❖
Mineon Augustus i

1 - 13 Augustus

orthodox Klooster

in de

Peel

❖ geboorte vAn de Moeder gods ❖
Asten

2

❖

Mineon Augustus i

orthodox Klooster in de Peel
geboorte vAn de Moeder gods ❖
Asten - Moeder gods vAsten - 2017
❖

❖

Woord voorAf
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Deze voorlopige uitgave, die wordt gebruikt in het
Orthodoxe Klooster in de Peel, is samengesteld uit niet
door ons gemaakte Nederlandse vertalingen van diverse herkomst (o.a. uit de kloosters van den Haag en
Pervijze). De rubrieken zijn door ons toegevoegd, en
volgen in principe het Grieks Mineon (uitgave aposoliki diakonia - Athene 1972) gebaseerd op de het typikon
van de “Heilige en Grote Kerk van Christus”
(Konstantinopel). Daar waar geen vertalingen van het
officie bestaan, is geput uit het algemeen mineon.
Wanneer het algemeen mineon niet toepasselijk bleek,
zijn soms vertalingen in het engels overgenomen. We
hebben geprobeerd om de diensten zo volledig mogelijk weer te geven. Uitzondering hierop vormen de
canons: daar waar geen vertaling beschikbaar was,
wordt verwezen naar het algemeen mineon - zonder
deze (iedere keer weer in zijn geheel) op te nemen. We
hopen t.z.t. een nieuwe vertalingen te maken uit de originele Griekse tekst; zolang deze niet voorhanden is,
maken we dankbaar gebruik van -niet perfecte- vertalingen uit slavisch, engels of frans. Een ieder die
beschikt over vertalingen in het nederlands: wij houden
ons van harte aanbevolen en kunnen zo samen toewerken naar een volledig nederlandse 12-delige mineonuitgave.
Abdis Maria ✞ en medezusters
Orthodox Klooster in de Peel -Asten - 2008 - heruitgave 2018
voor meer informatie: + Orthodox Klooster in de Peel +
Geboorte van de Moeder Gods
Gruttoweg 7
5725 RT Asten
tel/fax (0031) 0493 - 560421
www.orthodoxasten.nl
e-mail: orthodoxasten@hetnet.nl

❖

1 Augustus ❖

Uitdraging van het eerbiedwaardige Hout van het levenschenkende
Kruis. En de zeven Makkabese martelaren met hun leraar Eleasar en
hun moeder Solomone.
***
(officie is niet vertaald; er is geput uit kruisverering, kruisverheffing, off. 3 en off. 15)

heer

iK roeP

vesPers
... we zingen 6 stichieren, 3 van het kruis;
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❖

Mineon Augustus ❖

en 3 van de martelaren

Eer ... van de martelaren
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❖

vesPers 1 Augustus ❖

Nu en... van het kruis

APostichen

van het kruis

e - ren
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❖

Mineon Augustus ❖

Eer ... van de martelaren

Nu en... van het kruis

troPAren

van de martelaren:

en de wegzending

Metten
KAthisMAtA

na de eerste psalmlezing, van het kruis

Eer ... Nu en ... herhalen
na de tweede psalmlezing, van het kruis

Eer ... Nu en ... herhalen

de cAnons

van het kruis en van de heiligen. N.B. Niet opgenomen!! katavasia van kruisverheffing
Deze canons zijn niet vertaald. Alg.Min./ off.3 heeft de irmen van kruisverheffing
(overigens in de goede toon 8, maar in een moeizame vertaling). Canon voor de martelaren uit het Alg. Min, off.15 past niet voor deze martelaren van het Oude Verbond.
Zie bijv. het engels Mineon. Katavasia van kruisverheffing, zie katavasia-boekje

na de derde ode, gelezen :
t.4

KondAAK

van het kruis

_ Gij, Die U vrijwillig op het Kruis hebt verhe - ven, * schenk Uw

barmhartigheid aan de nieuwe gemeenschap die Uw Naam draagt,
Christus onze God. * Verblijd de rechtgelovigen door Uw kracht, * en
verleen hun overwinning over de vijanden; * geef hun, als Uw hulp in
de strijd, * een wapen van vrede: het onoverwinnelijk zegete - ken. _
-9-

❖

Mineon Augustus ❖

KAthisMA van de heiligen:

Eer ... Nu en ... van het kruis:

na de zesde ode:
t.2

KondAAK van de heiligen:

_ Gij waart de zeven zuilen der Wijsheid Gods * en de zeven-

armige kandelaar van het goddelijk Licht,

*

alwijze heilige

Makkabee - en , * Grootmartlaren reeds voor de tijd der Martelaren. *
Bid samen met hen tot de God van het heelal ** om ons te redden die
u vereren. _

exAPostilArion van de heiligen:
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❖

Metten 1 Augustus ❖

Eer ... Nu en ... van het kruis: t.3a

lofPsAlMen

zes stichieren, drie van het kruis:

en drie voor de heiligen:
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❖

Eer ... van de heiligen:

Nu en ... van het kruis:
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Mineon Augustus ❖

❖

Metten 1 Augustus ❖

grote doxologie
Aan het eind van de doxologie kruisuitdraging (zoals op de 3e zo van de Grote Vasten).
Er staat een tafeltje klaar in het midden van de Kerk. Op het Altaar een kruis, op een
blad, versierd en met drie brandende kaarsen. Tijdens de doxologie bewierookt de
priester het Kruis, voordat hij het opneemt en op zijn hoofd uitdraagt door de noorddeur, tijdens het langzaam gezongen Heilige God ... Voorafgegaan door kaarsdragers,
de zesvleugeligen en de koren. Intocht naar het midden van de Kerk, waar het tafeltje
klaarstaat. Drie keer om het tafeltje, tot hij weer achter het tafeltje staat, naar het oosten kijkend. Zodra het koor uitgezongen is, maakt hij met het opgeheven, op het blad
liggend Kruis een kruisvorm roepend:

P

Wijsheid, staat recht!

Dan legt hij het Kruis op het tafeltje, pakt het wierookvat en bewierookt het Kruis
rondom in kruisvorm, het tropaar zingend:

P

De koren herhalen elk 1x het tropaar.
Dan vereert de priester het Kruis, waarbij hij zingt, ofwel slav. mel.:

n.b. eenvoudiger p.14

Ook dit wordt door elk der
koren herhaald.
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Uw

kruis...

Mineon Augustus ❖
2 e Modus
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Dan de litanieën en de wegzending. Eerste uur.

- 14 -

❖

Goddelijke liturGie

❖

kondaak van het kruis - byz. mel.

In plaats van het trisaGion zingen we: Uw kruis ...
Prokimen voor het kruis - toon 6

Tot U , o Heer, roep ik, blijf niet zwijgen tegen mij.
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❖

Mineon Augustus ❖

APostellezing
pericoop 125-a

i cor 1 : 18-24

Broeders, het woord van het kruis ...
- > zie lezing 14 september - Kruisverheffing

AllelujA - toon 4

ps. 75

Gedenk Uw gemeente, die Gij van den beginne af hebt vrijgekocht.
God is van eeuwigheid onze koning:
Hij bewerkt Verlossing in het midden der aarde.
evAngelie
Jh - pericoop 60

Jh 19 : 6-11, 13-20, 25-28a, 30-35a

In die tijd beraadslaagden de overpriesters en oudsten ...
zie lezing 14 Sept. Kruisverheffing

coMMunieverzen
Het licht van Uw aanschijn, o Heer, is een teken over ons. Alleluja.

❖

Kleine WAterWijding

❖

Zo mogelijk buiten bij de waterbron, of anders: in het midden van de kerk.
Er wordt een klein tafeltje klaargezet. Men legt een Evangelieboek erop,
een houten in zilver gevat kruis, een wierookvat (katzion), een kom met
schoon water, twee kaarsenhouders, waarin zuivere kaarsen worden
aangestoken, een bosje gedroogde basilicum, en een witte schone handdoek. Wanneer allen verzameld zijn, begint de dienst, waarbij de priester, zoals bij iedere heilige handeling een epitrachiel draagt, en de diaken een oraar.
Zegen, vader.
D
P
Gezegend is onze God ... eeuwen der eeuwen.
D/L Amen.
De lezer leest psalm 142: Heer, verhoor mijn gebed, luister ...
Voor de rest van de orde van deze dienst: zie het eigen boekje.
- 16 -

❖

2 Augustus

❖

Gedachtenis van de overbrenging van de relieken
van de heilige protomartelaar en aartsdiaken Stephanus;
het russisch mineon viert ook de heilige Basilius, dwaas om Christus; op blz. 25 zijn
het tropaar en kondaak van de H. Basilius opgenomen. Ons officie volgt het grieks
mineon. het off. is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van 27 dec.

***

heer

vesPers

iK roeP... we zingen 6 stichieren, van de heilige Stephanus:

2x

2x

2x
- 17 -

❖

Mineon Augustus ❖

Eer ... van de heilige Stephanus

Nu en...

- 18 -

t.2

❖

vesPers 2 Augustus ❖

APostichen

uit de oktoïch
Eer ... van de heilige Stephanus

Nu en... theotokion

- 19 -

❖

troPAAr

Mineon Augustus ❖

van de heilige Stephanus:

(Vdr. Gerasimos)

t. 4

Metten
KAthisMAtA

van de oktoïch

de cAnons

twee van de oktoïch en van de H. Stephanus. Deze

canon is niet vertaald; het officie van 27 dec. klopt niet voor dit zomerfeest. Daarom: in de
praktijk engels mineon . N.B. Niet opgenomen !!

na de derde ode:

KAthisMA

Eer ... nu en ... theotokion t.5

- 20 -

toon 5

❖

Metten 2 Augustus ❖

na de zesde ode: KondAAK van de heilige Stefanus toon 8
t. 8 _ Als eerste zijt gij op aarde gezaaid door de hemelse Landbouwer, o
roemrijke; * als eerste hebt gij u bloed op aarde vergoten omwille van
Christus, alzalige; * als eerste hebt gij van Hem in de hemel de overwinnigskrans ontvangen, * als eersteling van de Strijders van Christus,
o bekroonde Protomartelaar. _

exAPostilArion van de heilige Stephanus:

Eer ... Nu en ...

lofPsAlMen
vier stichieren voor de heilige Stephanus, toon 2:
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❖

Mineon Augustus ❖

Eer ... voor de heilige Stephanus:
t.5
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❖

Metten 2 Augustus ❖

Nu en ... theotokion:

gelezen doxologie en APostichen uit de oKtoïch
Eer ... voor de heilige Stephanus:

Nu en ... theotokion, toon 4:
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❖

❖

Mineon Augustus ❖

goddelijKe liturgie

❖

ProKiMen - toon 8

ps. 18

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

pericoop 17

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

In die dagen, deed Stefanus, vol geloof en kracht...
- > zie lezing ma in de 3e week van Pascha

AllelujA - toon 1
De hemelen belijden uw wonderwerken, Heer,
en uw waarheid in de kerk der heiligen.

ps.88

God wordt verheerlijkt in de raad der heiligen,
Hij is groot en vreeswekkend boven allen die Hem omringen.
evAngelie Mt pericoop 87

Mt 21 : 33-42

De Heer vertelde de volgende gelijkenis: ‘Er was een heer des huizes,
die een wijngaard plantte ... zie 13e zondag Matth-cyclus
coMMunie-vers

ps. 18

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

❖

troPAAr

2 Augustus ❖

APPendix

❖

h. bAsilius ❖

van de heilige Basilius toon 8

KondAAK

van de heilige Basilius toon 4
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❖
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Mineon Augustus ❖

❖

3 Augustus

❖

Gedachtenis van de heilige monniken Izaäkius, Dalmatus en Faustus;
het Slavisch mineon viert ook de heilige H. Antonius de Romein, wonderdoener van
Novgorod; op blz. 30 zijn het tropaar en kondaak van de H. Antonius opgenomen. Ons
officie volgt het Grieks mineon. het off. is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off.13

***

vesPers
heer

iK roeP

... we zingen 6 stichieren, 3 van de oktoïch en 3 van

de heilige Izaäkius c.s.

Eer ... Nu en ... theotokion, toon 8:

- 27 -

❖

Mineon Augustus ❖

of kruistheotokion:

APostichen uit de oktoïch; geen eer-stichier
troPAAr voor de H. Izaäkius c.s.

***

- 28 -

❖

Metten 3 Augustus ❖

Metten
KAthisMAtA
de cAnons

van de oktoïch
twee van de oktoïch en van de heiligen. Deze canon

is niet vertaald; Gebruik off. 13 of engels mineon. N.B. Niet opgenomen !!

na de derde ode:

KAthisMA voor de heiligen t.4

Eer Nu en ... theotokion t.4

of kruis-theotokion t.4

na de zesde ode

KondAAK

van de H. Izaäkius c.s. toon 2

- 29 -

❖

Mineon Augustus ❖

exAPostilArion

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie en apostichen uit de oktoïch.
***
❖

APPendix

troPAAr

h. Antonius, de roMein ❖

van de H. Antonius toon 4

KondAAK

- 30 -

❖

van de H. Antonius toon 8

❖

4 Augustus

❖

Gedachtenis van de Heilige Zeven Jongelingen van Efese.
***

het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van het alg. mineon, off.15

vesPers
heer

iK roeP

... eerst 3 van de oktoïch en dan 3 voor de heili-

gen, toon 4:

Eer ... Nu en ...

theotokion:
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❖

Mineon Augustus ❖

of kruistheotokion:

APostichen
troPAAr

uit de oktoïch; geen eerstichier.

t.4

***

Metten
KAthisMAtA
de cAnons

van de oktoïch

twee van de oktoïch en van de heilige zeven slapers.

Deze canon is niet vertaald; Gebruik off. 15 of engels mineon.
N.B. Niet opgenomen !!

- 32 -

❖

na de derde ode:

Metten 4 Augustus ❖

KAthisMA

t.4

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

of kruistheotokion

t.4

- 33 -

❖

na de zesde ode:

Mineon Augustus ❖

KondAAK

toon 4 (andere tekst ?)

exAPostilArion van de heiligen:

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie en apostichen uit de oktoïch.

troPAAr

***
op deze dag, 4 augustus, wordt ook gevierd de H. Kosmas Aitolos; er is een officie
geschreven door Vdr. Gerasimus; voor zover bekend nog niet vertaald. Wij vieren zijn
gedachtenis op de datum dat hij de marteldood stierf: 24 augustus.
- 34 -

❖

5 Augustus

❖

Het voorfeest van de Heilige Transfiguratie
van onze Heer en God en Redder Jezus Christus;
en de gedachtenis van de heilige martelaar Eusignius.
***
het officie van het voorfeest is (deels) vertaald; voor de martelaar is off.14 gebruikt.

***

vesPers
heer

iK roeP

... we zingen 6 stichieren, 3 van het voorfeest:

en 3 van de heilige Eusignius , toon 1:

- 35 -

❖

Mineon Augustus ❖

Eer ... Nu en ... van het voorfeest, t. 5

- 36 -

❖

APostichen

troPAAr

vesPers 5 Augustus ❖

van het voorfeest (melodie Huis van Efratha ..)

van het voorfeest

eenmaal

- 37 -

❖

Mineon Augustus ❖

Metten
bij God is Heer... het

KAthisMAtA

troPAAr

van het voorfeest drie keer

van het voorfeest; N.B. deze zijn niet vertaald!
na de eerste lezing:

na de tweede lezing:

- 38 -

❖

Metten 5 Augustus ❖

de cAnons van het voorfeest en van de heilige (off.14). En een
triodion van het voorfeest.
1e ode

voorfeest - toon 4

voor de heilige

eusignius

alg. min. : toon 5 - irmos: Zowel paard als ruiter ...

- 39 -

❖

Mineon Augustus ❖

triodion voorfeest - toon 4
irmos: Tot U wil ik zingen ...
N.B. triodion is slechts gedeeltelijk vertaald! = aangevuld uit engels mineon

3e ode

- 40 -

voorfeest - toon 4

❖

Metten 5 Augustus ❖

voor de heilige

eusignius

alg. min. : toon 5 - irmos: Eens hebt Gij het gewicht ...

irmos van de laatste ode:

- 41 -

❖

Mineon Augustus ❖

KAthisMA van de heilige

Eer ... Nu en ... van het voorfeest

- 42 -

❖

4e ode

Metten 5 Augustus ❖
voorfeest

voor de heilige

eusignius

alg. min. : toon 5 - irmos: Vooruitziend uw goddelijke Zelfontlediging ...

- 43 -

❖

Mineon Augustus ❖

5e ode

- voorfeest

voor de heilige

eusignius

alg. min. : toon 5 - irmos: Als met een gewaad ...

- 44 -

❖

Metten 5 Augustus ❖

6e ode

voorfeest

voor de heilige

eusignius

alg. min. : toon 5 - irmos: O. Meester. Christus ...

- 45 -

❖

Mineon Augustus ❖

Irmos van de laatste ode - toon 5

KondAAK

iKos

- 46 -

van het voorfeest - toon 4

van het voorfeest

❖

synAxArion

Metten 5 Augustus ❖

van de heiligen van de dag :

en:

verzen zijn niet vertaald

7e ode -

voorfeest

- 47 -

❖

Mineon Augustus ❖

voor de heilige

eusignius

alg. min. : toon 5 - irmos: De hoogverheven Heer...

8e ode

- 48 -

voorfeest

❖

Metten 5 Augustus ❖

voor de heilige

eusignius

alg. min. : toon 5 - irmos: Tot U, de Schepper...

triodion voorfeest
irmos t.4 Zegent Christus, de Koning ...
drie troparen niet vertaald - uit engels:

- 49 -

❖

Mineon Augustus ❖

Loven,, zegenen .... irmos van de laatste ode (triodion):

Irmos t.4 _ Zegent Christus de Koning, al Zijn wer - ken, * als de Heer
van het heelal, * Die door de Jongelingen luid beleden werd ** in de
vlammen van de vuuroven. _

9e

- 50 -

ode

voorfeest

❖

Metten 5 Augustus ❖

voor de heilige

eusignius

alg. min. : toon 5 - irmos: Dans van vreugde, Jesaja

- 51 -

❖

Mineon Augustus ❖

triodion

voorfeest

irmos t.4 Se thnv apeirogamon
er ontbreekt een tropaar / uit het engels:

Irmos: t.4

Se thnv apeirogamon Q... = niet vertaald / uit het engels :

exAPostilArion van de heilige martelaar:

- 52 -

Q...

❖

Metten 5 Augustus ❖

Eer ... Nu en ... voorfeest

Gelezen lofpsalmen en gelezen doxologie

APostichen

van het voorfeest

- 53 -

❖

Eer ... Nu en ...

troPAAr voorfeest

- 54 -

t.4

Mineon Augustus ❖

❖

6 Augustus

❖

de verheerlijKing vAn onze
heer en god en verlosser
jezus christus
***
typikon: als het feest op zondag valt, zingen we niets van de
opstanding, maar alles van het feest.
***

Kleine vesPers
heer

iK roeP

... we

laten vier verzen over en zingen de volgen-

de drie stichieren, waarvan de eerste twee keer:

2x

- 55 -

❖

Eer ... Nu en ...

APostichen

- 56 -

Mineon Augustus ❖

t. 8

❖

vesPers 6 Augustus ❖

Eer ... Nu en ...

troPAAr

van het feest : Gij werd van gedaante .. Slav. mel.

byz. mel. zie p.65

grote vesPers
Ps 103 en de vredeslitanie.
Op zaterdagavond: Zalig de man ... het hele kathisma,
op zondagavond alleen de eerste antifoon (= eerste stase).
Op alle andere dagen wordt het weggelaten.

heer

iK roeP

...

6 stichieren (vlgs. grieks mineon) ; 8 (Athos/slav.)

2x

- 57 -

❖

2x

- 58 -

Mineon Augustus ❖

❖

grote vesPers 6 Augustus ❖

Eer ... Nu en ...

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

i lezing

uit

exodus

(24 : 12-18)

***
- 59 -

❖

Mineon Augustus ❖

ii lezing uit exodus

- 60 -

***

(33 : 11-23; 34 : 4-6, 8)

❖

grote vesPers 6 Augustus ❖

iii lezing uit

het boeK

Koningen

(I Kon 19 : 3-9, 11-13, 15-16)

***

litie

- 61 -

❖

t.2-Ldn

- 62 -

Mineon Augustus ❖

❖

Eer ...

Nu en ...

grote vesPers 6 Augustus ❖

t.5

t.5

- 63 -

❖

Mineon Augustus ❖

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

APostichen

- 64 -

❖

grote vesPers 6 Augustus ❖

Eer ... Nu en ...

‘Nu laat gij ...’ tot en met Onze Vader... , en daarna zingen we het:

troPAAr

(3x)

byz. melodie (slav. melodie zie p. 57)
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❖

Mineon Augustus ❖

Metten
De lampaansteker gaat luiden voor de Metten: hexapsalm enz. Na God
is Heer ... het feesttropaar Gij werd van gedaante ... (3x); zie hierboven

KAthisMAtA

Na de eerste psalmlezing:

Eer ... Nu en ... herhalen

Na de tweede psalmlezing:

Eer ... Nu en ... herhalen
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❖

Metten 6 Augustus ❖

Polyeleos

Looft de Naam des Heren ...
(en volgens slavisch gebruik ook het megalinarion:)

de uitgelezen psalm-verzen: “op zijn heilige berg - Alleluja.”
Groot is de Heer en alle lof waardig;

(47, 2)

in de stad van onze God, op Zijn heilige berg.

Alleluja

Gij grondvest de bergen in Uw kracht.

(64, 7)

Gij omhult U met licht als een mantel.

Alleluja

Belijdenis en schoonheid zijn voor Zijn aangezicht. Alleluja
De schoonheid der woestijn zal vrucht dragen;
de heuvels worden bekleed met vreugde.

(64, 13)

Alleluja

Wie mag opgaan tot de berg des Heren?

(67, 17)

(23, 3)

Alleluja

Heer, wie mag wonen in Uw tent?
wie mag verblijven op Uw heilige berg?

(95, 6)

Alleluja

Gods berg is een berg, vruchtbaar aan tarwe.

wie mag staan op Zijn heilige plaats?

(103, 2)

(14, 1)

Alleluja

Zend Uw licht uit en Uw waarheid,

(42, 3)

om mij te geleiden; zij zullen mij voeren naar Uw heilige berg.
Alleluja
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❖

Mineon Augustus ❖

Wonderbaar doet Gij Uw licht stralen over de eeuwige bergen
van U is de dag en van U is de nacht.

(75,5)

Alleluia

(73, 16)

Gij hebt het zonlicht geschapen.

(73, 16

[Gij hebt alle schoonheid der aarde gevormd.]

Alleluia

(73, 17)

Aan U zijn de hemelen en van U is de aarde

(88, 12)

de wereld en haar volheid hebt Gij gegrondvest.

Alleluia

Het noorden en de zee hebt Gij geschapen;

(88, 13)

Thabor en Hermon juichen om Uw Naam.

Alleluia

De berg, die Zijn rechterhand had gekocht.

Alleluia

Wie mag opgaan tot de berg des Heren?
wie mag staan op Zijn heilige plaats?

(23, 3)

Alleluia

Dan zal Hij uw gerechtigheid doen stralen als licht
uw oordeel als de zon op de middag.

(77, 54)

(36, 6)

Alleluia

Maar Uw rechterhand, Uw arm en het licht van Uw aanschijn. (43, 4)
Alleluia
Heer, zij zullen wandelen in het licht van Uw aanschijn.
In Uw Naam juichen zij heel de dag.

Alleluia

Moge de luister van de Heer onze God over ons stralen.
nu, en in de eeuwen der eeuwen.
- 68 -

Alleluia

(88,16)
(88, 17)

(89, 17)

❖

Metten 6 Augustus ❖

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. _
Alleluia, alleluia, alleluia, eer aan U, o God. (3x) en kleine litanie

KAthisMA-zAng

na de polyeleos; toon 4:

Eer ... Nu en ... herhalen
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❖

AnAbAthMi
ProKiMen

Mineon Augustus ❖

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

Alles wat adem heeft ...

evAngelie

lk pericoop 45
lk 9 : 28-36
Te dien tijde nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met Zich ...

nA PsAlM

50

(verschillende gebruiken; volgens Grieks de eerste van de
litie: Door Uw licht ... ; volgens het Athos-typikon de Eer-stichier van Heer ik roep):

Grote litanie
- 70 -

❖

cAnons

Metten 6 Augustus ❖

vAn het

feest

Twee canons, de eerste van de H. monnik Kosmas van Maiuma, en de
tweede door de H. monnik Johannes van Damaskus. Als katavasia de
irmen van het feest van Kruisverheffing (in toon 8!).

1e ode -

eerste cAnon

-

toon

4

Irmos t.4
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❖

Mineon Augustus ❖

tWeede cAnon

toon

8

Irmos (alleen als melodie aangegeven in Grieks mineon)
met als acrostichon: Mozes zag het aanschijn van God op de Thabor

Katavasia

- 72 -

van Kruisverheffing

toon 8

❖

Metten 6 Augustus ❖

3e ode
Irmos

eerste cAnon

t.4
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❖

Mineon Augustus ❖
tWeede cAnon

Irmos t. 8 (alleen als melodie aangegeven in grieks mineon) :

Katavasia

van Kruisverheffing

toon 8

en kleine litanie

KAthisMA-zAng t.4

2x
- 74 -

❖

Metten 6 Augustus ❖
4e ode

eerste cAnon

Irmos t.4

- 75 -

❖

Mineon Augustus ❖

tWeede cAnon

Katavasia
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van Kruisverheffing

toon 8

❖

Metten 6 Augustus ❖

5e ode

eerste cAnon

Irmos t.4
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❖

Mineon Augustus ❖

tWeede cAnon

Irmos t. 8 (alleen als melodie aangegeven in grieks mineon) :

Katavasia

- 78 -

van Kruisverheffing

toon 8

❖

Metten 6 Augustus ❖

6e ode

Irmos

eerste cAnon

t.4

tWeede cAnon

Irmos t. 8 (alleen als melodie aangegeven in grieks mineon) :
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❖

Katavasia

Mineon Augustus ❖

van Kruisverheffing

en kleine Litanie

KondAAK

- 80 -

toon 7

toon 8

❖

Metten 6 Augustus ❖

iKos
Waak op, gij die door het aardse bezwaard zijt; verhef u, mijn gedachten
die omlaag gericht zijn, verhef u naar het hoogtepunt van het goddelijk
opstijgen. Snel naderbij tezamen met Petrus en de zonen van Zebedeus;
bestijg met hen de Tabor om de heerlijkheid van onze God te schouwen,
en om naar de stem te luisteren die zij gehoord hebben toen zij verkondigden * dat Gij waarlijk zijt de Afglans des Vaders.

synAxArion
Op de zesde van deze maand de gedachtenis van de Verheerlijking van
onze Heer, God en Verlosser Jezus Christus.
De Tabor is meer verheerlijkt dan alle delen der aarde,
want hij heeft Gods natuur zien stralen in heerlijkheid.
De zesde dag werd Christus van gedaante veranderd:
aan Hem zij eer en macht in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7e ode

-

eerste cAnon

Irmos t.4
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❖

Mineon Augustus ❖

tWeede cAnon

Irmos t. 8 (alleen als melodie aangegeven in grieks mineon) :

Katavasia

- 82 -

van Kruisverheffing

toon 8

❖

Metten 6 Augustus ❖

8e ode - eerste

cAnon

Irmos t.4

- 83 -

❖

Mineon Augustus ❖

tWeede cAnon
Irmos t. 8 (alleen als melodie aangegeven in grieks mineon) :

- 84 -

❖

Metten 6 Augustus ❖

Loven, zegenen en aanbidden wij ....
Katavasia van Kruisverheffing t.8

- 85 -

❖

Mineon Augustus ❖

9e

ode

Het Magnificat en het Waarlijk, het is waardig worden niet gezongen maar vervangen
door de volgende megalynaria; de refreinen staan niet in het grieks mineon.

eerste cAnon

- 86 -

- toon 4

❖

Metten 6 Augustus ❖

tWeede cAnon toon 8

- 87 -

❖

KAtAvAsiA’s - in toon 8 :

- 88 -

Mineon Augustus ❖

❖

exAPostilArion

Metten 6 Augustus ❖
t.“3a”

(3x)

lofPsAlMen

toon 4 ; we zingen 4 stichieren:

(2x)

- 89 -

❖

Mineon Augustus ❖

Eer ... Nu en ...

grote doxologie
feesttroPAAr

- 90 -

byz. melodie, vanuit de ga:

wegzending en er wordt heilige olie aan de broeders gegeven

❖

goddelijKe liturgie

❖

eerste Antifoon

Ps.47

_ Groot is de Heer een alle lof waardig *
in de stad van onze God, op Zijn heilige!berg.

!

"

"

Gij grondvest de bergen in uw kracht, * Gij hebt U omgord met macht.
!

refrein

!!

Gij bekleedt U met luister en pracht. *
Gij omhult U met licht als een mantel.
"

!

!!

refrein
Laat de bergen juichen voor het aangezicht des Heren. *
Want Hij komt om de aarde
te oordelen.
"
!

!

refrein
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, * nu en ...
slotrefrein

!

!
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❖

Mineon Augustus ❖

tWeede Antifoon
Haar grondvesten zijn op de heilige bergen.
De Heer bemint Sions poorten boven alle tenten van Jakob.

refrein
Over u zijn roemrijke dingen gezegd:, *
Gij zijt de stad van God.
refrein
Elke mens zal zeggen: Moeder Sion, *
want de mensheid is in haar geboren.

refrein
De Aller - hoogste * heeft haar gegrondvest.
refrein
_ Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eniggeboren Zoon en Woord van God, Gij die ...

- 92 -

Ps.86

❖

goddelijKe liturgie 6 Augustus ❖

derde Antifoon

Ps.88

Γα _ Uw barmhartigheid, Heer, * wil ik bezingen in eeuwigheid. _
tropaar, toon 7:

De hemelen belijden uw wonderen, Heer *
en Uw waarachtigheid in de bijeenkomst der heiligen. _
tropaar
Gelukzalig is het volk dat weet te juichen.
tropaar
Heer, zij zullen wandelen in het Licht van Uw aanschijn,
en in Uw Naam juichen zij de hele dag.
tropaar
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❖

intocht

Mineon Augustus ❖

vers (volgens de griekse traditie door de lezer):

Want bij U , Heer , is de bron des levens, in Uw licht zullen wij het Licht zien.

tropaar , zie hierboven ;
_ Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. _
kondaak, toon 7:
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❖

Prokimen

Goddelijke liturGie 6 AuGustus ❖

toon 4

Zegen, mijn ziel, de Heer;
Heer mijn God, Gij zijt onnoemlijk groot.

APostellezinG

ii Petrus 1 : 10-19 (pericoop 65 )

Lezing uit de tweede algemene brief van Petrus,

roeders, beijver u om uw roeping en verkiezing vast te maken;
want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u
royaal de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van
onze Heer en Redder, Jezus Christus. Daarom zal ik u hieraan blijven
herinneren, hoewel gij dit weet en gegrondvest zijt in de waarheid die bij
u is. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door
de herinnering hieraan, omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu
snel zal plaatsvinden, zoals onze Heer Jezus Christus mij duidelijk heeft
gemaakt en ik zal mij ook voortdurend beijveren dat gij na mijn heengaan deze dingen in gedachten blijft houden. Want wij zijn geen vernuftige verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer
Jezus Christus bekendmaakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van
Zijn majesteit. Want Hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen de stem van de verheven heerlijkheid tot Hem kwam:
Dit is Mijn geliefde Zoon,
in Wie Ik welbehagen heb.
En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en gij doet er goed aan daarop acht te
slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
❖❖❖

AllelujA

toon 8
Aan U zijn de hemelen en van U is de aarde.

Gelukzalig is het volk dat weet te juichen.

ps.88
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❖

evAngelie

Mineon Augustus ❖

Mt 17 : 1-9

(Mt pericoop 70)

In die tijd nam Jezus Petrus en Jakobus en Johannes ...

in

PlAAts vAn

‘WAArlijK

het is WAArdig

1e keervers en de irmos van de 9e ode van de Canon :

coMMunievers
Heer, zij zullen wandelen in het Licht van Uw aanschijn;
in Uw Naam juichen zij heel de dag. Alleluja. (3x).
Onmiddelijk na het ambongebed :

zegening

K
- 96 -

vAn de vruchten

De Naam des Heren zij gezegend... etc.

..’

❖

7 Augustus

❖

Nafeest van de Gedaanteverandering des Heren;
Gedachtenis van de H. Monnikmartelaar Dometius.
***
(officie voor de heilige is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 18)

vesPers
heer

iK roeP

... we zingen 6 stichieren, 3 van het nafeest:

- 97 -

❖

Mineon Augustus ❖

en 3 van de heilige Dometius

Eer ... Nu en ... van het nafeest

- 98 -

❖

vesPers 7 Augustus ❖

Intocht, Vreugdevol licht ...

groot ProKiMen

toon7
ps.113

Bij de Uittocht van Israël uit Egypte,
van het Huis Jacob uit een vreemd volk,
toen werd Judea Zijn machtsgebied en Israël zijn heiligdom.
De zee zag het en vluchtte, de Jordaan week achterwaarts.
Wat hebt gij, zee, dat gij wegvlucht,
en gij Jordaan, dat gij achterwaarts wijkt?

APostichen

van het nafeest
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❖

Mineon Augustus ❖

Eer ... Nu en... van het nafeest

troPAAr

van het feest

en de wegzending

- 100 -

❖

Metten 7 Augustus

KAthisMAtA

❖

na de eerste psalmlezing, van het nafeest

Eer ... Nu en ... herhalen
na de tweede psalmlezing, van het nafeest

Eer ... Nu en ... herhalen

de cAnons

de eerste canon van het feest (zie p.71 vv) en de
canon van de heilige; niet opgenomen zie off.18 of engels mineon;
in de appendix is een eigen kondaak voor de heilige Dometius opgenomen, p.104)

- 101 -

❖

na de derde ode:

Eer ... Nu en ...

na de zesde ode:

- 102 -

Mineon Augustus ❖

KAthisMA

van de heilige Dometius:

van het nafeest

KondAAK van het feest

toon 3

❖

Metten 7 Augustus ❖

exAPostilArion van de heilige:

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

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie

APostichen

van het nafeest:

- 103 -

❖

Mineon Augustus ❖

Eer ... Nu en ...

troPAAr
❖

- 104 -

van het feest: Gij werd van gedaante ...

APPendix

❖

KondAAK h. doMetius ❖

❖

8 Augustus

❖

Nafeest van de Gedaanteverandering des Heren;
Gedachtenis van de H. Belijder Emilianos, bisschop van Kizikos.
***
(officie voor de heilige is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 25)

vesPers
heer

iK roeP

... we zingen 6 stichieren, 3 van het nafeest:

en 3 van de heilige Emilianus, toon 4:

- 105 -

❖

Mineon Augustus ❖

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

- 106 -

❖

APostichen

vesPers 8 Augustus ❖

van het nafeest

Eer ... Nu en...

- 107 -

❖

troPAren

Mineon Augustus ❖

[van de heilige Emilianus

Vdr. Gerasimus]

t.1_

en van het feest.

Metten
KAthisMAtA

na de eerste psalmlezing, van het nafeest:

Eer ... Nu en ... herhalen
na de tweede psalmlezing, van het nafeest

Eer ... Nu en ... herhalen
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❖

Metten 8 Augustus ❖

de cAnons

de tweede canon van het feest(zie p. 70 vv) en de
canon van de heilige; niet opgenomen zie off.25 of engels mineon
[na de derde ode: KondAAK van het feest ]

KAthisMA van de heilige Emilianus:

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

[na de zesde ode:KondAAK van de heilige Emilianus Vdr. Gerasimus]
t.4_ In het bezit van de genade van het priesterschap,

* blonk gij uit door

uw inspanningen voor het belijden van het geloof, * als beschermer en
voorstander van de orthodoxe leer: * want vol vreugde verdroeg gij
verbanningen en leed, * omwille van de Ikonen van de Verlos - ser: *
smeek tot Hem, Emilianus, ** voor hen die gelovig uw gedachtenis vie- ren.
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❖

Mineon Augustus ❖

exAPostilArion van de heilige:

Eer ... Nu en ... van het nafeest

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie

APostichen

- 110 -

van het nafeest:

❖

Metten 8 Augustus ❖

Eer ... Nu en ...

troPAren

[van de heilige Emilianus

Vdr. Gerasimus]

t.1_

Eer ... Nu en ...

tropaar van het feest t.7 Gij werd van gedaante ...

- 111 -

❖

- 112 -

Mineon Augustus ❖

❖

9 Augustus

❖

Nafeest van de Gedaanteverandering des Heren;
en H. Apostel Matthias (H. Herman van Alaska wordt gevierd op 15 november)
***

vesPers
heer

iK roeP

... we zingen 6 stichieren, 3 van het nafeest:

en 3 van de heilige Apostel Matthias:
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❖

Mineon Augustus ❖

Eer ... Nu en ... van het nafeest

APostichen

- 114 -

van het nafeest:

❖

Eer ...

Nu en ...

vesPers 9 Augustus ❖

van het nafeest

- 115 -

❖

troPAren

Eer ... Nu en ...

Mineon Augustus ❖

van de heilige Matthias

tropaar van het feest t.7

Gij werd van gedaante ...

Metten
KAthisMAtA

na de eerste psalmlezing, van het nafeest:

Eer ... Nu en ... herhalen
na de tweede psalmlezing, van het nafeest:

Eer ... Nu en ... herhalen
- 116 -

❖

Metten 9 Augustus ❖

de cAnons

de eerste canon van het feest(zie p. 71 vv) en de
canon van de heilige, niet opgenomen, zie engels of off. 8
[na de derde ode:

KondAAK van het feest]

KAthisMA van de heilige apostel Matthias:

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

[na de zesde ode evt.: KondAAK van de h.Matthias; niet in gr.min.]

exAPostilArion van de heilige apostel Matthias

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

- 117 -

❖

Mineon Augustus ❖

gelezen lofpsalmen en kleine doxologie

APostichen

van het nafeest:

Eer ... Nu en ...

troparen zoals gewoon en de wegzending.
- 118 -

❖

10 Augustus

❖

Nafeest van de Gedaanteverandering des Heren;
Gedachtenis van de H. Martelaar en Aartsdiaken Laurentius van Rome;
(in Asten vieren we de H. Laurentius met lofpsalmen)
***
(officie voor de heilige is vertaald door vader Thomas)

vesPers
heer

iK roeP

... we zingen 6 stichieren, 3 van het nafeest:

en 3 van de heilige Laurentius, toon 4
- 119 -

❖

Mineon Augustus ❖

t.4

t.4

t.4

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

- 120 -

❖

APostichen

vesPers 10 Augustus ❖

van het nafeest

Eer ... Nu en...

- 121 -

❖

troPAren

Mineon Augustus ❖

[van de heilige Laurentius; niet in Grieks mineon]

t.3

en van het feest.
.

Metten
KAthisMAtA

na de eerste psalmlezing, van het nafeest:

Eer ... Nu en ... herhalen
na de tweede psalmlezing, van het nafeest :

Eer ... Nu en ... herhalen
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❖

Metten 10 Augustus ❖

de cAnons

de tweede canon van het feest (zie p. 72 vv) en de
canon van de heilige;
cAnon vAn de heilige

- toon 8

1e ode
irmos toon 4 - Zoals gij Farao’s leger hebt doen ondergaan ...

3e ode
irmos toon 4 - Het wapen van de machtige werd krachteloos ...
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❖

Mineon Augustus ❖

Irmos toon 4

KondAAK van het feest

KAthisMA van de heilige; toon 8:

Eer ... Nu en ...

- 124 -

van het nafeest

toon 4

❖

Metten 10 Augustus ❖

4e

ode

irmos toon 4 - Hij die in heerlijkheid zetelt, op de troon ...

5e ode
irmos toon 4 - De goddelozen, o Christus ...

6e ode
irmos toon 4 - Ik ben weggezonken in het diepste der zee ...
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❖

Mineon Augustus ❖

Irmos - toon4

KondAAK van de heilige
t.2_

Laurentius

Met het goddelijk vuur, dat brandde in uw hart, * hebt gij het vuur

der hartstochten volledig tot as verteerd, * o vesting der martelaren,
Goddragende martelaar Laurentius, * en tijdens de martlingen hebt gij
vol geloof geroepen: ** Niets kan mij scheiden van Christus’ liefde. _

- 126 -

❖

Metten 10 Augustus ❖

iKos
De onoverwinbare athleet Laurentius, de nooit dwalende ster
straalt over de wereld, de dienaar van de onzegbaar Heilige
Mysteriën. Komt gelovigen, om hem te bezingen, opdat wij door
zijn gebeden bevrijd worden van onze donkere zonden en met een
rein geweten Christus mogen schouwen, Die hem verheerlijkt
heeft, toen hij tijdens de martelingen uitriep: * Niets kan mij scheiden van Christus’ liefde.

7e ode
irmos toon 4 - Uw jongelingen uit het geslacht van Abraham ...

8e

ode

irmos toon 4 - Almachtige Verlosser van het heelal ...

- 127 -

❖

Mineon Augustus ❖

Loven, zegenen en aanbidden wij ...
Irmos

9e ode
irmos toon 4 - Door de ziekte der ongehoorzaamheid ...
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❖

Metten 10 Augustus ❖

Irmos

- 129 -

❖

Mineon Augustus ❖

exAPostilArion van de heilige:

Eer ... Nu en ... van het nafeest

lofPsAlMen

vier stichieren [geput uit de Heer ik roep-stichieren]

t.4

2x
t.4
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❖

Metten 10 Augustus ❖

t.4

Eer ... nu en ... van het nafeest
t.4

gelezen doxologie

APostichen

van het nafeest:
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❖

troPAren

Mineon Augustus ❖

[van de heilige Laurentius ; niet in grieks mineon ]

t.3

Eer ... Nu en ...

- 132 -

tropaar van het feest t.7 Gij werd van gedaante ...

❖

11 Augustus

❖

Nafeest van de Gedaanteverandering des Heren;
(Gedachtenis van de H. Grootmartelaar Diaken Euplus.)
Wij vieren: de gedachtenis van de H. Nifon, patriarch van Konstantinopel
***
(officie voor de heilige is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 10/12)

vesPers
heer

iK roeP

... we zingen 6 stichieren, 3 van het nafeest:

en 3 van de heilige Nifon:

- 133 -

❖

Mineon Augustus ❖

Eer ... Nu en ... van het nafeest

- 134 -

❖

APostichen

vesPers 11 Augustus ❖

van het nafeest

Eer ... Nu en...

- 135 -

❖

troPAren

Mineon Augustus ❖

van de heilige Nifon

t.4

Ni - fon
en van het feest.

Metten
KAthisMAtA

na de eerste psalmlezing, van het nafeest:

Eer ... Nu en ... herhalen
na de tweede psalmlezing, van het nafeest :

Eer ... Nu en ... herhalen

de cAnons

de eerste canon van het feest (zie p. 71 vv) en de
canon van de heilige; niet opgenomen zie off.12.
- 136 -

❖

Na de derde ode:

Metten 11 Augustus ❖

KAthisMA van de heilige Nifon:

Eer ... Nu en ... van het nafeest

na de zesde ode:

toon 4

KondAAK van het feest

exAPostilArion van de heilige:

Eer ... Nu en ... van het nafeest

- 137 -

❖

Mineon Augustus ❖

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie

APostichen

van het nafeest:

Eer ... Nu en ...

troPAren

van de heilige Nifon

t.4

Ni - fon

Eer ... Nu en ...
- 138 -

tropaar van het feest t.7 Gij werd van gedaante ...

❖

12 Augustus

❖

Nafeest van de Gedaanteverandering des Heren; Gedachtenis van de
H. Martelaren Fotius en Anikitus. Ook wordt vandaag gevierd de
gedachtenis van de H. Maximus de Belijder, aangezien morgen de
Teruggave gevierd wordt.
***
(officie voor de heiligen is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 15 en 25)

vesPers
heer

iK roeP

... we zingen 6 stichieren, 3 van de martelaren:

en 3 van de heilige Maximus:

- 139 -

❖

Mineon Augustus ❖

Eer ... van de H. Maximus

Nu en ... van het feest

- 140 -

❖

APostichen

vesPers 12 Augustus ❖

van het nafeest

Eer ... van de H. Maximus

Nu en... van het nafeest

- 141 -

❖

troPAren

Mineon Augustus ❖

van de heilige martelaren

Vdr. Gerasimus

t.3

Eer ...

van de H. Maximus

Nu en ...

tropaar van het feest t.7 Gij werd van gedaante ...

Metten
KAthisMAtA

na de eerste psalmlezing, van het nafeest

Eer ... Nu en ... herhalen
- 142 -

❖

Metten 12 Augustus ❖

na de tweede psalmlezing, van het nafeest

Eer ... Nu en ... herhalen

de cAnons

de tweede canon van het feest (zie p. 72 vv), voor
de martelaren en voor de heilige Maximus; niet opgenomen zie off.15 en 25
.

Na de derde ode:
t.6

KondAAK

van het feest ; en de H. Maximus:

_ Het drievoudig Licht dat in uw ziel woonde, * toonde u als een

uitverkoren vat, Alzalige: * Want gij verklaart aan de uiteinden der
aarde de goddelijke Mysterieën,

* en de betekenis van moeilijke

begrip - pen, * en gij verkondigt duidelijk aan allen ** de bovenwezenlijke, beginloze Drie - eenheid. _

KAthisMA van de heilige martelaren:

- 143 -

❖

Eer ...

Mineon Augustus ❖

van de H. Maximus

Nu en ... van het nafeest

na de zesde ode:
t.2-Ldn _

KondAAK van de martelaren

Laat ons gelo - vigen, de goddelijke soldaten prij - zen, * het

tweespan van Christus’ heerlijkheid. * En laten wij allen, die de martelaren beminnen, * hen met lofliederen bekran - sen, * als standvastige
predikers der orthodoxie ** en werkelijke be - minnaars van God. _

exAPostilArion

- 144 -

van de H. Maximus:

❖

Metten 12 Augustus ❖

Eer ... van de martelaren

Nu en ... van het feest

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie

APostichen
t.2

van het nafeest:

_ “De schaduw is voorbijgegaan, * de genade gekomen” * riep

Mozes op de Thabor, ** toen hij Uw Godheid aanschouw - - de. _

Eer ... Nu en ...
- 145 -

❖

troPAren

Mineon Augustus ❖

van de heilige martelaren

Vdr. Gerasimus

t.3

Eer ...

van de H. Maximus

Nu en ...
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tropaar van het feest t.7 Gij werd van gedaante ...

❖

13 Augustus

❖

Terruggave van het feest van de Gedaanteverandering des Heren

Alles zoals op 6 augustus, zie p.57vv, maar in de vespers, de kathismalezing van de dag, geen lezingen en geen Litie. In de Metten geen
polyeleos en geen evangelie. Indien deze dag op zondag valt, zingen we
het Officie van de opstanding samen met de teruggave (in de
vespers 4 stichieren van de opstanding en 6 van het feest). Indien op
zaterdagavond een nachtvigilie gehouden wordt dan zingen we wél de
Litie van het feest, met broodwijding.
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