toen God nederdaalde ...

katavasia van het feest

8e ode - canon

van de heiliGe

athanasius

irmos: In zijn woede tegen de gerechten ...

- 21 -

❖

Mineon Mei ❖

Loven, zegenen en aanbidden wij ....

katavasia van het feest

9e ode - canon

van de heiliGe athanasius
irmos: De hemel geraakte buiten zichzelve ...

katavasia van het feest

exaPostilarion van de H. Athanasius

- 22 -

niet vertaald. off.25

Eer .. nu en ... van het feest / uit het pentekostarion

❖

Metten 2 Mei ❖

lofPsalMen we zingen 4 stichieren voor de heilige

niet vertaald.
off.25

2x

Nu en ... van het feest / uit het pentekostarion

Grote doxoloGie
- 23 -

❖

troPaar

in

Mineon Mei ❖

toon 3

de GoddeliJKe

liturGie

Typika; uit de canon van het feest de 3e ode, en van de heilige uit de 6e

ProKiMen

toon 4

hymne van de drie Jongelingen

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

aPostellezinG

§ 334

hebr 13 : 7-16

Broeders, gedenkt uw leidslieden ... -> zie 11 jan. h. theodosius

alleluJa

toon 1

ps. 131

Uw priesters zullen bekleed worden met gerechtigheid,
en de rechtvaardigen zullen zich verblijden.
Want de Heer heeft Sion uitverkoren,
heeft haar verkozen als een woonplaats voor Zichzelf.

evanGelie

Mt § 11

Mt 5 : 14-19

De Heer zeide tot zijn leerlingen: Gij zijt het licht der wereld...
zie 10 Okt. H. Vaders 7e Oec.Concilie

coMMunievers
In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn;
hij zal geen slechte tijding vrezen. Alleluja.
- 24 -

ps. ?

❖

3 Mei

❖

Gedachtenis van de heilige martelaren Timotheüs en Maura
(niet vertaald; off 15)

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

h. martelaren, toon 4

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen uit pentekostarion
troPaar voor de h. martelaren, toon 4

(niet vertaald; alg:)

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion en de wegzending
- 25 -

❖

Mineon Mei ❖

Metten
de canons

van het feest en van de h. martelaren;
niet vertaald; zie engels of officie 15

[ na de derde ode

KondaaK van het feest ]

KathisMa-zanG

voor de h. martelaren, toon 4

Eer ... Nu en... van het feest
na de zesde ode

KondaaK

van de H. martelaren; toon 4

n.b. niet in grieks mineon

het exaPostilarion van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk
en de wegzending.
- 26 -

❖

4 Mei

❖

Gedachtenis van de heilige moniale-martelares Pelagia
(niet vertaald; off 24)

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

h. martelares, toon 8

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen uit pentekostarion
troPaar van het feest; geen eigen voor de h. martelares.
- 27 -

❖

Mineon Mei ❖

Metten
de canons

van het feest en van de h. martelares;
niet vertaald; zie engels of officie 24

[ na de derde ode

KondaaK van het feest ]

KathisMa-zanG

voor de h. martelares, toon 1

Eer ... Nu en... van het feest
na de zesde ode

KondaaK

van de H. martelares; toon 3

n.b. niet in grieks mineon

het exaPostilarion van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk
en de wegzending.
- 28 -

❖

5 Mei

❖

Gedachtenis van de heilige en eerbiedwaardige groot-martelares Irene
(niet vertaald; off 20)

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

h. martelares, toon 4

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen uit pentekostarion
- 29 -

❖

troPaar

Mineon Mei ❖

voor de h. martelares, toon 4

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion en de wegzending

Metten
de canons

van het feest en van de h. martelares;
niet vertaald; zie engels of officie 20

[ na de derde ode

KondaaK van het feest ]

KathisMa-zanG

- 30 -

voor de h. martelares, toon 8

❖

Metten 5 Mei ❖

Eer ... Nu en... van het feest
na de zesde ode

iKos

KondaaK

van de H. martelares; toon 4

niet vertaald; zie officie 20:

exaPostilarion

Eer ... Nu en ... van het feest; en de rest van de dienst.

- 31 -

❖

- 32 -

Mineon Mei ❖

❖

6 Mei

❖

Gedachtenis van de heilige en rechtvaardige Job
(vertaling Pervijze)

***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

h. Job, toon 4

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

- 33 -

❖

Mineon Mei ❖

t. 6

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen uit pentekostarion

troPaar

voor de h. Job, (uit slavisch?; Grieks heeft andere, korte, algeme-

ne? in toon 2; niet vertaald? )

t. 1

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion en de wegzending

- 34 -

❖

6 Mei ❖

Metten
de canons

van het feest en van de h. Job:

1e ode - canon

van de heiliGe en rechtvaardiGe Job

-

toon

4

Irmos t.4 Nadat de scharen van Israel...

3e ode - canon

van de heiliGe en rechtvaardiGe Job

Irmos t.4 Het wapen van de machtige werd krachteloos ...

- 35 -

❖

Mineon Mei ❖

tenslotte de irmos-toon 4

KondaaK van het feest
KathisMa-zanG

voor de H. Job, toon 3

Eer ... Nu en... van het feest
4e ode - canon

van de heiliGe en rechtvaardiGe Job

Irmos t.4 Uw roemrijke heilsorde heb ik vernomen ...

- 36 -

❖

5e ode - canon

Metten 6 Mei ❖

van de heiliGe en rechtvaardiGe Job

Irmos t.4 Gij Die het licht hebt doen opgaan ...

6e ode - canon

van de heiliGe en rechtvaardiGe Job

Irmos t.4 De profeet Jona was een voorafbeelding ...

tenslotte de irmos-toon 4:

- 37 -

❖

KondaaK

Mineon Mei ❖

van de H. Job, toon 8

iKos

synaxarion
Op de 6e mei gedenken wij de heilige, rechtvaardige en veelduldende
profeet Job.

- 38 -

❖

7e ode - canon

Metten 6 Mei ❖

van de heiliGe en rechtvaardiGe Job

Irmos t.4 Uw jongelingen uit het geslacht van Abraham ...

8e ode - canon

van de heiliGe en rechtvaardiGe Job

Irmos t.4 Hem, Die gezien is ...

Loven, zegenen .. irmos t.4 :

- 39 -

❖

Mineon Mei ❖

irmos t. 4

9e ode - canon

van de heiliGe en rechtvaardiGe Job

Irmos t.4 Door de ziekte der ongehoorzaamheid...

tenslotte de irmos t.4

het exaPostilarion van het feest c.q. pentekostarion
aPostichen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk en de wegzending.
- 40 -

❖

7 Mei

❖

Gedachtenis van het verschijnen aan de hemel van het heilig en eerbiedwaardig kruis, op het derde uur van de dag (te Jeruzalem 351 / 357);
[tevens vieren wij de gedachtenis van de heilige Nil Sorski]
(niet vertaald; officie is samengesteld aan de hand van officie 3 en officie 12)

***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

en 3 voor de h. Nil, toon 8:

3 voor het heilig kruis:

- 41 -

❖

Mineon Mei ❖

Eer ... voor het heilig kruis, toon 8:

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

- 42 -

❖

vesPers 7 Mei ❖

aPostichen voor de heilige Nil, toon 1

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

Kostbaar in de ogen des Heren,
is de dood van Zijn gewijde.

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

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
- 43 -

❖

troPaar

Mineon Mei ❖

voor het heilig kruis; niet vertaald; in plaats daarvan:

Eer ... h. Nil, t. 1

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion en de wegzending

Metten
de canons

van het feest, van het kruis en van de h. Nil:
miet vertaald en hier niet opgenomen; zie off 3 en 12; het engels mineon
heeft canons voor kruis en voor de H. Nil.

[ na de derde ode
- 44 -

KondaaK van het feest ]

❖

KathisMa-zanG

Metten 7 Mei ❖

voor het heilig kruis, toon 8

Eer ... van de h. Nil, toon 4

Nu en... van het feest
na de zesde ode

KondaaK

vanhet heilig kruis; toon 8

het exaPostilarion van het feest c.q. pentekostarion

lofPsalMen we zingen 4 stichieren voor de h. Nil,

toon 6:

- 45 -

❖

Mineon Mei ❖

2x

Eer ... voor de h. Nil, toon 2

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

Kleine Gelezen doxoloGie en aPostichen van het pentekostarion
- 46 -

en de rest van de dienst zoals gewoonlijk

❖

8 Mei

❖

Gedachtenis van de heilige apostel en evangelist Johannes de Theoloog;
en van onze heilige vader Arsenius de Grote
***

vesPers
Psalm 103 en Zalig de man ...

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren, 3 voor de h. Johannes,

en dan 3 voor de h. Arsenius, toon 8:

- 47 -

❖

Mineon Mei ❖

Eer ... voor de apostel, toon 2:

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

- 48 -

❖

intocht ; Vreugdevol

vesPers 8 Mei ❖

Licht ...; ProKiMen van de dag; en de

volgende lezinGen:

I lezinG uit de eerste brief van de heiliGe aPostel Johannes
( 3,21 - 4,6)

eliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook bidden,
ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht
nemen en doen wat Hem welgevallig is. En dit is Zijn gebod:
dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en
dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij geboden heeft. En wie Zijn
geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan
weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij
ons gegeven heeft. Geliefden, geloof niet elke geest, maar
beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse
profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert gij de Geest van
God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het
vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat
Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; en dit is
de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij
komt, en die nu al in de wereld is. Kinderen, gij zijt uit God en
gij hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij
die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit
de wereld, en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie
God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar
ons.
❖❖❖

- 49 -

❖

Mineon Mei ❖

II lezinG uit de eerste brief van de heiliGe aPostel Johannes
( 4 : 11-16)

eliefden, wanneer God ons zo heeft liefgehad, moeten
wij ook elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God
gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en
Zijn liefde is in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij,
dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van Zijn
Geest gegeven heeft. En zij hebben het gezien en getuigen, dat
de Vader Zijn Zoon gezonden heeft als Redder van de wereld.
Ieder die belijdt, dat Jezus de Zoon Gods is, -God blijft in hem
en hij in God. En wij hebben de liefde, die God voor ons heeft,
gekend en geloofd. God is liefde, en wie in de liefde blijft,
blijft in God en God blijft in hem.
❖❖❖

III lezinG uit de eerste brief van de heiliGe aPostel Johannes
( 4 : 20-5:5)

eliefden, als iemand zegt: Ik heb God lief, en hij haat zijn
broeder, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder,
die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben,
Die hij niet gezien heeft? Dit gebod hebben wij van Hem, dat
wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. Ieder die
gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder
die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie
uit Hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van
God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden
bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in
acht nemen; en Zijn geboden zijn niet zwaar. Want al wat uit
God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning
die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het
die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon
van God is?
❖❖❖
- 50 -

❖

vesPers 8 Mei ❖

litie

- 51 -

❖

Mineon Mei ❖

[een stichier voor de h. Arsenius / niet vertaald]
Eer ... voor de apostel, toon 4:

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen

voor de apostel, t.2

Over de heel de aarde is zijn geluid uitgegaan,
en tot aan de grenzen der wereld zijn woorden.
- 52 -

❖

vesPers 8 Mei ❖

De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods,
het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen.

Eer ... voor de apostel, toon 6:

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

troPaar

toon 2:
- 53 -

❖

troPaar

Mineon Mei ❖

toon 2:

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion en de wegzending.

Metten
KathisMa-zanGen
na de eerste PsalMlezinG:

uit pentekostarion

na de tweede PsalMlezinG

van de apostel:

Eer .. herhalen ; Nu en ... uit pentekostarion

Polyeleos “dienaren des heren - alleluja” en de uitgelezen verzen voor de apostel “ het uitspansel - alleluja.”
Eer ... Nu en ... Alleluja (3x) en kleine litanie
- 54 -

❖

Metten 8 Mei ❖

KathisMa-zanGen

na de Polyeleos

niet vertaald / uit 26/9

Eer .. herhalen ; Nu en ... uit pentekostarion

anabathMi Van mijn jeugd af ...
ProKiMen

toon 4

(ps. 18)

Alles wat adem heeft ...

evanGelie

Johannes 21:15-25; het 11e opstandingsevangelie

Nu wij Christus opstanding aanschouwd hebben ... en ps. 50

- 55 -

❖

na

Mineon Mei ❖

PsalM 50

Eer ... van de H. Johannes
Nu en ... van de Moeder Gods
Ontferm U over mij ....
t.6 obichod

de grote heiligen-litanie: Red, God, Uw volk ..

de canons

van het feest/pentekostarion; van de heilige apostel;
er is een eigen canon (toon 8) voor 8/5; deze is niet vertaald; hier is
overgenomen uit de canons in toon 2 en toon 6 van 26/9; en van de h.
Arsenius; katavasia van het feest

canon

1e ode
h. Johannes -

toon

2

Irmos t.2: De gehele legermacht ..

theotokion:
- 56 -

❖

Metten 8 Mei ❖

canon h. arsenius - toon 8
Irmos t.8: Farao en zijn wagens...

katavasia van het feest

3e ode
canon h. Johannes
Irmos t.2: Zoals een lelie...

- 57 -

❖

Mineon Mei ❖

canon h. arsenius
Irmos t.8: In Uw wijsheid ...

katavasia van het feest en kleine litanie

[ evt. KondaaK h. arsenius

[iKos]

- 58 -

toon

3:]

❖

KathisMa-zanG

Metten 8 Mei ❖

voor de H. Johannes, toon 8

Eer ... voor de H. Arsenius, toon 8

Nu en ... van het feest

4e ode
canon h. Johannes
Irmos t.2: Gij zijt gekomen uit de Maagd ...

- 59 -

❖

Mineon Mei ❖

canon h. arsenius
Irmos t.8: Gij zijt mijn sterkte ..

katavasia van het feest
5e ode
canon h. Johannes
Irmos t.2: Gij zijt de middelaar...
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❖

Metten 8 Mei ❖

canon h. arsenius
Irmos t.8: Waarom hebt Gij mij verstoten...

katavasia van het feest
6e ode
canon h. Johannes
Irmos t.2: Geheel en al omringd door de afgrond ...
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Mineon Mei ❖

canon h. arsenius
Irmos t.8: Ik ben gevangen in de afgrond van mijn zonden...

katavasia van het feest

KondaaK

iKos

- 62 -

❖

Metten 8 Mei ❖

synaxarion

- 63 -

❖
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7e ode
canon h. Johannes
Irmos t.2: Hoog vlamde op het vuur...

canon h. arsenius
Irmos t.8: Toen God nederdaalde...

katavasia van het feest
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❖

Metten 8 Mei ❖

8e ode
canon h. Johannes
Irmos t.2: Zoals de jongeliingen gloeiden...

canon h. arsenius
Irmos t.8: In zijn woede tegen de gerechten...

triadikon:

Loven, zegenen ... katavasia van het feest; magnificat.
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9e ode
canon h. Johannes
Irmos t.2: De Zoon van de voortbrenger zonder begin...

theotokion Toen Adam geproefd had van de vrucht der ongehoorzaamheid, oogstte hij de bittere dood van de boom der Kennis. Maar toen uw
Zoon vastgenageld was aan de boom van het Kruis, bracht deze de zoete
vrucht der onsterflijkheid, Alreine. Daarom verheffen wij u.

canon h. arsenius
Irmos t.8: De hemel geraakte buiten zichzelve...

katavasia van het feest
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❖

exaPostilarion

Metten 8 Mei ❖

van de heilige apostel Johannes, toon ‘3a’:
t.3a

Eer ... van de heilige Arsenius

Nu en... van het feest / pentekostarion

lofPsalMen
we zingen 4 stichieren; 3 voor de H. Johannes, t.8:

- 67 -

❖
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en één voor de H. Arsenius

Eer ... van de heilige apsotel Johannes,

Nu en... van het feest / pentekostarion
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❖

Metten 8 Mei ❖

Grote doxoloGie
troPaar

in

toon 2

de GoddeliJKe

liturGie

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

ProKiMen

toon 8

aPostellezinG

pericoop 68-b

ps.18

i Joh 1 : 1-7

at er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien
hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord des levens – want het leven is
geopenbaard en wij hebben het gezien, en wij getuigen en verkondigen
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u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard –
wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook gij
gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met
de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij
u, om onze blijdschap volkomen te maken. En dit is de boodschap die wij
van Hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat
in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij
en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij
in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van
Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

alleluJa

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

Jh pericoop 61b

Jh 19 : 25-27; 21 : 24-25

In die tijd stonden bij het kruis van Jezus Zijn moeder...

coMMunievers

ps. 18

Over heel de aarde klinkt zijn boodschap;
tot aan de grenzen der wereld zijn woorden. Alleluja.

- 70 -

❖

9 Mei

❖

Gedachtenis van de heilige profeet Jesaja en de martelaar Christoforus
(vertaling Pervijze)

***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

3 voor de h. profeet - t. 4:

en 3 voor de h. martelaar Christoforus, toon 1:
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Eer ... voor de h. martelaar Christoforus, toon 4:

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

- 72 -

❖

aPostichen

vesPers 9 Mei ❖

van het feest c.q. pentekostarion

Eer ... voor de h. martelaar Christoforus, toon 4:

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

troPaar

voor de h. profeet Jesaja, ofwel: toon 2(=alg. vlgs grieks)

ofwel: toon ? (=eigen / herkomst?)

Eer ... voor de h.. martelaar Christoforus, toon 4:

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion.
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Metten
de canons

van het feest en van de heiligen

1e ode - canon

van de

h. Profeet JesaJa -

toon

Irmos t.4 Tot U wil ik zingen...

van de

h.

Martelaar

christoforus

zelfde toon en irmos

3e ode - canon

van de

h. Profeet JesaJa

Irmos t.4 Het wapen van de machtige ...

- 74 -

4

❖
van de

Metten 9 Mei ❖

h.

Martelaar

christoforus

zelfde toon en irmos

tenslotte de irmos:

KathisMa-zanG

voor de H. profeet Jesaja, toon 3

Eer ... voor de H. martelaar, toon 8

Nu en... van het feest
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4e ode - canon

van de

h. Profeet JesaJa

Irmos t.4 niet vertaald / thß shß epi ghß parousiaß...

van de

h.

Martelaar

christoforus

zelfde toon en irmos

5e ode - canon

van de

h. Profeet JesaJa

Irmos t.4 Heer, zend ons Uw verlichting...

van de

h.

Martelaar

christoforus

zelfde toon en irmos
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❖

Metten 9 Mei ❖

6e ode - canon

van de

h. Profeet JesaJa

Irmos t.4 De profeet Jona was een voorafbeelding...

theotokion

van de

h.

Martelaar

christoforus

zelfde toon en irmos

theotokion

tenslotte de irmos- toon 4:
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❖

KondaaK

Mineon Mei ❖

van de H. profeet Jesaja, toon 2

iKos

[evt. KondaaK

van de

synaxarion
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h. Martelaar christoforus - toon 2]

❖

Metten 9 Mei ❖

7e ode - canon

van de

h. Profeet JesaJa

Irmos t.4 De uit Abraham stammende jongelingen...

van de

h.

Martelaar

christoforus

zelfde toon en irmos

theotokion

8e ode - canon

van de

h. Profeet JesaJa

Irmos t.4 De drie jongelingen in Babylon...
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❖
van de

Mineon Mei ❖

h.

Martelaar

christoforus

zelfde toon en irmos

theotokion

Loven, zegenen .. irmos t.8

9e ode - canon

van de

h. Profeet JesaJa

Irmos t.4 Door de ziekte der ongehoorzaamheid...
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❖

van de

Metten 9 Mei ❖

h.

Martelaar

christoforus

zelfde toon en irmos

theotokion

tenslotte de irmos t.4

het exaPostilarion van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk
en de wegzending.

- 81 -

❖
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Mineon Mei ❖

❖

10 Mei

❖

Gedachtenis van de heilige apostel Simon de Zeloot
(niet vertaald; off 8)

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

h. apostel, toon 8

Eer ... voor de h. apostel, toon 6

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
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aPostichen voor de h. apostel, toon 4

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
- 84 -

❖

troPaar

10 Mei ❖

voor de h. apostel, toon 3

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion en de wegzending

Metten
de canons van het feest en van de h. apostel; zie engels of officie 8
KathisMa-zanG voor de h. apostel, toon 3

Eer ... Nu en... van het feest
na de zesde ode

KondaaK

exaPostilarion

van de H. apostel; toon 2

t. ‘3a’

Eer ... Nu en ... van het feest
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lofPsalMen
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we zingen 4 stichieren voor de H. apostel, t.4:

2x

Eer ... van de heilige apsotel Simon, toon 2

Nu en... van het feest / pentekostarion
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❖

10 Mei ❖

Grote doxoloGie
troPaar

in

toon 3

de GoddeliJKe

liturGie

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

ProKiMen

toon 8

aPostellezinG

ps.18

§ 131

i Kor 4 : 9-16

roeders, God heeft ons, apostelen, de laatste plaats aangewezen
als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een
schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor
mensen. Wij zijn dwaas om Christus' wil, maar gij zijt wijs in Christus,
wij zwak, maar gij sterk, gij geëerd, maar wij veracht. Tot op dit moment
lijden wij én honger én dorst, én zijn wij naakt, én worden wij met vuisten geslagen, én hebben wij geen vaste woonplaats, én spannen wij ons
in door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden,
dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij. Worden wij
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belasterd, dan vertroosten wij. Tot op dit ogenblik zijn wij uitschot van
de wereld en het uitvaagsel van allen. Ik schrijf dit niet om u te beschamen, maar als mijn geliefde kinderen wijs ik u terecht. Want al had gij
duizenden leermeesters in Christus, daarmee hebt gij nog niet veel
vaders: immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt.
Ik roep u dus op: word mijn navolgers.

alleluJa

toon 1

ps.88

De hemelen belijden Uw 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

Lk § 23

Lk 6 : 12-19

In die tijd ging Jezus uit, de berg op om te bidden ...
zie

donderdaG in de 2e weeK

coMMunievers

ps. 18

Over heel de aarde klinkt zijn boodschap;
tot aan de grenzen der wereld zijn woorden. Alleluja.
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❖

11 Mei

❖

Gedachtenis van de stichting van Konstantinopel en van de hïeromartelaar
Mokius // hier niet opgenomen]
in plaats daarvan: de gedachtenis van de h. Kyrillus en Methodius
(deels vertaald; deels off 11)

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

heiligen, toon 4

Eer ... voor de heiligen, toon 6

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
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❖
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aPostichen van het feest c.q. pentekostarion
Eer ... voor de heiligen, toon 6

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

troPaar

voor de heiligen, toon 4

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion en de wegzending
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❖

11 Mei ❖

Metten
Als de abdis wil kunnen kathisma-zangen voor de heiligen gezongen
worden, en eventueel ook polyeleos:

KathisMa-zanG

na de eerste PsalMlezinG:

Eer .. herhalen ; Nu en ... uit pentekostarion
na de tweede PsalMlezinG

Eer .. herhalen ; Nu en ... uit pentekostarion
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na de Polyeleos

Eer .. herhalen ; Nu en ... uit pentekostarion

de canons

van het feest en van de heiligen; zie engels of officie 11

KathisMa-zanG

voor de heiligen

Eer ... Nu en... van het feest
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❖

na de zesde ode

Metten 11 Mei ❖

KondaaK

van de Heiligen toon 3

iKos

exaPostilarion
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❖

lofPsalMen

Mineon Mei ❖

we zingen 4 stichieren voor de heiligen, toon 6

2x

Nu en... van het feest / pentekostarion

Grote doxoloGie
troPaar

- 94 -

toon 4

❖

in

11 Mei ❖

de GoddeliJKe

liturGie

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

ProKiMen

toon 7

aPostellezinG

ps.115

pericoop 318

hebr 7,26-8,2

roeders, zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig,
onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen
verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag
eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor
die van het volk. Want dat heeft Hij voor eens en altijd gedaan, toen Hij
Zichzelf offerde. De wet stelt als hogepriester mensen aan, die met
zwakheid behept zijn; maar het woord van de eed die na de wet gezworen is, stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid volmaakt is. De hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken, is dit: zo'n Hogepriester
hebben wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon
van de Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en
in de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht en niet een mens.
❖❖❖

alleluJa

alleluja toon 2

ps.131

Dat Uw priesters gerechtigheid aandoen,
en dat Uw heiligen jubelen.
Want de Heer heeft Sion uitverkoren
Hij heeft haar gekozen tot Zijn woonplaats.

evanGelie

Mt § 11

Mt 5, 14-19

De Heer zei tegen zijn leerlingen: Gij zijt het licht der
wereld... zie 10 Okt. H. Vaders 7e Oec.Concilie

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

ps. 111
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❖

- 96 -
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❖

12 Mei

❖

Gedachtenis van de h. bisschop Epifanius van Cyprus
en de h. Germanus, aartsbisschop van Konstantinopel
(niet vertaald; off 11; het officie hieronder is, i.t.t. het grieks mineon, zonder eer-stichieren.)

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

heiligen, toon 4

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
Apostichen van het feest c.q. pentekostarion

troPaar

voor de heiligen, toon 4:

Eer ... Nu en ... van het feest en de wegzending.
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Metten
de canons

van het feest en van de heiligen; zie engels of officie 11

KathisMa-zanG

voor de heiligen

Eer ... Nu en... van het feest
na de zesde ode

KondaaK

van de heiligen, toon 4

het exaPostilarion van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk
en de wegzending.
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❖

13 Mei

❖

[Gedachtenis van de h. martelares Glykeria // hier niet opgenomen]
in plaats daarvan vieren we plaatselijk : de gedachtenis van de
h. Servatius, bisschop van Tongeren en Maastricht.
(samengesteld officie; deels off 7/11 en deels alg min. off10)

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

heilige Servatius, toon 8
Serva - ti - us

re - lie - ken

Eer ... voor de heilige Servatius, toon 6:
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Serva - ti - us

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen van het feest c.q. pentekostarion
Eer ... voor de heilige Servatius, toon 4

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

troPaar

voor de heilige Servatius, toon 1

Serva - ti - us
Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion en de wegzending.
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❖

de canons

13 Mei ❖

Metten
van het feest en van de heilige Servatius;

1e ode - canon

van de

h. servatius - toon 8

Irmos t.8 Toen zij het water..

Uw rechterhand, Heer, is verheerlijkt door kracht; want door Uw
dienaar Servatius zijt Gij vol kracht opgetreden tegen de vijanden
die Uw Zoon, onze Verlosser, wilden beroven van Zijn goddelijke
heerlijkheid.
Uw handen, Heer, hebben een heiligdom bevestigd, waar wij U
eren door het vereren van de uitverkoren bisschop Servatius die de
roem is van onze oude stad.
"Wie onder de goden is er, Heer, aan U gelijk?" Dit leerden onze
vaderen roepen toen zij uit het duister der afgoderij geroepen waren tot het licht der kennis van de waarachtige God.
Laat ons een overwinningslied zingen voor de Heer, want Servatius, de trouwe dienaar van het ware geloof, heeft de aloude macht
gebroken van de vijand van het mensengeslacht.
3e ode - canon

van de

h. servatius

Irmos t.8 Schepper van het hemelgewelf...

Uw dienaar Servatius hebt Gij tot bisschop gemaakt aan de grens
van het rijk om ook ons te doen zingen: "Niemand is heilig dan
Gij, Heer mijn God.
Gering was Servatius en door niemand geacht, maar Gij, Heer,
hebt hem heerlijk verheven en tot bisschop gemaakt om het volk
te bevrijden uit de macht van de dood.
De Heer heeft ons bevestigd op de rots van het geloof door de
overtuigende kracht van Zijn tot ons gezonden dienaar Servatius.
Een troon van heerlijkheid heeft de Heer u als erfdeel geschonken,
goede, heilige Servatius, omdat gij ons Christus leert aanbidden als
de waarachtige Zoon van de waarachtige God.
tenslotte de irmos, toon 8:
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tenslotte de irmos, toon 8:

KondaaK van het feest
KathisMa-zanG voor de H. Servatius, toon 1
Servatius

Eer ... Nu en... van het feest
4e ode - canon

van de

h. servatius

Irmos t.8 Heer, ik heb vernomen ...

Gods Woord gaat uit van voor Zijn aangezicht en heeft Servatius
tot ons gezonden om Hem te kennen als geheel en al God en geheel
en al mens.
Het mensenverstand wilde Christus slechts zien als het hoogste
schepsel van de almachtige God, maar de brandende overtuiging
van Zijn dienaar heeft ons gebracht tot het mysterie van het ware
geloof.
Gij Heer, trekt uit tot heil van Uw volk: Gij brengt het de redding
van het geloof in Uw Christus, mijn Kracht en mijn God en mijn
Heer.
Niet op de stroom zijt Gij vertoornd, o Heer; Uw gramschap geldt
niet de rivier: want het volk dat daar woonde hebt Gij wonderbaar
Uw dienaar geschonken om hun bisschop te zijn.
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❖

Metten 13 Mei ❖

5e ode - canon

van de

h. servatius

Irmos t.8 Verlicht ons, Heer, ...

Zoals de profeet Elia heeft Servatios zijn volk kunnen troosten:
"Verberg u slechts korte tijd totdat de gramschap des Heren voorbij is"; en de stad bleef gespaard in de strijd.
Vanuit het Oosten heeft God Zijn trouwe dienaar gezonden tot ver
in het Westen, zoals de bliksem waarover de Heer gesproken heeft.
En de donder van zijn prediking heeft de oude ketterij uit onze landen verjaagd.
Door geringe nood hebt Gij, Heer, ons onderricht; deze was het
teken van onze verlossing. Want juist daardoor is ons de lichamelijke aanwezigheid van Uw Heilige geschonken.
Verlicht, Heer, onze zielen en schenk ons de levende overtuiging
dat Gij, in ons arme lichaam, geheel en al de waarachtige God zijt,
zoals onze grote Vader Servatios het ons heeft geleerd.
6e ode - canon

van de

h. servatius

Irmos t.8 Mijn gebed ...

Een storm van ongeloof, Heer, slaat over ons heen: onze twijfel
trekt ons omlaag tot de bodem van de zee. Maar haal ons uit de
diepte omhoog zoals Gij ook Uw wankelmoedige profeet Jona
hebt gered.
Help ons, Heer, ons te richten naar het stralende voorbeeld, Uw
begenadigde dienaar Servatius; immers, wat hem ook in dit leven
overkwam, zijn geest bleef altijd bij U in Uw heilige Tempel
Onweerstaanbaar werd Servatius gedrongen door het verlangen
van zijn hart, om weg te trekken uit het verre Oosten naar
Jerusalem, waar de voeten van zijn beminde Heer de aarde hadden
betreden.
Maar Servatius mocht niet blijven in de plaats die heel zijn liefde
had; hij werd gezonden naar de andere zijde van het rijk om daar
de Naam van zijn Heer te verkondigen.
tenslotte de irmos- toon 8:
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tenslotte de irmos- toon 8:

KondaaK

van de H. Servatius, toon 2

Servati-us.
Op de 13e mei vieren wij de gedachtenis van de H.
Servatius, eerste bisschop van Maastricht; opvolger van de H. Maternus.
Bestrijder van het Arianisme in het Westen. Gestorven op pinkstermaandag 384. (uit het oude brevier van Roermond:)
vers: Servatius bewaarde het geloof,
bewaarde het volk des Heren;
door te bewaren en te bidden
verdiende hij, wat hij geloofde.

synaxarion
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Metten 13 Mei ❖

7e ode - canon

van de

h. servatius

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

Als een brand trok de ariaanse ketterij over de wereld, omdat het
zich richt tot het verstand dat geen mysterie wil erkennen,ofschoon wij ons elk ogenblik door zovele onoplosbare mysteries
zien omringd. Laten wij echter roepen: "Gezegend zijt Gij, God
van onze vaderen.
Door zijn brandend geloof toonde Servatius de oppervlakkigheid
aan van ons beperkte inzicht; en hij wekt onze vurige zang: "Gezegend zijt Gij, God van onze vaderen.
Alleen Gods Geest doorschouwt de bodemloze afgrond van het
werkelijk Zijn; en Deze vervulde geheel en al Zijn bisschop die
ons allen met hem doet belijden: Gezegend zijt Gij, God van onze
vaderen"
8e ode - canon

van de

h. servatius

Irmos t.8 De scharen der engelen ...

Heilige Servatius, trouwe dienaar van het rechte geloof, leer ons
God te zegenen om de schoonheid van Zijn schepping en voor alle
gaven die Hij ons schenkt, zodat wij Christus verheffen in alle eeuwigheid.
God heeft ons de spraak gegeven om Hem te zegenen uit naam van
al het geschapene, want wij zijn een koninklijk priesterschap, zoals
de drie jongelingen in de vuuroven, die met ons Christus verheffen
in alle eeuwigheid.
Goede, heilige Servatius, gij zijt niet slechts een goede herder,
maar een werkelijk vader voor uw kudde geweest. Met liefdevolle
vreugde vieren wij uw heilige gedachtenis, om daardoor Christus
te verheffen in alle eeuwigheid.
Zegent, rivieren en heuvels, de Heer; zegent, bossen en weiden, de
Heer: zegent, akkers en gaarden, de Heer; en looft en verheft Hem
in alle eeuwigheid.
Loven, zegenen en aanbidden wij .. irmos t.8:
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9e ode - canon

van de

h. servatius

Irmos t.8 Gered door u, o reine maagd ...

Gij waart een vriend van Athanasios, de grote Vader van de Kerk;
samen met hem hebt gij de waarheid gediend en daardoor ook de
Moeder van de Verlosser geëerd, die wij met hymnen verheffen.
De ongeachte Servatius werd door God met vele wonderen verheerlijkt, en hij werd gezonden tot het niet in tel zijnde volk dat nu
eeuwig de lof zingt van de heilige Moeder van God.
Gij zijt voor ons waarlijk een apostel geweest: gij hebt ons niet
slechts tot het licht van Christus gebracht, maar ons ook geleerd dat
de Maagd in waarheid Gods Moeder mag heten.
Gods tedere barmhartigheid heeft u aan ons tot vader geschonken,
goede bisschop Servatius, om ons verlossing te schenken en onze
voeten te richten op de weg van de vrede.
tenslotte de irmos t.8

exaPostilarion

Serva - ti-us.
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❖

lofPsalMen

Metten 13 Mei ❖

we zingen 4 stichieren voor de heilige Servatius,

toon 1

2x

Serva - ti-us.

Servatius,
Eer .. .toon 6

Servatius,
Nu en... van het feest / pentekostarion
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Grote doxoloGie
troPaar

toon 1

Servati-us.

in

de GoddeliJKe

liturGie

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

ProKiMen

toon 4

ps.48

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

aPostellezinG

pericoop 318

hebr 7 : 26-8:2

roeders, zo'n Hogepriester hadden wij nodig: heilig, onschuldig,
onbesmet, afgescheiden van de zondaars en boven de hemelen
verheven. Hij heeft het niet nodig, zoals de hogepriesters, elke dag
eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers te brengen en pas daarna voor
die van het volk. Want dat heeft Hij voor eens en altijd gedaan, toen Hij
Zichzelf offerde. De wet stelt als hogepriester mensen aan, die met zwakheid behept zijn; maar het woord van de eed die na de wet gezworen is,
stelt de Zoon aan, Die tot in eeuwigheid volmaakt is. De hoofdzaak nu
van de dingen waarover wij spreken, is dit: zo'n Hogepriester hebben
wij, Eén Die Zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de
Majesteit in de hemelen. Hij is een Dienaar in het heiligdom en in de
ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht en niet een mens.
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❖

alleluJa

GoddeliJKe liturGie 13 Mei ❖

toon 2

ps.36

De mond van de rechtvaardige zal wijsheid spreken.
De wet van zijn God is in zijn hart,
en zijn schreden zullen niet uitglijden.

evanGelie

Jh per 36

Jh 10 : 9-16

De Heer zei:Ik ben de deur ...

coMMunievers

ps.111

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja.

een engel geeft de bisschopsstaf van Valentinus (de overleden bisschop
van Tongeren) en reikt hem aan Servatius uit het leven van de H. Servatius
miniatuur; herkomst en datering onbekend
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❖

14 Mei

❖

Gedachtenis van de h. martelaar Isidorus van Chios (niet vertaald; off 14)
***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

h. martelaar toon 1

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
Apostichen van het feest c.q. pentekostarion
Tropaar van het feest c.q. pentekostarion; (geen eigen tropaar voor de
h. martelaar)
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Metten
de canons

van het feest en van de h. martelaar; zie engels of off 14

KathisMa-zanG

voor de h. martelaar, toon 5

Eer ... Nu en... van het feest
na de zesde ode

(grieks mineon heeft geen eigen kondaak; via slavixh?)
KondaaK van de h. martelaar, toon 4
Gij waart een Stuurman voor de wereld,
door uw gebeden tot God.
Daarom prijzen wij u,
in God wijze martelaar Isidorus.

het exaPostilarion van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk
en de wegzending.
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❖

15 Mei

❖

Gedachtenis van onze heilige vader Pachomius de Grote
(officie Pervijze)

***

vesPers

heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

heilige Pachomius,
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Eer ... voor de heilige Pachomius,
toon 4

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen van het feest c.q. pentekostarion
Eer ... voor de heilige Pachomius:
t.8

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

troPaar
toon 5
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voor de heilige Pachomius,

❖

15 Mei ❖

Eer ... Nu en ... van het feest en de wegzending.

Metten
de canons

van het feest en van de heilige Pachomius;

1e ode - canon

van de

h. PachoMius -

toon

2

Irmos t.2 De gehele legermacht...

Rekenend op uw inschikkelijkheid, wil ik van ganser harte u toekomende dichtwerk zingen, eerbiedwaardige Vader, Verlicht met
stralend licht mijn geest, uitmuntende Pachomius, door uw voorspraak.
Gij waart gegrepen door een warme begeerte tot de hartstochtloosheid, eerbiedwaardige vader, en daartoe hebt gij een einde
gemaakt aan de materiële oorzaken der hartstochten, Pachomius.
Op de vleugels der liefde hebt gij het licht bereikt, dat opwelt uit
de Goddelijke Bron, Gelukzalige.
Het leger der hemelen hebt hij verblijd door uw erkenning van de
Schepper van het heelal. In de gevangenis had gij immers Zijn
onzegbare kracht geleerd en had gij ontvangen het onderricht van
het geloof.
(Theotokion) Reine Maagd, hoger zijt gij dan elk zichtbaar of
onzichtbaar schepsel, want gij hebt de Schepper gebaard, ton het
Hem behaagde het vlees aan te nemen in uw schoot. Smeek tot
Hem voor het heil van onze zielen.
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3e ode - canon

van de

h. PachoMius

Irmos t.2 Zoals een lelie is in bloei ...

Als een hert zijt gij naar het water gesneld, eerbiedwaardige vader,
en door de doop gereinigd, mocht gij de dauw ontvangen, waardoor uw hart werd verzacht.
De vijandelijke slagorden verdroegen de hevigheid van uw ascese
niet en wekten daarom velerlei verzoekingen tegen u op.
Omwille van uw heilig leven werd gij voor de asceten een wetgever, een aanvoerder die hen tot Christus leidt.
(Theotokion) De Engelen stonden verbaasd en de mensen verwonderden zich bij uw baren en wij, gelovigen, vereren u als de
Moeder Gods.
tenslotte de irmos, toon 2:

KondaaK van het feest
KathisMa-zanG voor de H. Pachomius:
t. 8 _ Uw ziel hebt gij rijkelijk gedrenkt met de stroom van uw tranen,
wijze Va - der, * en gij hebt geoogst de volle aar van de deugd. * Gij
werd de herder van de heilige scha - pen, * die gij hebt gevoed op de
groene weiden der asce - se. * Na uw afscheid uit dit leven werd gij bij
het koor der vaderen gevoegd. * Daarom bezingen wij U, Pa - chomius.
* Smeek tot Christus om de vergeving der zonden voor hen ** die van
ganser harte uw gewijde gedachtenis vie - ren. _
Eer ... Nu en... van het feest
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Metten 15 Mei ❖

4e ode - canon

van de

h. PachoMius

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

Voor de gemeenschap der monniken werd gij de uitgelezen roerganger, wijze vader Pachomius, want tijdens een visioen werd u de
taak toevertrouwd, woningen op te richten, waarin de asceten konden verwijlen in gebed.
Door de gloedvolle genader van de Heilige Geest werd gij een
stralende ster, die allen met uw onderricht verlicht, die gij begeleidt naar de haven van het heil.
Goddragende, gelukzalige Pachomius, uw leven werd voor de
monniken de volmaakte regel en zij die nu leven volgen nog steeds
uw goddelijk onderricht.
Doordrongen van de liefde tot de Meester, hebt gij de koorts van
het vlees door de onthouding gedoofd, Pachomius, en geheel uw
leven hebt gij gewijd als een offerande van goede geur.
(Theotokion) In u, Moeder Gods, hebben wij gelovigen een haven
van heil, een onwankelbare burcht. Onze Koningin, door uw voorspraak bevrijd onze zielen uit elk gevaar.
5e ode - canon

van de

h. PachoMius

Irmos t.2 Het wapen van de machtige ...

Uit liefde tot God hebt gij het onderricht van de Geest gevolgd en
daardoor verlicht hebt gij het toppunt der deugd bereikt door uw
ziel vrij te maken van de hartstochten.
Heer, wij vaardigen als onze voorspreker uw asceet af en door hem
vragen wij om verlicht te worden door Uw genade.Uw wapenrusting bescherme ons ten alle tijden.
Uw geest werd sterk door het onderhouden der geboden en door
onthouding maakte gij een einde aan de drift van het vlees, heilige
Pachomius. Zo werd gij de herder van de godlievende gemeenschap.
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(Theotokion) Reine maagd, bid tot uw Zoon en uw heer de vrede te
schenken aan hen die door de vijanden zijn gevangen en die hopen
op uw hulp.
6e ode - canon

van de

h. PachoMius

Irmos t.2 Geheel en al omringd ...

Bekleed met de kracht van uw Meester, heilige vader, hebt gij de
dodende geesten en hun samenzweringen met de voeten getreden,
want gij werd bewaakt door de macht van het Kruis.
Boven de vergankelijke goederen hebt gij de eeuwige verkoren en
volhardend in de ascese werd gij voor zielen de getrouwe rentmeester.
Door de geestelijke armoede hebt gij de onzegbare en onvervreemdbare schat gevonden: de onsterfelijke vreugde van de
hemelen.
(Theotokion) Maagd, zonder een man te bekennen hebt gij ontvangen en zijt gij maagd gebleven; zo openbaarde gij duidelijk de godheid van uw Zoon en uw God.
tenslotte de irmos- toon 2:

- 118 -

❖

KondaaK

Metten 15 Mei ❖

van de H. Pachomius, toon 2

_ Gij die het leven der Engelen in het lichaam hebt zichtbaar gemaakt *
Goddragende Pachomius * zijt nu ook hun heerlijkheid waardig geacht
* nu gij met hen staat voor de troon van de Meester ** en voor allen bidt
om Gods ver - giffenis. _

synaxarion
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7e ode - canon

van de

h. PachoMius

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

De lusten van dit leven hebt gij als stof met de voet getreden, gij
waart immers bekleed met de kracht des Heren. Gij verlangde naar
het onsterfelijke leven, waarvan gij nu geniet met de Engelen.
Door uw volmaakte reinheid van hart mocht gij Hem aanschouwen
die door niemand gezien kan worden. Volgens de belofte van de
Heer zijt gij nu zalig en vereert gij de hoog verheerlijkte
Gelukzalige.
In overeenstemming met het ware geloof hebt gij de eenheid van
de Drie personen, een eenwezenlijke Drieheid, gepredikt, gelukzalige Vader. Gij hebt het Mysterie van de vleeswording van het
Woord verkondigd en de Altijd-maagdelijke hebt gij als Moeder
Gods vereerd.
(Theotokion) Gij zijt het Heilige der heiligen, want gij alleen hebt
de onveranderlijke God gedragen, onbevlekte maagd en ongehuwde Bruid. Gij hebt het onbederfelijke Leven doen ontspringen door
onze God ter wereld te brengen.
8e ode - canon

van de

h. PachoMius

Irmos t.2 De vuuroven in Babylon ...

Op Gods bevel werd gij door een Engel ingewijd in de wijze
canons der asceten. daarom zingen wij, de kinderen der vroomheid, die door deze voorbeelden worden gevoed: al Zijn werken,
zegent de Heer.
Het stralende leven van uw ascese is opgegaan en schittert als een
bliksem om allen te verlichten die vroom tot de Schepper zingen:
al Zijn werken, zegent de Heer.
De roemrijke Pachomius heeft U, Christus, verheerlijkt als
Diegene Die op onzegbare wijze voor de eeuwen geboren is uit de
niet voortgebrachte Vader en de Heilige Geest heeft hij gepredikt
in de belijdenis van de enige goddelijke Natuur van de
Drieëenheid.
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Metten 15 Mei ❖

(Theotokion) U, goddelijke Moeder en reine maagd, noemen wij
de Poort van het Licht, want bovennatuurlijk hebt gij de Afglans
des Vaders in de logheid van het vlees gebaard. Wij, Zijn werken,
zegenen Hem als de Heer.
Loven, zegenen en aanbidden wij .. irmos t.2:

9e ode - canon

van de

h. PachoMius

Irmos t.2 De Zoon ...

Door de genade verlicht staat gij nu als een trouwe dienaar voor
God en geniet Zijn goddelijke heerlijkheid in de hemelen. Daarom
verheffen wij uw eerbiedwaardig feest.
De rechterhand van de Allerhoogste heeft voor u de kroon der
overwinnaars gevlochten. Gelukzalige, wil nu heden toestaan dat
zij, die uw roemrijke gedachtenis vieren, vergeving van hun zonden verwerven.
Nu oogst gij de vrucht van uw moeiten en geniet gij de vreugde die
elke gedachte te boven gaat. Bewonderswaardige Pachomius,
smeek tot Christus voor de verlossing van uw leerlingen die u eren
en verheerlijken.
(Theotokion) Alreine Maagd, in uw schoot hebt gij als de vrucht de
hemelse dauw ontvangen en gij baart Hem die het goddelijk voedsel der onsterfelijkheid schenkt aan hen die Hem gelovig bezingen
en die u belijden als de Moeder Gods.
tenslotte de irmos t.2:
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exaPostilarion

Mineon Mei ❖

voor de heilige Pachomius:

t. ‘3a’

Eer .. Nu en... van het feest / pentekostarion

aPostichen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk

troPaar

voor de heilige Pachomius - toon 5:

Eer .. Nu en... van het feest / pentekostarion
en de wegzending.
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16 Mei

❖

Gedachtenis van de h. Theodorus de gewijde (niet vertaald; off 12)
***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

h. Theodorus

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
Apostichen van het feest c.q. pentekostarion

troPaar van de heilige Theodorus:
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troPaar van de heilige Theodorus:

Metten
de canons

van het feest en van de h. Theodorus; zie engels of off 12

KathisMa-zanG

voor de h. Theodorus

Eer ... Nu en... van het feest
na de zesde ode

KondaaK

van de h. Theodorus:

het exaPostilarion van het feest c.q. pentekostarion
aPostichen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk en de wegzending.
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17 Mei

❖

Gedachtenis van de h. apostelen Andronikus en Junia (niet vertaald; off 9)
Tevens vieren wij (als de abdis wil) de gedachtenis van de h. Athanasius,
de nieuwe, de wonderdoener, bisschop van Christianoepolis. (off 10)
***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

3 voor de apostelen en 3

voor de h. Athanasius:

en 3 voor de h. Athanasius - toon 6:
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Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
Apostichen van het feest c.q. pentekostarion
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17 Mei ❖

troPaar van de heilige apostelen:

en van de heilige Athanasius:

Athanasius

Metten
de canons

van het feest en van de h. apostelen en/of de h.

Athanasius; zie engels; of off 9 e/o 10

KathisMa-zanG

voor de h. apostelen:

en evt. Eer ... voor de H. Athanasius - toon 4:

- 127 -

❖

Mineon Mei ❖

en evt. Eer ... voor de H. Athanasius:

[Eer ... ] Nu en... van het feest

KondaaK

van de h. apostelen:
(het grieks mineon heeft geen kondaak; herkomst slavisch?:)
na de zesde ode

het exaPostilarion van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk en de wegzending.
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18 Mei

❖

Gedachtenis van de h. martelaren Petrus, Dionysius, Andreas, Paulus,
Christina, Heraklius, Paulinus en Benedimus (niet vertaald; off 15)
***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

h. martelaren

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
Apostichen van het feest c.q. pentekostarion;
geen eigen tropaar voor de martelaren.
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Metten
de canons

van het feest en van de h. martelaren; zie engels of off 15

KathisMa-zanG

voor de h. martelaren

Eer ... Nu en... van het feest
geen eigen kondaak van de h. martelaren
het exaPostilarion van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk en de wegzending.
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❖

19 Mei

❖

Gedachtenis van de h. hiëromartelaren Patrikius, bisschop van Prusa, en
met hem de priesters: Akakius, Menander en Polyneüs (niet vertaald; off 17)
***

vesPers
heer iK roeP ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

h. hiëromartelaren

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
Apostichen van het feest c.q. pentekostarion;
geen eigen tropaar voor de hiëromartelaren.
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Metten
de canons

van het feest en van de h. hiëromartelaren; zie engels of
off 17

KathisMa-zanG

voor de h. hiëromartelaren

Eer ... Nu en... van het feest
na de zesde ode

KondaaK

van de h. hiëromartelaren:

het exaPostilarion van het feest c.q. pentekostarion

aPostichen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk en de wegzending.
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20 Mei

❖

[Gedachtenis van de heilige martelaar Thallelaeus]
Plaatselijk vieren wij de overbrenging van de relieken van de H. Nikolaas
van Myra naar Bari (dit officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt uit delen van het
officie van 6/12) en de heilige Lydia, de purperverkoopster van Fillipi.(dit officie is volledig c/q feestelijk vertaald in mineon 5; hier zijn slechts delen ervan gebruikt).

***

Vespers
Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren,

3 voor de H. Nikolaas, t.4:

en 3 voor de h. Lydia, toon 1:
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Eer ... voor de H. Nikolaas, t.6:

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
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Vespers 20 Mei ❖

AposticHen uit pentekostarion;

Eer ... voor de H. Nikolaas, t.6:

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

tropAAr

voor de h. Nikolaas, toon 4

Eer ... voor de h. Lydia, toon 1

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
wegzending
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Metten
D c

e Anons van het feest; de H. Nikolaas (het engels mineon heeft twee
eigen canons - hier is gebruik gemaakt van de canon van 6/12) en de H. Lydia;
katavasia van het feest.

cAnon

1e oDe
H. nikolAAs - toon 2

Irmos t.2: De gehele legermacht ..

cAnon H. lyDiA -

toon

1

Irmos t.1: De opatandingsdag...

katavasia van het feest
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❖

Metten 20 Mei ❖

3e oDe
cAnon H. nikolAAs
Irmos t.2: Zoals een lelie...

cAnon H. lyDiA
Irmos t.1: Komt en drinken wij ...

katavasia van het feest
en kleine litanie

eVt. konDAAk VAn Het

feest
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kAtHisMA-zAng
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voor de H. Nikolaas, toon 8

Eer ... voor de H. Lydia, toon 3

Nu en ... van het feest

4e oDe
cAnon H. nikolAAs
Irmos t.2: Gij zijt gekomen uit de Maagd ...
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Metten 20 Mei ❖

cAnon H. lyDiA
Irmos t.1: Laat op de goddelijke wacht ...

katavasia van het feest
5e oDe
cAnon H. nikolAAs
Irmos t.2: Verlichting van hen die in het duister zijn...
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cAnon H. lyDiA
Irmos t.1: Komt vroeg in de morgen ...

katavasia van het feest
6e oDe
cAnon H. nikolAAs
Irmos t.2: Geheel en al omringd door de afgrond ...

- 140 -

❖

Metten 20 Mei ❖
cAnon H. lyDiA

Irmos t.1: Gij zijt neergedaald ...

.

katavasia van het feest

konDAAk voor de H. Nikolaas, toon 3 -

ikos - van 6 december /

voor deze dag

en aangepast slot -

- 141 -

❖

Mineon Mei ❖

konDAAk voor de H. Lydia, toon 4

ikos

synAxArion

- 142 -

op de 20e mei vieren wij:

❖

Metten 20 Mei ❖

7e oDe
cAnon H. nikolAAs
Irmos t.2: Het gouden beeld werd op de vlakte...

- 143 -

❖

Mineon Mei ❖

cAnon H. lyDiA
Irmos t.1: Hij Die de jongelingen...

.

katavasia van het feest
8e oDe
cAnon H. nikolAAs
Irmos t.2: God, Die samen met de hebreeuwse jongelingen ......

cAnon H. lyDiA
Irmos t.1: Dit is de beroemde en heilige dag ...

- 144 -

❖

Metten 20 Mei ❖

.

Loven, zegenen ... katavasia van het feest; magnificat.
9e oDe
cAnon H. nikolAAs
Irmos t.2: De Zoon van de voortbrenger zonder begin...

cAnon H. lyDiA
Irmos t.1: Word verlicht, word verlicht ...

- 145 -

❖

Mineon Mei ❖

katavasia van het feest

exApostilArion

van de heilige Nikolaas, toon ‘3a’:

Eer ... van de heilige Lydia

Nu en... van het feest / pentekostarion

- 146 -

❖

lofpsAlMen

Metten 20 Mei ❖

we zingen 6 stichieren; 3 voor de H. Nikolaas, t.1:

en drie voor de H. Lydia - toon 4:
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❖

Mineon Mei ❖

Eer ... van de heilige Nikolaas, toon 5

Nu en... van het feest / pentekostarion
als de abdis wil:

- 148 -

grote Doxologie

❖

Metten 20 Mei ❖

Anders gelezen doxologie en AposticHen van het pentekostarion :
Eer ... van de heiligeNikolaas, toon 1

Nu en... van het feest / pentekostarion

tropAAr c/q tropAren van de heilige Nikolaas, toon 4

Eer ... van de heilige Lydia, toon 1

Nu en... van het feest / pentekostarion

- 149 -

❖

in

Mineon Mei ❖

De goDDelijke

liturgie

Typika, Zaligsprekingen: uit de beide kanons

prokiMen

toon 7 ps 115

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

Apostellezing

§ 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

Lk § 24a

Lk 6 : 17-23a

(zie 2e vrijdag Lk-cyclus)

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

coMMunieVers:
In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn;
hij zal geen slechte tijding vrezen. Alleluja
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❖

21 Mei

❖

Gedachtenis van de heilige, roemrijke, grote, door God gekroonde
en apostelgelijke koningen Constantijn en Helena.
***

Vespers
Psalm 103 en Zalig de man ...

Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren, 3 voor het feest en dan

3

voor de heiligen:

- 151 -

❖

Mineon Mei ❖

Eer ... voor de heiligen, toon 2:

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

intocHt ; Vreugdevol

Licht ...;

prokiMen

van de dag; en de

volgende lezingen:

I lezing uit Het DerDe boek VAn De koningen ( I Kon 8,22-23,27-30)

- 152 -

❖

Vespers 21 Mei ❖

❖❖❖

II lezing uit De profetie VAn jesAjA (61,10-62,5)

❖❖❖

III lezing uit De profetie VAn jesAjA (60,1-16)

W

ord verlicht, word verlicht, Jeruzalem,
want uw licht komt
en de heerlijkheid van de HEEr gaat over u op.
Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken
en donkere wolken de volken,
maar over u zal de HEEr opgaan
en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden.

- 153 -

❖

Mineon Mei ❖

En heidenvolken zullen naar uw licht gaan
en koningen naar de glans van uw dageraad.
Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie:
zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe.
Uw zonen zullen van verre komen
en uw dochters zullen op de heup gedragen worden.
Dan zult gij het zien en stralen,
uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen,
want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren,
het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen.
Een menigte kamelen zal u bedekken,
de jonge kamelen van Midian en Efa.
Zij allen uit Sjeba zullen komen,
goud en wierook zullen zij aandragen,
zij zullen de loffelijke daden van de HEEr boodschappen.
Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden,
de rammen van Nebajoth staan u ten dienste;
ze zullen als een welgevallig offer komen op Mijn altaar
en Ik zal aan Mijn luisterrijk huis aanzien geven.
Wie zijn dezen, die daar komen aangevlogen als een wolk,
als duiven naar hun til?
Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten,
en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn
om uw kinderen van verre te brengen,
hun zilver en hun goud met hen,
naar de Naam van de HEEr, uw God,
naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt.
Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen
en hun koningen zullen u dienen,
want in Mijn grote toorn heb Ik u geslagen,
maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd.
- 154 -

❖

Vespers 21 Mei ❖

❖❖❖

litie

- 155 -

❖

- 156 -

Mineon Mei ❖

❖

Vespers 21 Mei ❖

Eer ... voor de heiligen:
t.5

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

AposticHen

voor de heiligen:
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❖

Mineon Mei ❖

Eer ... voor de heiligen:
t.8

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

tropAAr

toon 8

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
- 158 -

❖

21 Mei ❖

Metten
kAtHisMA-zAngen
nA De eerste psAlMlezing:

van de heiligen:

en van het feest / pentekostarion
nA De tweeDe psAlMlezing

van de heiligen:

en van het feest / pentekostarion

polyeleos “Dienaren des Heren - Alleluja” en de uitgelezen verzen voor de apostel-gelijke “ het uitspansel -

Alleluja.”
De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods,
het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen.
De hemelen belijden Uw wonderen, o Heer.

(18,2)
(88,6)
- 159 -

❖

Mineon Mei ❖

Voor het gemis van uw vaders, worden u zonen geboren.
gij zult hen tot prinsen maken over heel de aarde.

(44,17)

Want de sterken der aarde behoren aan God;
zeer hoog zijn zij verheven..

(46,10)

De God der goden, de Heer, heeft gesproken.
Van zonsopgang tot zonsondergang,
zij de Naam des Heren gezegend.

(112,3)

Zijn bliksems lichten over de wereld.
De hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid.
Alle volkeren aanschouwen Zijn heerlijkheid.

(96.4)
(96,6)
(96,6)

De vorsten van Juda, hun aanvoerders.
De vorsten van Zabulon en de vorsten van Neftali.

(49,1)

(67,28)
(67,28)

God heerst over de volkeren.
God is verheerlijkt in de raad der heiligen.
Groot en ontzagwekkend boven allen die rond Hem staan.

(46,9)
(88,8)
(88,8)

Brengt de Heer, geslachten der volkeren,
Brengt de Heer glorie en eer.

(95,7)
(95,7)

Verkondigt onder de heidenen Zijn heerlijkheid,
Onder alle volkeren Zijn wonderdaden
Zegt tot de heidenen: de Heer is koning.
Over heel de aarde is hun geluid uitgegaan,
tot aan de grenzen der wereld hun woorden.

(95,3)
(95,3)
(95,10)

(18,5)

[In hen legde Hij het woord van Zijn lippen] ?? Waarschijnlijker:
In hen legde Hij het woord van Zijn tekenen.
(104,27)
Hij gaf hun de landen der heidenen,
(104,44)
de arbeid van volken als erfdeel.
God staat in de goddelijke raad:
in hun midden oordeelt Hij goden.

(81,1)

Offert de Heer, zonen van God,
offert de Heer de heerlijkheid van Zijn Naam.

(28,1)
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❖

Metten 21 Mei ❖

Hij heeft volkeren aan ons onderworpen,
heidenen onder onze voeten gebracht.

(46,4)

Groot is de Heer,
en groot is Zijn kracht.

(146,5)

Hij zal macht en sterkte geven aan Zijn volk,
Gezegend zij God.

(67,36)

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

Eer ... Nu en ...

Alleluja (3x) en kleine litanie

kAtHisMA-zAngen

nA De polyeleos

en uit pentekostarion

AnAbAtHMi Van mijn jeugd af ...
- 161 -

❖

prokiMen

Mineon Mei ❖

toon 4

(ps. 88 en 44)

Alles wat adem heeft ...

eVAngelie

Johannes 10,9-16

Ik ben de deur ...

Nu wij Christus opstanding aanschouwd hebben ... en ps. 50

nA

psAlM 50

Eer ... van de H. Constantijn en Helena
Nu en ... van de Moeder Gods
Ontferm U over mij ....

de grote heiligen-litanie: Red, God, Uw volk ..

De cAnons

van het feest/pentekostarion en van de heilige apostel-gelijke Constantijn en Helena

- 162 -

❖

Metten 21 Mei ❖
1e oDe

cAnon H. constAntijn

en

HelenA - toon 8

Irmos t.8: De bodem der zee ..

katavasia van het feest
3e oDe
H. constAntijn

en

HelenA

Irmos t.8: Het gewelf der hemelen ...
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❖

Mineon Mei ❖

katavasia van het feest en kleine litanie

[konDAAk

VAn Het feest]

kAtHisMA-zAng

voor de heiligen

Eer ... Nu en ... van het feest
4e oDe
cAnon H. constAntijn

en

HelenA

Irmos t.8: Heer, ik heb vernomen ..
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❖

Metten 21 Mei ❖

katavasia van het feest
5e oDe
H. constAntijn

en

HelenA

Irmos t.8: Laat ons waken ...

katavasia van het feest
6e oDe
cAnon H. constAntijn

en

HelenA

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

katavasia van het feest
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❖

konDAAk

ikos

synAxArion

- 166 -

Mineon Mei ❖

❖

Metten 21 Mei ❖
7e oDe

cAnon H. constAntijn

en

HelenA

Irmos t.8: De hebreeuwse jongelingen...

katavasia van het feest
8e oDe
cAnon H. constAntijn

en

HelenA

Irmos t.8: In zijn woede tegen de rechtvaardigen...

❖

Mineon Mei ❖

Loven, zegenen ... katavasia van het feest; magnificat.
9e oDe
cAnon H. constAntijn

en

HelenA

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

katavasia van het feest

exApostilArion

van de heiligen:
toon ‘3a’

Eer ... Nu en... van het feest / pentekostarion
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❖

Metten 21 Mei ❖

lofpsAlMen we zingen 4 stichieren voor de heiligen:

Eer ... van de heiligen, ook in toon 4:

- 169 -

❖

Mineon Mei ❖

Nu en... van het feest / pentekostarion

grote Doxologie
tropAAr

- 170 -

toon 8

❖

in

21 Mei ❖

De goDDelijke

liturgie

Typika, Zaligsprekingen: uit de kanon van de heiligen de 3e en 6e.//
of als de abdis wil: antifonen van pascha

prokiMen

toon 8

Apostellezing

ps.18

§ 49

Hand 26 : 1, 12-20

n die dagen zei koning Agrippa tegen Paulus: ‘Het is u toegestaan
voor uzelf te spreken’. Toen strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich als volgt: ‘Toen ik daarvoor ook naar Damascus reisde,
met volmacht en in opdracht van de overpriesters, zag ik, koning, midden op de dag, op de weg een licht, sterker dan de glans van de zon, dat
mij en hen die met mij meereisden, vanuit de hemel omstraalde. En
nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij
spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt
gij Mij? Het is hard voor u de hielen tegen de prikkels te slaan. En ik zei:
Wie zijt Gij, Heer? En Hij zei: Ik ben Jezus, Die gij vervolgt. Maar richt
u op en sta op uw voeten, want hiertoe ben Ik aan u verschenen: om u
aan te stellen als dienaar en getuige zowel van de dingen die gij gezien
hebt als van die waarin Ik nog aan u verschijnen zal; en Ik zal u verlossen van dit volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend, om hun ogen
te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de
macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij. Daarom,
koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam
geweest, maar verkondig ik eerst aan hen in Damascus en in Jeruzalem
en in heel het land van Judea, en later aan de heidenen om tot inkeer te
komen, zich tot God te bekeren en werken te doen die in overeenstem❖❖❖
ming zijn met de bekering.’
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❖

AllelujA

Mineon Mei ❖
toon 1

ps. 88

Ik heb een uitverkorene uit mijn volk verheven;
ik heb David gevonden, mijn dienstknecht.
O Heer, in Uw kracht zal de koning zich verheugen,
en hij zal zich zeer verblijden in Uw heil.

eVAngelie

Jh § 35b

Jh 10 : 1-9

De Heer zeide tot de Joden die bij Hem gekomen waren:
Amen, amen, Ik zeg u: Wie niet door de deur ...
zie 13 nov. H. Johannes Chrysostomus

coMMunieVers

ps. 18

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

22 Mei

❖

Gedachtenis van de heilige martelaar Basiliskus (niet vertaald; uit off. 14)
***

Vespers
Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

h. Basiliskus:

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
Apostichen van het feest c.q. pentekostarion
Tropaar; geen eigen tropaar voor de h. Basiliskus, maar van het feest
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❖

Mineon Mei ❖

Metten
De cAnons

van het feest en van de h. martelaar
niet vertaald; zie engels of officie 14

kAtHisMA-zAng

voor de h. martelaar:

toon 5

Eer ... Nu en... van het feest
nA De zesDe oDe

konDAAk

van het feest

het exApostilArion van het feest c.q. pentekostarion

AposticHen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk
en de wegzending.
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❖

23 Mei

❖

Gedachtenis van onze heilige vader Michaël de belijder,
bisschop van Synnade (niet vertaald; uit off. 10)
***

Vespers

Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

h. Michaël:

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
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❖

Mineon Mei ❖

AposticHen van het feest c.q. pentekostarion
tropAAr ; geen eigen tropaar voor de h. Michaël, maar van het feest

Metten
De cAnons

van het feest en van de h. Michaël
niet vertaald; zie engels of officie 14

[ nA De DerDe oDe

konDAAk van het feest ]

kAtHisMA-zAng

voor de h. Michaël:

toon 4

Eer ... Nu en... van het feest
nA De zesDe oDe

konDAAk

van de H. Michaël:

niet vertaald; zie engels of officie 10:

het exApostilArion van het feest c.q. pentekostarion

AposticHen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk en de wegzending.
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❖

24 Mei

❖

[Gedachtenis van de heilige Symeon van de wonderbare berg]
plaatselijk vieren wij de h. Vincentius van Lerins (niet vertaald; off 12/25)
***

Vespers

Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

H. Vincentius:

Eer ... voor de H. Vincentius:

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
- 177 -

❖

Mineon Mei ❖

AposticHen uit pentekostarion ;

Eer ... voor de H. Vincentius:

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

tropAAr

voor de h. Vincentius:

toon 4 _ With wisdom hast thou made plain to all * the Orthodox Faith as
that which alone * hath been believed and honoured by all men, * always
and everywhere, * also showing heresy to be innovation, * groundless
and unstable as a gust in a tempest. ** O Vincent, thine invincible prayers shelter the Church of God. _

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion en de wegzending

Metten
De cAnons

van het feest en van de h. Vincentius;
niet vertaald; zie officie 12 of 25

[ nA De DerDe oDe

- 178 -

konDAAk van het feest ]

❖

kAtHisMA-zAng

Metten 24 Mei ❖
voor de h. Vincentius:

toon 4

Eer ... Nu en... van het feest
nA De zesDe oDe

konDAAk

exApostilArion

van de H. Vincentius

van de h. Vincentius:

Eer ... Nu en... van het feest / pentekostarion

lofpsAlMen we zingen 4 stichieren voor de heilige Vincentius:

2x
- 179 -

❖

Mineon Mei ❖

Eer ... van de heilige Vincentius:

Nu en... van het feest / pentekostarion

grote Doxologie
tropAAr

voor de h. Vincentius:

toon 4 _ With wisdom hast thou made plain to all * the Orthodox Faith
as that which alone * hath been believed and honoured by all men, *
always and everywhere, * also showing heresy to be innovation, *
groundless and unstable as a gust in a tempest. ** O Vincent, thine
invincible prayers shelter the Church of God. _
- 180 -

❖

in

24 Mei ❖

De goDDelijke

liturgie

Typika, Zaligsprekingen: uit de kanon van de heiligen de 3e en 6e.//
of als de abdis wil: antifonen van pascha

prokiMen

toon 7

Apostellezing

ps.149

pericoop 233

ef 6 : 10-17

Lezing uit de brief van de Heilige Apostel Paulus aan de Efeziërs,

roeders, zoek uw kracht in de Heer en in de kracht van Zijn sterkte. Bekleed u met de wapenrusting van God, opdat gij stand kunt
houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want onze
strijd is niet gericht tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen
de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de wapenrusting van God aan, opdat gij weerstand
kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand
kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en
bekleed met het harnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid
met bereidvaardigheid van het Evangelie van de vrede. Neem bovenal
het schild van het geloof op, waarmee gij alle vurige pijlen van de boze
zult kunnen doven. En neem de helm van het heil en het zwaard van de
Geest, dat is Gods Woord.

AllelujA

toon 6

ps. ..

Zalig de man die de Heer vreest.
Zijn zaad zal machtig zijn op aarde.

- 181 -

❖

eVAngelie

Mineon Mei ❖

Lk-pericoop 64

Lk 12 : 8-12

e Heer zei tot zijn leerlingen: Wie Mij belijden zal voor
de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden
voor de engelen Gods. Maar wie mij verloochenen zal
voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen
Gods. En wie iets zegt ten nadele van de Zoon des mensen, het
zal hem vergeven worden; maar wie tegen de Heilige Geest
lastert, het zal hem niet vergeven worden. Wanneer zij u in de
synagogen of voor de overheden en gezaghebbers brengen
zullen, weest niet bezorgd, hoe of waarmee gij u verdedigen of
wat gij zeggen zult. Want de Heilige Geest zal u op hetzelfde
ogenblik leren, wat gij zeggen moet.

coMMunieVers
Verblijd u, rechtvaardigen, in de Heer. Alleluja.

- 182 -

❖

25 Mei

❖

Gedachtenis van de [derde] vondst van het eerbiedwaardig hoofd van de
heilige Johannes de Voorloper en Doper des Heren
[het off. is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van het off.van 29 aug. en van off.5]

***

Vespers
Psalm 103 en Zalig de man ...

Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren, 3 voor het feest en dan 3
voor de h. Voorloper:

Eens

Eer ... voor de h. Voorloper, toon 5:
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❖

Mineon Mei ❖

Eer ... voor de h. Voorloper:
toon 5

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

intocHt ; Vreugdevol

Licht ...;

prokiMen

N.b.: volgens het grieks mineon geen lezingen

AposticHen

- 184 -

voor de h. Voorloper:

van de dag

❖

Vespers 25 Mei ❖

Eer ... voor de h. Voorloper

Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion

tropAAr

toon 4:

en van het feest c.q. pentekostarion
- 185 -

❖

Mineon Mei ❖

Metten
kAtHisMA-zAngen
nA De eerste psAlMlezing:

Eer .. herhalen ; Nu en ... uit pentekostarion
nA De tweeDe psAlMlezing

:

Eer .. herhalen ; Nu en ... uit pentekostarion

polyeleos - “Dienaren des Heren - Alleluja”
en de uitgelezen verzen: “die de Heer vreest - Alleluja.”
gecontroleerd met de griekse eklogi

Zalig de man die de Heer vreest. Allelu - - - ia.

(111, 1)

Die zij geboden vurig liefheeft. Allelu - - - ia.

(111, 1)

Het geslacht der oprechten zal gezegend zijn.Allelu - - - ia (111, 2)
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Heerlijkheid en rijkdom zijn in zijn huis.Allelu - - - ia

(111, 2)

Zijn gerechtigheid blijft in de eeuwen der eeuwen. Al--

(111, 3)

God, de heidenen zijn Uw erfdeel binnengedrongen,
zij hebben Uw heilige tempel ontwijd. Allelu - - - ia

(78, 1a)

Jeruzalem hebben zij gemaakt tot een armzalige schuur.All (78,1b)
De lijken van Uw dienaren
gaven zij als voer aan de vogelen des hemels. Al-lelu - -

(78,2a)

De lichamen van Uw gewijden
voederden zij aan de wilde dieren der aarde. Allelu - - - ia (78,2b)
Zij hebben hun bloed als water vergoten rondom Jeruzalem
en niemand heeft ze begraven. Allelu - - - ia.
Om het woord van uw lippen
ben ik zware wegen gegaan. Allelu - - - ia

(78,3)
(16,4b)

Over Uw waarheid en Uw verlossing
heb ik gesproken. Allelu - - - ia

(39,11b)

Uw barmhartigheid en Uw waarheid
heb ik niet bedekt in de talrijke bijeenkomst.Allelu - - - ia (39,11c)
Uw gerechtigheid verberg ik niet in mijn hart.Allelu - -

(39, 11a)

Ik zei tot de bozen: ‘Wilt niet overtreden’
en tot de zondaars: ‘Heft uw hoorn niet omhoog.’ Alleluja

(74,5)

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

(39,10b)

Hij bestrafte zelfs koningen om hunnentwil.Allelu - - - ia(104,14b)
‘raak niet aan Mijn gezalfden;
doet geen kwaad aan mijn profeten.’Allelu - - - ia
Hij zond een mens voor hen uit. Allelu - - - ia

(104,15)
(104,17a)

De Liefderijke, Barmhartige en rechtvaardige.Allelu - - - ia(111, 4b)
Goed is de mens,
die zich ontfermt en te leen geeft. Allelu - - - ia

(111, 5a)

In eeuwige gedachtenis staat de rechtvaardige.Alle-

(111, 6b)
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Want zijn hart is bereid, en hij vertrouwt op de Heer.All- (111,7b)
De zondaar ziet het tot zijn woede. Allelu - - - ia

(111, 10a)

Hij knarst met de tanden, maar verdwijnt. Allelu - - - ia (111, 10b)
Want elk zondig verlangen vergaat. Allelu - - - ia

(111, 10c)

De gerechte zal bloeien als een palmboom.Allelu - - - ia (91,13a)
Als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien.Allelu -

(91,13b)

De rechtvaardige zal zich verblijden in de Heer
en op Hem vertrouwen.Allelu - - - ia

(63,11a)

Zie, ik ben ver weg gevlucht,
om te gaan wonen in de woestijn.Allelu - - - ia

(54,8)

Ik ben gelijk aan een pelikaan in de woestijn.Allelu -

(101,7a)

Ik ben geworden als een nachtuil op het erf.All-

(101,7b)

Ik bleef wakker
en ik was als een eenzame mus op het dak.All-

(101,8)

Het is niet mijn ongerechtigheid, noch mijn zonde, o Heer;
ik liep immers zonder ongerechtigheid
(58,4b-5ab)
en hield de rechte weg.Allelu -ia
Hij wandelt zonder vlek
en doet de werken der gerechtigheid.Allelu - - - ia
Zalig wie het oordeel bewaren,
wie gerechtigheid doen te allen tijde. Allelu -

ia

De Heer behoedt allen die Hem liefhebben,
maar Hij verdelgt alle zondaars.Allelu - - - ia
Mijn mond zal de lof des Heren zingen .Allelu - - - ia
Dan zal mijn tong over Uw gerechtigheid spreken
en heel de dag Uw lof bezingen. Allelu -ia
Dat alle vlees Zijn heilige Naam zegene voor eeuwig,
en in de eeuwen der eeuwen .Allelu - - - ia
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(105,3)
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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

Eer .. herhalen ; Nu en ... uit pentekostarion
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AnAbAtHMi Van mijn jeugd af ...
prokiMen

toon 4

ps.131

Heer, gedenk David en al zijn zachtmoedigheid.

Alles wat adem heeft ...

eVAngelie

Lc pericoop 3

Lc 7 : 17-30

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas,

n die tijd ging
het gerucht over Jezus rond in heel Judea en in de wijde
omtrek. En de leerlingen van Johannes berichtten hem
over al deze dingen. Toen riep Johannes twee van zijn
leerlingen tot zich en stuurde hen naar Jezus met de vraag:
‘Bent U degene Die komen zou, of hebben we een ander te
verwachten?’ Toen de mannen bij Hem gekomen waren, zeiden zij: ‘Johannes de Doper heeft ons naar U toe gezonden om
te vragen: ‘Bent U degene Die komen zou, of hebben we een
ander te verwachten?’ Op dat ogenblik genas Hij juist velen
van ziekten, kwalen en boze geesten en Hij schonk aan veel
blinden het gezichtsvermogen terug. En Jezus antwoordde en
zei tegen hen: ‘Ga heen en bericht Johannes wat u gezien en
gehoord hebt: blinden zien weer, verlamden kunnen weer
lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen,
doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie
verkondigd. En gelukzalig is degene, die aan Mij geen aanstoot neemt.’ Toen de leerlingen van Johannes waren weggegaan, begon Hij tegen de menigte over Johannes te zeggen:
‘Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar riet dat
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beweegt in de wind? Maar waar zijt gij dan naar gaan kijken?
Naar iemand in kostbare kleren gekleed? Zie, zij die prachtige kleding dragen en in weelde leven, wonen in paleizen.
Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja,
zeg Ik u, en zelfs naar meer dan een profeet. Hij is het over
wie geschreven staat:
Zie, ik zend mijn bode
voor uw aangezicht uit,
die uw weg voor u bereiden zal.
Want Ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand een groter profeet dan Johannes de Doper, maar de
kleinste in het Koninkrijk van God is groter dan hij.’ En heel
het volk dat naar Hem luisterde, ook de tollenaars, erkenden
Gods gerechtigheid en lieten zich dopen met de doop van
Johannes. Maar de Farizeeën en wetgeleerden verwierpen het
raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf en lieten zich
niet door hem dopen.
❖❖❖

Nu wij Christus opstanding aanschouwd hebben ... en ps. 50

nA

psAlM

50

Eer ... van de Voorloper; Nu en ... van de Moeder Gods; Ontferm U ...
t.6-ob

De cAnons

van het feest/pentekostarion en van de Voorloper
de canon is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van de canon van 29/8
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1e oDe - cAnon VAn De H. Voorloper - toon 8
irmos: Toen zij het water waren doorgegaan ...

3e oDe - cAnon

VAn De H. Voorloper
irmos-t.8: In Uw wijsheid ...

kAtHisMA

en van het feest

- 192 -
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4e oDe - cAnon

VAn De H.

Voorloper

irmos-t.8: Gij zijt mijn sterkte ...

5e oDe - cAnon

VAn De H. Voorloper
irmos-t.8: Waarom hebt Gij mij verstoten ...
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6e oDe - cAnon

VAn De H.

Voorloper

irmos-t.8: Wees mij genadig ...

kleine litanie

konDAAk

ikos

niet vertaald.

synxArion
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7e oDe - cAnon

VAn De H.

Voorloper

irmos-t.8: Toen God nederdaalde ...

8e oDe - cAnon

VAn De H.

Voorloper

irmos-t.8: In Zijn woede tegen ...
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9e oDe - cAnon

VAn De H.

Voorloper

irmos-t.8: De hemel geraakte ...

exApostilArion

en van het feest c.q. pentecostarion

lofpsAlMen
we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren:

2x
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Nu en... van het feest / pentekostarion

grote Doxologie
tropAAr

toon 4
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De goDDelijke

liturgie

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

prokiMen

toon 7

ps 63

God verhoor mijn gebed als ik mij tot U richt.

Apostellezing

pericoop 176

ii kor 4 : 6-15

Broeders, God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou
schijnen ... zie 15e zondag na pinksteren

AllelujA

toon 4
De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom,
als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien.

ps. 91

Geplant in het huis des Heren,
zullen zij bloeien in de voorhoven van onze God.

eVAngelie

Mt-pericoop 40

Mt 11 : 2-15

In die tijd toen Johannes in de gevangenis...

coMMunieVers

ps. ..

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja.
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❖

Gedachtenis van de heilige apostel Karpus - uit de zeventig
(niet vertaald; uit off. 8)

***

Vespers
Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

h. apostel Karpus:

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
Apostichen van het feest c.q. pentekostarion
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voor de h. apostel Karpus:

en van het feest

Metten
De cAnons

van het feest en van de h. apostel Karpus
niet vertaald; zie engels of officie 8

kAtHisMA-zAng

voor de h. apostel Karpus:

toon 3

Eer ... Nu en... van het feest
nA De zesDe oDe

konDAAk

van het feest

het exApostilArion van het feest c.q. pentekostarion

AposticHen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk
en de wegzending.
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[Gedachtenis van de heilige hiëromartlaar Helladius];
plaatselijk vieren wij de heilige Johannes de Rus
(niet vertaald; uit off. 27)

***

Vespers
Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

h. Johannes:

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
Apostichen van het feest c.q. pentekostarion

- 201 -

❖

tropAAr

Mineon Mei ❖

voor de h. Johannes:

en van het feest

Metten
De cAnons

van het feest en van de h. Johannes
niet vertaald; zie engels of officie 27

kAtHisMA-zAng

voor de h. Johannes:

Eer ... Nu en... van het feest
nA De zesDe oDe

konDAAk

van het feest

het exApostilArion van het feest c.q. pentekostarion

AposticHen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk en de wegzending.
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Gedachtenis van de heilige hiëromartelaar Eutyches, bisschop van Melitine
(niet vertaald; uit off. 16); of, zo de abdis wil, kan ook de gedachtenis van
de plaatselijke heilige Germanus van Parijs worden gevierd. (off.10)
***

Vespers
Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en/of 3 voor

de h. hiëromartelaar Eutyches:

en/of 3 voor de h. bisschop Germanus:
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Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
Apostichen van het feest c.q. pentekostarion

tropAAr

van het feest ; geen eigen tropaar.

evt. voor de heilige Germanus het algemeen tropaar:
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Metten
De cAnons

van het feest en van de h. hiëromartelaar Eutyches
niet vertaald; zie engels of officie 16 c.q. de heilige bisschop Germanus officie 10

kAtHisMA-zAng

voor de h. hiëromartelaar Eutyches:

c.q. de heilige bisschop Germanus:

Eer ... Nu en... van het feest
nA De zesDe oDe

konDAAk

van het feest

het exApostilArion van het feest c.q. pentekostarion

AposticHen van het feest c.q. pentekostarion; of, als de abdis wil:
grote Doxologie ter ere van de h. Germanus, met het tropaar: Als
richtsnoer ... zie p.204
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❖

29 Mei

❖

Gedachtenis van de heilige martelares Theodosia
(niet vertaald; uit off. 24)

***

Vespers
Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

h. martelares Theodosia:

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
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Apostichen van het feest c.q. pentekostarion

tropAAr

van de h. martelares Theodosia (n.b. niet in grieks mineon,

herkomst?)

Metten
De cAnons

van het feest en van de h. martelares Theodosia

niet vertaald; zie engels of officie 24

kAtHisMA-zAng

voor de h. martelares :

Theodosia

Eer ... Nu en... van het feest
nA De zesDe oDe

het feest

konDAAk

van de heilige/ niet vertaald; dus van

het exApostilArion van het feest c.q. pentekostarion
AposticHen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk en de wegzending.
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Gedachtenis van onze heilige vader Izaäkius
- abt van het klooster van de Dalmaten - (niet vertaald; uit off. 25)
***

Vespers
Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren,

3 voor het feest en 3 voor de

h. Izaäkius:

Eer ... Nu en ... van het feest c.q. pentekostarion
Apostichen van het feest c.q. pentekostarion
Tropaar van het feest c.q. pentekostarion
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Metten
De cAnons

van het feest en van de h. Izaäkius

niet vertaald;

zie engels of officie 25

kAtHisMA-zAng

voor de h. Izaäkius :

Eer ... Nu en... van het feest
nA De zesDe oDe
eigen kondaak;

konDAAk

[van het feest;] grieks mineon heeft geen

van de h. Izaäkius herkomst ?:

het exApostilArion van het feest c.q. pentekostarion

AposticHen van het feest c.q. pentekostarion
en de rest van de dienst zoals gewoonlijk en de wegzending.
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❖

De gedachtenis van de H.Martelaar Hermeius [off.14]
***

Vespers
Heer

ik roep

... 3 stichieren van de H. Hermeius:

Eer ... Nu en ... theotokion - t. 1

of kruis-theotokion toon 1 :
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of kruis-theotokion toon 1 :

Apostichen van het feest/pentekostarion of de oktoich
Tropaar geen eigen van de heilige; van het feest/pentekostarion of van
de dag

Metten
De cAnon van de heilige martelaar Hermeius. Deze canon is
niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie evt. off. 14.
nA De

3e oDe

kAtHisMA

Eer .. Nu en .. theotokion - t.5

- 212 -

van de H. martelaar Hermeius.

❖

Metten 31 Mei ❖

of kruis-theotokion - toon 5

[het mineon noemt geen eigen kondaak ; maar vdr. A. heeft: ]

konDAAk

[het mineon noemt geen eigen exapostilarion]
de rest van de dienst zoals gewoonlijk; en de wegzending.
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