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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 oktober

❖

Gedachtenis van de bescherming door de heilige Sluier van de
Alheilige Vrouwe, de Moeder Gods en altijd-Maagd Maria
in griekenland wordt dit feest tegenwoordig gevierd op 28 oktober;
het is in de moderne griekse uitgaven daar als tweede officie in het mineon opgenomen;
wij sluiten ons hier aan bij de oude traditie om dit feest op 1 oktober te vieren.

***

tyPikon
als

1

oktober oP zondaG valt:

in de zaterdaG-vesPers:
Zalig de man; Heer ik roep: 10 stich.: 6 van de opstanding; 4 van het
feest; Eer ... van het feest; Nu en ... dogmatikon van de lopende toon.
Intocht, Vreugdevol licht, prokimen, lezingen. Apostichen van de opstanding ; Eer... Nu en ... van het feest. Troparen: Opstanding en van het
feest.
Mesonytikon:
na ps. 50 de Drieëenheidscanon, litiestichieren en Triadika: Waarlijk het
is waardig ... Na het Trisagion tropaar van het feest.
in het

in de Metten:
Bij God is Heer.. het tropaar van de opstanding twee keer en van het
feest. Dan de psalmlezingen met de kathismazangen: twee van de
opstanding en van het feest. Polyeleos, evlogitaria, hypakoi, anabathmi
van de toon en prokimen. [Opstandingsevangelie]. Canons: van de
opstanding en twee van het feest. Katavasia: Mijn mond ... Na de derde
ode: kondaak en ikos van de opstanding en dan het kathisma-zang van
het feest. Na de zesde: kondaak en ikos van het feest. Magnificat.
Exapostilarion: opstanding en van het feest. Lofpsalmen: 4 van de
opstanding,en 4 van het feest; Eer... feest Nu en ... Hooggeprezen zijt
gij .. Grote doxologie en het daaropvolgend opstandingstropaar.
in de Goddelijke liturGie:
typika en zaligsprekingen, met 4 verzen van de toon en 4 verzen uit de
zesde ode van de feest-canon; apostel en evangelie van de zondag en van
het feest. Waarlijk het is waardig .. Commuievers: Looft de Heer vanuit
de hemelen; Wij hebben het ware Licht .. en de wegzending.

-5-

❖

-6-

Mineon oktober

❖

❖

1 oktober

❖

kleine vesPers
heer

ik roeP

... we

laten vier verzen over en zingen de volgende drie stichieren, waarvan de eerste twee keer; toon 1:
deze stichieren zijn niet vertaald; we gebruiken de door vader Thomas vertaalde
Heer ik roep-stichieren uit de slavische versie:

2x

-7-

❖

Eer ... Nu en ...

aPostichen

Mineon oktober

❖

toon 8

toon 2

deze stichieren zijn niet vertaald; we gebruiken de door vader Thomas vertaalde
apostichen uit de slavische versie:

-8-

❖

Eer ... Nu en ...

troPaar

kleine vesPers 1 oktober

❖

toon 2

van het feest - toon 4 Heden viert het orthodoxe volk ...

(zie p. 19)

-9-

❖

Mineon oktober

❖

Grote vesPers
Na ps.103 zingen we Zalig de man ...

heer

ik roeP

stichieren:

- 10 -

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

❖

Grote vesPers 1 oktober

❖

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

- 11 -

❖

Mineon oktober

intocht ; Vreugdevol

Licht ...;

❖

ProkiMen

van de dag;

en de volgende lezinGen:
i lezinG uit nuMeri (9, 15-23)

- 12 -

❖

Grote vesPers 1 oktober

❖

❖❖❖

ii lezinG

uit

exodus (40 : 17; 33-38)

- 13 -

❖

Mineon oktober

❖❖❖

- 14 -

❖

❖

Grote vesPers 1 oktober

iii lezinG uit

de Profetie van

❖

ezechiël (43 : 27-44:4)

O

p de achtste dag en daarna, zullen de priesters op het altaar uw
brandoffers en uw vredeoffers bereiden; en Ik zal u aanvaarden, zegt de Heer. Toen bracht Hij mij terug naar de buitenste poort
van het heiligdom, die uitziet naar het Oosten; en deze was gesloten.
Toen zei de Heer tot mij: Deze poort zal gesloten blijven; zij zal niet
geopend worden en niemand zal daardoor binnengaan; want de
Heer, de God van Israël, zal daardoor binnentreden, en zij zal gesloten blijven. Want deze vorst zal daarin gaan zitten om brood te eten
voor het aangezicht des Heren. Door de voorhal der poort zal hij
naar binnen gaan en langs diezelfde weg, zal hij naar buiten gaan.
En Hij bracht mij langs de Noordpoort naar de voorzijde van het
Huis; ik zag, en zie, de heerlijkheid des Heren vervulde het Huis des
Heren.
❖❖❖

litie
de eerste stichier van de patroon van de kerk (in het klooster in Asten:)

- 15 -

❖

Mineon oktober

❖

van Sluier van de Moeder Gods - uit de vertaling van Vader Thomas

Eer ... nu en ...

- 16 -

❖

Grote vesPers 1 oktober

❖

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

aPostichen

van de Moeder Gods

- 17 -

❖

Eer ... Nu en

- 18 -

Mineon oktober

❖

toon 8 niet vertaald / uit slavisch-Vdr. A.:

❖

Grote vesPers 1 oktober

❖

t

roParen (volgens het griekse mineon twee troparen, in toon 1 en toon 8;
deze zijn niet vertaald; hier is opgenomen het tropaar uit de slavische traditie:)

- 19 -

❖

Mineon oktober

❖

Metten
kathisMata

van de Moeder Gods (niet vertaald; uit slavisch/vdr. Th)
na de eerste psalmlezing:

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

Eer ... nu en ... herhalen

Polyeleos
Prijslied

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

Alleluja (3x) en kleine litanie

- 20 -

❖

kathisMa

Metten 1 oktober

❖

na de polyeleos - toon 4

Eer ... Nu en herhalen

anabathMi
ProkiMen

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

t. 4

Alles wat adem heeft ...

evanGelie
na

PsalM

Lk §4

Lk 1, 39-49,56

50

Eer ... van de Moeder Gods; Nu en ...
Ontferm U over mij .... en het ideomelon;

van de Moeder Gods
niet vertaald, bijv.

- 21 -

❖

canons

Mineon oktober

❖

voor de Moeder Gods en de H. Romanus

(Grieks mineon heeft twee canons van vader Gerasimus; niet vertaald; hier niet opgenomen;
hier uit het slavisch, door Vader Thomas: )

canon

van de

1e ode
alheiliGe Moeder Gods -

toon

Irmos t.4

canon

van de

h. roManus-

toon

6-

Irmos t.6: Over de bodem der Rode Zee...

- 22 -

4

❖

Metten 1 oktober

❖

katavasia: Mijn mond...

canon

van de

3e ode
alheiliGe Moeder Gods

- 23 -

❖

Mineon oktober

canon

van de

❖

h. roManus

Irmos t.6: Niemand is heilig...

katavasia: Moeder Gods, levende... en kleine litanie

kondaak voor de H. Romanus

- 24 -

❖

Metten 1 oktober

❖

kathisMa-zanG voor de Moeder Gods, toon 5

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

Nu en ... theotokion, toon 5

canon

van de

4e ode
alheiliGe Moeder Gods

- 25 -

❖

Mineon oktober

canon

van de heiliGe

❖

roManos

Irmos t.6: Christus is mijn kracht...

katavasia: Hij, die in heerlijkheid...
- 26 -

❖

canon

Metten 1 oktober

van de

canon

❖

5e ode
alheiliGe Moeder Gods

van de heiliGe

roManus

Irmos t.6: Verlicht, o Algoede...

- 27 -

❖

Mineon oktober

❖

katavasia: Het heelal ...

canon

- 28 -

van de

6e ode
alheiliGe Moeder Gods

❖

Metten 1 oktober

canon

van de heiliGe

❖

roManos

Irmos t.6: Bij het zien van de geweldige golven...

katavasia: Wij die dit goddelijk ...

kondaak van de Sluier van de Moeder Gods, toon 3

ikos

- 29 -

❖

Mineon oktober

❖

synaxarion
canon

van de

canon

7e ode
alheiliGe Moeder Gods

van de heiliGe

roManus

Irmos t.6: De engel maakte de vuuroven...

- 30 -

❖

Metten 1 oktober

❖

katavasia: De van God vervulden ...

canon

van de

8e ode
alheiliGe Moeder Gods

- 31 -

❖

Mineon oktober

canon

van de heiliGe

❖

roManus

Irmos t.6: Uit de vlam hebt Gij voor de gewijden...

Loven, zegenen ... ; katavasia: De vrome jongelingen ... ; magnificat.

canon

- 32 -

van de

9e ode
alheiliGe Moeder Gods

❖

Metten 1 oktober

canon

van de heiliGe

❖

roManus

Irmos t.6: Onmogelijk is het dat mensen God zien..

- 33 -

❖

Mineon oktober

❖

katavasia: Alle aardgeborenen...

exaPostilarion van de Alheilige Moeder Gods

Eer ... nu en ... herhalen

lofPsalMen we laten vier verzen over; en zingen de volgende
drie stichieren in toon 8, de eerste twee keer:
t.8

2x
- 34 -

❖

Metten 1 oktober

❖

Eer ... nu en ... toon 6

Grote doxoloGie
troPaar van de sluier van de Alheilige Moeder Gods

- 35 -

❖

in

de

Mineon oktober

❖

Goddelijke liturGie

Het Grieks mineon heeft eigen antifonen; deze zijn niet vertaald, in dat
geval: Typika, en uit de canon van de 3e en 6e ode.

Prokimen - toon 3

lk 1:47

Want Hij heeft neergezien op de geringheid van zijn dienstmaagd,
want zie, van nu af zullen alle geslachten mij zaligprijzen.

apostel

§ 320 hebr 9 : 1-7 Broeders, het eerste verbond had verordeningen..

alleluja - toon 8

ps.44

Luister, dochter, zie en neig uw oor,
vergeet uw volk en het huis van uw vader.
De rijksten van het volk zullen de gunst van uw aangezicht zoeken.

evangelie

lk § 54 lk 10 : 38-42; 11 : 27-28 Te dien tijde kwam Jezus in
een zeker dorp en een vrouw, met name Martha ..

communie-vers

ps. 115

Ik zal de Kelk des Heils nemen, en de Naam des Heren aanroepen.
- 36 -

Alleluja

❖

2 oktober

❖

Gedachtenis van onze heilige hiëromartelaar Kyprianus en de maagd
Justina (grieks); tevens vieren we de H. Andreas, dwaas om Christus.
(niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 15 en 27)

***

vesPers
heer

ik roeP

... we zingen 3 stichieren voor de martelaren:

en drie van de heilige Andreas:

- 37 -

❖

Mineon oktober

Eer ... van de h. Andreas

Nu en ... theotokion

of kruistheotokion

- 38 -

❖

❖

aPostichen

vesPers 2 oktober

❖

van de oktoïch; Eer ... van de h. Andreas

Nu en ... theotokion:

of kruistheotokion:

- 39 -

❖

troParen

Mineon oktober

❖

van de h. martelaren

en van de h. Andreas

Metten
kathisMata

van de oktoïch

de canons

canons uit de oktoïch; van de martelaren en van de H.
Andreas (niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of
off.15 en 27)
na de derde ode:

- 40 -

kondaak

H. Andreas

❖

Metten 2 oktober

❖

kathisMa voor de martelaren:

Eer ... voor de H. Andreas :

nu en ... theotokion

of kruistheotokion, toon 5

- 41 -

❖

Mineon oktober

❖

na de zesde ode: kondaak H. martelaren

exaPostilarion van de h. martelaren

Eer ... van de h. Andreas

Nu en ... theotokion

- 42 -

❖

Metten 2 oktober

❖

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie;

aPostichen uit de oktoïch;

Eer ... voor de H. Andreas :

Nu en ... theotokion

of kruistheotokion, toon 8

trisagion; troparen (zie p.40) en (kruis-)theotokion; wegzending.
- 43 -

❖

- 44 -

Mineon oktober

❖

❖

3 oktober

❖

Gedachtenis van de heilige hiëromartelaar Dionysius de Aereopagiet;
tevens vieren we het feest van de overbrenging van de relieken van de
H. Liudger, apostel der Nederlanden en bisschop van Münster.
vertalingen van Vader Thomas en uit het alg. mineon en 7/11 H. Willibrord)

***

vesPers
heer

ik roeP

... we zingen 3 stichieren voor de H. Dionysius, t.1

en drie van de heilige Liudger, in dezelfde toon 1

- 45 -

❖

Mineon oktober

t.-1 _

Eer ... van de h. Dionysius, toon 2

- 46 -

❖

❖

vesPers 3 oktober

❖

Nu en ... theotokion

of kruistheotokion

aPostichen

van de oktoïch; Eer ... van de h. Dionysius, toon 4

Nu en ... theotokion:
- 47 -

❖

Mineon oktober

of kruistheotokion, toon 4:

troParen

van de h. Dionysius, toon 4

en van de h. Liudger, toon 4

- 48 -

❖

❖

3 oktober

❖

Liud - ger

Metten
kathisMata van de oktoïch
de canons uit de oktoïch; van de H.Dionyssius en van de H. Liudger
canon

van de

h.dionysius de aereoPaGiet1e ode

toon

8

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

canon

van de

h.liudGer-

toon

8

Irmos t.8 Farao en zijn wagens ...

- 49 -

❖

Mineon oktober

❖

Liudger

Liudger

Liudger

3e ode - h. dionysius
t.8 Schepper van het hemelgewelf..

van de

h.liudGer

Irmos t.8 In Uw wijsheid ...

Liudger

- 50 -

❖

Metten 3 oktober

❖

Liudger

Liudger

de irmos van de laatste canon:

kathisMa-zanG

voor de H. Dionysus, toon 8

Eer ... voor de H. Liudger, toon 2

- 51 -

❖

Mineon oktober

Nu en... theotokion

of kruistheotokion toon 2

- 52 -

❖

❖

Metten 3 oktober

❖

4e ode - h. dionysius
t.8 Gij zijt mijn sterkte , o Heer..

van de

h.liudGer

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

Liudger

Liudger

Liudger

- 53 -

❖

Mineon oktober

❖

5e ode - h. dionysius
t.8 Waarom hebt Gij mij verstoten.

van de

h.liudGer

Irmos t.8 Laat ons waken ...

Liudger

- 54 -

❖

Metten 3 oktober

❖

6e ode - h. dionysius
t.8 Wees mij genadig, o Heiland..

van de

h.liudGer

Irmos t.8 Schenk aan mij ...

Liudger

- 55 -

❖

Mineon oktober

de irmos van de laatste canon:

kondaak

ikos

- 56 -

van de H. Dionysius, toon 8

❖

❖

Metten 3 oktober

❖

synaxarion

7e ode - h. dionysius
t.8 Toen God nederdaalde..

van de

h.liudGer

Irmos t.8 In den beginne...

- 57 -

❖

Mineon oktober

❖

Liudger

Liudger

8e ode - h. dionysius
t.8 In zijn woede tegen de gerechten

- 58 -

❖

Metten 3 oktober
van de

❖

h.liudGer

Irmos t.8 Hem, Die Zich verheerlijkt heeft...

Liudger

Liudger

Loven, zegenen ... katavasia, toon 8

9e ode - h. dionysius
t.8 De hemel geraakte buiten zichzelve..

- 59 -

❖

Mineon oktober

van de

❖

h.liudGer

Irmos t.8 Bezingt in hymnen ...

Liudger

katavasia, toon 8

- 60 -

❖

exaPostilarion

Metten 3 oktober

❖

van de heilige Dionysius

Eer ... van de heilige Liudger

Nu en... theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie

aPostichen van de oktoïch; Eer ...

van de heilige Dionysius, t.8

- 61 -

❖

Nu en...

Mineon oktober

❖

theotokion toon 8

of kruistheotokion, toon 8

troParen

voor de H. Dionysius, toon 4

en voor de H. Liudger, toon 4:

Liud-ger

- 62 -

❖

4 oktober

❖

De gedachtenis van de h. hiëromartelaar Hiërotheüs,
bisschop van Athene
(niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 16)

***

vesPers
heer

ik roeP

... we zingen 3 stichieren uit de oktoïch, en drie

van de heilige Hiërotheüs:

Eer ... Nu en ... theotokion

of kruistheotokion
- 63 -

❖

aPostichen
troPaar

Mineon oktober

❖

van de oktoïch

wordt niet genoemd, evt. van de h. Hiërotheüs, t.4

Metten
kathisMata uit de oktoïch
de canons twee canons uit de oktoïch en een van de h. Hiërotheüs (niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of off.16)
na de derde ode:

- 64 -

kathisMa

❖

Metten 4 oktober

❖

Eer ... nu en ... theotokion

of kruistheotokion

na de zesde ode:

kondaak

- 65 -

❖

Mineon oktober

❖

exaPostilarion van de h. Hiërotheüs

Eer ... nu en ... theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch.
evt. troPaar voor de H. Hiërotheüs

(kruis-)theotokion; wegzending.

- 66 -

❖

5 oktober

❖

Gedachtenis van de heilige martelares Charitina
(niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 20)

***

vesPers
heer

ik roeP

... we zingen 3 stichieren uit de oktoïch, en drie

van de heilige Charitina:

- 67 -

❖

Mineon oktober

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

of kruistheotokion

apostichen van de oktoïch
evt. troPaar van de h. Charitina

- 68 -

❖

❖

5 oktober

❖

Metten
kathisMa van de oktoïch
de canons

twee canons uit de oktoïch en een van de h. Charitina (niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of off.20)
na de derde ode:

kathisMa

Eer ... nu en ... theotokion

- 69 -

❖

Mineon oktober

❖

of kruistheotokion

na de zesde ode: kondaak t. 2 (niet in grieks mineon)
_ Door uw scherp inzicht, heilige Charitina, * hebt gij nadat gij in het
geloof bevestigd waart, * de weerspannige vijand te schande gemaakt.
* Nu is uw plaats voor Christus’ aangezicht, * gekleed in het heerlijk
purper van uw eigen bloed, * vol vreugde, tezamen met de engelen; **
Bid voor ons, gij die voor Christus geleden hebt._
- 70 -

❖

Metten 5 oktober

❖

exaPostilarion van de h. Charitina

Eer ... nu en ... theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch.
evt. troPaar voor de H. Charitina

- 71 -

❖

Mineon oktober

❖

de apostel Thomas in India

- 72 -

❖

6 oktober

❖

Gedachtenis van de apostel Thomas; op basis van het slavisch typikon,
die de apostelen uitgebreider viert dan het grieks typikon
(vertaling: editie vader Thomas; en aangevuld)

***

vesPers
Ps 103 en de vredeslitanie.
Zalig de man ... de eerste antifoon (= eerste stase).

heer

ik roeP

... we zingen 6 stichieren, elk herhalend, toon 4

2x

2x

2x
Eer ... voor de h. apostel Thomas, toon 6:
- 73 -

❖

Mineon oktober

❖

t.6

Nu en ... dogmatikon toon 6

intocht ; Vreugdevol

Licht ...;

ProkiMen

van de dag;

en de volgende lezinGen:

I lezinG uit de eerste brief van johannes

H

(1 : 1-7)

etgeen van de beginne was, hetgeen wij gehoord, hetgeen wij
met eigen ogen gezien, hetgeen wij aanschouwd en onze handen getast hebben van het Woord des levens - want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij geven er getuigenis van en
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❖
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❖

verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is - hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen
wij ook u, opdat ook gij gemeenschap met ons hebt. En onze
gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En
deze dingen schrijven wij u, opdat onze blijdschap volkomen zij. En
dit is de boodschap, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is geen zweem van duisternis. Als wij
zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij wandelen in
duisternis, dan liegen wij en handelen niet naar de waarheid. Maar
als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, dan hebben wij
gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn
Zoon, reinigt ons van alle zonde.
❖❖❖

II lezinG uit

de brief van jakobus

(1, 1-12)

J

akobus, dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus,
groet de twaalf stammen in de verstrooiing. Houdt het voor louter vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei aanvechtingen
valt, en weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid uitwerkt. Maar de standvastigheid moet volkomen zijn, opdat gij volmaakt en onberispelijk zijt en in geen enkel opzicht tekortschiet.
Maar als het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, laat hij God er
om bidden, Die aan allen eenvoudigweg en zonder verwijt geeft, en
zij zal hem gegeven worden. Maar laat hij er om bidden in geloof,
zonder enige twijfel, want hij die twijfelt, is gelijk aan een golf der
zee, die door de wind gedreven en heen en weer geslingerd wordt.
Zulk een mens denke niet, dat hij iets van de Heer verkrijgen zal,
want hij is een mens, die innerlijk verdeeld is en ongestadig in al
zijn wegen. De geringe broeder roeme in zijn hoogheid, de rijke
daarentegen in zijn geringheid, want als een veldbloem zal hij vergaan. Want de zon komt op met brandende hitte en doet het gras verdorren en zijn bloem valt af en haar schone gedaante gaat verloren;
zo zal ook de rijke met zijn doen en laten verwelken. Zalig is de
man, die in de bekoring standvastig blijft, want als hij de bekoring
doorstaan heeft, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij
beloofd heeft aan die Hem liefhebben.
❖❖❖

- 75 -

❖

III lezinG

Mineon oktober

uit de

brief

van judas

J

❖
( 1-7, 17-25)

udas, dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jakobus,
aan de geroepenen, die in God de Vader bemind en voor Jezus
Christus bewaard zijn, barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd! Geliefden, terwijl ik mij beijverde u te schrijven over
ons gemeenschappelijk heil, gevoelde ik mij gedrongen u schriftelijk te vermanen toch te blijven strijden voor het geloof, dat eertijds
aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen, die reeds sedert lang tot dit oordeel opgeschreven zijn,
goddelozen, die de genade van onze God omkeren in ontucht en
onze enige Meester en Heer, Jezus Christus, verloochenen. Maar,
ofschoon gij dit alles eens voor al weet, wil ik u er aan herinneren,
dat de Heer wel het volk uit Egypte heeft verlost, maar later hen, die
niet geloven wilden, verdelgd heeft, en dat Hij engelen die hun oorspronkelijke staat niet bewaard maar hun eigen woonstede verlaten
hebben, met eeuwige boeien onder de macht der duisternis opgesloten heeft tot het oordeel van de grote dag, zoals ook Sodom en
Gomorrha en de omliggende steden, die evenals zij ontucht bedreven en zich aan de tegennatuurlijke zonden overgegeven hebben,
een voorbeeld geworden zijn en de straf van het eeuwige vuur moeten dragen. Maar gij geliefden, blijft denken aan de woorden, die
door de apostelen van onze Heer Jezus Christus eertijds gesproken
zijn, die u zeiden: Op het laatste der dagen zullen er spotters optreden, die naar hun goddeloze begeerten zullen wandelen. Dezen zijn
het, die scheuring teweegbrengen, zinnelijke mensen, die van de
Geest verstoken zijn. Maar gij, geliefden bouwt uzelf op in uw allerheiligst geloof en bidt in de Heilige Geest, bewaart uzelf in de liefde Gods en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus
Christus ten eeuwigen leven. Weest ook barmhartig jegens hen, die
twijfelen; rukt hen uit het vuur en redt hen, maar weest barmhartig
jegens anderen met vrees, vol afschuw zelfs voor het kleed, dat door
het vlees bezoedeld is. Hem nu, Die bij machte is u voor struikelen
te bewaren en u onbesmet en juichend voor zijn heerlijkheid te doen
staan, de enige God, onze Zaligmaker door Jezus Christus onze
Heer, Hem zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid en nu en tot in alle eeuwen! Amen.
❖❖❖
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❖

als de abdis wil: litie
de eerste stichier van de patroon van de kerk (in het klooster in Asten:)

van de h. apostel Thomas; niet vertaald, uit het engels mineon:
tone 4, spec.mel. ‘As one valiant among the martyrs ...’
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❖

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

aPostichen
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toon 4

❖

vesPers 6 oktober

❖

Eer ... voor de h. apostel Thomas, toon 6:
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❖

Nu en ... theotokion:

troPaar voor de Heilige Thomas

indien vigilie met broodwijding : Moeder Gods en Maagd verheug u ...;
anders het slottheotokion:
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kathisMa

6 oktober

❖

Metten

na de eerste psalmlezing, toon 5

Eer .. Nu en ... theotokion

na de tweede psalmlezing, toon 4 :

Eer ... Nu en ... theotokion:
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Polyeleos

❖

- “Dienaren des Heren - Alleluja”

Eer ... Nu en ...

kathisMa

Mineon oktober

Alleluja (3x) en kleine litanie
na de polyeleos, toon 3

Eer ... Nu en ... theotokion

anabathMi
ProkiMen
t. 4
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de eerste antifoon van toon 4: Van mijn jeugd ...

(ps. 18)

❖

Metten 6 oktober

❖

Alles wat adem heeft ...

evanGelie

Jh § 67

Jh. 21, 15-25 Elfde Opstandings - Evangelie

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

n die tijd verscheen Jezus aan zijn leerlingen, nadat Hij uit de
doden was opgewekt en Hij zei tegen Simon Petrus: ‘Simon, zoon
van Jona, hebt gij Mij meer lief dan de anderen?’ Hij zei tegen
Hem: ‘Ja, Heer, Gij weet, dat ik U bemin.’ Hij zei tegen hem:
‘Weid Mijn lammeren.’ Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer:
‘Simon, zoon van Jona, hebt gij Mij lief?’ Hij zei tegen Hem: ‘Ja, Heer,
Gij weet, dat ik U bemin.’ Hij zei tegen hem: ‘Hoed Mijn schapen.’ Hij
zei voor de derde keer tegen hem: ‘Simon, zoon van Jona, bemint gij
Mij?’ Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei:
bemint gij Mij? En hij zei tegen Hem: ‘Heer, Gij weet alles, Gij weet dat
ik U bemin.’ Jezus zei tegen hem: ‘Weid Mijn schapen. Amen, amen, Ik
zeg u: Toen gij jonger waart, omgordde gij uzelf en ging waar gij wilde,
maar wanneer gij oud zijt, zult gij uw handen uitstrekken, en een ander
zal u omgorden en u brengen waarheen gij niet wilt.’ En dit zei Hij om
aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij
dit gezegd had, zei Hij tegen hem: ‘Volg Mij.’ En toen Petrus zich
omkeerde, zag hij de leerling van wie Jezus hield, volgen, die ook tijdens
het avondmaal tegen Zijn borst had geleund en gezegd had: Heer, wie is
het, die U verraden zal? Toen Petrus hem zag, zei hij tegen Jezus: ‘Heer,
maar wat zal er met hem gebeuren?’ Jezus zei tegen hem: ‘Als Ik wil dat
hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij Mij!’ Zo verspreidde zich het gerucht onder de broeders, dat die leerling niet zou sterven.
Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar:
‘Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan?’ Dit is de leerling die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft; en wij weten,
dat zijn getuigenis waarachtig is. Er zijn nog veel andere dingen die
Jezus gedaan heeft. Als die één voor één opgeschreven zouden worden,
dan zou, denk ik, de hele wereld de geschreven boeken niet kunnen
bevatten. Amen.
❖❖❖
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na

PsalM

Mineon oktober

❖

50

Eer ... van de H. apostel Thomas;Nu en ... van de Moeder Gods
Ontferm U over mij .... en het ideomelon, t.6’ob.’

canons
Smeekcanon van de Moeder Gods (met zes); voor de H. apostel
Thomas (met acht); katavasia: Mijn mond...
canon

1e ode
h. thoMas - toon 4

Irmos t.4: Zoals Gij farao’s leger ...

katavasia: Mijn mond...
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3e ode
canon h. thoMas
Irmos t.4: Wij roemen niet op wijsheid ...

katavasia: Moeder Gods, levende... en kleine litanie

kathisMa-zanG , toon 8

Eer ... nu en ... theotokion
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❖

Mineon oktober

❖

4e ode
canon h. thoMas
Irmos t.4: Hij Die in heerlijkheid zetelt ...

katavasia: Hij, die in heerlijkheid...
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❖
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❖

5e ode
canon h. thoMas
Irmos t.4: De goddelozen, o Christus, zullen Uw heerlijkheid ...

katavasia: Het heelal ...
6e ode
canon h. thoMas
Irmos t.4: U wil ik een offer van lof opdragen ...

katavasia: Wij die dit goddelijk ...
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❖

kondaak , toon 4

ikos

synaxarion
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❖

❖

Metten 6 oktober

❖

7e ode
canon h. thoMas
Irmos t.4: In de perzische vuuroven ...

katavasia: De van God vervulden ...
8e ode
canon h. thoMas
Irmos t.4: Eens redde in voorafbeelding ...

Loven, zegenen ... ; katavasia: De vrome jongelingen ... ; magnificat.
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9e ode
canon h. thoMas
Irmos t.4: De door geen mensen afgehouwen steen ...

katavasia: Alle aardgeborenen...

exaPostilarion

Eer ... Nu en ... theotokion:
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lofPsalMen

we laten vier verzen over
en zingen de volgende stichieren, voor de H. Thomas, toon 1:

2x

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

Mineon oktober

doxoloGie

in

de

❖

gevolgd door het troPaar toon 2

Goddelijke liturGie

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

ProkiMen

toon 8

ps.18

zijn
zijn

aPostellezinG

§ 131

I Kor 4 : 9-16

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

alleluja

toon 1

ps.88

De hemelen belijden uw wonderwerken, Heer,
en uw waarheid in de kerk der heiligen.
God wordt verheerlijt in de raad der heiligen,
Hij is groot en vreeswekkend boven allen die Hem omringen.

evanGelie

Jh § 65a

Jh 20 : 19-31

9e opstandingsevangelie

Toen het nu avond was op die eerste dag de week en de deuren ter plaatse...

coMMunievers

ps.18

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

❖

❖

7 oktober

❖

[Gedachtenis van de h. Sergius en Bacchus]; wij vieren de kluizenaar
Johannes en zijn 98 medemonniken van Kreta
(niet vertaald; off13 )

***

vesPers
heer

ik roeP

... we zingen 3 stichieren uit de oktoïch, en drie

van de heilige monniken:

Eer ... van de h. monniken, toon 6:
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❖

Mineon oktober

❖

Nu en ... theotokion, toon 6

of kruistheotokion, toon 6

aPostichen

van de oktoïch; Eer ... van de h. monniken, toon 8:

Nu en ... theotokion

of kruistheotokion, toon 8
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❖

troPaar

7 oktober

❖

van de h. Johannes en de 98 mede-asketen

Metten
kathisMa uit de oktoïch
de canons twee canons uit de oktoïch en een van de h.
Johannes en mede-asketen (niet vertaald;overgenomen uit off.13)
canon h. johannes en

1e ode
zijn 98 Mede-Monniken - toon 2

Irmos t.2: Komt, volkeren, ...
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3e ode
canon h. johannes

en zijn

98 Mede-Monniken

Irmos t.2: Bevestig ons , Heer in U ...

irmos van de laatste canon :

en kleine litanie

- 98 -

❖

Metten 7 oktober

❖

kathisMa-zanG , toon 4

Eer ... nu en ... theotokion

of kruistheotokion

4e ode
canon h. johannes

en zijn

98

Mede-Monniken

Irmos t.2: Heer, ik heb vernomen ...
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5e ode
canon h.johannes

en zijn

98

Mede-Monniken

Irmos t.2: Heer, schenker van het licht ...

6e ode
canon h. johannes

en zijn

98 Mede-Monniken

Irmos t.2: Ik ben geheel omringd ...
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❖

irmos van de laatstgelezen canon, toon 2:
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❖

kondaak , toon 2

ikos

synaxarion
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❖

Metten 7 oktober
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7e ode
canon h. johannes

en zijn

98

Mede-Monniken

Irmos t.2: In de vlakte van Deira ...

8e ode
canon h. johannes

en zijn

98

Mede-Monniken

Irmos t.2: Hem, Die in het braambos ...
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Loven, zegenen ... ; irmos, toon 2:
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Metten 7 oktober

❖

9e ode
canon h. johannes

en zijn

98

Mede-Monniken

Irmos t.2: God, het Woord, Die in onzegbare wijsheid ...

irmos van de laatstgelezen canon, toon 2:
irmos - t.2
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Mineon oktober

❖

exaPostilarion van de h. monniken

Eer ... nu en ... theotokion

lofPsalMen we zingen vier stichieren voor de h. monniken, t.4

2x
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❖

Metten 7 oktober

❖

Eer ...

Nu en ...

theotokion, toon 8

of kruistheotokion, toon 8
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Mineon oktober

❖

gelezen kleine doxologie

aPostichen uit de oktoïch; Eer ... voor de h. monniken, t.5

Nu en ...

theotokion, toon 5

of kruistheotokion, toon 5

troPaar

en de wegzending.
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❖

8 oktober

❖

Gedachtenis van de H. Pelagia van Antiochië;
wij vieren ook de H. Thaïsia van Alexandrië.
(vertaling vdr. Th en uit het engels mineon )

***

vesPers
heer ik roeP ... we zingen 6 stichieren, 3 voor de H. Pelagia,:
t.4

en 3 voor de H. Thaïsia, tone 8, spec. melody: ‘o, glorious wonder ...’
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Eer ... voor de H. Pelagia, toon 4:

Nu en ... theotokion , toon 4:

- 110 -

❖

❖

vesPers 8 oktober

❖

of kruistheotokion, toon 4

aPostichen uit de oktoïch;

Eer ... voor de H. Pelagia, toon 8
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❖

Nu en ... theotokion , toon 8

of kruistheotokion, toon 8

troParen

voor de H. Pelagia, toon 4
_ Vanuit doornen zijt gij voor de kerk * tot een welriekende

roos geworden

en voor de Heilige Thaïsia, toon 4:
_ By ascetiscism thou didst make thy pure soul radiant * and by repentance thou didst brighten thy sacred garment, o renowned Thaïs. * Thou
didst dwell in solitude in the desert, * and having emulated the life of
the angels, * thou didst increase thy love for Christ the Saviour. *
wherefore thou wast glorified by Him ** in the Heavenly Kingdom. _
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❖

8 oktober

❖

Metten
kathisMa-zanGen uit de oktoïch
canons uit de oktoich, van de h. Pelagia en van de H. Thaîsia
canon

1e ode
h. PelaGia-

van de

toon

4

Irmos t.4 Nadat het oude Israël ...

canon

van de

h. thaïsia -

toon

8

Irmos t.8 Let us chant unto the Lord ...
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3e ode - h. PelaGia
t.8 Vol vreugde roept Uw kerk ...

van de

h. thaïsia

Irmos t.8 O Christ, Who in the beginning ...
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Metten 8 oktober

❖

de irmos van de laatste canon, toon 8:

kondaak van de H. Thaïsia

ikos

kathisMa-zanG

voor de H. Pelagia, toon 8:
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Eer ... voor de H. Thaïsia, toon 3

Nu en... theotokion, toon 3:

of kruistheotokion toon 3

4e ode - h. PelaGia
Irmos t.4 Toen de kerk U, de zon der gerechtigheid ...
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❖

Metten 8 oktober
van de

❖

h. thaïsia

Irmos t.8 I have heard, o Lord ...

5e ode - h. PelaGia
Irmos t.4 Gij, mijn Heer, zijt het heilig licht ...
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❖

Mineon oktober
van de

❖

h. thaïsia

Irmos t.8 Wherefore hast Thou turned Thy face ...

6e ode - h. PelaGia
Irmos t.4 U wil ik een offer van lof opdragen ...
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Metten 8 oktober

van de

❖

h. thaïsia

Irmos t.8 Cleanse me, O Savior ...

de irmos van de laatste canon, toon 8:
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❖

kondaak

van de H. Pelagia, toon 2

ikos

synaxarion
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Mineon oktober

❖

❖

Metten 8 oktober

❖

7e ode - h. PelaGia
Irmos t.4 In de perzische vuuroven ...

van de

h. thaïsia

Irmos t.8 Once in Babylon ...
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❖

8e ode - h. PelaGia
Irmos t.4 Daniëls in het gebed uitgebreide handen ...

van de

h. thaïsia

Irmos t.8 The King of heaven...
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❖

Metten 8 oktober

❖

Loven, zegenen ... irmos, toon 8

9e ode - h. PelaGia
Irmos t.4 De door geen mensenhanden afgehouwen steen ...

van de

h. thaïsia

Irmos t.8 Saved by thee, O pure Virgin ...
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irmos, toon 8

exaPostilarion

van de heilige Pelagia

Eer ... Nu en... theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen van de oktoïch;
trisagion en de troparen, zie p.112.
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❖

9 oktober

❖

Gedachtenis van de apostel Jakobus, van Alpheüs; op basis van het
slavisch typikon, die de apostelen uitgebreider viert dan het grieks
typikon; het grieks mineon heeft op deze dag ook officie voor de H.
Andronikus en Athanasia; dit kan evt. in de completen worden gelezen.
(het officie vooor de H. Jakobus is niet vertaald; uit alg. mineon off. 8);

***

vesPers
Ps 103 en de vredeslitanie.
Zalig de man ... de eerste antifoon (= eerste stase).

heer

ik roeP

... we zingen 6 stichieren, elk herhalend, toon 8

2x

2x

2x
Eer ... voor de h. apostel Jakobus, toon 6:
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❖

Nu en ... dogmatikon toon 6

intocht ; Vreugdevol

Licht ...;

ProkiMen

van de dag;

en de volgende lezinGen:

I lezinG uit de eerste brief van johannes

H

(1 : 1-7)

etgeen van de beginne was, hetgeen wij gehoord, hetgeen wij
met eigen ogen gezien, hetgeen wij aanschouwd en onze handen getast hebben van het Woord des levens - want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij geven er getuigenis van en
verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is - hetgeen wij gezien en gehoord hebben, verkondigen
wij ook u, opdat ook gij gemeenschap met ons hebt. En onze
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gemeenschap is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En
deze dingen schrijven wij u, opdat onze blijdschap volkomen zij. En
dit is de boodschap, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is geen zweem van duisternis. Als wij
zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij wandelen in
duisternis, dan liegen wij en handelen niet naar de waarheid. Maar
als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, dan hebben wij
gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon,
reinigt ons van alle zonde.
❖❖❖

II lezinG uit

de brief van jakobus

(1, 1-12)

J

akobus, dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus,
groet de twaalf stammen in de verstrooiing. Houdt het voor louter vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei aanvechtingen
valt, en weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid uitwerkt. Maar de standvastigheid moet volkomen zijn, opdat gij volmaakt en onberispelijk zijt en in geen enkel opzicht tekortschiet.
Maar als het iemand van u aan wijsheid ontbreekt, laat hij God er
om bidden, Die aan allen eenvoudigweg en zonder verwijt geeft, en
zij zal hem gegeven worden. Maar laat hij er om bidden in geloof,
zonder enige twijfel, want hij die twijfelt, is gelijk aan een golf der
zee, die door de wind gedreven en heen en weer geslingerd wordt.
Zulk een mens denke niet, dat hij iets van de Heer verkrijgen zal,
want hij is een mens, die innerlijk verdeeld is en ongestadig in al
zijn wegen. De geringe broeder roeme in zijn hoogheid, de rijke
daarentegen in zijn geringheid, want als een veldbloem zal hij vergaan. Want de zon komt op met brandende hitte en doet het gras verdorren en zijn bloem valt af en haar schone gedaante gaat verloren;
zo zal ook de rijke met zijn doen en laten verwelken. Zalig is de
man, die in de bekoring standvastig blijft, want als hij de bekoring
doorstaan heeft, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij
beloofd heeft aan die Hem liefhebben.
❖❖❖
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uit de

brief

van judas

J

❖
( 1-7, 17-25)

udas, dienstknecht van Jezus Christus en broeder van Jakobus,
aan de geroepenen, die in God de Vader bemind en voor Jezus
Christus bewaard zijn, barmhartigheid, vrede en liefde worde u vermenigvuldigd! Geliefden, terwijl ik mij beijverde u te schrijven over
ons gemeenschappelijk heil, gevoelde ik mij gedrongen u schriftelijk te vermanen toch te blijven strijden voor het geloof, dat eertijds
aan de heiligen overgeleverd is. Want er zijn zekere mensen binnengeslopen, die reeds sedert lang tot dit oordeel opgeschreven zijn,
goddelozen, die de genade van onze God omkeren in ontucht en
onze enige Meester en Heer, Jezus Christus, verloochenen. Maar,
ofschoon gij dit alles eens voor al weet, wil ik u er aan herinneren,
dat de Heer wel het volk uit Egypte heeft verlost, maar later hen, die
niet geloven wilden, verdelgd heeft, en dat Hij engelen die hun oorspronkelijke staat niet bewaard maar hun eigen woonstede verlaten
hebben, met eeuwige boeien onder de macht der duisternis opgesloten heeft tot het oordeel van de grote dag, zoals ook Sodom en
Gomorrha en de omliggende steden, die evenals zij ontucht bedreven en zich aan de tegennatuurlijke zonden overgegeven hebben,
een voorbeeld geworden zijn en de straf van het eeuwige vuur moeten dragen. Maar gij geliefden, blijft denken aan de woorden, die
door de apostelen van onze Heer Jezus Christus eertijds gesproken
zijn, die u zeiden: Op het laatste der dagen zullen er spotters optreden, die naar hun goddeloze begeerten zullen wandelen. Dezen zij
het, die scheuring teweegbrengen, zinnelijke mensen, die van de
Geest verstoken zijn. Maar gij, geliefden bouwt uzelf op in uw allerheiligst geloof en bidt in de Heilige Geest, bewaart uzelf in de liefde Gods en verwacht de barmhartigheid van onze Heer Jezus
Christus ten eeuwigen leven. Weest ook barmhartig jegens hen, die
twijfelen; rukt hen uit het vuur en redt hen, maar weest barmhartig
jegens anderen met vrees, vol afschuw zelfs voor het kleed, dat door
het vlees bezoedeld is. Hem nu, Die bij machte is u voor struikelen
te bewaren en u onbesmet en juichend voor zijn heerlijkheid te doen
staan, de enige God, onze Zaligmaker door Jezus Christus onze
Heer, Hem zij heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid en nu en tot in alle eeuwen! Amen.
❖❖❖
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als de abdis wil: litie
de eerste stichier van de patroon van de kerk

van de h. apostel Jakobus; niet vertaald, uit het engels mineon:
tone 4, spec.mel. ‘As one valiant among the martyrs ...’
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Voorbeden van de Litie in de narthex; en we gaan de kerk weer binnen terwijl we zingen:

aPostichen
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Eer ... voor de h. apostel Jakobus, toon 2:

Nu en ... theotokion:
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troPaar voor de Heilige Jakobus

indien vigilie met broodwijding : Moeder Gods en Maagd verheug u ...;
anders het slottheotokion:
t.3

Metten
kathisMa

na de eerste psalmlezing, toon 2

Eer .. Nu en ... theotokion
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na de tweede psalmlezing, toon 4 :

Eer ... Nu en ... theotokion:

Polyeleos

- “dienaren des heren - alleluja” en de

uitgelezen verzen voor de apostel “ het uitspansel - alleluja.”
De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods,
het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen.
De hemelen belijden Uw wonderen, o Heer.

(18,2)
(88,6)

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

(44,17)

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

(46,10)

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

(112,3)

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

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

(49,1)
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De vorsten van Juda, hun aanvoerders.
De vorsten van Zabulon en de vorsten van Neftali.

(67,28)
(67,28)

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

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

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

(95,7)
(95,7)

Verkondigt onder de heidenen Zijn heerlijkheid,
Onder alle volkeren ijn wonderdaden
Zegt tot de heidenen: de Heer is koning.
Over heel de aarde is hun geluid uitgegaan,
tot aan de grenzen der wereld hun woorden.
In hen legde Hij het woord van Zijn tekenen.
Hij gaf hun de landen der heidenen,
de arbeid van volken als erfdeel.

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

(18,5)
(104,27)
(104,44)

God staat in de goddelijke raad:
in hun midden oordeelt Hij goden.

(81,1)

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

(28,1)

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

(46,4)

Groot is de Heer,
en groot is Zijn kracht.

(146,5)

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

(67,36)

Eer ... t.1 _ Laat ons allen de Vader aanbidden, * de Zoon verheerlijken, * en ook de Alheilige Geest bezingen, * terwijl wij roepen en
zeggen: ** Red ons allen, Alheilige Drieëenheid. _
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Nu en ... t.1 _ Wij, Uw volk, o Christus, stellen Uw Moeder voor U als
onze Voorspraak; * schenk ons door haar gebeden Uw barmhartigheid, Algoede, * opdat wij U mogen verheerlijken, ** Die voor
ons uit het graf zijt opgestraald. _

Eer ... Nu en ...

kathisMa

Alleluja (3x) en kleine litanie
na de polyeleos, toon 8

Eer ... Nu en ... theotokion

anabathMi

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

_

(ps. 18)

Over heel de aarde klinkt zijn boodschap, *
tot aan de grenzen der wereld zijn woorden. _
De hemelen verhalen de herlijkheid Gods,
het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen.

Alles wat adem heeft ...

evanGelie

Jh § 67

Jh. 21, 15-25 Elfde Opstandings - Evangelie

Joh § 67

Joh 21 : 15-25

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

n die tijd verscheen Jezus aan zijn leerlingen, nadat Hij uit de
doden was opgewekt en Hij zei tegen Simon Petrus: ‘Simon, zoon
van Jona, hebt gij Mij meer lief dan de anderen?’ Hij zei tegen
Hem: ‘Ja, Heer, Gij weet, dat ik U bemin.’ Hij zei tegen hem:
‘Weid Mijn lammeren.’ Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer:
‘Simon, zoon van Jona, hebt gij Mij lief?’ Hij zei tegen Hem: ‘Ja, Heer,
Gij weet, dat ik U bemin.’ Hij zei tegen hem: ‘Hoed Mijn schapen.’ Hij
zei voor de derde keer tegen hem: ‘Simon, zoon van Jona, bemint gij
Mij?’ Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei:
bemint gij Mij? En hij zei tegen Hem: ‘Heer, Gij weet alles, Gij weet dat
ik U bemin.’ Jezus zei tegen hem: ‘Weid Mijn schapen. Amen, amen, Ik
zeg u: Toen gij jonger waart, omgordde gij uzelf en ging waar gij wilde,
maar wanneer gij oud zijt, zult gij uw handen uitstrekken, en een ander
zal u omgorden en u brengen waarheen gij niet wilt.’ En dit zei Hij om
aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij
dit gezegd had, zei Hij tegen hem: ‘Volg Mij.’ En toen Petrus zich
omkeerde, zag hij de leerling van wie Jezus hield, volgen, die ook tijdens
het avondmaal tegen Zijn borst had geleund en gezegd had: Heer, wie is
het, die U verraden zal? Toen Petrus hem zag, zei hij tegen Jezus: ‘Heer,
maar wat zal er met hem gebeuren?’ Jezus zei tegen hem: ‘Als Ik wil dat
hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volg gij Mij!’ Zo verspreidde zich het gerucht onder de broeders, dat die leerling niet zou sterven.
Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar:
‘Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan?’ Dit is de leer- 136 -
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ling die van deze dingen getuigt en dit geschreven heeft; en wij weten,
dat zijn getuigenis waarachtig is. Er zijn nog veel andere dingen die
Jezus gedaan heeft. Als die één voor één opgeschreven zouden worden,
dan zou, denk ik, de hele wereld de geschreven boeken niet kunnen
bevatten. Amen.
❖❖❖

na

PsalM

50

Eer ... van de H. apostel Jakobus; Nu en ... van de Moeder Gods
Ontferm U over mij .... en het ideomelon, t.6’ob.’

canons

Smeekcanon van de Moeder Gods (met zes); voor de
H. apostel Jakobus (met acht); katavasia: Mijn mond... (niet vertaald; zie
off8 of het engels mineon)

na de derde ode: kathisMa-zanG , toon 3
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na de zesde ode:

kondaak , toon 2

ikos

synaxarion
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exaPostilarion

Eer ... Nu en ... theotokion:

lofPsalMen

we laten vier verzen over
en zingen de volgende stichieren, voor de H. Jakobus, toon 4:

2x
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Eer ...

Nu en ...

Grote
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doxoloGie

gevolgd door het troPaar toon 3

❖

in

de

9 oktober

❖

Goddelijke liturGie

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

ProkiMen

toon 8

ps.18

zijn
zijn

aPostellezinG

§ 131

I Kor 4 : 9-16

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

alleluja

toon 1

ps.88

De hemelen belijden uw wonderwerken, Heer,
en uw waarheid in de kerk der heiligen.
God wordt verheerlijkt in de raad der heiligen,
Hij is groot en vreeswekkend boven allen die Hem omringen.
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Lk § 51a

❖

Lk 10, 16-21

n.b. deze voorgeschreven lezing betreft de 70; Jakobus van Alpheüs was van de 12 !!!

e Heer zeide tot zijn leerlingen: Wie naar u hoort, hoort
naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij
verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft. De
zeventig nu keerden terug met blijdschap en zeiden: Heer, ook
de boze geesten zijn ons onderdanig in uw naam. En Hij zeide
tot hen: Ik zag de satan als een bliksemflits uit de hemel vallen. Zie, Ik heb u de macht gegeven slangen en schorpioenen
te vertreden en tegen de hele macht van de vijand, en niets zal
u ooit kunnen deren. Maar verheugt u niet daarover, dat de
geesten u onderdanig zijn, maar verheugt u, dat uw namen
ingeschreven staan in de hemelen. Terzelfde ure verheugde Hij
zich door de Heilige Geest en zeide: Ik dank U, Vader, Heer
des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en
verstandigen verborgen en aan kleinen geopenbaard hebt. Ja,
Vader, want zo is het uw welbehagen geweest.

coMMunievers

ps.18

Over heel de aarde klinkt zijn boodschap; tot aan de grenzen der
wereld zijn woorden. Alleluja.
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[Gedachtenis van de h. martelaren Eulampius en Eulampia];
wij vieren de Synax van de vaders van het Optinaklooster
(niet vertaald; off13 e/o engels mineon )

***

vesPers
heer

ik roeP

... we zingen 3 stichieren uit de oktoïch, en drie

van de heilige Optina-vaders, toon 8:
van Optina

van Optina

Eer ... van de h. Optina-vaders, toon 6:
van Optina
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Nu en ... theotokion, toon 6

of kruistheotokion, toon 6

aPostichen

van de oktoïch; Eer ... van de h. Optina-vaders, t. 8:
van Optina

Nu en ... theotokion

of kruistheotokion, toon 8
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van de Optina-vaders (nog niet vertaald;overgenomen uit engels)

t.1

evt.

troPaar

vader Amvrosi - t.5
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H. Ambrosius en Dostojevski - illustratie m. Johanna in Heiligenjaar
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Metten
kathisMa uit de oktoïch
de canons twee canons uit de oktoïch en een van de h. Optinavaders (niet vertaald;off.13 of het engels mineon)
na de derde ode kathisMa-zanG , toon 4

Eer ... nu en ... theotokion

of kruistheotokion
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na de zesde ode

ikos

synaxarion
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kondaak , toon 8 - tot u de aanvoerster

❖

Metten 10 oktober

❖

exaPostilarion van de h. monniken

Eer ... nu en ... theotokion

lofPsalMen we zingen 4 stichieren voor de h. Optina-vaders, t.4
van Optina

2x
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theotokion, toon 8

of kruistheotokion, toon 8

gelezen kleine doxologie

aPostichen uit de oktoïch; Eer ... voor de h. Optina-vaders, t.5
van Optina,

Nu en ...
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of kruistheotokion, toon 5

troPaar

evt.

toon 1

troPaar

vader Amvrosi - t.5

- 151 -

❖

- 152 -

Mineon oktober

❖

❖

zondaG

zondaG van

oP of na

de vaders van het

11 oktober

❖

7e oekuMenische concilie

Gedachtenis van de heilige 350 vaders die samenkwamen in Nicea voor
het 7e oecumenische concilie, o.a. betreffende de verering van de iconen.
***

Grote vesPers
Ps 103 en de vredeslitanie.
Zalig de man ... de eerste antifoon (= eerste stase).

heer

ik roeP

... we zingen 10 stichieren, 4 voor de opstanding

en 6 voor de h. vaders, toon 6:
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Eer ... voor de H. vaders, toon 6:(niet vertaald; uit alg.min bijv)

Nu en ... dogmatikon van de toon van de week

intocht ; Vreugdevol
- 154 -

Licht ...;

ProkiMen

van de dag;

❖

vesPers

zondaG oP of na

11 oktober

❖

en de volgende lezinGen:

I lezinG uit Genesis

(14, 14-20)

❖❖❖

II lezinG uit

deuteronoMiuM

❖❖❖

( 1 : 8-11, 15-17)
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III lezinG uit deuteronoMiuM

(10 : 14-21)

❖❖❖

litie

stichieren voor de heilige vaders (niet vertaald; uit alg.min bijv)

Eer ...

Nu en ... theotokion
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11 oktober
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aPostichen van de oktoïch
Eer ... voor de heilige vaders, toon 8:(niet vertaald; uit alg.min bijv)
ge-lo-vi-gen

Nu en ... theotokion - zondag

troParen

van de zondag van de toon,
Eer ... voor de heilige vaders, toon 8:

en het slottheotokion, toon 8
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Mesonyktikon
Litie-stichieren; daarna de Triadica; na het trisagion het tropaar van
de vaders: ‘Boven allen ...’

Metten
kathisMa

van de oktoich
in plaats van ‘de onberispelijken’ (ps.118) : Polyeleos
en de rest zoals op zondag

canons

van de opstanding van de oktoïch; en van de h. vaders;
katavasia: Mijn mond...
canon

1e ode
h. vaders -

toon

8

Irmos t.8: Farao en zijn wagens ...

katavasia: Mijn mond...
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3e ode
canon h. vaders
Irmos t.8: In Uw wijsheid ...

katavasia: Moeder Gods, levende... en kleine litanie

kondaak en ikos van de opstanding
kathisMa-zanG voor de H. vaders, toon 4

Eer ... herhalen; Nu en ... theotokion, toon 4
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4e ode
canon h. vaders
Irmos t.8: Gij zijt mijn sterkte ...

katavasia: Hij, die in heerlijkheid...
5e ode
canon h. vaders
Irmos t.8: Waarom hebt Gj mij verstoten ...

katavasia: Het heelal ...
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6e ode
canon h. vaders
Irmos t.8: Wees mij genadig, o Heiland ...

katavasia: Wij die dit goddelijk ...

kondaak

van de vaders toon 6

ikos
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synaxarion

7e ode
canon h. vaders
Irmos t.8: Toen God nederdaalde ...

katavasia: De van God vervulden ...
8e ode
canon h. vaders
Irmos t.8: In zijn woede tegen de rechtvaardigen ...
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Loven, zegenen ... ; katavasia: De vrome jongelingen ... ; magnificat.
9e ode
canon h. vaders
Irmos t.8: De hemel geraakte buiten zichzelve ...

katavasia: Alle aardgeborenen...
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van het opstandingsevangelie

Eer ... van de h. vaders (niet vertaald, bijv. uit het pentecostarion:)

Nu en ... theotokion (niet vertaald, bijv.:)

lofPsalMen

we laten 6 verzen over en zingen 4 stichieren
van de opstanding en dan de volgende stichieren, voor de vaders:
(niet vertaald, bijv. uit het pentecostarion:)

2x
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Eer ... voor de H. vaders

Nu en ...Hooggezegend ...

Grote

doxoloGie en wegzending
- 165 -

❖

in

de

Mineon oktober

❖

Goddelijke liturGie

Typika, Zaligsprekingen: uit de kanon van de H. vaders: uit de 6e ode.

ProkiMen

toon 4

hymne van de drie jongelingen

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

aPostellezinG

§ 302b
Titus 3, 8-15
Mijn kind Titus, betrouwbaar is dit woord, ...

alleluja

toon 1
ps 49
De God der goden, de Heer heeft gesproken,
en Hij heeft de aarde geroepen van zonsopgang tot zonsondergang.
???

Brengt Zijn gewijden voor Hem bijeen,
die over offers een Verbond met Hem sloten.

evanGelie

???

ofwel

Jh § 56

Jh 17 : 1-13

In die tijd hief Jezus de ogen op ten hemel en zei: Vader, het uur is gekomen ...
Mt § 11
Mt 5 : 14-19
De Heer zeide tot zijn leerlingen: Gij zijt het licht der wereld....
???

ofwel

coMMunievers

???

Looft de Heer vanuit de hemelen, looft Hem in den hoge.
In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja (3x)
- 166 -

ps.111

❖

11 oktober

❖

Gedachtenis van de heilige apostel Phillipus, een van de zeven diakenen,
en van onze heilige vader Theofanes, de belijder, bisschop van Nicea,
de dichter en getekende. (niet vertaald; uit off. 8 en 10)
***

vesPers
heer

ik roeP

... we zingen 6 stichieren; drie voor de apostel:

en drie voor de H. Theofanes, toon 6:

- 167 -

❖

Mineon oktober

Eer ... Nu en ... theotokion

- 168 -

❖

❖

vesPers 11 oktober

❖

of kruistheotokion

aPostichen

van de oktoïch

- 169 -

❖

troParen

Mineon oktober

❖

van de apostel Phillipus

van de h. bisschop Theofanes

Metten
kathisMata uit de oktoïch
de canons één canon uit de oktoïch; één van de apostel en één
van de bisschop. (niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of off.8
c.q. 10)

na de derde ode:

kondaak van de apostel Phillipus

kathisMa van de apostel Phillipus

- 170 -

❖

Metten 11 oktober

❖

Eer ... voor de H. Theofanes, toon 4:

Nu en ... theotokion

of kruistheotokion

na de zesde ode:

kondaak

van de H. Theofanes, toon 2:

(niet vertaald, uit off 10)

- 171 -

❖

Mineon oktober

❖

ikos

exaPostilarion

van de apostel Phillipus:

Eer ... van de H. Theofanes

Nu en ... theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch; trisagion; troparen (zie p.170) en (kruis-)theotokion; wegzending.
- 172 -

❖

12 oktober

❖

[Gedachtenis van de h. martelaren Probus, Tarachus en Andronikus];
wij vieren de H. Symeon de Nieuwe Theoloog
(niet vertaald; off12 e/o engels mineon )

***

vesPers
heer

ik roeP

... we zingen 3 stichieren uit de oktoïch, en drie

van de heilige Symeon, toon 8; spec. melody: O all-glorious wonder

- 173 -

❖

Mineon oktober

Glory ... t.3 :

Both now ... theotokion t.3:

of kruis-theotokion toon 3 :
- 174 -

❖

❖

12 oktober

❖

Apostichen van de oktoïch

troPaar

Metten
kathisMata van de oktoïch
de canons twee van de oktoïch; en van de H. Symeon:
1e ode - canon

van de h. syMeon
irmos t.5 : To God the Savior ...

- toon 5

- 175 -

❖

Mineon oktober

3e ode - canon

❖

van de h. syMeon

irmos t.5 : By the power of Thy Cross ...

irmos- t.5

kathisMa

- 176 -

van de h. Symeon , toon 4

❖

Metten 12 oktober

❖

Glory ... Both now ... theotokion t.4:

or stavro-theotokion t.4:

4e ode - canon

van de h. syMeon

irmos t.5 : I heard report of the power of the Cross ...

- 177 -

❖

Mineon oktober

5e ode - canon

❖

van de h. syMeon

irmos t.5 : Rising at dawn ...

6e ode - canon

van de h. syMeon

irmos t.5 : The abyss engulfed me ...

- 178 -

❖

Metten 12 oktober

❖

irmos- t.5

kondaak
t.3 _ Verlicht

door het licht van de drievoudige Zon, * werd gij de theo-

loog van de Drieëenheid, de allerhoogste God - - heid, * goddelijk
denkende va - der. * Vanuit de hemel hebt gij de goddleijke wijsheid
ontvangen als een schat, * die overstroomt in uw onderichtingen. *
Wij allen worden daaraan gelaafd, en daarom zingen wij:

**

Verheug u, gelukzalige en eerbiedwaardige Sy - - - - - - meon._

synaxarion

- 179 -

❖

Mineon oktober

7e ode - canon

❖

van de h. syMeon

irmos t.5 : Blessed is the God of our fathers ...

8e ode - canon

van de h. syMeon

irmos t.5 : The Son and God ...

Loven, zegenen ...
- 180 -

irmos:

❖

Metten 12 oktober

❖

irmos- t.5

9e ode - canon

van de h. syMeon

irmos t.5 : With oneness of mind ...

irmos- t.5

- 181 -

❖

Mineon oktober

❖

exaPostilarion

Eer ... Nu en ... theotokion

lofPsalMen

we zngen vier stichieren, toon 6

2x

- 182 -

❖

Metten 12 oktober

❖

Eer ... toon 2

Nu en ... theotokion - toon 2

Grote

doxoloGie

troPaar

en de wegzending.
- 183 -

❖

in
ProkiMen
mi
--do

de

Mineon oktober

❖

Goddelijke liturGie

toon 7

ps.115

_ Kostbaar in de ogen des He - ren, *
is de dood van Zijn Gewij - de. _
Wat zal ik aan de Heer teruggeven,
voor alles wat Hij mij geschonken heeft.

aPostellezinG

§ 213

Gal 5 : 22-6:2

Broeders, de vrucht van de Geest is liefde, ...

alleluja

toon 6

ps.131

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

evanGelie

Lk § 24a

Lk 6:17-23

Te dien tijde bleef Jezus staan op een vlakke plaats ...

coMMunievers
In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja.

- 184 -

ps.111

❖

13 oktober

❖

De gedachtenis van de h. martelaren Karpus en Papylus.
(niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 15)

***

vesPers
heer

ik roeP

... we zingen 3 stichieren uit de oktoïch, en drie

van de heilige martelaren:

Eer ...

- 185 -

❖

Mineon oktober

❖

Nu en ... theotokion, toon 3

of kruistheotokion, toon 3

Apostichen van de oktoïch

troPaar

- 186 -

wordt niet genoemd, evt. van de h. martelaren, t.4

❖

13 oktober

❖

Metten
kathisMata uit de oktoïch
de canons twee canons uit de oktoïch en een van de h. martelaren
(niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of off.15)

na de derde ode:

kathisMa toon 4

Eer ... nu en ... theotokion toon 4:

of kruistheotokion toon 4:

- 187 -

❖

Mineon oktober

❖

na de zesde ode: kondaak

exaPostilarion van de h. martelaren

Eer ... nu en ... theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie; apostichen uit de oktoïch.
evt. troPaar voor de h. martelaren:

(kruis-)theotokion; wegzending.
- 188 -

❖

14 oktober

❖

[De gedachtenis van de h. martelaren Nazarius c.s].
en van de h. Kosmas - de hymnendichter, bisschop van Maiuma;
wij vieren daarnaast ook de h. Paraskeva de nieuwe, van de balkan.
(officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 10 en 22)

***

vesPers
heer

ik roeP

... we zingen 3 stichieren van de h. Kosmas:

en drie van de heilige Paraskeva, toon 8 :

- 189 -

❖

Mineon oktober

Eer ... voor de h. Kosmas, toon 8:

Nu en ... theotokion, toon 8

- 190 -

❖

❖

vesPers 14 oktober

❖

**

of kruistheotokion, toon 8

aPostichen van de h. Kosmas, t.8

- 191 -

❖

Mineon oktober

Nu en ... theotokion, toon 8

of kruis-theotokion, toon 8

- 192 -

❖

❖

troParen

14 oktober

❖

van de h. Kosmas, t.8

en van de h. Paraskeva, t.4

Metten
kathisMata uit de oktoïch
de canons

een canon uit de oktoïch; van de h. Kosmas en van de

h.Parasceva (niet vertaald; hier niet opgenomen: evt. engels mineon of off.10 c.q. 22)
na de derde ode:

kathisMa toon 4; van de H. Kosmas

- 193 -

❖

Mineon oktober

Eer ... van de h. Paraskeva

Nu en ... theotokion toon 4:

of kruistheotokion toon 4:

na de zesde ode: kondaak h. Kosmas

- 194 -

❖

❖

Metten 14 oktober

❖

exaPostilarion van de h. Kosmas

Eer ... van de h. Paraskeva

Nu en ... theotokion

gelezen lofpsalmen; kleine doxologie

aPostichen voor de h. Kosmas

- 195 -

❖

Mineon oktober

Eer ...

Nu en ... theotokion, toon 6

of kruis-theotokion, toon 6

- 196 -

❖

❖

troParen

Metten 14 oktober

❖

van de h. Kosmas, t.8

en van de h. Paraskeva, t.4

(kruis-)theotokion; wegzending.

- 197 -

