❖
Mineon SepteMber ii

13 - 22 SepteMber

orthodox KlooSter

in de

peel

❖ Geboorte van de Moeder GodS ❖
aSten

2

de Maand
SepteMber
heeft

30 daGen

typiKon 13

SepteMber

Indien deze dag op een zondag valt, dan vervalt het officie voor de
H. Cornelius. Het wordt gelezen wanneer de ekklesiarch dit goeddunkt. We zingen de dienst als volgt:
De zaterdag-vespers: Zalig de man;
Heer ik roep: 10 stichieren: 4 van de opstanding; 3 van de inwijding
en 3 van het kruis, uit de kleine vespers van de 14e sept.
Eer ... van de inwijding; Nu en ... dogmatikon van de lopende toon.
Intocht, Vreugdevol licht, prokimen en de lezingen.
Evt. Litie: eerste van het eigen kerkfeest, dan uit de lofpsalmen:
t.1 Wordt verlicht ...; t.4 De kerk uit de volkeren ...; t.4 De heilige
scepter ... Eer.. Gij Woord, Die rust ..., Nu en ... zie kleine vespers.
Apostichen van de opstanding
Eer... Nu wij de kerkwijding vieren ...,
Nu en ... Als een goddelijke schat...
Troparen: Opstanding, Inwijding en Kruis.
Of, indien artoklasia: Moeder Gods en Maagd verheug u ... 2x en
Inwijding.
in de Metten:
Kathismazangen van de opstanding; i.p.v. theotoken; de Inwijding.
Voor de derde kathisma zijn de rubrieken niet eensluidend. In sommige boeken staat algemeen: heel de zomer ps. 118 en de rest van het
jaar polyeleos. Volgens nieuw grieks typikon: polyeleos alleen als er
feest met litie is.
Canons: van de opstanding, van de inwijding en van het voorfeest
van het kruis. Na de derde ode: kondaak en ikos van de inwijding;
kathisma van de inwijding; Eer ... van het kruis, Nu en ... theotokion.
Na de zesde: kondaak en ikos van de opstanding. Exapostilarion:
opstanding en van de inwijding en van het kruis. Lofpsalmen: 4 van
de opstanding,en 4 van de inwijding, met 2 extra verzen: Heer, .. uw
huis,, uw heerlijkheid ..
en nog iets ...

Eer... van het opstandingsevangelie. Nu en ... Hooggeprezen zijt gij ..
in de liturgie: typika; apostel en evangelie van de zondag voor kruisverheffing.

❖

13 SepteMber

❖

Gedachtenis van de Inwijding van de Opstandingskerk in Jeruzalem;
Voorfeest van Kruisverheffing, en de H. Martelaar Cornelius
de honderdman.
***

heer

veSperS

iK roep

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

t. 6

t. 6

Van Anatolius
t. 6

en 3 van de H. Martelaar Cornelius, toon 4:
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❖
t. 4

t. 4

t. 4

Eer ... van de inwijding
t. 6
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Mineon SepteMber

❖

❖

veSperS 13 SepteMber

❖

Nu en ... van het voorfeest van kruisverheffing

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

I lezinG uit het eerSte boeK der KoninGen

(I Kon 8:22-23. 27-30)

❖❖❖
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❖

Mineon SepteMber

❖

II lezinG uit de SpreuKen van SaloMo

(Spr 3 : 19-34)

De Heer weerstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen schenkt Hij Zijn zegen.

❖❖❖

III lezinG uit de SpreuKen van SaloMo

D

(Spr 9 : 1-11)

e Wijsheid heeft zich een huis gebouwd, zij heeft haar zeven pilaren uitgehouwen. Zij heeft haar vee geslacht, haar wijn gemengd
en haar tafel toebereid. Zij heeft haar dienstmaagden uitgezonden,
zij roept boven op de hoogten der stad: Al wie zonder verstand is kere zich
tot mij; en zij zegt tot wie gebrek heeft aan verstand: Kom, eet van mijn
brood en drink van de wijn die ik heb gemengd. Verzaak aan het dwaze
opdat gij moogt heersen in eeuwigheid, zoek verstand en vermeerder het
verstand door kennis. Poog niet een slecht mens te onderrichten, dat
brengt u slechts oneer; en berispt gij een goddeloze, het strekt u tot schande. Berisp niet een spotter, want hij zal u haten, maar berisp een wijze, die
zal u liefhebben. Onderricht de wijze, en hij zal groeien in wijsheid; leer
een rechtvaardige, en zijn inzicht zal toenemen. De vreze Gods is het
begin der wijsheid en de raad der Heiligen is inzicht: want het kennen der
wet is eigen aan een goed verstand. Want op die manier zult gij lang leven,
en er zullen jaren aan uw leven toegevoegd worden.

-8-

❖❖❖

❖

apoStichen

veSperS 13 SepteMber

❖

van het voorfeest van kruisverheffing

-9-

❖

Mineon SepteMber

Eer ... van de inwijding

Nu en ...

van het kruis

troparen

van de inwijding

evt. (Eer ... van de martelaar)

- 10 -

❖

❖

Metten 13 SepteMber

❖

(Eer ... ) Nu en ... van het voorfeest.

Metten
KathiSMata

na de eerste psalmlezing, van de inwijding

Eer ... Nu en ... herhalen
na de tweede psalmlezing, van de inwijding

Eer ... Nu en ... herhalen
- 11 -

❖

de canonS

Mineon SepteMber

❖

de canon van het voorfeest, de inwijding en de martelaar

1e ode

canon van het voorfeeSt
KruiSverheffinG - toon 4

van

Irmos t.4

Eer aan Uw kostbaar Kruis, o Heer

canon

- 12 -

van de inwijdinG - toon
Irmos - Nadat het oude Israël ...

4

❖

canon

Metten 13 SepteMber

❖

van de h. corneliuS Irmos - Paard en berijder ...

3e ode - canon

van het

toon

5

KruiS

Irmos t.4
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❖

Mineon SepteMber

❖

canon

van de inwijdinG
Irmos t.4 - Vol vreugde roept uw kerk ...

canon

van de h. corneliuS
Irmos t.5 - Eens hebt Gij het gewicht der aarde ...
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❖

Metten 13 SepteMber

❖

irmos van de laatstgelezen canon, toon 5:

evt. KondaaK van de H. Cornelius

evt. iKoS van de H. Kornelius
Door de Godverkondigende Petrus zijt gij verlicht met het licht van
zijn leer, en ingewijd in het grote Mysterie van Christus’ heilsbeschikking, aangezien gij rein van ziel waart en vol van deugdzame werken;
en de apostolische weg volgend, zijt gij het stadion binnengegaan van
de martelaarsstrijd. Gij waart prediker van het ware geloof, als navolger der apostelen, en geïnspireerde Hiërarch, in God wijze Kornelius,
** ingewijde in Zijn Mysteriën.
- 15 -

❖

KathiSMa

Mineon SepteMber

van de Inwijding

en van het kruis

Eer ... van de H. Cornelius

Nu en ... theotokion ( = van de inwijding)
t.4

- 16 -

❖

❖

Metten 13 SepteMber

4e ode canon

van het

❖

KruiS

Irmos t.4

canon

van de inwijdinG
Irmos t.4 - Toen de kerk U, de Zon der Gerechtigheid ...
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❖

Mineon SepteMber

canon

van de

❖

h. corneliuS

Irmos t.5 - Vooruitziend uw goddelijke sterven...

5e ode
Irmos t.4

- 18 -

canon

van het

KruiS

❖

Metten 13 SepteMber
canon

❖

van de inwijdinG

Irmos t.4 - Gij, mijn Heer, zijt het heilig licht ...

canon

van de

h. corneliuS

Irmos t.5 - Laat ons een overwinningslied zingen ...
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❖

Mineon SepteMber

6e ode

canon

van het

❖

KruiS

Irmos t.4

canon

van de inwijdinG

Irmos t.4 - U wil ik een offer van lof opdragen ...
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❖

Metten 13 SepteMber

canon

van de

❖

h. corneliuS

Irmos t.5 - O, Meester Christus, stil toch ...

irmos van de laatstgelezen canon, toon 5:

en kleine Litanie

KondaaK

van de Inwijding
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❖

Mineon SepteMber

❖

iKoS

Synaxarion

en op deze dag ook, de

7e ode
Irmos

- 22 -

t.4

canon

van het

KruiS

❖

Metten 13 SepteMber

canon

❖

van de inwijdinG

Irmos t.4 - In de perzische vuuroven ...

canon

van de h. corneliuS
Irmos t.5 - De hoogverheven Heer onzer vaderen ...
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❖

Mineon SepteMber

8e ode
Irmos t.4

- 24 -

canon

van het

❖

KruiS

❖

Metten 13 SepteMber
canon

❖

van de inwijdinG

Irmos t.4 - Daniëls in het gebed uitgebreide handen ...

canon

van de

h. corneliuS

Irmos t.5 - Tot U, die het heelal gechapen hebt ...
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❖

Mineon SepteMber

Loven, zegenen en aanbidden wij ....
canon, toon 5:

9e
Irmos

- 26 -

t.4

ode

- canon

❖

irmos van de laatstgelezen

van het

KruiS

❖

Metten 13 SepteMber
canon

❖

van de inwijdinG

Irmos t.4 - De door geen mensenhanden afgehouwen steen ...

canon

van de

h. corneliuS

Irmos t.5 - Verheug u, Jesaja ...

Gij zijt geheel en al gehuld in het kleed der Verlossing, dat Christus voor
ons geweven heef door Zijn Vleeswording. Nu woont gij vol vreugde in
het hemels Koninkrijk, waar gij de onverhulde zuivere schoonheid
moogt aanschouwen van de Bruidegom, bewonderenswaardige.
Gij brengt rijkelijk genezingen aan de gelovigen, Cornelius, en verdrijft
van ons de boze geesten. Want gij brengt het Licht in de ogen van allen
die u in geloof bezingen.
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❖

Mineon SepteMber

irmos van de laatstgelezen canon, toon 5:

exapoStilarion

van de Inwijding:

Eer ... een andere van de Inwijding:

- 28 -

❖

❖

Metten 13 SepteMber

❖

Nu en ... theotokion

lofpSalMen

we laten zes verzen over en zingen vijf stichieren
van de Inwijding en één van het voorfeest (= de derde stichier)

- 29 -

❖

Eer ... van de Inwijding

- 30 -

Mineon SepteMber

❖

❖

Metten 13 SepteMber

❖

Nu en ... van het voorfeest van Kruisverheffing

Grote doxoloGie

en het

tropaar

van de Inwijding

Dan de litanieën en de wegzending.

- 31 -

❖

Mineon SepteMber

❖

GoddelijKe liturGie
typiKa

en

proKiMen
sol
--mi

zaliGSpreKinGen

uit de derde en zesde ode

voor de Inwijding - toon 4

ps 92

_ Uw huis, Heer, past hei - liging * tot in lengte van da - gen. _
De Heer is Koning, met heerlijkheid heeft Hij Zich bekleed.

apoStellezinG
pericoop 307

Hebr 3 : 1-4

roeders, heilige deelgenoten aan de hemelse roeping, richt u op de
Apostel en Hogepriester van onze belijdenis, Jezus Christus, Die
trouw is aan Wie Hem heeft aangesteld, zoals ook Mozes in heel
Zijn huis. Want Hij, Christus, is meer eer waardig geacht dan Mozes,
evenals hij die het huis gebouwd heeft, meer eer ontvangt dan het huis
zelf. Immers, elk huis wordt door iemand gebouwd, maar Hij Die alles
gebouwd heeft, is God.
❖❖❖

alleluja - toon 1

ps. 86

Haar grondvesten zijn op de heilige bergen. De Heer bemint Sions
poorten boven alle tenten van Jakob.
Over u zijn roemrijke dingen gezegd: gij zijt de Stad van God.

evanGelie-lezinG

Mt § 67 Mt 16 : 13-19

Te dien tijde kwam Jezus in de omgeving van Cesaréa Filippi ...

coMMunieverS

ps. 25

Heer, ik bemin de luister van Uw Huis, en de woonplaats van Uw
heerlijkheid. Alleluja (3x).
- 32 -

❖

14 SepteMber

❖

de univerSele verheffinG
van het KoStbare levenSchenKende KruiS
typiKon
Als het feest op zondag valt, dan zingen we niets van de opstanding,
noch lezen we het opstandingsevangelie, maar alles van het Kruis.

Kleine veSperS
heer iK roep... we laten vier verzen over en zingen de stichieren:

2x

- 33 -

❖

Eer ... Nu en ...

apoStichen

- 34 -

Mineon SepteMber

❖

❖

Kleine veSperS 14 SepteMber

❖

Eer ... Nu en ...

tropaar

van het feest

of slavisch:
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❖

Mineon SepteMber

❖

❖

14 SepteMber

❖

de univerSele verheffinG
van het KoStbare levenSchenKende

KruiS

Grote veSperS
Na ps. 103 zingen we, alleen op zaterdag-avond Zalig de man ... , het
hele eerste kathisma; maar op andere dagen, gaan we na ps. 103 direkt
door naar Heer ik roep ...

heer

iK roep

...

we laten 6 verzen over en zingen de volgende
stichieren elk tweemaal * :

2x

2x
* grieks mineon heeft 6 stichieren; volgens athos en slavisch gebruik:
8 stichieren: de eerste twee drie keer, en de laatste twee keer.
- 37 -

❖

Mineon SepteMber

❖

2x
Eer ... Nu en ...

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

I lezinG uit exoduS
Mozes liet

- 38 -

(15 : 22-16:1)

❖

Grote veSperS 14 SepteMber

❖

.
❖❖❖

II lezinG uit de SpreuKen

(Spr. 3 : 11-18)

M

ijn zoon, veracht de tuchtiging des HErEN niet,
word niet onverschillig voor zijn bestraffing.
Want de HEEr tuchtigt wie Hij liefheeft,
gelijk een vader elke zoon straft, aan wie hij welgevallen heeft.
Zalig de mens die wijsheid vindt, de sterveling die verstand ziet;
want wat zij opbrengt, is beter dan schatten van goud of zilver.
Zij is kostbaarder dan edelstenen,
geen kwaad kan haar weerstaan.
Zij is goed bekend bij allen die tot haar naderen,
niets kostbaars heeft haar waarde.
Lengte van dagen en vele levensjaren zijn in haar rechterhand,
in haar linkerhand rijkdom en eer.
Uit haar mond stroomt rechtvaardigheid,
op haar tong draagt zij de wet en barmhartigheid.
Haar wegen zijn goed,
al haar paden zijn vrede.
Een boom des levens is zij voor wie haar vasthouden,
zij is veiligheid voor wie op haar steunen, zoals op de Heer.
❖❖❖

- 39 -

❖

Mineon SepteMber

❖

III lezinG uit de profetie van jeSaja

❖❖❖

litie

- 40 -

(60 : 11-16)

❖

Grote veSperS 14 SepteMber

❖

- 41 -

❖

Eer ... Nu en...

- 42 -

Mineon SepteMber

❖

❖

Grote veSperS 14 SepteMber

❖

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

apoStichen

- 43 -

❖

Eer ... Nu en ...

- 44 -

Mineon SepteMber

❖

❖

tropaar

Grote veSperS 14 SepteMber

❖

bij de broodwijding

3x
of slavisch:

3x

- 45 -

❖

Mineon SepteMber

❖

Metten
KathiSMa

na de eerste psalmlezing:

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

Eer ... Nu en ... herhalen

polyeleoS
prijSlied

- 46 -

- “Dienaren des Heren - Alleluja”
(slavisch gebruik)

❖

Metten 14 SepteMber

❖

en uitgelezen psalmverzen - “Die mij bestrijden - Alleluja”
Houd gericht, Heer, over wie mij onrecht doen
bestrijd hen die mij bestrijden.

ps. 34,1

Omgord U met wapen en schild, sta op om mij te helpen. ps. 34,2
Trek het zwaard, sluit mijn vervolgers in.
ps. 34,3a
Heer, het Licht van Uw aanschijn is een teken over ons.
ps. 4,7
Heer, met een schild van welbehagen hebt Gij ons omringd. ps. 5,13
Aan wie U vrezen hebt Gij een teken gegeven,
om te vluchten voor de boog.
Gij zijt ten hemel gestegen,
en hebt de gevangenschap gevangen meegevoerd.
Gij schenkt een erfdeel aan wie Uw Naam vrezen, Heer.
Opdat wij Uw weg mogen kennen op aarde
Uw heil onder alle volken.

ps.59,6
ps. 67,19

ps. 60,6
ps. 66,3

Alle einden der aarde aanschouwen het heil van onze God. ps. 97,3b
Wij kunnen nedervallen op de plaats waar Zijn voeten stonden.
Dan zal al het geboomte van het woud juichen.
Toch is God van eeuwigheid onze Koning:
Hij bewerkt verlossing in het midden der aarde.
Verheft de Heer onze God;
valt neer voor de steun van Zijn voeten want Hij is heilig.
Leert en weet dat Ik God ben.
Ik wordt verheven onder de volkeren,
verheven over de aarde.
Zegene ons God, onze God.
Zegene ons God.
red, God, Uw volk en zegen Uw erfdeel.
Wees hun herder en verhef hen tot in eeuwigheid.

ps. 131,7b
ps. 95,12b
ps. 73,12

ps. 98,5

ps. 45,11a
ps. 45,11b

ps. 66,7-8
ps. 27,9a
ps. 27,9b

Eer ... Nu en ... Alleluja (3x) en kleine litanie

- 47 -

❖

KathiSMa

Mineon SepteMber

❖

na de polyeleos

Eer ... Nu en ... herhalen

anabathMi

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

proKiMen

toon 4

Alles wat adem heeft ...

evanGelie

Joh. 12 : 28-36a ( Jh § 42c)
De Heer zeide: Vader, verheerlijk uw Naam! ...

na

het

evanGelie

Nu wij Christus’ opstanding ...
op welke dag het feest van Kruisverheffing ook valt.

- 48 -

ps.97

❖

na

pSalM

mi
--- t.6’ob’
do

Eer

Nu en ...

Metten 14 SepteMber

❖

50

...

herhalen: Kruis van Christus ...

en het ideomelon:
t.6’ob’

canon

van

KruiSverheffinG -

toon

8

1e ode
Irmos t.8

- 49 -

❖

Mineon SepteMber

katavasia: Met zijn staf ...
3e ode
Irmos t.8

katavasia: Een staf ...
- 50 -

❖

❖

Metten 14 SepteMber

❖

KathiSMa-zanG t.8

Eer... Nu en ... herhalen
4e ode
Irmos t.8

hier ontbreekt een tropaar

katavasia: Het mysterie ...
- 51 -

❖

Mineon SepteMber
5e ode

Irmos t.8

katavasia: O driewerf zalig Hout ...
6e ode
Irmos t.8

- 52 -

❖

❖

Metten 14 SepteMber

❖

katavasia: Toen Jona in de buik... en kleine litanie

KondaaK
t.4

_ Gij, Die U vrijwillig op het Kruis hebt verheven, * schenk Uw

erbarmen aan de nieuwe gemeenschap die Uw Naam draagt, Christus
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 zegeteken. _

iKoS

**

een wapen van vrede: het onoverwinnelijk

zegeteken.
- 53 -

❖

Mineon SepteMber

Synaxarion

7e ode
Irmos t.8

katavasia: Het bevel ...
- 54 -

❖

❖

Metten 14 SepteMber

❖

8e ode
Irmos t.8

hier ontbreekt een tropaar

Loven, zegenen ... katavasia: Jongelingen, ikoon ...

geen magnificat, maar gezongen 9e ode :

- 55 -

❖

Mineon SepteMber

❖

9e ode
1e canon
refrein vòòr de irmos en troparen (alleen slavisch) :

Irmos - toon 8

refr
tropaar

refr
tropaar

- 56 -

❖

Metten 14 SepteMber

❖

2e canon
refr
Irmos

refr

tropaar

tropaar

- 57 -

❖

Mineon SepteMber

❖

tropaar

beide katavasia: Moeder Gods ... en De dood die eens ...

exapoStilarion
t.3a

en nog een andere:
t.3a

lofpSalMen

we laten vier verzen over en zingen de volgende
drie stichieren, waarvan we de eerste herhalen:

2x
- 58 -

❖

Metten 14 SepteMber

❖

Eer ... Nu en...

Grote

doxoloGie

Aan het eind van de doxologie kruisuitdraging. Er staat een tafeltje
klaar in het midden van de Kerk. Op het Altaar een kruis, (los!) op een
blad, versierd met basilicum en drie brandende kaarsen. Tegen het einde
van de Grote 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 de zesvleugeligen en
de kaarsdragers.
- 59 -

❖

Mineon SepteMber

❖

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 (griekse melodie):

De koren herhalen elk 1x het tropaar.
Dan maakt hij drie poklonen, op welke dag het ook valt, en neemt het
eerbiedwaardige Kruis op, met de basilicum.
1e Opheffing: naar het oosten gericht zegt hij:
Ontferm U over ons, o God, volgens Uw grote ontferming,
P
wij bidden U, verhoor ons en ontferm U over ons.
De priester maakt drie keer een kruisteken met het Kruis, hij buigt rustig, tot een handbreedte boven de grond. Dan richt hij zich weer op, rustig, tot het koor uitgezongen is. Het koor zingt 3x; dan 10x10; en tenslotte 3x het Heer, ontferm U:
K
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_ Heer, ontferm U; Heer, ontferm U; Heer, ontferm U.
Heer, ontferm U,

(10x).

Heer, ontferm U,

(10x).

Heer, ontferm U,

(10x).

❖

Metten 14 SepteMber

Heer, ontferm U,

(10x).

Heer, ontferm U,

(10x).

Heer, ontferm U,

(10x).

Heer, ontferm U,

(10x).

Heer, ontferm U,

(10x).

Heer, ontferm U,

(10x).

Heer, ontferm U,

(10x).

❖

Heer, ontferm U; Heer, ontferm U; Heer, ontferm U. _
2e Opheffing: Hij wendt zich naar rechts, kijkt naar het Noorden,
P
Ook bidden wij voor ons vrome volk,de regering van ons land
en hen die het beschermen.
Het koor zingt het 2e honderdtal. De priester doet de tweede verheffing: 3x kruisteken, laag naar de grond en weer hoog.
3e Opheffing:Hij draait zich rechtsom, naar het Zuiden kijkend, het
Kruis opgeheven:
Ook bidden wij voor onze Aartsbisschop Panteleimon
en heel onze broederschap in Christus.
Het koor zingt het 3e honderdtal. De priester maakt 3x Kruisteken,
laag buigend en weer langzaam naar boven opheffend.
4e opheffing: Hij draait zich rechtsom, naar het Westen kijkend, het
Kruis opgeheven:
Ook bidden wij om ontferming, leven, gezondheid, redding,
vergeving en kwijtschelding van zonden, voor de dienaren
Gods: de bewoners, de bezoekers en de weldoeners van dit hei
lig klooster.
Het koor zingt het 4e honderdtal. De priester maakt 3x Kruisteken,
laag buigend en weer langzaam naar boven opheffend.
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❖

Mineon SepteMber

❖

5e opheffing: Hij draait zich rechtsom, naar het Oosten kijkend, het
Kruis opgeheven:
Ook bidden wij voor al de orthodoxe christenen, om gezondheid
en redding en vergeving van hun zonden.
Het koor zingt het 5e honderdtal. De priester maakt 3x Kruisteken,
laag buigend en weer langzaam naar boven opheffend.
Nu volgt de eigenlijke OPHEFFING:
Hij staat voor het tafeltje, naar het Oosten kijkend, heft het Kruis hoog
op, terwijl hij het Kondaak zingt (slavische melodie):
P

of byzantijnse melodie:
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❖

Metten 14 SepteMber

❖

Hij zegent het volk met het Kruis, legt het op het blaadje, vereert het
zingend, ofwel slavische melodie :

de beide koren herhalen
Hierna vereren allen terwijl het koor de idiomela zingt:
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❖

- 64 -

Mineon SepteMber

❖

❖

Metten 14 SepteMber

❖

Eer ... Nu en ...

Dringende en vragende litanie en de wegzending

- 65 -

❖

in

Mineon SepteMber

de GoddelijKe

❖

liturGie

eerSte antifoon

(Psalm 21)
!

"

_ God, mijn God, zie naar mij: * Waarom hebt Gij mij verlaten. _
refrein

!

"

Ik ben ver van mijn heil verwijderd * door de woorden van mijn zonden.
!

!!

refrein
Mijn God, overdag roep ik tot U, maar Gij verhoort mij niet; * Ik roep
"

in de nacht, en het is mij geen dwaasheid.
!

refrein

!!

Gij woont in het Heiligdom, roem van Israël: * op U vertrouwden
!

!

onze vaderen, en Gij hebt" hen bevrijd.
refrein
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, * nu en ..
slotrefrein
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!

!

❖

"

! 14 SepteMber
GoddelijKe liturGie

tweede antifoon

❖

"

(Psalm 73)

_ God, waarom hebt Gij ons verstoten tot aan het einde? * Waarom
woedt uw toorn over uw kudde?
refrein

Gedenk uw Gemeente * Die Gij van den beginne af hebt vrijgekocht.

refrein
Hier is de berg Sion, * Die Gij Uzelf als woonplaats hebt uitverkoren.

refrein
God is van eeuwigheid onze Koning: *
Hij bewerkt verlossing in het midden der aarde.

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 ...
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❖

Mineon SepteMber

❖

derde antifoon

(Psalm 98)

_ De Heer regeert, de volkeren beven; *
Hij zetelt op de Cherubim, de aarde siddert.
tropaar

Groot is de Heer in Sion, * Hij is verheven boven alle volkeren.
tropaar
Dat zij uw grote Naam belijden, * want Hij is ontzagwekkend en heilig.
tropaar

"

!

"

intocht
Verheft de Heer onze God,
valt neer voor de steun van zijn voeten, want Hij is heilig.

tropaar
- 68 -

(Psalm 98)

❖

GoddelijKe liturGie 14 SepteMber

❖

_ Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en ..
kondaak:

in

plaatS van

proKiMen
_

triSaGion

Uw Heilig Kruis ...

toon 7

(Psalm 98)

Verheft de Heer, onze God, * vereert de voetbank zijner
voeten, want Hij is hei - - lig. _
De Heer is Koning, laat de volkeren toornen.

apoStellezinG

I Cor 1 : 18-24

(pericoop 125-a)
- 69 -

❖

alleluja

Mineon SepteMber

❖

toon 4

(Psalm 73)

Gedenk uw gemeente, die Gij vanaf den beginne hebt vrijgekocht.
God is van eeuwigheid onze Koning;
Hij bewerkt verlossing in het midden der aarde.

evanGelie

Joh 19 : 13-35a (verkort) (Jh § 60 )
Joh 19 : 6-11, 13-20, 25-28a, 30b 9 of 30-35)

in

plaatS van

‘waarlijK

het iS waardiG

..’

irmos van de 9e ode van de Canon ; (slavische versie zie p. 56)

coMMunieverS

(Psalm 4)

Heer, het licht van Uw aanschijn is een teken over ons. Alleluja. (3x).
14 september is een strikte vastendag;
alleen op zaterdag en zondag zijn wijn en olie toegestaan.
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❖

15 SepteMber

❖

Nafeest van Kruisverheffing
en de gedachtenis van de Heilige Grootmartelaar Nikíta
(het officie van de martelaar is niet vertaald;
er is gebruik gemaakt van het alg. mineon / off.14);
[Ook de gedachtenis van de Ikoon van de Moeder Gods van Lesna]
***

veSperS
Geen kathisma

heer

iK roep

... we laten zes verzen over en zingen drie stichie-

ren, van het nafeest :
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❖

Mineon SepteMber

❖

en drie stichieren van de H. Grootmartelaar Nikíta, toon 1
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❖

veSperS 15 SepteMber

❖

Eer ... van de H. Grootmartelaar Nikíta

Nu en ... van het kruis

Intocht, Vreugdevol licht ... en het

apoStichen

Groot proKiMen

toon 7:

van het nafeest

Verheft de Heer onze God,
valt neer voor de steun van Zijn voeten want Hj is heilig.
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❖

Mineon SepteMber

❖

God is van eeuwigheid onze Koning,
Hij bewerkt verlossing in het midden der aarde.

Eer ... van de H. Grootmartelaar Nikíta
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❖

veSperS - Metten 15 SepteMber

❖

Nu en ... van het nafeest

troparen

van de H. Niketas, toon 3

Vader Gerasimus

t.3

Eer ... Nu en ... van het kruis, toon 1: Red, Heer Uw volk ...
en de wegzending

Metten
KathiSMata

na de eerste psalmlezing, van het nafeest

Eer ... Nu en ... herhalen
- 75 -

❖

Mineon SepteMber

❖

na de tweede psalmlezing, van het nafeest

Eer ... Nu en ... herhalen

de canonS

de canon van het feest (zie p.49 vv) en van de heilige Grootmartelaar Nikíta(N.B. niet opgenomen; zie off. 14)
na de derde ode:KondaaK van het feest van Kruisverheffing
t.4

_ Gij, Die U vrijwil - - lig op het Kruis hebt ver - heven, * schenk

Uw erbar - men aan de nieuwe gemeenschap die Uw Naam draagt,
Chris - tus onze God. *
*

Verblijd de rechtgelovigen door Uw kracht,

en verleen hun overwinning o - ver de vijanden;

geef hun, als Uw hulp in de strijd, *
het

on

-

over

-winnelijk

zegete

*

een wapen van vrede:
-

-

ken

____.

iKoS

** een wapen van vrede: het onoverwinnelijk zegeteken.
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❖

Metten 15 SepteMber

❖

KathiSMa van de heilige grootmartelaar Nikíta:

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

na de zesde ode:

KondaaK van de heilige Nikíta, toon 2
t.2

_ Door uw weerstand hebt gij de kracht van de dwaling gebro - ken,

* en door uw lijden hebt gij de overwinningskrans ontvangen. * Nu
verheugt gij u samen met de Engelen, * roemrijke Nikíta. * wiens
naam Overwinnaar luidt: ** en bid nu met hen steeds voor ons al - len._

iKoS

- 77 -

❖

Mineon SepteMber

❖

exapoStilarion van de heilige Grootmartelaar Nikíta

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

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie

apoStichen

van het nafeest

Verheft de Heer onze God,
valt neer voor de steun van Zijn voeten want Hj is heilig.

God is van eeuwigheid onze Koning,
Hij bewerkt verlossing in het midden der aarde.
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❖

Metten 15 SepteMber

❖

Eer ... van de heilige Grootmartelaar Nikíta

Nu en ... van het nafeest

troparen

van de H. Niketas, toon 3

Vdr Gerasimus

t.3

Eer ... Nu en ... van het kruis, toon 1: Red, Heer Uw volk ...

- 79 -

❖

Mineon SepteMber

❖

GoddelijKe liturGie
typiKa
mi
-do

verzen uit de canon van het feest; en uit de canon van de heilige

proKiMen

toon 7

_ De rechtvaardige zal zich verblijden in de Heer; *
en op

Hem ver - trou - wen. _

God, verhoor mijn gebed als ik mij tot U richt.

apoStellezinG

pericoop 292

II Tim 2, 1-10

Mijn kind Timotheüs, word sterk in de genade ... zie lezing 26 oktober

alleluja

toon

4

H. Dimitrius

pS.91

De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom,
als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien.
Geplant in het huis des Heren,
zullen zij bloeien in de voorhoven van onze God.

evanGelie

Mt - pericoop 36

Mt 10, 16-22

De Heer zei tegen Zijn leerlingen: Zie ik zend jullie als schapen ...

coMMunieverS

ps.111

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja. (3x).
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❖

16 SepteMber

❖

De gedachtenis van de H. Grootmartelares, de roemrijke Eufimia.
***

veSperS
heer

iK roep

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

en 3 van de martelares, toon 8:
- 81 -

❖

Mineon SepteMber

Eer... van de martelares - toon 6
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❖

❖

veSperS 16 SepteMber

❖

Nu en ... van het nafeest

apoStichen

van het nafeest

Eer ... van de martelares - toon 6 :
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❖

Mineon SepteMber

❖

t.6

Nu en ... van het nafeest

troparen

van de martelares

t.3

en van het kruis: Red, Heer ....
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Vdr. Gerasimus

❖

16 SepteMber

❖

Metten
KathiSMata

na de eerste psalmlezing, van de martelares - t. 1

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

na de tweede psalmlezing, van de martelares - niet vertaald, evt.:

Eer ... Nu en ... van het nafeest:
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❖

Mineon SepteMber

❖

de canonS

de canon van het feest (zie p.49 vv) en van de heilige Grootmartelares Eufimia:

1e ode -

3e ode -

- 86 -

van de heiliGe eufiMia
irmos: Farao en zijn wagens ...

canon van de heiliGe
irmos t.8.: In uw wijsheid...

-

toon

8

eufiMia

❖

Metten 16 SepteMber

❖

Irmos van de laatstgelezen canon - toon 8:

na de derde ode: KondaaK van het feest van Kruisverheffing
t.4 _

Gij, Die U vrijwil - - lig op het Kruis hebt ver - heven, * schenk Uw

erbar - men aan de nieuwe gemeenschap die Uw Naam draagt,
Chris - tus onze God. *
en

verleen

hun

Verblijd de rechtgelovigen door Uw kracht, *

overwinning

o

-

ver

geef hun, als Uw hulp in de strijd, *
het

on

-

over

-winnelijk

zegete

de

vijanden;

*

een wapen van vrede:
-

-

ken

____.

iKoS

** een wapen van vrede: het onoverwinnelijk zegeteken.
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❖

Mineon SepteMber

❖

KathiSMa van de heilige grootmartelares Eufimia - toon 8:

Eer ... Nu en ... van het kruis, toon 8

4e ode -

canon van de heiliGe
irmos t.8.: Gij zijt mijn sterkte ...

- 88 -

eufiMia

❖

5e ode -

Metten 16 SepteMber

❖

canon van de heiliGe

eufiMia

irmos t.8.: Waarom hebt Gij mij vertsoten ...

6e ode -

canon van de heiliGe

eufiMia

irmos t.8.: Wees mij genadig, o Heiland ...
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❖

Mineon SepteMber

Irmos -toon 8

KondaaK

iKoS

- 90 -

van de H. Eufimia, toon 2

❖

❖

Metten 16 SepteMber

❖

Synaxarion

7e ode -

canon van de heiliGe eufiMia
irmos t.8.: Toen God nederdaalde ...

8e ode -

canon van de heiliGe eufiMia
irmos t.8.: In zijn woede tegen de gerechten ...

- 91 -

❖

Mineon SepteMber

Loven, zegenen en aanbidden....

- 92 -

❖

Irmos - toon 8:

❖

9e ode -

Metten 16 SepteMber

❖

canon van de heiliGe

eufiMia

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

Irmos - toon 8:

- 93 -

❖

Mineon SepteMber

❖

exapoStilarion van de heilige Grootmartelares Effimía:

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

lofpSalMen

we laten 4 verzen over en zingen de stichieren - t.1:

2x

- 94 -

❖

Metten 16 SepteMber

❖

Eer ... van de heilige grootmartelares Eufimia - t.8

Nu en ... van het nafeest

als de abt wil: gezongen Grote Doxologie ; anders :
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❖

Mineon SepteMber

❖

gelezen doxologie met de volgende :

apoStichen

van het nafeest

Eer ... van de heilige grootmartelares Eufimia - zie hierboven, bij de
lofpsalmen
Nu en ... van het nafeest - zie hierboven bij lofpsalmen

- 96 -

❖

troparen

Metten 16 SepteMber

van de martelares

❖

Vdr. Gerasimus

Eer ... Nu en ... van het kruis, toon 1: Red, Heer Uw volk ...

- 97 -

❖

Mineon SepteMber

❖

GoddelijKe liturGie
typiKa, verzen uit de canon van het feest; en uit de canon van de heilige.
proKiMen
sol
--mi

toon 4

ps 67

_ Wonderbaar is God in zijn hei - ligen * de God van Israël _
Looft God in de Kerken, de Heer uit de bronnen van Israël.

apoStellezinG

§ 181
ii Kor 6 : 1-10
Broeders, als Gods medewerkers ...- > zie lezing van de 16e zondag

alleluja

toon 4

ps.39

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

evanGelie

Lk pericoop 33

Lk 7 , 36-50

In die tijd nodigde een van de Farizeeën Jezus bij zich ter maaltijd...

coMMunieverS

ps.111

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja. (3x).
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❖

17 SepteMber

❖

Gedachtenis van de H. Martelares Sofia en haar drie dochters: Pistis,
Agape en Elpis. Plaatselijk vieren wij de gedachtenis van de
H. Lambertus, Bisschop-martelaar van Maastricht.
***
off. van H. Lambertus (bron: fr. Andrew Phillips) is nog niet vertaald.

heer

veSperS

iK roep

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

and 3 of the hieromartyr, in Tone IV: Spec. Mel.: “As one valiant
among the martyrs…"—
- 99 -

❖

Mineon SepteMber

❖

in Tone IV: Spec. Mel.: “As one valiant among the
martyrs…"—
O the grace of God that shineth forth from thy sacred relics, O most
glorious Lambert! For we, the faithful of all lands, are enlightened by thy
radiant virtues, by the example of thy strict ascetic life, by thy surpassing
love for Him and for thy neighbor, and by thy meek endurance of an unjust
death: for thereby thou dost illumine us all.
The wicked ruler of the Franks could not bear the radiance of thy
piety, O blessed Lambert, and he drove thee from thy see, appointing a
hireling to tend thy flock; but in thy humility thou didst not cry out against
the injustice, but didst betake thyself to the Monastery of Stavelot, where
thou didst commit thyself to fasting and prayer.
With a boldness born of faith, O holy hierarch Lambert, like John the
Forerunner of Christ thou didst go forth to rebuke an adulterous ruler,
undaunted by perils, loving the sinner but hating the sin; wherefore, thou
wast put to the slaughter, thy holy heart pierced by an enemy's spear, like the
heart of Christ as He hung upon the Cross.
Glory... Idiomelon of the hieromartyr, in Tone III—
Adorn thyself and be glad, O great city of Liège, wherein lieth the
holy shrine that poureth forth a torrent of healings: the precious relics of the
great hierarch Lambert, the model of humility and chastity. By his heavenly
splendor he repelleth the invisible foe, for Christ hath shown him to be a
great luminary. He is our boast and our spiritual defense, and his sacred
remains freely impart cures; for, approaching them with faith, the blind are
gain their sight; the halt and the lame, drawing nigh, depart, leaping for joy;
the infirm are made whole; and the possessed find that the demons that
afflict them are put to flight. For which cause, all of us, honoring him with
psalms and spiritual songs, earnestly beseech him: O saint of God, ask peace
for the world and great mercy for our souls.
Nu en ... van het nafeest:
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❖

apoStichen

veSperS 17 SepteMber

❖

van het nafeest

Glory ... Idiomelon of the hieromartyr H. Lambertus, in Tone VI—
_ rejoice exceedingly, O Maastricht, wherein the holy hierarch Lambert
served as bishop: the precious ornament of Orthodox hierarchs, the great
confirmation of the laws of God, the defender of the oppressed, the consolation of the sorrowful, the fervent advocate of those who suffer for
piety's sake! Unto him let us earnestly cry out: Dispel the darkness of
ignorance, and guide us to the kingdom on high, where with the angelic
hosts thou dost delight in the transcendent beauty of thy Master, by thine
entreaties moving the hearts of the faithful to compunction. Beseech
Christ, O holy one, that He grant our souls peace and great mercy.
Nu en ... van het nafeest :
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❖

troparen

Mineon SepteMber

❖

voor de H. Lambertus - Tone IV—

Bearing thy cross throughout thy life, thou didst strive to follow Christ
most zealously, subduing carnal-mindedness by thine austerities; and thou
didst magnify the Lord, O holy hierarch, dyeing thy sacred vestments in the
blood of martyrdom, and bravely defending the holiness of Christian
marriage with thy life. Wherefore, Christ hath bestowed on thee the twofold
crown of confession and martyrdom, O most glorious Lambert, boast of
Maastricht.
(evt. Eer ... voor de H. Sophia en dochters)
t.5_

Vdr. Gerasimus

Als een vruchtbare olijfboom zijt gij opgegroeid in de hoven des

Heren, * eerbiedwaardige martelares Sofia, * en hebt gij als lieflijke
oogst * de vruchten van uw schoot aan Christus opgedragen, * in uw
heilige lijdensstrijd, : * Agape, Elpis en de in God wijze Pistis: ** Bid
met hen voor ons al - - len. _
(Eer... ) Nu en ... van het feest: Red, Heer, Uw volk ...

Metten
KathiSMata

na de eerste psalmlezing, van de H. Lambertus

Eer ... Nu en ... van het nafeest:
- 102 -

❖

Metten 17 SepteMber

❖

na de tweede psalmlezing, van de H. Lambertus:

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

de canonS

de canon van het feest (zie p.49 vv)
and that of the hieromartyr, with 4 troparia, the acrostic whereof is
“His heart pierced, Lambert died for Jesus”, in Tone I—
ode i
Irmos: tone 1 Guiding Israel...
How shall we praise the most blessed Lambert, the pillar of the
Church of Christ, the champion of faith and virtue, the glory of
Maastricht, the boast of Liège, and the protector of them both?

- 103 -

❖

Mineon SepteMber

❖

In hymns and spiritual songs let us extol the virtues of the holy
hierarch Lambert, who was slain for his courageous defense of the bonds of
marriage, reproving the ruler as John did Herod of old.
Salome of old prevailed upon Herod to put John the Baptist to death,
and the wicked Alpaïs, fearing Lambert's influence and eloquence,
dispatched her kinsmen to silence his voice forever.
Theotokion: Holy art thou, O most blessed Theotokos, for He Who as
God led the people of Israel through the desert to the promised land was
born of thy virgin womb. Wherefore, we chant a hymn of victory.
ode iii
Irmos: Let no mortal boast ...
Extolling God's providence, we boast not in riches or any earthly
thing, but in the mediation of the holy hierarch Lambert for us, crying:
On the rock of Thy commandments establish me, O Master!
Although Lambert was of noble lineage and kin to the mighty, yet did
he embrace holy poverty, spurning all wealth as corruptible, saying: On the
rock of Thy commandments establish me, O Master!
raised in the holy Faith, hoping ever on the mercy love of the Allholy
Trinity, Lambert grew in wisdom and stature, ever chanting: On the
rock of Thy commandments establish me, O Master!
Thou wast the scion of pious parents, and disciple to holy servants of
God's altar, O Lambert, and by them thou wast nurtured in the virtues and
reared in Orthodoxy, wherein thou wast established.
Theotokion: Pure and all-immaculate is the Virgin Mary, who for her
spotless purity and her humble submission to the will of the Father
conceived in her womb His Son and Word, through the all-holy Spirit.
Irmos - Tone 1:
Let no mortal boast in his wisdom or riches, but rather in his faith in the
Lord, crying out to Christ God in Orthodox manner, and ever chanting:
On the rock of Thy commandments establish me, O Master!
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❖

Metten 17 SepteMber

❖

na de derde ode: KondaaK van het feest van Kruisverheffing
t.4

_ Gij, Die U vrijwil - - lig op het Kruis hebt ver - heven, * schenk

Uw erbar - men aan de nieuwe gemeenschap die Uw Naam draagt,
Chris - tus onze God. *
*

Verblijd de rechtgelovigen door Uw kracht,

en verleen hun overwinning o - ver de vijanden;

geef hun, als Uw hulp in de strijd, *

*

een wapen van vrede:

het on - over -winnelijk zegete - - ken ____

iKoS

** een wapen van vrede: het onoverwinnelijk zegeteken.
Sessional hymn of the hieromartyr, in Tone VIII: Spec. Mel.: “Of
the Wisdom…"—
A godly hierarch wast thou, who didst gain mastery
over the carnal passions, didst shepherd thy flock most
gloriously, O venerable one, and didst enlighten and teach
them to honor the holiness of Christian marriage.
Glory…
Wherefore, thou pourest forth healings even after thy repose
upon those who approach the shrine of thy relics with faith.
O most blessed Lambert, entreat Christ God, that He grant
remission of transgressions unto those who honor thy holy
memory with love.
Nu en altijd…: van het kruis, toon 4:
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❖

Mineon SepteMber

❖

ode iv
Irmos: Seeing Thee upon the Cross...
In spiritual gloom did the heathen walk, for they knew not Christ, the
Sun of righteousness; but Lambert joined with the holy Willibrord to bring
His light to their souls: wherefore, they have filled the earth with the praise
of God.
Exalt ye the most glorious Lambert, the glory of Maastricht and boast
of Liège, the great luminary of the Orthodox Church, whose bold confession and holy martyrdom we greatly hymn, so that the earth resoundeth with
his praise.
rays of grace illumined the hearts and minds of those who before
walked in heathen darkness, for the holy hierarch revealed to them the
radiance of the love of Christ, Who for mercy's sake died on the Cross for
their sake.
Theotokion: Crucified on the tree of the Cross, Christ, the Mighty
One, entrusted sinful humanity to His most blessed Mother as her children;
wherefore, though we yet walk in fear and darkness, we rejoice to have her
as our guide and intercessor.

ode v
Irmos: Once, the seraph, taking up tongs...
Educated by an earthly tutor, the godly Lambert zealously sought
heavenly wisdom; and having attained true understanding he cried: Learn
ye righteousness!
Dedicating himself to the study of the sacred Scriptures, the saint of
God received the burning coal of God's grace, and cried unto all: Learn ye
righteousness!
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❖

Metten 17 SepteMber

❖

Living in turbulent times, the sacred Lambert was chosen to succeed
his murdered uncle in the see of Maastricht; and he tended his flock with
righteousness.
Theotokion: Angels and archangels stand in awe of thy glory, O
Mistress Theotokos; and the cherubim and seraphim fall silent, beholding
thy surpassing purity.
ode vi
Irmos: Imitating the Prophet Jonah...
Maastricht is now renowned as a seat of worldly power, yet its earthly
might is shown to be impotent by the glory of him who served God therein.
Blessed was the holy Lambert, who like Athanasius of old was driven
from his flock by corrupt rulers; yet he humbly cried out: Glory be to God!
Evil pervaded the realms of the Franks, and corruption prevailed; but
Lambert put his trust in the Savior of the world, crying: Glory be to Thee!
Theotokion: remember us, thy lowly servants, O Mother of our
Savior, and by thy pleas deliver us from corruption, that we may cry to Him:
Glory to Thee!
Irmos - tone 1: Imitating the Prophet Jonah, I cry out: O Good One, free my
life from corruption! O Savior of the world, save me who cry out: Glory to
Thee!

KontaKion

of the hieromartyr, in Tone VIII—
O holy hierarch Lambert, glory of Maastricht, beauteous lily of the vale of
piety and lofty summit of the virtues, fount of pure wisdom, glory of the
Orthodox, denouncer of ungodliness, wondrous martyr and worker of
countless miracles: Entreat Christ God, that He grant our souls great
mercy.

iKoS
When thy precious body was removed from its tomb, O father, surrounding
thy grave a multitude of the faithful gazed upon thee with trembling, and,
looking upon thy remains, were stricken with awe. But the holy hierarch
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❖

Mineon SepteMber

❖

Hubert cried out with reverence: “O Lord our God, what words of thanks
befit such a goodly gift as Thou hast given us this day?” O holy hierarch
Lambert, entreat Christ God, that He grant our souls great mercy.
ode vii
Irmos: The children raised together in piety...
Threats did not daunt the holy one, who went boldly to defend the
holiness of marriage; but amid perils he remained steadfast, like the youths
in the furnace, crying: O God of our fathers, blessed art Thou!
Disdaining the laws of piety and the Christian virtues, the ruler of the
Franks gave himself over to ungodly lusts; but Lambert sought to restore
his soul, that he might chant: O God of our fathers, blessed art Thou!
Imitating the wicked Jezebel of old, who raged with violence against
Elijah, the prophet of God, Alpaïs sought the life of Christ's sanctified
servant, who chanted: O God of our fathers, blessed art Thou!
Theotokion: Ever fearing the one true God, the pious youths spurned
the tyrant's ungodly command, and, unconsumed in the midst of the fire,
they presented an image of the seedless conception of Christ in the Virgin's
womb.
ode viii
Irmos: The children who did not defile themselves...
Defiling himself with the sin of adultery, the ruler of the Franks put
away his lawful spouse and unlawfully took to him a concubine, earning for
his soul the fires of Gehenna; but Lambert rebuked him, exclaiming: Bless
the Lord!
For to prevent the holy one from persuading her partner in sin, the
adultress Alpaïs sent her brother and his minions to slay him; and they
pierced him with a spear as he chanted to God: Bless the Lord, ye works of
the Lord!
O the multitude of wonders that Christ the King hath wrought through
His glorious hierarch! For in the piercing of his heart he imitated the
suffering of the Master, Whose all-pure heart was pierced for the sake of
our salvation.
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❖

Metten 17 SepteMber

❖

retiring to his closet to pray without hypocrisy, as Christ teacheth us,
Lambert was at his prayers when an evildoer, casting a spear through the
window of his cell, transfixed him therewith, and sent his pure soul to this
Savior.
Theotokion: Jesus dwelt within the Virgin's spotless womb, yet the
fire of His divinity in nowise consumed her, even as the flames of
Nebuchadnezzar's furnace wrought no harm to the youths, who cried: Bless
the Lord, ye works of the Lord!
Irmos - tone 1: The children who did not defile themselves with food from
the table of the king once entered, rejoicing, into the fire; and cooled even in
the midst of the flame, they chanted fervently: Bless the Lord, ye works of
the Lord!
ode ix
Irmos: O Virgin Mother, true Theotokos...
Ever do the faithful proclaim that the blood of the martyrs is the seed
of the Church; and the blood of the holy hieromartyr hath long nourished
those who magnify Him Who was crucified.
Stavelot witnessed the holy one's ascetic feats, and Maastricht saw his
birth and episcopal labors, but Liège beheld his blessed soul take wing unto
Christ, and enshrineth his healing relics even today.
Unto thee, O holy Lambert, do we direct our lowly entreaties. Offer
them up, we pray, before the throne of Christ our God in our behalf, that,
finding mercy, we may magnify Him as is meet.
Theotokion: Save us, O Virgin Theotokos, Queen of heaven, by the
power of Christ thy Son, Who for our sake was crucified in the flesh, that
with thee and the angels we may magnify Him as is meet.
Irmos - tone 1 : O Virgin Mother, true Theotokos who without seed gavest
birth to Christ our God, Who was lifted up upon the Cross in the flesh: all of
us, the faithful, all magnify thee with Him as is meet.
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❖

Mineon SepteMber

❖

exapoStilarion Spec. Mel.: “By the Spirit in the holy
place…”—
Thou didst win the spiritual race, O blessed Lambert,
struggling mightily in thy confession of the Faith and thy
wondrous martyrdom, upon which the assemblies of angels
and men gaze with awe.
Eer ... Nu en ... van het kruis

lofpSalMen

voor de heilige Lambertus, we laten 4 verzen over

en zingen de stichieren van Heer ik roep... t. 4 zie p. 100;
de eerste stichier herhalen.

als de abt wil: gezongen Grote Doxologie ;
anders :gelezen doxologie met de volgende apostichen

apoStichen
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van het nafeest

❖

Metten 17 SepteMber

❖

Glory ... van de heilige Lambertus- Idiomelon
of the hieromartyr, in Tone VIII—
A good shepherd wast thou of the flock of the Lord and
a fervent teacher of the Orthodox, O holy hierarch Lambert;
for which cause, ever extolling thy wonders, we cry out to
thee: O adornment of the Church of Christ, thy holy relics are
a fount of miracles for those in need and a wellspring of
healings for the afflicted. Wherefore, pray thou unceasingly
for those who praise thee and honor thy sacred memory,
asking remission of our offenses and great mercy for our
souls.
Nu en ... van het nafeest
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❖

troparen

Mineon SepteMber

❖

voor de H. Lambertus - Tone IV

Bearing thy cross throughout thy life, thou didst strive to follow Christ
most zealously, subduing carnal-mindedness by thine austerities; and
thou didst magnify the Lord, O holy hierarch, dyeing thy sacred vestments in the blood of martyrdom, and bravely defending the holiness of
Christian marriage with thy life. Wherefore, Christ hath bestowed on
thee the twofold crown of confession and martyrdom, O most glorious
Lambert, boast of Maastricht.
(evt. Eer ... voor de H. Sophia)
t.5_

Vdr. Gerasimus

Als een vruchtbare olijfboom zijt gij opgegroeid in de hoven des

Heren, * eerbiedwaardige martelares Sofia, * en hebt gij als lieflijke
oogst * de vruchten van uw schoot aan Christus opgedragen, * in uw
heilige lijdensstrijd, : * Agape, Elpis en de in God wijze Pistis: ** Bid
met hen voor ons al - - len. _
(Eer... ) Nu en ... van het feest: Red, Heer, Uw volk ...

GoddelijKe liturGie
proKiMen
mi
-do

toon 7

_ Dat de gewijden zich beroemen in heerlijkheid, *
en dat zij jui - - - chen op hun rust - plaats. _
Zingt de Heer een nieuw lied,
Zijn lof weerklinke in de kerk der heiligen.

- 112 -

ps 149

❖

GoddelijKe liturGie 17 SepteMber

apoStellezinG

§ 335

❖

hebr 13 : 7-16

roeders, gehoorzaam uw leiders en wees hun onderdanig, want zij
waken over uw zielen omdat zij rekenschap moeten afleggen,
opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat
heeft immers voor u geen nut. Bid voor ons, want wij vertrouwen dat wij
een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. En ik roep u er te meer toe op dit te doen, opdat ik des te eerder aan
u zal worden teruggegeven. De God nu van de vrede, Die de grote
Herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft
teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u
toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in
Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
❖❖❖

alleluja

toon 2

ps.131

Dat uw priesters gerechtigheid aandoen, dat Uw heiligen jubelen.
Want de Heer heeft Sion uitverkoren.

evanGelie

Lc - pericoop 67

Lc 12 : 32-40

De Heer zei: ‘Wees niet bang, kleine kudde... zie za in de 11e week Lc-cycl.

coMMunieverS

ps. 111

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja. (3x).
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❖

- 114 -

Mineon SepteMber

❖

❖

18 SepteMber

❖

Gedachtenis van de H. Eumenius, Bisschop van Gortynië op Kreta.
***

veSperS

heer iK roep ... we laten zes verzen over en zingen drie stichieren,
van het nafeest :

en drie stichieren van de H. Bisschop Eumenius, toon 6:
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❖

Mineon SepteMber

Eer ... Nu en ... van het kruis
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❖

❖

apoStichen

veSperS 18 SepteMber

❖

van het nafeest

Eer ... Nu en ... van het nafeest
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❖

troparen

Mineon SepteMber

van de Bisschop Eumenius

❖

Vader Gerasimus

Eer ... Nu en ... van het kruis, toon 1: Red, Heer Uw volk ...
en de wegzending

Metten
KathiSMata

na de eerste psalmlezing, van het nafeest

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

❖

Metten 18 SepteMber

❖

de canonS de canon van het feest (zie p.49 vv) en van de heilige Bisschop Eumenius (N.B. niet opgenomen; zie off. 10)
na de derde ode: Kondaak en Ikos van het feest van Kruisverheffing
KathiSMa van de H. Bisschop Eumenius:

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

na de zesde ode:
t.2

KondaaK van de Bisschop Eumenius, toon 2

_ Verlicht door goddelijk licht, * verlicht gij ook ons, Alzalige. *

die liefdevol uw eerbiedwaardig en roemrijk onstslapen vieren, * Vader
en Bisschop Eumenius: ** want gij bid onophoudelijk voor ons allen.

iKoS
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❖

Mineon SepteMber

❖

exapoStilarion van de H. Bisschop Eumenius

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

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie

apoStichen

van het nafeest

Verheft de Heer onze God,
valt neer voor de steun van Zijn voeten want Hij is heilig.

God is van eeuwigheid onze Koning,
Hij bewerkt verlossing in het midden der aarde.

Eer ... Nu en ... van het nafeest
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❖

19 SepteMber

❖

Gedachtenis van de H. Martelaren Trofimus, Savvatius en Dorymedon.
het officie van H. Martelaren is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 15

***

veSperS
heer

iK roep

... we laten zes verzen over en zingen drie stichie-

ren, van het nafeest :

en drie stichieren van de H. Martelaren, toon 4:
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❖

Mineon SepteMber

Eer ... Nu en ... van het kruis
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❖

❖

apoStichen

veSperS 19 SepteMber

❖

van het nafeest

Eer ... Nu en ... van het nafeest
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❖

troparen

Mineon SepteMber

van de Martelaren

❖

Vader Gerasimus

Eer ... Nu en ... van het kruis, toon 1: Red, Heer Uw volk ...
en de wegzending

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 19 SepteMber

❖

de canonS

de canon van het feest (zie p.49 vv) en van de heilige martelaren (N.B. niet opgenomen; zie off. 15)
na de derde ode:Kondaak en Ikos van het feest van Kruisverheffing

KathiSMa

van de martelaren:

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

na de zesde ode:

KondaaK van de martelaren

t.8 _ De Kerk eert en bejubelt uw lichtstralende lijdensstrijd

* als grond-

slag der martelaren en steunpilaar voor de gelovigen: * Albezongen
zalige, moedige strijder, roemrijke Trofimus, * smeek met uw medestrijders om genade voor hen die u bezingen, ** want gij zijt onoverwinnelijk. _
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❖

exapoStilaria

Mineon SepteMber

❖

t.’3a’

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

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie

apoStichen

van het nafeest

Verheft de Heer onze God,
valt neer voor de steun van Zijn voeten want Hij is heilig.

God is van eeuwigheid onze Koning,
Hij bewerkt verlossing in het midden der aarde.

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

- 126 -

❖

20 SepteMber

❖

Gedachtenis van de Heilige Grootmartelaar Eustathius
het officie van de martelaar is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off.14

***

veSperS
heer

iK roep

... we laten zes verzen over en zingen drie stichie-

ren, van het nafeest :

en drie stichieren van de H. Grootmartelaar Eustathius , toon 1
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❖

Mineon SepteMber

❖

Eer ... van de H. Grootmartelaar Eustathius

Nu en ... van het kruis
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❖

apoStichen

veSperS 20 SepteMber

❖

van het nafeest

Eer ... van de H. Grootmartelaar Eustathius

- 129 -

❖

Mineon SepteMber

❖

Nu en ... van het nafeest

troparen

van de H. Eustathius

Eer ... Nu en ... van het kruis, toon 1: Red, Heer Uw volk ...
en de wegzending

Metten
KathiSMata

na de eerste psalmlezing, van het nafeest

Eer ... Nu en ... herhalen
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❖

Metten 20 SepteMber

❖

na de tweede psalmlezing, van het nafeest

Eer ... Nu en ... herhalen

de canonS

de canon van het feest (zie p.49 vv) en van de heilige Grootmartelaar Eustathius (N.B. niet opgenomen; zie off. 14)
na de derde ode: Kondaak en Ikos van het feest van Kruisverheffing

KathiSMa van de heilige grootmartelaar Eustathius :

Eer ... Nu en ... van het kruis
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❖

Mineon SepteMber

❖

na de zesde ode: KondaaK van de heilige Eustathius

exapoStilarion van de heilige Grootmartelaar Eustathius

Eer ... Nu en ...

lofpSalMen we laten vier verzen over en zingen de stichieren:

2x
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❖

Metten 20 SepteMber

❖

Eer ... van de heilige Grootmartelaar Eustathius

- 133 -

❖

Mineon SepteMber

❖

Nu en ... van het nafeest

gelezen doxologie

apoStichen

van het nafeest

Verheft de Heer onze God,
valt neer voor de steun van Zijn voeten want Hj is heilig.

God is van eeuwigheid onze Koning,
Hij bewerkt verlossing in het midden der aarde.

Eer ... van de heilige Grootmartelaar Eustatius
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❖

Metten 20 SepteMber

❖

Nu en ... van het nafeest

troparen

van de H. Eustathius

Eer ... Nu en ... van het kruis, toon 1: Red, Heer Uw volk ...
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Mineon SepteMber

❖

❖

GoddelijKe liturGie
typiKa verzen uit de canon van het feest; en uit de canon van de heilige.
proKiMen
mi
--do

toon 4

ps 15

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

apoStellezinG

233
ef 6 : 10-17
Broeders, zoek uw kracht in de Heer ... - > zie lezing van de 27e zondag

alleluja

pericoop

toon 4

ps. 33

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

evanGelie

Lc - pericoop 106

Lc 21 : 12-19

De Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘wees op je hoede voor de mensen ..
zie 26 okt. - h. grootmartelaar Demetrius

coMMunieverS

ps.111

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja. (3x).
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❖

21 SepteMber

❖

Terruggave van het feest van Kruisverheffing.
H. Kodratus, Apostel uit de zeventig.
***

typiKon
Alles zoals op 14 september, zie p.37vv, maar in de Vespers geen lezingen en geen Litie. In de Metten geen polyeleos en geen evangelie. Het
officie van de H. Kodratus wordt verplaatst naar 22 september, en wordt
gevierd samen met de H. Phokas. Indien deze dag op zondag valt, zingen we het Officie van de opstanding samen met de teruggave.
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❖

- 138 -

Mineon SepteMber

❖

❖

22 SepteMber

❖

Gedachtenis van de H. Hiëromartelaar Phokas, Bisschop van Sinope;
[en van de Heilige Kodratus, Apostel uit de zeventig; 21 sept.].
***

het officie van de H. Phokas is wel, van de H. Kodratus is niet vertaald;
er is gebruik gemaakt van m2 en off.8

***

veSperS
heer iK roep ... we zingen 6 stichieren, 3 van de heilige Kodratus:

en 3 van de heilige Phokas, toon 1:
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❖

Mineon SepteMber

Eer ... van de heilige Phokas

Nu en... theotokion

of kruistheotokion
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❖

❖

veSperS 22 SepteMber

❖

Apostichen uit de oktoïch

troparen

van de heilige Apostel Kodratus

Eer ... van de heilige hiëromartelaar Phokas:

Nu en...

(kruis-)theotokion van toon 4 van de dag
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❖

Mineon SepteMber

❖

Metten
KathiSMata van de oktoïch

de canonS

van de oktoïch, van de H. Apostel Kodratus en van de
H. Hiëromartelaar Phokas. Alleen de canon van de H. Phokas is vertaald; voor
de H. Kodratus kan gebruik gemaakt worden van off. 8 N.B. HIER NIET OPGENOMEN!

canon

van de

hiëroMartelaar phoKaS 1e ode

Irmos t.4 Nadat het oude Israël ...

3e ode
Irmos t.4 Vol vreugde roept uw kerk ...

- 142 -

toon

4

❖

Metten 22 SepteMber

❖

irmos, toon 4:

KondaaK van de H. Phokas, toon 2

iKoS

- 143 -

❖

Mineon SepteMber

KathiSMa-zanG t. 4

Eer .. nu en ..

4e ode
Irmos t.4 Toen de kerk U ...
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❖

❖

Metten 22 SepteMber

❖

5e ode
Irmos t.4 Gij, mijn Heer, zijt het heilig licht ...

6e ode
Irmos t.4 U wil ik een offer van lof opdragen...

irmos , toon 4

- 145 -

❖

KondaaK

Mineon SepteMber

❖

van de apostel Kodratus, toon 8

iKoS niet vertaald
Synaxarion

7e ode
Irmos t.4 In de perzische vuuroven ...

- 146 -

❖

Metten 22 SepteMber

❖

8e ode
Irmos t.4 Daniëls in het gebed...

Loven, zegenen ... irmos, toon 4
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❖

Mineon SepteMber

❖

9e ode
Irmos t.4 De door geen mensenhanden behouwen steen ...

irmos , toon 4

exapoStilarion van de heilige apostel Kodratus:

- 148 -

❖

Metten 22 SepteMber

❖

Eer ...van de heilige Phokas

Nu en... theotokion

Gelezen lofpsalmen; gelezen doxologie en apostichen uit de oktoïch

troparen

van de heilige apostel Kodratus :

Eer ...van de heilige Phokas

Nu en...

(kruis-)theotokion van toon 4 van de dag

- 149 -

