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Mineon Maart - ii

De Grote Vasten begint in de gecombineerde

kalender (d.w.z. juliaans voor de paascyclus

en gregoriaans voor de jaarcyclus) op zijn

vroegst op 15 februari.

Daarom worden in de voorjaarsminea vanaf

15 febr. ook de irmen vóór de kanon afge-

drukt, omdat dit in het vastentypikon nodig is.

De laatste paasdatum is 5 mei. De Grote

Vasten begint op zijn laatst dus op 18 maart.

Daarom worden tot die datum wel troparen

voor de heiligen opgenomen. En ook weer

vanaf de vroegste paasdatum: 4 april. 
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De gedachtenis van onze heilige vader Kyrillus, 

aartsbisschop van Jeruzalem

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 25]

***

vesPers

heer iK roeP... 3 stichieren van de H. Kyrillus:

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

- 5 -

� 18 Maart �



of kruis-theotokion toon 4 :

troPaar

� Mineon Maart �

- 6 -

Kyril - lus



Metten

de Canon

Deze canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 25

na de 3e ode KathisMa van de heilige, toon 4

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 4

of kruis-theotokion - toon 4

Photagogikon en de rest van de dienst zoals gewoon.

� 18 Maart �

- 7 -



� Mineon Maart �

- 8 -



De gedachtenis van de heilige martelaren Chrysanthus en Daria

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 15]

***

vesPers

heer iK roeP... 3 stichieren van de H. martelaren:

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

� 19 Maart �

- 9 -



of kruis-theotokion toon 4 :

evt. troPaar

Metten

de Canon

Deze canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 15

na de 3e ode KathisMa van de martelaren, toon 4

� Mineon Maart �
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Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 4

of kruis-theotokion - toon 4

Photagogikon en de rest van de dienst zoals gewoon.

� Metten 19 Maart �

- 11 -



� Mineon Maart �

- 12 -



De gedachtenis van onze heilige vaders van het Sabbas-klooster, 

omgebracht in 796  [er is gebruik gemaakt van off.19]

***

vesPers

heer iK roeP... 3 stichieren van de h. monnik-martelaren:

Eer ...  Nu en ... theotokion  t.8:

� 20 Maart �

- 13 -



Metten

de Canon niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 19

na de 3e ode KathisMa van de martelaren, toon 4

� Mineon Maart �

of kruis-theotokion toon 8 :

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

- 14 -

of kruis-theotokion - toon 4

Photagogikon en de rest van de dienst zoals gewoon.



De gedachtenis van onze heilige vader Jakobus, belijder en bisschop

van Catanië  [het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 10]

***

vesPers

heer iK roeP... 3 stichieren van de H. Jakobus:

� 21 Maart �

- 15 -



Eer ...  Nu en ... theotokion  t.6:

of kruis-theotokion toon 6 :

� Mineon Maart �

- 16 -



Metten

de Canon

Deze canon is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 10

na de 3e ode KathisMa van de h. Jakobus, toon 4

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 4

of kruis-theotokion - toon 4

Photagogikon en de rest van de dienst zoals gewoon.

� 21 Maart �

- 17 -



� Mineon Maart �

- 18 -



De gedachtenis van onze heilige hiëromartelaar Basilius,

priester van de kerk van Ankyra

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 16]

***

vesPers

heer iK roeP... 3 stichieren van de H. Basilius:

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

of kruis-theotokion toon 1 :

- 19 -

� 22 Maart �



Metten

de Canon niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 16

na de 3e ode KathisMa van de h. Baslius, toon 3

Photagogikon en de rest van de dienst zoals gewoon.

� Mineon Maart �

- 20 -

priester

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 3

of kruis-theotokion - toon 3



De gedachtenis van onze heilige vader Nikon, en zijn 199 gezellen

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 19]

***

vesPers

heer iK roeP... 3 stichieren van de h. martelaren:

Eer ...  Nu en ... theotokion  t.8:

� 23 Maart �

- 21 -



Metten

de Canon niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 19

na de 3e ode KathisMa van de h. martelaren, toon 4

� Mineon Maart �

of kruis-theotokion toon 8 :

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

of kruis-theotokion - toon 4

Photagogikon en de rest van de dienst zoals gewoon.

- 22 -



Het voorfeest van de Verkondiging aan de Alheilige Moeder Gods

***

Vespers

Heer ik roep... als op de vooravond (23 mrt.) de dienst van de
voorafgewijde Gaven gevierd worden dan laten 10 verzen over: we zin-

gen het idiomelon van de dag twee keer; dan het martyrikon;  dan de drie

prosomia van het triodion; daarna zingen we vier stichieren van het

feest. 

Als op de vooravond geen liturgie van de Voorafgewijde Gaven gevierd

wordt dan de drie prosomia van het triodion en vervolgens drie stichie-

ren van het voorfeest:

� 24 Maart �

- 23 -

(2x; alleen indien voorafgewijde Gaven)



Eer ...  Nu en ... toon 2

ofwel: Intocht,  Vreugdevol Licht ... prokimen en lezingen uit het

triodion en de rest van de Liturgie van de Voorafgewijde

Gaven. 

tropaar toon 4

ofwel: als er geen liturgie gevierd wordt: de rest van de Vespers:

als apostichen het idiomelon van de dag (2x) en het martyrikon;

Eer ... Nu en ... van het feest, wat men wil; het Moeder Gods en 

Maagd... en het overige; het gebed van Efraïm en de wegzending.

� Mineon Maart �

- 24 -



Metten

De Canons

Van het Voorfeest (met de irmen, in zessen) en van het Triodion van de

dag.

1e oDe - Canon Van Het Voorfeest - toon 4 

3e oDe -  Canon Van Het Voorfeest

� 24 Maart �

- 25 -

irmos -  toon 4

irmos -  toon  4



katHisMa , toon 3

Eer ... Nu en ... herhalen

4e oDe -  Canon Van Het Voorfeest

� Mineon Maart �

- 26 -

irmos -  toon  4



5e oDe -  Canon Van Het Voorfeest

6e oDe -  Canon Van Het Voorfeest

� Metten 24 Maart �

- 27 -

irmos -  toon  4

irmos -  toon  4



kleine litanie

konDaak van het Voorfeest, toon 4

synxarion

� Mineon Maart �

- 28 -



7e oDe - Canon Van Het Voorfeest

8e oDe -  Canon Van Het Voorfeest

� Metten 24 Maart �

- 29 -

irmos -  toon  4

irmos -  toon  4



9e oDe -  Canon Van Het Voorfeest

� Mineon Maart �

- 30 -

irmos -  toon  4



gelezen lofpsalmen en kleine doxologie

apostiCHen het ideomelon van de dag 2 keer, en het martyrikon; 

dan volgt het: Het is goed de Heer te belijden .., het trisagion, 

tropaar toon 4

en het gebed van de H. Efraïm, en de rest van de dienst.

De uren zijn eenvoudig; met tropaar/kondaak van voorfeest.

� Metten 24 Maart �

- 31 -

exapostilarion

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



rond het derde uur van de dag komen we samen in de kerk en zingen,  het

derde uur en het zesde en niet veel later het negende en vroeg de Vespers,

vanwege de inspanning van de agrypnia.

als Het feest Van De VerkonDiging op zonDag Valt, Dan zingen we

kleine Vespers

Heer ik roep...

� Mineon Maart �

- 32 -



Eer ...  Nu en ... toon 1

apostiCHen toon 8 

� kleine Vespers 25 Maart �

- 33 -

ps.95



Eer ...  Nu en ... toon 4

tropaar t. 4 slavische melodie; [byzantijns: zie na grote vespers]

� Mineon Maart �

- 34 -

ps.95



grote Vespers
geen kathisma;

Heer ik roep... zes  stichieren ; alles  twee keer

- 35 -

� 25 Maart �

***

De VerkonDiging aan De

alHeilige MoeDer goDs

en altijD-MaagD Maria

2x

2x



Eer ...  Nu en ...

Intocht,  Vreugdevol Licht ...het prokimen en de volgende lezinen:

lezingen

I lezing uit genesis (28 : 10-17)

Toen Jacob voor Esau moest vluchten vertrok hij naar Haran.

Onderweg moest hij overnachten, omdat de zon was onderge-

gaan. Hij nam een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn

� Mineon Maart �

- 36 -

2x



hoofd en ging slapen. En in zijn droom: zie, op de aarde was een

ladder opgericht, die omhoog reikte tot in de hemel; en zie, daar

waren Engelen Gods die daarlangs opklommen en nederdaalden.

Maar bovenaan stond de Heer en zeide: “ Ik ben de Heer, de God

van uw vader A bra ham  en de God van Isaäk; het land waarop gij

ligt zal Ik geven aan u en aan uw nageslacht na u. En uw nageslacht

zal zijn als het stof der aarde, en gij zult u uitbreiden naar het Westen

en naar het Oosten, naar het Noorden en het Zuiden. En in u en in

uw Zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend zijn. Zie, Ik ben

met u, en Ik zal u behouden overal waarheen gij gaat, en Ik zal u

terugbrengen naar dit land; want Ik zal u niet verlaten totdat Ik

gedaan zal hebben wat Ik tegen u gesproken heb.”  Toen Jacob uit

zijn slaap ontwaakte zeide hij: “Waarlijk, de Heer is op deze plaats,

en ik heb het niet geweten.”  En vol vreze zeide hij: “Hoe ontzag-

wekkend is deze plaats! Het is niets minder dan het Huis van God;

het is de Poort van de Hemel!” 

���

II lezing uit De profetie Van ezeCHiël (43 : 27-44:4)

Op de achtste dag na de inwijding van het Altaar, wanneer de

dagen der reiniging en verzoening voltooid zijn, en op de vol-

gende dagen, 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; deze was gesloten. Toen zei de Heer tot mij:

Deze poort zal gesloten blijven; zij zal niet geopend worden en geen

man zal daardoor binnentreden; want de Heer, de God van Israël, is

daardoor binnengetreden, en daarom zal zij gesloten blijven. En de

vorst, omdat hij de vorst is, mag in de voorhal binnentreden om daar

neder te zitten en brood te eten voor het aangezicht des Heren. Maar

langs dezelfde ingang waar hij naar binnen is gegaan, moet hij ook

weer naar buiten treden. Daarop bracht Hij mij naar de Noord poort

aan de voorzijde van het Huis des Heren; ik zag toe en zie, de heer-

lijkheid des Heren vervulde het Huis des Heren.

���

� grote Vespers 25 Maart - VerkonDiging �

- 37 -



III  lezing uit De spreuken Van saloMo (9, 1-11)

De 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 uit-

gezonden, zij roept boven op de hoogten der stad: Al wie zonder ver-

stand is kere zich tot mij; en zij zegt tot wie gebrek heeft aan ver-

stand: Kom, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik heb

gemengd. Verzaak aan het dwaze opdat gij moogt heersen in eeu-

wigheid, 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 ken-

nen 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. 

���

litie

� Mineon Maart �
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Eer ...  Nu en ... toon 2

apostiCHen toon 4

� grote Vespers 25 Maart - VerkonDiging �

- 39 -



Eer ... Nu en ... toon 4

� Mineon Maart �

- 40 -

Verkondigt dag aan dag het Heil van onze God

Zingt voor de Heer een nieuw lied



tropaar in de vierde modus ; drie keer:

[ n.b. volgende pagina slavische melodie / en ook de griekse tekst:]

� grote Vespers 25 Maart - VerkonDiging �

- 41 -



slavische melodie:

� Mineon Maart �

- 42 -



Metten

katHisMata na de eerste psalmlezing,   toon 1

Eer  ... Nu en ...   herhalen

na de tweede psalmlezing, toon 3

Eer  ... Nu en ...   herhalen

polyeleos - “Dienaren des Heren - alleluia” en de uit-

gelezen verzen:  “schenk de koning - alleluia” 
(= gecontroleerd met de originele griekse eklogie)

God, schenk de koning Uw oordeel, (71,1)

Uw rechtvaardigheid aan de koningszoon.  

Om Uw volk rechtvaardig te oordelen, (71.2)

en ook Uw armen in het gericht.

� 25 Maart - VerkonDiging �

- 43 -



De bergen ontvangen vrede voor het volk, (71,3)

de heuvelen gerechtigheid.

Hij schaft recht aan de armen van het volk

en redt de zonen der behoeftigen. (71,4a)

Verkondigt dag aan dag het heil van onze God. (95,2b)

De Heer schenkt Zijn woord met grote kracht       (67,12)

aan de verkondigers der Blijde Boodschap

De Heer heeft naar waarheid gezworen aan David, (131,11a)

Hij zal het zeker gestand doen. 

Vrucht van uw lichaam zal ik plaatsen op uw troon. (131, 11b)

Hij daalt neer als regen op een vacht, (71,6)

als regendruppels die in de aarde dringen.

Hij boog de hemelen neer om af te dalen; (17,10)

er was duisternis onder Zijn voeten.

Want de Heer heeft Sion uitverkoren. (131,13a)

Hij heeft haar uitverkoren voor Zichzelf. (131,13b)

Hij boog de hemelen neer om af te dalen. (17,10)

De Allerhoogste heiligt Zijn woontent. (45,5b)

God heeft haar gegrondvest voor eeuwig. (47,9d)

God is in haar midden, zodat zij niet wankelt. (45,6)

God verschijnt zichtbaar, onze God zal niet zwijgen.  (49,2b)

Hij zal armen en behoeftigen sparen,  (71,13)

hij zal de zielen der armen redden.

Alle koningen der aarde zullen hem aanbidden.         (71,11a)

Alle volkeren zullen hem dienen. (71,11b)

Want hij heeft armen ontrukt aan een machtige.       (71,12a)

De behoeftige, die geen helper had. (71,12b)

Er zal steeds voor hem worden gebeden.             (71,15b)

Heel de dag zal men hem zegenen.             (71,15c)

� Mineon Maart �
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Er zullen nederzettingen zijn in goede aarde,

op de toppen der bergen.             (71,16a)

Hun vrucht komt hoger dan de Libanon.            (71,16b)

Zij zullen  opbloeien uit de stad,

zoals het gewas uit de aarde.             (71,16c)

Zijn Naam zij gezegend in eeuwigheid.              (71,17a)

In hem worden alle stammen der aarde gezegend.              (71,17c)

Gezegend zij de Heer, de God van Israël;

Hij alleen werkt wonderen.             (71,18)

Gezegend zij de Naam van Zijn heerlijkheid;

in eeuwigheid en in de eeuwen der eeuwen.             (71,19a)

Moge heel de aarde vervuld worden van Zijn heerlijkheid,

Zo zij het, amen.             (71,19b,c)

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

ken,  *  en ook de Alheilige Geest bezingen,  *  terwijl wij roepen en

zeggen:   **  Red ons allen, Alheilige Drieëenheid. _

Nu en ... t.1 _ Wij, Uw volk, o Christus, stellen Uw Moeder voor U als

onze Voorspraak;  *  schenk  ons  door  haar  gebeden  Uw  barmhar-

tigheid,  Algoede,   *  opdat wij U mogen verheerlijken,   **   Die voor

ons uit het graf zijt opgestraald. _

Alleluja, allelia, alleluia, eer  aan U , o God. (3x)  en kleine litanie.

� Metten 25 Maart - VerkonDiging �
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katHisMa-zang na de polyeleos, toon 4

Eer  ...  herhalen

Nu en ...  

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

prokiMen toon 4 ps.95

� Mineon Maart �
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Alles wat adem heeft ... 

eVangelie lk § 4        lk 1 : 39-49,56

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lukas,

n die dagen stond Maria op en reisde met spoed naar het

bergland, naar een stad in Juda. Zij ging het huis van

Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth

de groet van Maria hoorde, sprong het kind van vreugde op in

haar schoot; en Elisabeth werd vervuld met Heilige Geest en

riep met luider stemme uit: Gij zijt gezegend onder de vrou-

wen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik

het te danken, dat de moeder van mijn Heer naar mij toe

komt? Want zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereik-

te, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En zalig zij,

die geloofd heeft, dat tot vervulling zal komen wat haar van-

wege de Heer gezegd is. En Maria zei: 

Mijn ziel verheft de Heer, 

en gejuicht heeft mijn geest in God, mijn Redder. 

Want Hij heeft neergezien op de geringheid van Zijn 

dienstmaagd, 

want zie, van nu af zullen alle geslachten mij zalig prijzen.   

Want de Machtige heeft grote dingen aan mij gedaan 

en heilig is Zijn Naam. 

En Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar, en keerde

toen naar huis terug.

� � �

na psalM 50   

Eer  ... van de Moeder Gods;  Nu en ... van de Moeder Gods; 

Ontferm U ... en het ideomelon, toon 2 ; hier geschreven in t.6 ob.:

� Metten 25 Maart - VerkonDiging �
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Grote heiligenlitanie

De Canon met het acrostichon volgens het alfabeth

1e oDe - Canon Van Het feest - toon 4 

� Mineon Maart �

- 48 -

DiCHter

engel

engel

MoeDer goDs



katavasia: Mijn mond ...

3e oDe -  Canon Van Het feest

katavasia: Moeder Gods ... en kleine litanie

katHisMa toon 8

Eer  ... Nu en ...  herhalen

� Metten 25 Maart - VerkonDiging �
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MoeDer goDs

MoeDer goDs

engel

engel



4e oDe -  Canon Van Het feest

katavasia: Hij  Die in heerlijkheid...

5e oDe -  Canon Van Het feest

� Mineon Maart �

- 50 -

MoeDer goDs

MoeDer goDs

engel

engel

MoeDer goDs



katavasia: Het heelal ...

6e oDe -  Canon Van Het feest

katavasia: Als een voorafbeelding ... en kleine litanie

� Metten 25 Maart - VerkonDiging �

- 51 -

MoeDer goDs

engel

engel

MoeDer goDs

MoeDer goDs

engel

engel



konDaak toon 8

ikos

De Aanvoerder der engelen werd uit de hemel gezonden om aan de

Moeder Gods het "Verheug u" te verkondigen. En toen hij aan-

schouwde hoe Gij, o Heer, bij de klank van zijn onlichamelijke stem een

lichaam aannaamt, stond hij versteld en riep aldus tot haar:

� Mineon Maart �

- 52 -



7e oDe - Canon Van Het feest

� Metten 25 Maart - VerkonDiging �
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synxarion

MoeDer goDs

MoeDer goDs

engel



katavasia: De van God vervulden ...

8e oDe -  Canon Van Het feest

� Mineon Maart �

engel

- 54 -

engel

engel

MoeDer goDs

MoeDer goDs



Loven, zegenen en aanbidden ... katavasia: Hoor, o reine maagd ...

geen magnificat maar gezongen negende ode:

9e oDe -  Canon Van Het feest

� Metten 25 Maart - VerkonDiging �
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� Mineon Maart �

- 56 -



� Metten 25 Maart - VerkonDiging �
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: Verkondig ..



exapostilarion

Eer ... Nu en ... theotokion

lofpsalMen toon 1

we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren:

� Mineon Maart �
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2x



Eer ...  Nu en ... t.2

grote Doxologie

en het tropaar 4e modus (z.o.z)

� Metten 25 Maart - VerkonDiging �
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tropaar 4e modus

tropaar

� Mineon Maart �
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slavische melodie - toon 4



in De goDDelijke liturgie

CHrysostoMus-liturgie

met Typika / zaligsprekingen, enz. maar als de abdis wil: antifonen:

eerste antifoon ps. 71

_ God, schenk de Koning Uw oordeel *

Uw rechtvaardigheid aan de koningszoon.

De bergen ontvangen vrede voor het volk, *

en de heuvelen gerechtigheid. 

refrein

Verkondigt  dag aan dag * het  heil van onze God. 

refrein

De Heer heeft gezworen aan David, Hij zal het zeker gestand

doen: *  Vrucht van uw lichaam zal ik plaatsen op uw troon. 

refrein

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, *

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

refrein

� 25 Maart - VerkonDiging �
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grieks refrein:
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tweeDe antifoon ps. 71, 45

Hij daalt neer als regen op een vacht,  *

als regendruppels die in de aarde dringen.

De   Aller  -  hoogste,  *  heiligt zijn woontent.

refrein 

God  verschijnt zichtbaar,   *  onze God zal niet zwijgen.

refrein   

In zijn dagen zal gerechtigheid opbloeien en overvloedige

vrede, *  totdat de maan is weggenomen.

refrein 

_ Eer ...   Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

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

DerDe antifoon ps. 71

Zijn Naam zij gezegend in eeuwigheid,  *  

langer dan de zon zal Zijn Naam bestaan. _

� Mineon Maart �
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refrein 
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Gezegend zij de Heer, de God van Israël,  *  Hij alleen werkt wonderen. 

apolytikion

Gezegend zij de Naam van Zijn heerlijkheid,  *  

in eeuwigheid en in de eeuwen der eeuwen. _

apolytikion

intoCHt vers volgens Griekse traditie door de lezer ps.95

vers   Verkondig dag aan dag het Heil van onze God.

apolytikion

� goDDelijke liturgie 25 Maart - VerkonDiging �
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apolytikion 4e modus
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Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

konDaak

prokiMen toon 4 ps 95

_  Verkondig dag aan dag  *  het heil van onze God. _ 

Zing een nieuw lied voor de Heer 
zing voor de Heer, gehele aarde.

apostellezing Hebr 2 : 11-18   (§   306 )

Broeders, zowel Hij Die heiligt als zij die geheiligd worden ...

� Mineon Maart �
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alleluia toon 2    ps. 71

Hij daalt neer als dauw op de vacht,
als regendruppels die in de aarde dringen.

Zijn Naam zij gezegend in eeuwigheid;

langer dan de zon zal Zijn Naam bestaan. 

eVangelie lk 1 : 24-38    (lk § 3a)

in plaats Van ‘waarlijk Het is waarDig ..’ 

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

CoMMunieVers ps 131

De Heer heeft Sion verkoren,        

Hij heeft haar gekozen tot een woonplaats voor Zichzelf.

Alleluia (3x).

tot slot staat er in het griekse mineon nog het volgende ideomelon:

� goDDelijke liturgie 25 Maart - VerkonDiging �
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� Mineon Maart �
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De Synax van de aartsengel Gabriël; plaatselijk vieren we ook de 

H. Liudger, apostel der Nederlanden en bisschop van Münster

***

Vespers
Heer ik roep... we zingen zes stichieren*; drie stichieren voor de

aartsengel; toon 1

en drie voor de H. Liudger; in dezelfde toon 1 

- 67 -

� 26 Maart �

* het griekse mineon: zes stichieren; drie van het feest (zie grote vespers

25/3 pag. 17) en drie voor de aartsengel.



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

� Mineon Maart �

- 68 -



Intocht,  Vreugdevol Licht ...prokimen  en de volgende twee (!) lezingen:

lezingen

I lezing uit exoDus (3, 2-8)

���

� Vespers 26 Maart �

- 69 -



II lezing uit De spreuken (8, 22-30

���

apostiCHen we zingen dat wat volgens het typikon wordt voorge-

schreven, afhankelijk op welke dag het feest van de verkondiging valt;

eventueel nogmaals de apostichen van het feest - toon 4 :

Verkondigt dag aan dag het Heil van onze God

� Mineon Maart �
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Zingt voor de Heer een nieuw lied

Eer ... Nu en ... toon 4

� Vespers 26 Maart �

- 71 -



na het trisagion:

tropaar van het feest;   4e modus

en hiermee is het feest van de Verkondiging teruggegeven.

� Mineon Maart �

- 72 -

tropaar - slavische melodie t.4



Metten
De Canon

van de aartsengel en van het triodion

1e oDe - Canon Van De aartsengel - toon 4

3e oDe -  Canon Van De aartsengel

� 26 Maart �
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katHisMa van de aartsengel 

4e oDe -  Canon Van De aartsengel

� Mineon Maart �
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5e oDe -  Canon Van De aartsengel

� Metten 26 Maart �
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6e oDe -  Canon Van De aartsengel

Martyrikon; op zaterdag of zondag kondaak van het feest    

synaxarion

� Mineon Maart �
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7e oDe - Canon Van De aartsengel

8e oDe -  Canon Van De aartsengel

� Metten 26 Maart �
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9e oDe -  Canon Van De aartsengel

� Mineon Maart �
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pHotagogikon;  
op zaterdag of zondag het exapostilarion van het feest

gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen [van het triodion] ;

maar op zaterdag of zondag gezongen lofpsalmen van het feest.

Het gebed van de H. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.

� Metten 26 Maart �
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� Mineon Maart �
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De gedachtenis van heilige martelares Matrona van Thessalonika

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off.20]

***

Vespers
Heer ik roep... 3 stichieren van de heilige Matrona:

- 81 -

� 27 Maart �



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

of kruis-theotokion toon 4 :

� Mineon Maart �
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Metten

De Canon voor de H. Matrona

[ is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 20 ]

na De 3e oDe katHisMa van de heilige, toon 8

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 8

of kruis-theotokion - toon 8

� 27 Maart �
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na De 6e oDe het martyrikon

pHotagogikon

gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen [van het triodion :

het ideomelon 2x en het martyrikon, met (kruis)theotokion.]

Het gebed van de H. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.

� Mineon Maart �
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De gedachtenis van heilige Hilarion de Nieuwe

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off.12]

***

Vespers
Heer ik roep... 3 stichieren van de heilige Hilarion:

Eer ...  Nu en ... theotokion  t.8

� 28 Maart �
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of kruis-theotokion toon 8 :

Metten

De Canon voor de H. Hilarion

[ is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 12 ]

na De 3e oDe katHisMa van de heilige, toon 4

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 4

of kruis-theotokion - toon 4

� Mineon Maart �
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na De 6e oDe het martyrikon

pHotagogikon

gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen [van het triodion :

het ideomelon 2x en het martyrikon, met (kruis)theotokion.]

Het gebed van de H. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.

� Metten 28 Maart �
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� Mineon Maart �
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De gedachtenis van heilige martelaren Markus, bisschop van Arethusa,

de diaken Kyrillus en die met hen waren; en de heilige martelaren

Jona en zijn gezellen

[het officie is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 15]

***

Vespers

Heer ik roep... 3 stichieren van de heilige martelaren:

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

- 89 -
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of kruis-theotokion toon 4 :

� Mineon Maart �
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Metten

De Canon voor de H. martelaren

[ is niet vertaald, en hier niet opgenomen: zie  evt. off. 15 ]

na De 3e oDe katHisMa van de martelaren, toon 4

of kruis-theotokion - toon 4

� 29 Maart �

Eer ... Nu en ...  theotokion - toon 4

- 91 -



na De 6e oDe het martyrikon

pHotagogikon

gelezen lofpsalmen, kleine doxologie en apostichen [van het triodion :

het ideomelon 2x en het martyrikon, met (kruis)theotokion.]

Het gebed van de H. Efraïm, het eerste uur en de wegzending.

� Mineon Maart �
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De gedachtenis van onze heilige vader Johannes Klimakus

***

Vespers

Heer ik roep... 3 stichieren van de heilige Johannes Klimakus:

Eer ...  Nu en ... theotokion  t.8;   niet vertaald; bijv.:

of kruis-theotokion toon 8 ;  niet vertaald;  bijv.:

- 93 -

� 30 Maart �



Metten

De Canons voor de H. Johannes Klimakus (toon 1, door Klemen -

tos; niet vertaald). Sommige handschriften hebben ook de canon in toon

8 van Ignatius, zoals die ook in het triodion staat op de vierde zondag;

deze laatste canon is hieronder opgenomen.) en, op hun beurt, van het

triodion.

Canon Van De Heilige joHannes - toon 8
irmos: toon 8 

� Mineon Maart �
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3e oDe - Canon Van De Heilige joHannes

irmos t.8 :

katHisMa van de heilige Johannes, toon 4

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

of kruis-theotokion, toon 4:

� Metten 30 Maart �
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4e oDe -  Canon Van De Heilige joHannes

irmos t.8 

5e oDe - Canon Van De Heilige joHannes

irmos t.8 

� Mineon Maart �
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6e oDe -  Canon Van De Heilige joHannes

irmos t.8 

� Metten 30 Maart �
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Het Martyrikon van de toon 

synaxarion

� Mineon Maart �
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7e oDe -  Canon Van De Heilige joHannes

irmos t.8 

8e oDe -  Canon Van De Heilige joHannes

irmos t.8

� Metten 30 Maart �
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9e oDe -  Canon Van De Heilige joHannes

Het photagogikon van de toon en de rest van de dienst zoals gebruike-

lijk, het eerste uur en de wegzending.

� Mineon Maart �

- 100 -

irmos t. 8:



De gedachtenis van heilige hiëromartelaar en wonderdoener 

Hypatius, bisschop van Gangra; 

in Asten vieren wij de heilige Innokentius, aartsbisschop van Yakoetsk

en geheel Kamsjatka en Alaska en (later) metropoliet van Moskou.

[het officie is niet vertaald in het nederlands; er is gebruik gemaakt van het engels mineon]

***

Vespers
Heer ik roep... 3 stichieren van de heilige Innokentius, toon 1,

spec. mel.: O marvelous wonder ...

� 31 Maart �
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Eer ...  Nu en ... theotokion  t.1

of kruis-theotokion toon 1 :

Metten
De Canons voor de H. Innokentius - en, op hun beurt - van het

triodion.

Canon Van De Heilige innokentius - toon 8

� Mineon Maart �
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3e oDe - Canon Van De Heilige innokentius

irmos t.8 :

� Metten 31 Maart �
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� Mineon Maart �
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katHisMa van de heilige Innokentius , toon 2

Eer ... Nu en ... theotokion, toon 2

of kruis-theotokion, toon 2:

� Metten 31 Maart �
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4e oDe -  Canon Van De Heilige innokentius

irmos t.8 

� Mineon Maart �
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5e oDe - Canon Van De Heilige innokentius

irmos t.8 

� Metten 31 Maart �
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6e oDe -  Canon Van De Heilige innokentius

irmos t.8 

Het Martyrikon van de toon 

� Mineon Maart �
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synaxarion

� Metten 31 Maart �
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7e oDe -  Canon Van De Heilige innokentius

irmos t.8 

� Mineon Maart �
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8e oDe -  Canon Van De Heilige innokentius

irmos t.8

� Metten 31 Maart �
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9e oDe -  Canon Van De Heilige innokentius

irmos t. 8:

Het photagogikon van de toon en de rest van de dienst zoals gebruike-

lijk, het eerste uur en de wegzending.

� Mineon Maart �
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