Officie van 10 februari:
versie A:
h. Charalambes en h. Anna (deels eigen-)
versie B:
h. Charalambes en H. Scholastica (alg.min)

❖

10 Februari

❖ versie A

Gedachtenis van de H. Hiëromartelaar Charalambes, de wonderdoener,
bisschop van Magnesia. Wij vieren daarnaast ook de H. Anna.
Het griekse mineon heeft eigen kleine vespers;***
hier niet opgenomen.
delen van het officie zijn niet vertaald, er is gebruik gemaakt van officie 16 en 22.

Grote Vespers
Ps 103 en de eerste stase van het eerste kathisma: Zalig de man ...

Heer ik roep ... we zingen 6 stichieren, 3 van de H. Charalambes
t.6

t.6

t.6

3 van de H. Anna, t. 1 spec. mel.: Joy of the ranks of heaven
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O

joy of the Swedish people, thou didst gladden the
Russian realm, filling it with grace and purity, adorning its throne with majesty, lustrous in piety like a priceless gem set in a splendid royal crown.

N

amed Ingegärd in the baptismal waters, O venerable
one, thou wast called Irene by thy Russian subjects,
who perceived in thee the divine and ineffable peace; but
when thou didst submit to monastic obedience, thou didst
take the new name, Anna, after the honoured ancestor of
Christ, the King of kings.

D

isdaining all the allurements of vanity and donning
the coarse robes of a monastic, O wondrous and
sacred Anna, thou gavest thyself over to fasting and prayer, ever entreating Christ thy Master, that He deliver thy
people from the all want and misfortune.

Eer ... van de H. Charalambes

Nu en ... dogmatikon toon 6 Wie zou u niet zaligprijzen ...
Intocht ; Vreugdevol Licht ...; Prokimen van de dag, en de volgende
lezingen:
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I LezinG uit

de

proFetie

Van JesaJa

(43 : 9-14)

***

D

II LezinG

uit de

WiJsHeid

Van saLoMo

(3 : 1-9)

e zielen van de rechtvaardigen zijn in Gods hand, en geen kwelling zal hen deren. In de ogen van de dwazen schenen zij te sterven, hun heengaan werd voor een ongeluk gehouden, en hun
vertrek van ons scheen het uiterste ongeluk te zijn, maar zij zijn in vrede.
Want ofschoon zij getuchtigd werden voor de ogen der mensen, bleef
hun hoop vervuld van onsterflijkheid. En al zijn zij tot op zekere hoogte gekastijd, groot zal hun beloning zijn, want God heeft hen beproefd en
hen Zichzelf waardig bevonden.
Hij heeft hen beproefd als goud in de smeltoven, en hen als een brandoffer aanvaard. Lichtstralend zal de tijd van hun bezoeking worden,
zoals vonken rondschieten in het brandende stoppelveld. Zij zullen
natiën oordelen en heersen over volkeren, want hun Heer zal heersen in
eeuwigheid.
Die op Hem vertrouwd hebben, zullen de waarheid begrijpen; die trouw
geweest zijn in liefde zullen bij Hem wonen; want genade en barmhartigheid schenkt Hij aan Zijn Heiligen, en Hij bezoekt Zijn uitverkorenen.
***
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III LezinG uit

D
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de

WiJsHeid Van saLoMo (5:15-23, 6 : 1-3)

e rechtvaardigen leven in alle eeuwigheid; hun loon is om bij de
Heer te zijn, en de Allerhoogste draagt zorg voor hen. Daarom zullen zij een roemvol koningschap ontvangen en een schone kroon
uit de hand van de Heer. Want Zijn rechterhand zal hen bedekken en met
Zijn arm zal Hij hen beschermen. Zijn jaloerse liefde zal hem tot een volledige wapenrusting strekken, en Hij zal Zijn schepsel gebruiken als
wapen om Zich op Zijn vijand te wreken. Hij bekleedt Zich met gerechtigheid als een harnas, een waarachtig oordeel is Zijn helm, en heiligheid
is Zijn onoverwinnelijk schild.
Maar Zijn gerechte toorn zal Hij aanscherpen tot een zwaard, en heel de
wereld zal met Hem ten strijde trekken tegen de begriploze. De wapenslagen van Zijn donder gaan van Hem uit, vanaf de strakgespannen wolkenboog schiet Hij Zijn bliksem recht in het doel. De hagelstenen Zijner
wraak zijn het werptuig dat steden verwoest, het water der zee zal ze
woedend overstromen en brede watervloeden zullen hen verzwelgen.
Winden zullen tegen hen in opstand komen en zich als een orkaan op hen
storten, want onrecht heeft de aarde ledig gemaakt, en slechte daden hebben de tronen der machtigen omvergeworpen.
Hoort daarom, gij koningen, en verstaat: Leert gij die de rechters van de
einden der aarde zijt. Leent het oor, gij die het volk bestuurt, en die u
beroemt op de menigte der natiën. Want de macht is u geschonken door
de Heer, en de heerschappij door de Allerhoogste.
***

Litie; volgens het grieks mineon zijn er litie-stichieren; het engels mineon heeft ze niet
opgenomen.

aposticHen
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De rechtvaardige zal bloeien als een palmboon.
Als de ceder van de Libanon zal hij uitgroeien

Geplant in het huis des Heren,
zal hij bloeien in de voorhoven van onze God

Eer ...

Nu en ...
t.4
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‘Nu laat gij ...’ tot en met Onze Vader... , en daarna zingen we:

troparen

van de H. Charalambes
t.4

Eer ... van de H. Anna - t.1

H

aving shone forth from the West like a star of heavenly radiance, thou wast vouchsafed to receive the
Orthodox Faith; and having brought forth right glorious
fruit for the Russian land therein, O holy right-believing
Princess Anna, thou didst love Christ with all thy heart,
keeping His statutes and laws. Wherefore, celebrating thy
most holy memory today, through thy supplications we
receive remission of sins.

Nu en ... slotthetokion toon 1
t.1
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Metten
na de eerste psalmlezing; van de H. Charalambes:

Eer ... van de H. Anna:

Nu en ... theotokion toon 5

na de tweede psalmlezing; van de H. Charalambes:

Eer ... van de H. Anna, toon 4:
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Nu en ... theotokion toon 4

poLyeLeos

Looft de Naam des Heren ...

Eer ... Nu en ...
Alleluja, alleluja, alleluja, eer aan U, o God. (3x)

litanie

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

anabatHMi

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

prokiMen
t.4

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

Alles wat adem heeft ...

eVanGeLie
Lk § 106

Lk 21 : 12-19

e Heer zei tegen Zijn leerlingen: ‘wees op je hoede voor
de mensen, want zij zullen de handen aan jullie slaan en
jullie vervolgen, en jullie overleveren aan synagogen en
gevangenissen, en jullie voorleiden aan koningen en gouverneurs omwille van Mijn Naam. En dit zal ertoe leiden dat
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jullie zullen getuigen. Neem je dan in je hart voor om niet van
tevoren te bedenken hoe je je zult verdedigen, want Ik zal jullie woorden van wijsheid geven, die al je tegenstanders niet
kunnen weerspreken of weerstaan. En jullie zullen zelfs uitgeleverd worden door ouders, verwanten, vrienden en broers, en
zij zullen sommigen van jullie ter dood brengen; en je zult
door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam. Maar geen
haar van jullie hoofd zal verloren gaan. Door jullie volharding
zullen jullie je leven behouden.
❖❖❖

na psaLM

50

Grote litanie

canons

- van de Moeder Gods; van de H. Charalambes (engels)
en van de H. Anna (off. 22) Katavasia: Mijn mond ...
Na de derde ode:

kondaak
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ikos

katHisMa

van de heilige Charalambes:

Eer ... van de H. Anna, toon 4

Nu en ... theotokion toon 4
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kondaak

van de H. Anna

ikos

exapostiLarion van de heilige Charalambes

Eer ... van de H. Anna
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Nu en ... theotokion:
t.’3a’

LoFpsaLMen

van de heilige Charalambes; we zingen 4 stichieren:
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Nu en ... theotokion

Grote doxoLoGie
tropaar

en de wegzending
er wordt heilige olie aan de broeders toegediend
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in
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GoddeLiJke LiturGie

Typika en Zaligsprekingen met troparen uit de 3e en 6e ode van de
Metten-canon.

prokiMen

toon 7

ps.63

God, verhoor mijn gebed als ik mij tot U richt:
maak mijn ziel vrij van vrees voor de vijand.

aposteL

§ 292
ii tim 2 : 1-10
Mijn kind Timotheüs, wees sterk in de genade...

aLLeLuJa

toon 4

ps. 91

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

eVanGeLie

Jh § 52
Jh 15 : 17-16:2
De Heer zeide tot zijn leerlingen: Dit gebied Ik u, dat gij elkaar liefhebt...

coMMunie-Vers

ps. 111

Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja.
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