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❖

1 Februari

❖

Gedachtenis van het voorfeest van de Ontmoeting des Heren
en van de H. Martelaar Tryfon. Wij gedenken de H. Bridget van Kildare,
waarvan zich een reliek bevindt in de nabijgelegen kerk van Geldrop.
***

vesPers
heer

iK roeP

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

t.4

t.4

t.4

en 3 van de H. Bridget in toon 1:
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❖

Mineon Februari ❖

van de H. Bridget:
t.1

t.1

t.1

Eer ... van de Heilige Bridget:
t.6
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❖

vesPers 1 Februari ❖

Nu en... van het voorfeest
t. 2

aPostichen

van het voorfeest

t.6

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar
in vrede heengaan volgens Uw Woord.
t.6

licht tot openbaring voor de heidenen
en heerlijkheid van Uw volk Israël.
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❖
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t.6

Eer ... van de H. Bridget:
t.8

Nu en... van het voorfeest :
t.2

troParen van de heilige:
t.4

Eer ... Nu en... van het voorfeest :
t.1
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en de wegzending

❖

1 Februari ❖

Metten
KathisMata

na de eerste psalmlezing, van H. Bridget

Eer ... Nu en ... van het voorfeest
trop.t.1

na de tweede psalmlezing,
t.7

van H. Bridget:

Eer ... Nu en ... van het voorfeest:
t.4
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❖

de canons
1e ode

Mineon Februari ❖

van het voorfeest en van de H. Bridget.

canon van het voorFeest

-

toon

4

Irmos t.4

Ik wil zingen tot U, Heer mijn God, Die in het vlees een Kind geworden zijt
en Die gehoorzaamd hebt aan de Wet om het mensengeslacht te verlossen,
voor wie Gij mens geworden zijt.
Nadat hij God de Levenschenker, in zijn armen ontvangen had, werd de
Grijsaard vrijgelaten uit dit leven, terwijl hij riep: laat mij nu heengaan, want
ik heb U heden aanschouwd.
Gij hebt gehoorzaamd aan de wetten der natuur, maar ook aan de voorschriften van de geschreven Wet, Christus, Die Zelf deze Wet gedicteerd had op de
berg Sinaï.
(Theotokion) Tot U wil ik zingen, Heer mijn God, want Gij zijt geboren uit
een heilige Moeder-Maagd die Gij gemaakt hebt tot hoop van onze zielen.

canon

van de

h. bridGet -

toon

2

❖

Metten 1 Februari ❖

(Theotokion)

3e ode

canon

van het

voorFeest

Irmos t.4

Open nu de Tempel, want Gods Tempel is nabij om ons tot tempels te maken
van Zijn Heilige Geest.
De voorafschaduwing is voorbij en de Waarheid is daarvoor in de plaats
gekomen, want de genade is op aarde neergedaald: Simeon, ontvang nu
Christus in uw armen.
Laat nu de ingetogen weduwe Anna, die zichzelf sinds zoveel jaren eenzaam
heeft gemaakt voor God, maar die door God gekend is, nu vol dankbaarheid
Hem belijden, Die voor ons een Kind geworden is in het vlees.
(Theotokion) Laat ons de Godsmoeder en Maagd met hymnen bezingen in
een ware eredienst, want zij bidt zonder ophouden voor ons tot de Heer.

canon

van de

h. bridGet
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❖

Mineon Februari ❖

(Theotokion)

tot slot de irmos van de laatstgelezen canon:
irmos toon 2

en kleine litanie

KondaaK van het voorfeest
t.4

iKos
Reeds vieren wij de Ontmoeting van de nieuw geboren Koning der Joden
met de getrouwen van Zijn eigen volk in de heilige Tempel te Jeruzalem.
Daar werd Hij door de steeds biddende Anna herkend; zij verkondigde
Hem aan allen die de Verlossing verwachtten; en de grijze Simeon
zegende Hem, terwijl hij vol vreugde uitriep: Nu laat Gij mij heengaan
** want ik heb U, mijn Meester aanschouwd.

KathisMa van de heilige Bridget:
t.8
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❖

Metten 1 Februari ❖

Eer ... Nu en ... van het voorfeest
trop.t.1

4e ode canon

van het

voorFeest

Irmos t.4

De rangorden der Engelen stonden ten uiterste verwonderd toen zij in de
armen van een Grijsaard Hem aanschouwden Die geprezen wordt met de
Vader en de Geest, als de Zoon, onze God.
De in alles volmaakte God heeft Zich onze onvolmaaktheid toegeëigend door
deze Opdracht volgens de Wet, en Hij heeft ons daardoor Zijn volmaakte
genade geschonken.
- 13 -

❖
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Gij hield Hem als een zuigeling in uw armen, Simeon, maar in de geest hebt
gij Hem geschouwd en gij hebt Hem verkondigd als de Verlossing der wereld,
als de Christus.
Gij zijt eerbiedwaardiger geworden dan Mozes, die de Wet ontvangen heeft
op de berg Sinaï, want gij, o grijsaard, hebt Christus de Heer in uw armen
gedragen.
(theotokion) Anna heeft de toekomst geprofeteerd, en voorspelde dat God uit
uw schoot zou komen. Bid daarom onophoudelijk Moeder Gods, dat uw dienaren worden gered.

canon

(theotokion)

- 14 -

van de

h. bridGet

❖

5e ode

Metten 1 Februari ❖

canon

van het

voorFeest

Irmos t.4

De rechtvaardige Simeon heeft in de voorafschaduwing van de Wet het
woord der genade als een profetie beschouwd, en mocht daarom Christus
lichamelijk in zijn armen ontvangen.
"Hij is bestemd tot val en opstanding", zo heeft hij gezegd: tot val van de
ongelovigen maar tot Opstanding van hen die in Hem geloven, profeteerde
Simeon.
(Theotokion) Gij Reine, die God in u gedragen hebt, smeek tot uw Zoon, dat
Hij ons die u verheerlijken, ongeschonden Moeder Gods, moge bevrijden uit
alle gevaar en nood.

canon

van de

h. bridGet
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❖

Mineon Februari ❖

(Theotokion)

6e ode

canon

van het

voorFeest

Irmos t.4

Aan de Grijsaard was geprofeteerd dat hij niet zou sterven voor hij zijn
Meester Christus had aanschouwd; nu draagt hij Hem vandaag in zijn armen
en toont Hem reeds aan het volk Israël
De Grijsaard droeg als een zuigeling de Schepper der eeuwen, en hij erkende
Hem als de vóór de eeuwen zijnde God, als de glorie der volkeren en als de
Messias van Israël. Simeon profeteert en Anna belijdt dankend: hij sprak tot
de Moeder- Maagd; maar zij tot Hem Die uit de Maagd verschenen was in ons
vlees.
(Theotokion) Gezegende schoot, vanwaar hebt gij deze Heerlijkheid voortgebracht? Want uit u is God geboren, o Maagd, het Leven der volkeren, hun
heerlijkheid en hun Verlossing.

canon

- 16 -

van de

h. bridGet

❖

Metten 1 Februari ❖

(Theotokion)

irmos van de laatstgelezen canon:
t.2

en kleine Litanie

KondaaK

van de Heilige

t.6
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❖

Mineon Februari ❖

iKos

7e ode canon
Irmos

van het

voorFeest

t.4

God Die gewoond heeft in de schoot der Maagd, wordt heden op de armen
van Simeon geheven als op de vlammende Troon.
Gij hebt onze aardsheid op U genomen, Woord van God, en zijt een Kind
geworden in ons vlees; en Gij hebt Uzelf onderworpen aan de wettelijke
Reiniging.
De ingetogen Anna wordt tot Profetes, want haar handelen voorspelt op mystieke wijze hoe Christus in de toekomst de Verwachting der volkeren is en
Israëls Verlossing.
(Theotokion) Verheug u, onbezaaid land, dat toch vruchtbaar geworden is,
want in uw schoot hebt gij het vleesgeworden Woord gedragen als de
Bescherming van onze zielen.

canon

- 18 -

van de

h. bridGet

Metten 1 Februari ❖

❖

(Theotokion)

8e ode
Irmos

canon

van het

voorFeest

t.4

Al Zijn werken, bezingt Hem als Heer, Die omwille van ons een klein Kind
geworden is, juist zoa ls wij, en Die Zichzelf onderworpen heeft aan de Wet
om ons vrij te maken van de dode letter van de Wet.
Toen de oude Simeon U, het geestelijk Licht, had aanschouwd, ontving hij U
in zijn armen en riep uit: Laat mij nu heengaan, o Woord, vanuit het tijdelijke naar het Leven in de Geest.
Al Zijn werken, bezingt de vóór-eeuwige God als Heer, want het was Zijn wil
om terwille van ons een klein Kind te worden, en gedragen te zijn in de
armen van de grijze Simeon.
(Theotokion) Al Zijn werken, bezingt Christus, de Koning als Heer; de
Maagd Maria heeft Hem voor ons geboren maar ook na deze geboorte bleef
zij ongeschonden Maagd.
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❖
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canon

van de

h. bridGet

(Theotokion)

Loven, zegenen en aanbidden wij .... irmos van de laatstgelezen canon:
irmos

- 20 -

toon 2

❖

9e

ode

Metten 1 Februari ❖

- canon

van het

voorFeest

Irmos t.4

Hij Die de Wet in stenen Tafelen had ingegrift, wordt nu omhelsd als een hulpeloos Kind in de bevende armen van een grijsaard; en daardoor wordt aangekondigd de heilige Wet van het Evangelie.
Heden draagt Simeon in de Tempel Christus onze God in zijn armen en roept
uit: Nu laat Gij Uw dienaar heengaan, o Heer.
Toen de rangorden der engelen aanschouwden hoe de Schepper van het heelal Zich bekleedde met menselijk vlees, en als Zuigeling gedragen werd in de
armen van een grijsaard, verheerlijkten zij Hem en bezongen Hem in sidderend ontzag.
God-dragende Simeon, ooggetuige van de Heer, afsluiting van de Wet en aanvang der Genade, gedenk ook ons die uw eerbiedwaardige overgang vieren.
(Theotokion) Verheug u, vererenswaardige Alreine, roem der Maagden en
vreugde der wereld; Maria, Moeder en Dienstmaagd van Christus, de
Verlosser: bid tot Hem voor onze zielen.

canon

van de

h. bridGet
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❖
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(Theotokion)

irmos van de laatstgelezen canon:
t.2

irmos

exaPostilarion

van de heilige:

t.3

Eer ... Nu en ... van het voorfeest:
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❖

Metten 1 Februari ❖

loFPsalMen
4 stichieren,

van de Heilige

2x

- 23 -

❖

Mineon Februari ❖

Eer ... van de heilige, toon 6:

Nu en ... van het voorfeest
t.2

Gelezen

Kleine

doxoloGie

aPostichen van het voorfeest:
t.2

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar
in vrede heengaan volgens Uw Woord.
t.2

licht tot openbaring voor de heidenen
en heerlijkheid van Uw volk Israël.
t.2

❖

Metten 1 Februari ❖

Eer ... van de heilige, toon 4:

Nu en ... theotokion , toon 4:

troParen

van de heilige

t.4

Eer ... Nu en ... van het voorfeest , toon 1
t.1
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❖

tyPiKon

Mineon Februari ❖

2 Februari oP een zondaG valt
(buiten triodion)
______________________________________________
als

in

de

zaterdaG-vesPers:

Zalig de man; Heer ik roep: 10 stich.: 4 van de opstanding; 6 van het
feest; Eer ...Nu en ... van het feest; Intocht, Vreugdevol licht, prokimen,
lezingen. Apostichen van de opstanding ; Eer... Nu en ... van het feest
Troparen: Opstanding (1x) en van het feest (2x).
in het

MesonytiKon:

na ps. 50 de Drieëenheidscanon, evt. litie-stichieren en Triadika:
Waarlijk het is waardig ... Na het Trisagion tropaar van het feest.
in de

Metten:

Bij God is Heer.. het tropaar van de opstanding; Eer ... van het feest;
Nu en ... van het feest. Dan de psalmlezingen en polyeleos. De kathismazangen: van de opstanding en i.p.v. theotokion: van het feest;
Polyeleos (i.p. geen evlogitaria); kleine litanie en kathisma-zang van
het feest. Anabathmi van de toon; prokimen van het feest; Alles wat
adem ... Metten-evangelie van het feest: In die tijd was er een man ....
Wel het: Nu wij Christus’ opstanding ...; gelezen ps. 50, en geen verering van het evangelie. Eer ... Moeder Gods ... Nu en : nogmaals;
Ontferm U ... en het slotlied, ideomelon: Heden wordt de Poort des
Hemels... Canons: van de opstanding en van het feest. Katavasia: van
het feest. Na de 3e ode: kondaak en ikos van de opstanding en dan het
kathisma-zang van het feest. Na de 6e: kondaak en ikos van het feest.
I.p.v magnificat zingen we de 9e ode van de feestcanon met hun megalyanaria. Exapostilarion: opstanding en van het feest twee keer.
Lofpsalmen: 4 van de opstanding, en 4 van het feest; bij de laatste 2
stichieren als verzen: Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar in vrede heengaan
volgens Uw Woord. en: licht tot openbaring voor de heidenen en
heerlijkheid van Uw volk Israël; Eer... van het feest, Nu en ...
Hooggezegend zijt gij .. Grote doxologie en het daaropvolgend opstandingstropaar.
in de

GoddelijKe liturGie:

Typika en bij de zaligsprekingen verzen uit de opstandings- en feestcanon. Bij de intocht: tropaar van de opstanding, van het feest, van de
heilige van de kerk en het kondaak van het feest; apostel van het feest en
evangelie van de zondag en van het feest. i.p.v. Waarlijk het is waardig
..: 9e irmos van de feestcanon; Communievers: Ik zal de Kelk ...
- 26 -

❖ 2 Februari ❖
het Feest van de ontMoetinG
van onze heer, God en verlosser
jezus christus

Kleine vesPers
heer

iK roeP

... we zingen 4 stichieren:

2x

Eer ... Nu en ...
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❖
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aPostichen
t.2

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar
in vrede heengaan volgens Uw woord.
t.2

licht tot openbaring voor de heidenen
en heerlijkheid van Uw volk Israël.
t.2

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

troPaar slavische melodie, t.1
t.1

- 28 -

(byz.mel. zie p.38)

❖

Grote vesPers ❖

Ps 103 en de vredeslitanie; volgens Grieks typikon geen: Zalig de man ...

heer

iK roeP

...

6 stichieren

2x

2x

2x
Eer ... Nu en ... toon 6
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Eer ... Nu en ... toon 6

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

i lezinG uit exodus

- 30 -

(12 : 5-13; lev 12; num 8)

❖

Grote vesPers 2 Februari ❖

***

I

ii lezinG uit

de

ProFetie

van jesaja

(6 : 1-12)

n het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heer zitten op een hoge
en verheven troon, en de tempel was vol van Zijn heerlijkheid. Serafs
stonden rondom Hem. Ieder had zes vleugels: met twee bedekten zij
hun gezicht, met twee bedekten zij hun voeten, en met twee vlogen zij.
De één riep tot de ander: Heilig, heilig, heilig is de HEER Sabaoth; heel
de aarde is vol van Zijn heerlijkheid! De bovenpost van de deur schudde
door het stemgeluid waarmee zij riepen, en het huis vulde zich met rook.
Toen zei ik: Wee mij, want ik verga! Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen, en mijn
ogen hebben de Koning, de HEER Sabaoth, gezien. Maar één van de serafs vloog naar mij toe, en hij had een gloeiende kool in zijn hand, die hij
met de tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond
aan en zei: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt, en zal uw wetteloosheid
van u wegnemen en u van uw zonden reinigen. En ik hoorde de stem van
de Heer, Die zei: Wie zal Ik zenden? Wie zal naar dit volk gaan? Toen
zei ik: Zie, hier ben ik, zend mij. En Hij zei: Ga en zeg tegen dit volk: Ge
zult met uw oren horen, maar het niet begrijpen. Ge zult met uw ogen kijken, maar het niet zien. Want het hart van dit volk is vet geworden, en
hun oren te doof om te horen, en hun ogen zijn gesloten, om niet met hun
ogen te zien, en met hun oren te horen, en met hun hart te begrijpen en
zich te bekeren, zodat Ik hen zal genezen. Toen zei ik: Hoelang, Heer?
Hij zei: Totdat de steden verwoest zijn, zodat er geen inwoners meer zijn,
en de huizen, zodat er geen mens meer in is, en het land verworden is tot
een woestenij. Want de HEER zal de mensen ver weg doen gaan, en de
overgeblevenen in het land zullen zich vermeerderen.
***

- 31 -

❖

iii lezinG uit

de

Mineon Februari ❖

ProFetie

van jesaja (19:1, 3-5, 12, 16, 19-21)

***

litie

- 32 -

❖

Grote vesPers 2 Februari ❖
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❖

- 34 -

Mineon Februari ❖

❖

Grote vesPers 2 Februari ❖

Eer ...

Nu en ...

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

aPostichen

- 35 -

❖
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Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar
in vrede heengaan volgens Uw Woord.

licht tot openbaring voor de heidenen;
en heerlijkheid van Uw volk Israël.

Eer ... Nu en ...
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❖

Grote vesPers 2 Februari ❖

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

troPaar

(3x)

Slav. mel. (Byz. mel. : zie volgende pagina)
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❖

Mineon Februari ❖

Dienst van de Broodwijding

- 38 -

❖

2 Februari ❖

Metten
De lampaansteker gaat luiden voor de Metten: hexapsalm enz. Na
God is Heer ... het feesttropaar Verheug U, begenadigde ... (3x);

KathisMata

na de eerste psalmlezing:

Eer ... Nu en ... herhalen

na de tweede psalmlezing:

Eer ... Nu en ... herhalen

Polyeleos

Looft de Naam des Heren ...

(en volgens slavisch gebruik ook het megalinarion:)
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❖
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en de uitgelezen psalm-verzen: “een goed woord - alleluja.”
Een goed woord welt op uit mijn hart;
ik zeg mijn werken aan de Koning,
mijn tong is de pen van een snelle schrijver.

Alleluja

(44,2)

Gij zijt schoon boven alle zonen der mensen;
gratie is uitgestort op uw lippen.
Daarom heeft God u gezegend voor eeuwig.

Alleluja

(44,3)

Gord uw zwaard om uw heup, o Machtige;
in de bloei van uw schoonheid.

Alleluja

(44,4)

Maak u op, ruk met geluk vooruit en heers
omwille van waarheid, zachtmoedigheid en recht.

Alleluja

(44,5a)

Uw pijlen zijn scherp, o Machtige; volkeren vallen onder u
in de harten van de vijanden des konings.

Alleluja

(44,6)

God , Uw troon is in de eeuwen der eeuwen,
een scepter van gerechtigheid is de scepter van Uw Rijk. Alleluja (44,7)
Gij bemint gerechtigheid, maar haat onrecht; daarom heeft God, uw God,
u gezalfd met olie der vreugde boven uw gezellen.

Alleluja (44,8)

Mirre, balsem en kaneel geuren in uw klederen in de ivoren vetrekken,
waaruit koningsdochters u vreugde verschaffen in uw heerlijkheid.
Alleluja
(44,9)
De koningin staat aan uw rechterzijde
met een gewaad van goudbrokaat getooid.

Alleluja

(44,10)

Alleluja

(44,11)

Luister, dochter, zie en neig uw oor;
vergeet uw volk en het huis van uw vader.
- 40 -

❖

Metten 2 Februari ❖

Want de koning heeft uw schoonheid begeerd,
Hij is uw Heer en gij zult Hem aanbidden.

Alleluia

(44,12)

De rijksten van het volk zullen de gunst van uw aangezicht zoeken
Alleluia

(44,13b)

De volle heerlijkheid van die koningsdochter is van binnen,
al is zij bekleed met gouden franje en kleurig gewaad. Alleluia

(44.14)

De Heer is in zijn heilige tempel,
de Heer heeft zijn troon in de hemel;
heiligheid en pracht zijn in zijn heiligdom.

(10,5)

Alleluia

(95,6b)

Zo wordt Uw intocht gezien, o God,
de intocht van God mijn Koning in het heiligdom.

Alleluia

Uw tempel is heilig, wonderbaar in rechtvaardigheid;

(67,25)
(64,5)

uw huis, Heer, past heiligheid tot in lengte van dagen. Alleluia

(92,5b)

Zij zullen uw naam gedenken, van geslacht tot geslacht;

(44,18)

uw huis, Heer, past heiligheid tot in lengte van dagen. Alleluia

(92,5b)

Zo zal ik psalmzingen voor Uw naam in eeuwigheid;

(60.9a)

want deze is goed in het oog van uw gewijden. Alleluia

(51,11b)

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Hei - lige Geest.
t.1 _

Laat ons de Va - der aanbid - den, * en de Zoon verheerlijken, *

en laat ons allen tezamen de Alheilige Geest bezingen, * roepend en
zeggend: ** Alheilige Drieëenheid, red ons allen._
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❖

Mineon Februari ❖

Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen, Amen.
t.1 _

Uw volk draagt U op, o Christus, Uw Moeder als voorspreekster; *

geef ons door haar gebeden , o Algoede, Uw barmhartigheid, * opdat
wij U verheerlijken, ** Die voor ons uit het graf zijt opgestraald. _
Alleluia, alleluia, alleluia, eer aan U, o God. (3x) en kleine litanie

KathisMa-zanG

na de polyeleos:

Eer ... Nu en ... herhalen

anabathMi

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

ProKiMen
Een goed woord welt op uit mijn hart,
ik zeg mijn werken aan de koning.
Alles wat adem heeft ...
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❖

evanGelie

Metten 2 Februari ❖

lk § 8a

lk 2 : 25-32

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lukas,

n die tijd was er een man te Jeruzalem met de naam
Simeon, en deze man was rechtvaardig en godvrezend en
verwachtte de vertroosting van Israël, en de Heilige
Geest was op hem. En door de Heilige Geest was hem geopenbaard, dat hij de dood niet zou zien, voordat hij de
Gezalfde des Heren aanschouwd had. Hij kwam dan door de
Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met Hem te doen volgens het gebruik der Wet,
nam ook hij het in de armen, en hij loofde God en zei:
Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar
in vrede heengaan volgens Uw woord.
Want mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd,
dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volkeren:
licht tot openbaring voor de heidenen
en heerlijkheid van Uw volk Israël.
na PsalM

50

t.6-obichod

- 43 -

❖

Mineon Februari ❖

t.6’ob’

Grote litanie

canon

van het

Feest

1e ode - toon 3

Eer aan U, onze God, eer aan U

Eer aan U, onze God, eer aan U

- 44 -

van de

h. MonniK KosMas

❖

Metten 2 Februari ❖

Eer ... Nu en ...

Katavasia

3e ode

Katavasia
en kleine litanie
- 45 -

❖

KathisMa

Mineon Februari ❖

t.4

4e ode

Katavasia
- 46 -

❖

Metten 2 Februari ❖

5e ode

Katavasia

6e ode

- 47 -

❖

Mineon Februari ❖

Katavasia en kleine litanie

KondaaK
t. 1

iKos

synaxarion
Op de tweede van deze maand: de Ontmoeting van onze Heer Jezus
Christus, waarbij de rechtvaardige Simeon Hem in zijn armen gedragen
heeft.
De armen van Simeon die U dragen, mijn Christus,
zijn een afbeelding van de U dragende schoot des Vaders.
- 48 -

❖

Metten 2 Februari ❖

De tweede februari: Simeon ontvangt de Heer in de Tempel
Aan God zij de glorie en de macht in alle eeuwen . Amen.

7e ode

Katavasia

8e ode

- 49 -

❖

Mineon Februari ❖

Loven, zegenen en aanbidden wij .... Katavasia

9e

ode

Het Magnificat en het Waarlijk, het is waardig worden niet gezongen
maar vervangen door de volgende megalynaria; de refreinen staan niet
in het grieks mineon.
---> n.b. geen terts boven de melodie zingen !
vers

irmos

- 50 -

❖

Metten 2 Februari ❖

vers

herhaal irmos
vers

tropaar

vers

herhaal : De

ouden ...

vers

herhaal : De

ouden ...
- 51 -

❖

vers

herhaal : De

vers

tropaar

vers

tropaar

- 52 -

ouden ...

Mineon Februari ❖

❖

Metten 2 Februari ❖

vers

herhaal :

Gij hebt mij de vreugde ...

vers

herhaal :

Gij hebt mij de vreugde ...

verzen

tropaar

verzen

- 53 -

❖

Mineon Februari ❖

tropaar

----> doorzingen -->

------ > vers

herhaal :

----> doorzingen -->

------ > vers

herhaal :

Katavasia :
- 54 -

❖

Metten 2 Februari ❖

vers

irmos

Kleine litanie

exaPostilarion t.‘3a’

loFPsalMen

toon 4 ; we zingen 4 stichieren :

2x

- 55 -

❖

Mineon Februari ❖

Eer ... Nu en ...

Grote doxoloGie
t.1

- 56 -

en

troPaar

ofwel op slavische wijze:

❖

Metten 2 Februari ❖

ofwel op byzantijnse wijze:

wegzending
- 57 -

❖

in

de

Mineon Februari ❖

GoddelijKe liturGie

eerste antiFoon

griekse! zangwijze
"
!

!

"

"

Een goed woord welt op uit mijn hart, ik zeg mijn werken aan de Koning.
!

"

!

Gij zijt schoon boven alle zonen der mensen, gratie is uitgestort op uw lippen.
!
refrein

!

!!

!!

"

Daarom heeft God u gezegend in !alle eeuwigheid.

!!

"

refrein

"
!

!

"
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest, nu en altijd ... Amen.
!
!
slotrefrein:

!

!

!
tweede
a!ntiFoon

Gord uw zwaard om uw heup, o Machtige, in de bloei van uw schoonheid.

Ruk met geluk vooruit en heers,
omwille van waarheid, zachtmoedigheid en rechtvaardigheid.

refrein

Volkeren vallen onder u, o Machtige, Uw pijlen zijn scherp,
in de harten van de vijanden des konings. refrein
God, uw troon is in de eeuwen der eeuwen ,
een scepter van gerechtigheid is de scepter van uw rijk. refrein
Eer ... nu en altijd ... Amen.
- 58 -

Eniggeboren Zoon en Woord...

!!

❖

GoddelijKe liturGie 2 Februari ❖

derde antiFoon
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.

tropaar
Zij zullen uw naam gedenken van geslacht tot geslacht.

tropaar

intocht

vers (volgens de griekse traditie door de lezer):

De Heer heeft zijn heil bekend gemaakt;
ten aanschouwe der volkeren heeft Hij Zijn Gerechtigheid geopenbaard.

tropaar

- 59 -

❖

Mineon Februari ❖

Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

KondaaK

- 60 -

1e

Modus

❖

ProKiMen

GoddelijKe liturGie 2 Februari ❖

toon 3

Want Hij heeft neergezien op de geringheid van Zijn dienstmaagd;
zie, vanaf nu zullen alle geslachten mij zaligprijzen.

aPostellezinG

hebr 7 : 7-17 (§ 316 )

Broeders, niemand kan bestrijden, dat het mindere gezegend wordt...

alleluja

toon 4

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar in vrede heengaan volgens Uw woord.
Want mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd:
licht tot openbaring voor de heidenen
en heerlijkheid van Uw volk Israël.

evanGelie

lk § 7
lk 2 : 22-40 Te dien tijde brachten
zijn ouders het kind Jezus naar Jeruzalem ...
- 61 -

❖

in

Plaats van

Mineon Februari ❖

‘waarlijK

het is waardiG

...’

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

irmos

coMMunievers
Ik zal de Kelk des Heils nemen en de Naam des Heren aanroepen.
Alleluja.(3x).

- 62 -

❖

3 Februari

❖

Gedachtenis van de heilige rechtvaardige Simeon, de Goddragende;
en Anna, de profetes
***

2e vesPers
heer

iK roeP

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

en 3 van de H. Simeon en Anna, toon 4:

- 63 -

❖

- 64 -

Mineon Februari ❖

❖

vesPers 3 Februari ❖

Eer ... Nu en ...van het feest

aPostichen

t.5

van het feest

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar
in vrede heengaan volgens Uw Woord.

licht tot openbaring voor de heidenen,
en heerlijkheid van Uw volk Israël

Eer ... Nu en ... toon 1

- 65 -

❖

troParen

Mineon Februari ❖

voor de H. Simeon en Anna

van monnik Gerasimus

Eer ... Nu en ... van het feest, t.1 : Verheug u, begenadigde Moeder...

- 66 -

❖

3 Februari ❖

Metten
KathisMata

na de eerste psalmlezing, van het nafeest

Eer ... Nu en ... herhalen

na de tweede psalmlezing, van het nafeest

Eer ... Nu en ... herhalen

de canons

de canon van het feest (zie p.42 vv) en de canon van
de heiligen ( gr. min. : de irmen staan bij alle oden voorafgaand)

1e ode -

toon

4

irmos:

- 67 -

❖

Mineon Februari ❖

3e ode
irmos t.4

- 68 -

❖

Metten 3 Februari ❖

Kleine litanie; kondaak en ikos van het feest:

KondaaK van het feest, toon 1
Door uw geboorte hebt Gij de maagdelijke schoot geheiligd, en de
armen van de gerechte Simeon gezegend. Gij zijt gekomen, Christus
God, om ons heden te redden. Schenk vrede aan uw stad, en versterk
hen die Gij bemint, o enig Menslievende.

iKos
Laten wij ons begeven tot de Maagd, om te zien hoe zij haar Zoon
draagt naar Simeon. De onlichamelijken zien toe uit het hoogste der
hemelen, en zeggen vol verbazing: wij aanschouwen grote wonderen,
die onverwacht, onbegrijpelijk en onzegbaar zijn. Want de Schepper
van Adam wordt gedragen als een Kind; de Oneindige rust in de
armen van een grijsaard; Hij Die IS in de grenzeloze schoot Zijns
Vaders, begrenst Zich vrijwilllig in het vlees, maar niet in Zijn
Godheid, als de enig Menslievende.

KathisMa-zanG t. 3

Eer ... Nu en ...

herhalen

4e ode

- 69 -

❖

Mineon Februari ❖

5e ode
t.4

- 70 -

❖

Metten 3 Februari ❖

6e ode
Irmos t.4

KondaaK van de H. Simeon en Anna

- 71 -

❖

Mineon Februari ❖

synaxarion
De 3e februari. Gedachtenis van de rechtvaardige Simeon, de God-dragende, en van Anna, de profetes.
Hun feest wordt in het bijzonder gevierd in de Apostelkerk van de H.
Jacobus, de Broeder des Heren, die zich bevindt in de Tempel van de
Heilige Moeder Gods, nabij de Grote Kerk van Constantinopel.
De grijsaard verkondigde aan de gestorvenen
dat hij God het Woord als Mens had aanschouwd,
en dat Deze ook hun zou verschijnen.
Phanuels dochter is niet van de aarde vertrokken
eer zij met haar eigen ogen God als Zuigeling had mogen zien.

7e ode
t.4

- 72 -

❖

Metten 3 Februari ❖

8e ode
t.4

9e

ode

t.4

- 73 -

❖

Mineon Februari ❖

exaPostilarion van de heilige Simeon en Anna:

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie

aPostichen

van de H. Simeon en Anna:

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar
in vrede heengaan volgens Uw woord.
- 74 -

❖

Metten 3 Februari ❖

licht tot openbaring voor de heidenen,
en heerlijkheid van Uw volk Israël.

Eer ... Nu en ...

troParen

voor de H. Simeon en Anna

van monnik Gerasimus

Eer ... Nu en ... van het feest, t.1 : Verheug u, begenadigde Moeder...
- 75 -

❖

in

de

Mineon Februari ❖

GoddelijKe liturGie

Volgens het Mineon: Typika en Zaligsprekingen met troparen uit de 3e
en 6e ode van de Metten-canon. Volgens de huidige praktijk: feest-antifonen van 2 februari.

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

§ 321b
hebr 9 : 11-14
Broeders, Christus, verschenen als hogepriester...

alleluja

toon 7

ps. 96 en 111

Een licht is opgegaan voor de rechtvaardige,
en blijdschap voor de oprechte van hart.
Hij deelt uit, en geeft aan de armen.

evanGelie

lk § 8b
lk 2 : 25-38
Te dien tijde was er een man te Jeruzalem met name Simeon ...

coMMunie-vers
Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja.
- 76 -

ps. 111

❖

4 Februari

❖

Nafeest van de Ontmoeting des Heren;
Gedachtenis van de H. Isidoros van Pelousion.
(officie voor de heilige is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 12)

***

vesPers
heer

iK roeP

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

en 3 van de heilige Isidorus, toon 4:
- 77 -

❖

Mineon Februari ❖

t.4

t.4

t.4

Eer.. Nu en.. van het nafeest :

- 78 -

❖

aPostichen

vesPers 4 Februari ❖

van het nafeest

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar
in vrede heengaan volgens Uw Woord.

licht tot openbaring voor de heidenen,
en heerlijkheid van Uw volk Israël.

Eer ... Nu en...

- 79 -

❖

troParen

Mineon Februari ❖

van de heilige Isidorus (slav. mel.)

byz. mel.:

va - der I - si- do - - rus.

Eer ... Nu en ... van het feest, t.1 : Verheug u, begenadigde Moeder...
- 80 -

❖

4 Februari ❖

Metten
KathisMata

na de eerste psalmlezing, van het nafeest

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

Eer ... Nu en ... herhalen

de canons

de canon van het feest (zie p.42 vv) en de canon
van de heilige Isidorus (niet opgenomen zie off.12 of engels mineon)

na de derde ode:

KondaaK van het feest, toon 1

Door uw geboorte hebt Gij de maagdelijke schoot geheiligd, en de
armen van de gerechte Simeon gezegend. Gij zijt gekomen, Christus
God, om ons heden te redden. Schenk vrede aan uw stad, en versterk
hen die Gij bemint, o enig Menslievende.

- 81 -

❖

Mineon Februari ❖

iKos
Laten wij ons begeven tot de Maagd, om te zien hoe zij haar Zoon
draagt naar Simeon. De onlichamelijken zien toe uit het hoogste der
hemelen, en zeggen vol verbazing: wij aanschouwen grote wonderen,
die onverwacht, onbegrijpelijk en onzegbaar zijn. Want de Schepper
van Adam wordt gedragen als een Kind; de Oneindige rust in de
armen van een grijsaard; Hij Die IS in de grenzeloze schoot Zijns
Vaders, begrenst Zich vrijwilllig in het vlees, maar niet in Zijn
Godheid, als de enig Menslievende.

KathisMa

van de heilige Isidorus:

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

na de zesde ode:

- 82 -

KondaaK van de heilige Isidorus:

❖

Metten 4 Februari ❖

exaPostilarion van de heilige:

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

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie

aPostichen

van het nafeest:

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar
in vrede heengaan volgens Uw Woord.

licht tot openbaring voor de heidenen,
en heerlijkheid van Uw volk Israël.

- 83 -

❖

Mineon Februari ❖

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

troParen

van de heilige Isidorus

Eer ... Nu en ... van het feest, t.1 : Verheug u, begenadigde Moeder...

- 84 -

❖

5 Februari

❖

Nafeest van de Ontmoeting des Heren;
Gedachtenis van de H. Martelares Agatha van Palermo.
***

vesPers
heer

iK roeP

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

en 3 van de heilige Agatha, toon 4:
- 85 -

❖

Mineon Februari ❖

t.4

Eer ... van de Heilige Agatha

- 86 -

❖

vesPers 5 Februari ❖

Nu en ... van het nafeest

aPostichen

van het nafeest :

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar
in vrede heengaan volgens Uw Woord.

- 87 -

❖

Mineon Februari ❖

licht tot openbaring voor de heidenen,
en heerlijkheid van Uw volk Israël.

Eer ... Nu en...

troParen

van de heilige Agatha:

Eer ... Nu en ... van het feest, t.1 : Verheug u, begenadigde Moeder...
- 88 -

❖

5 Februari ❖

Metten
KathisMata

na de eerste psalmlezing, van het nafeest

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

Eer ... Nu en ... herhalen

de canons

de canon van het feest (zie p.42 vv) en de canon

van de heilige Agatha

canon

van de heiliGe

Martelares aGatha 1e ode

toon

2

irmos toon 2 - Komt volkeren ...

- 89 -

❖

Mineon Februari ❖

3e

ode

irmos toon 2 - Bevestig ons, Heer, in U ...

Irmos van de laatste ode: toon 2

- 90 -

❖

Metten 5 Februari ❖

na de derde ode:

KondaaK van het feest, toon 1
Door uw geboorte hebt Gij de maagdelijke schoot geheiligd, en de
armen van de gerechte Simeon gezegend. Gij zijt gekomen, Christus
God, om ons heden te redden. Schenk vrede aan uw stad, en versterk
hen die Gij bemint, o enig Menslievende.

iKos
Laten wij ons begeven tot de Maagd, om te zien hoe zij haar Zoon
draagt naar Simeon. De onlichamelijken zien toe uit het hoogste der
hemelen, en zeggen vol verbazing: wij aanschouwen grote wonderen,
die onverwacht, onbegrijpelijk en onzegbaar zijn. Want de Schepper
van Adam wordt gedragen als een Kind; de Oneindige rust in de
armen van een grijsaard; Hij Die IS in de grenzeloze schoot Zijns
Vaders, begrenst Zich vrijwilllig in het vlees, maar niet in Zijn
Godheid, als de enig Menslievende.

KathisMa van de heilige Agatha, toon 3

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

- 91 -

❖

Mineon Februari ❖

4e

ode

irmos toon 2 - Voor u wil ik zingen ...

5e

ode
irmos toon 2 - Bron van licht en Schepper der eeuwen ...

- 92 -

❖

Metten 5 Februari ❖

6e

ode

irmos toon 2 - Geheel en al omringd door de afgrond ...

Irmos van de laatste canon - toon 2

KondaaK van de heilige

Agatha:

ë

iKos

ë
- 93 -

❖

Mineon Februari ❖

7e

ode

irmos toon 2 - Het gouden beeld werd op de vlakte ...

8e

ode

irmos toon 2 - God, Die is neergedaald ...

Loven, zegenen en aanbidden wij ...
irmos van de laatste canon - toon 2:
- 94 -

❖

Metten 5 Februari ❖

9e

ode

irmos toon 2 - Het Woord Dat God is uit God ...

Irmos van de laatste canon - toon 2

- 95 -

❖

Mineon Februari ❖

exaPostilarion van de heilige Agatha:

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

Gelezen lofpsalmen, gelezen doxologie

aPostichen

van het nafeest:

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar
in vrede heengaan volgens Uw Woord.

licht tot openbaring voor de heidenen,
en heerlijkheid van Uw volk Israël.

- 96 -

❖

troParen

Metten 5 Februari ❖

van de heilige Agatha

Eer ... Nu en ... van het feest, t.1 : Verheug u, begenadigde Moeder...

- 97 -

❖

Mineon Februari ❖

H. Dorothea van Kashin
- 98 -

❖

6 Februari

❖

Nafeest van de Ontmoeting des Heren;
Gedachtenis van de H. Photius, patriarch van Konstantinopel.
Wij vieren de gedachtenis van de Moniale Dorothea van Kashin.
***

vesPers
heer

iK roeP

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

en 3 van de heilige Dorothea, toon 1:

- 99 -

❖

Mineon Februari ❖

Eer ... van de Heilige Dorothea:
t.2 (Lnd)

- 100 -

❖

vesPers 6 Februari ❖

Nu en ... van het nafeest
t.5

aPostichen

van het nafeest

t.2

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar
in vrede heengaan volgens Uw Woord.
t.2

licht tot openbaring voor de heidenen,
en heerlijkheid van Uw volk Israël.
t.2

Eer ... Nu en...
- 101 -

❖

Mineon Februari ❖

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

troParen

van de heilige Dorothea

t.3

Eer ... Nu en ... van het feest, t.1 : Verheug u, begenadigde Moeder...

- 102 -

❖

6 Februari ❖

Metten
KathisMata

na de eerste psalmlezing, van het nafeest

t.1

Eer ... Nu en ... herhalen
na de tweede psalmlezing, van het nafeest
t.5

Eer ... Nu en ... herhalen

de canons

de canon van het feest (zie p.42 vv) en de canon
van de heilige Dorothea; katavasiën van het feest indien de abt dat wil.

canon

van de heiliGe Moniale

dorothea -

toon

3

1e

ode
irmos toon 3 - Hij Die eens de wateren ...

Heer van Hemel en aarde, heden trachten wij U naderbij te komen
door de gebeden van de heilige Dorothea van Kashin.
- 103 -

❖

Mineon Februari ❖

Gij waart een voorbeeld van eenvoud en toewijding aan het ene nodige, wij verlangen ernaar meer op u te gelijken, en zo meer op Christus
uw Bruidegom.
De adellijkheid van uw bloed achtte gij minder belangrijk dan edelheid van geest, waarvoor het eeuwige hoger is dan het tijdelijke en de
ware schoonheid van het hart verhevener dan de verwelkende schoonheid van het vergankelijke leven.
Theotokion: Alreine

en gezegende Moeder van God, reinig onze harten
opdat ook wij, zoals de heilige Dorothea, de schoonheid van uw Zoon
mogen aanschouwen.

3e

ode

irmos toon 3 - Gij Die het heelal uit het niets hebt voortgebracht ...

Gij leefde in een tijd van opstand, anarchie, hongersnood, pest en buitenlandse invallen. Maar die belemmerden u niet om uw doel voor
ogen te houden. Bid voor ons en voor alle christenen, dat wij in de
verdrukkingen door de stormen van het leven vastberaden en standvastig zijn in het Geloof van onze Heilige Vaders.
Toen gij uw echtgenoot verloor en het aardse geluk, verliet gij de
wereld om uw eeuwig geluk te zoeken in het hemels Koninkrijk.
De Bruidskamer van Christus bracht u ertoe, heilige Moeder, om het
kruis van het monniksleven op u te nemen. Bid voor ons, die ons
evenzo aan Christus hebben toegewijd, dat we trouw zijn aan Hem en
het ons gegeven is Zijn lichtstralende Kamer binnen te treden.
Koningin van de Hemel en middelares voor onze zielen,
onze zonden en hartstochten verwijderen ons van u en van uw Zoon:
Bid voor onze oprechte bekering, opdat wij Hem mogen kennen en
innig liefhebben.
Theotokion:

- 104 -

❖

Metten 6 Februari ❖

Katavasia: irmos van de laatste ode: toon 3

KondaaK van het feest, toon 1
Door uw geboorte hebt Gij de maagdelijke schoot geheiligd, en de
armen van de gerechte Simeon gezegend. Gij zijt gekomen, Christus
God, om ons heden te redden. Schenk vrede aan uw stad, en versterk
hen die Gij bemint, o enig Menslievende.

iKos

Laten wij ons begeven tot de Maagd, om te zien hoe zij haar Zoon
draagt naar Simeon. De onlichamelijken zien toe uit het hoogste der
hemelen, en zeggen vol verbazing: wij aanschouwen grote wonderen,
die onverwacht, onbegrijpelijk en onzegbaar zijn. Want de Schepper
van Adam wordt gedragen als een Kind; de Oneindige rust in de
armen van een grijsaard; Hij Die IS in de grenzeloze schoot Zijns
Vaders, begrenst Zich vrijwilllig in het vlees, maar niet in Zijn
Godheid, als de enig Menslievende.

KathisMa van de heilige Dorothea, toon 2

Eer ... Nu en ... van het nafeest - toon 4:
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❖

Mineon Februari ❖

4e

ode
irmos toon 3 - De macht van uw liefde ...

De wildernis van Kashin, met donkere wouden, meren en wilde dieren, was de verblijfplaats van vroegere woestijnbewoners, die gij
koesterde in uw hart.
Zo verkoos ook gij de stilte van Kashin’s wildernis voor uw ascetisch
leven, en bouwde uw nederige cel in de ruines van het Klooster van
de Ontmoeting des Heren en wijdde uzelf toe aan vasten en gebed.
In uw cel vocht gij tegen de listen van de boze. Uzelf vasthoudend aan
Christus zocht gij geen verheven visioenen, maar in ootmoedige wijsheid ontving gij de genade van een zachtmoedig en vriendelijk hart.
Theotokion: Heilige Moeder, u die als eerste de Heer liefhad en verzorgde, leer ons onszelf aan Hem toe te wijden, zodat wij slechts Hem
zoeken en Zijn Koninkrijk.
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❖

Metten 6 Februari ❖

5e

ode

irmos toon 3 - Reeds vroeg wend ik mij tot U ...

Mogen wij, heilige Dorothea, uw voorbeeld van naastenliefde navolgen. Uw liefhebbend hart stroomde over van bemoedigende woorden, oprechte goedheid, en materiële steun voor de lijdenden, daarmee iedereen in uw omgeving troostend.
Gij hield niets voor uzelf, behalve gebed, tranen en strijd en vertrouwde alleen op God, met een standvastig geloof in Zijn
Voorzienigheid.
De Heer verhoorde uw vurige gebeden en zag uw inspanningen voor
het herstel van het Klooster van de Ontmoeting des Heren, en
opnieuw weerklonk het geluid van psalmen en hymnen in het
Klooster, in samenzang met de hemelse koren.
Theotokion: Hoe kunnen wij u waardig prijzen, u die in den hoge verblijft bij de Heer en Zijn engelen, als onze gedachten en daden ons
binden aan de aarde? Help ons, O reine Maagd, om bevrijd te worden
uit deze aardse ketenen.

6e

ode
irmos toon 3 - De afgrond der zonde ...

Gij ontvluchtte uiterlijke roem en eer, en weigerde de positie van
abdis van het Klooster, want gij verkoos de ascetische werken in de
eenvoud en stilte van uw cel.
Geduld, zelfopoffering, hard werken en liefde voor God waren de
bloemen die u tooiden, heilige Dorothea.
Door de deugdzaamheid van uw leven hebt gij u verbonden met de
strijders die u voorgingen: De heilige Anna van Kashin, de heilige
Eufrosyne van Polotsk, de heilige Eufrosyne van Suzdal, en de heilige Fevronia van Murom. Bid samen met hen voor ons geduldig volharden en voor de redding van onze zielen.
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❖

Mineon Februari ❖

Hemelse Dauw, die onze smachtende harten bevochtigt en
toebereidt om het Zaad van de Waarheid te ontvangen, gij Moeder
Gods, weerspiegelt de heerlijkheid van de eeuwige Heer.

Theotokion:

Irmos van de laatste canon - toon 3

KondaaK van de heilige

Dorothea, toon 5:

iKos
Met pijn en moeite strijdend tegen uw hartstochten, hebt gij die met
de hulp van de Heer en Zijn troostende Moeder overwonnen, en gij
bracht gaven van liefde, vriendelijkheid en hulp aan uw naasten.
Leer de liefde voor God en de naaste, ook aan ons zondaars, en **
allen die Christus willen navolgen.

synaxarion
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❖

Metten 6 Februari ❖

7e

ode

irmos toon 3 - Zoals Gij eens in de vlammengloed ...

Met zuchten en tranen smeekte gij bij de Heer voor uw echtgenoot,
voor het verwoeste Kashin, en voor de zielen van uw zusters. Gij verwaarloosde uw eigen ziel echter niet, maar streed om rein te worden
en u voor te bereiden op de eeuwigheid.
De liefde voor de Moeder Gods bloeide in uw hart, heilige Dorothea,
en gij vond de ikoon van de Moeder Gods van Korsun, die gij in uw
cel bewaarde en waarvoor gij bad, en die later bekend werd als wonderdoend.
Wij zijn zwak in geloof en besluiteloos, hebben een kwade wil en vergeten God en Zijn geboden. Maar Jezus Christus is dezelfde gisteren,
heden en tot in eeuwigheid. Help ons, lieve Moeder, om ons te richten op Hem en te zingen: Gezegend zijt Gij, O God van onze Vaderen.
Heilige Moeder Gods, Abdis van alle monniken en monialen, zoals gij uw steun verleende aan de heilige Dorothea en haar
klooster, help zo ook ons om vruchten van berouw en liefde voort te
brengen.

Theotokion:

8e

ode
irmos toon 3 - Terwijl zij geworpen waren in het ondraaglijke vuur ...

Toen gij het groot engelen-schima ontving, brandde gij van liefde
voor Christus, en werkte hard om u te bevrijden van alles wat u
belemmerde om tot Hem te snellen.
Op de vooravond van het feest van de heilige Sergius van Radonesh
verliet gij vredig deze wereld om bij Christus de Heer te zijn en bij
allen die Hem vurig liefhebben.
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❖

Mineon Februari ❖

Eenvoudige moniale van het innig gebed, ook na uw ontslapen bleef
gij in uw kerk komen om voor het altaar te bidden, daarmee aan alle
zusters een voorbeeld gevend om na te volgen.
Moeder der tederheid, vreugde van alle bedroefden, die
genade schenkt aan hen die zonder genade zijn, wij danken u voor uw
waakzame zorg voor ons armzaligen, en bidden om uw hulp bij het
verzachten van onze harten en om dankbaarheid tegenover God voor
alles.

Theotokion:

Loven, zegenen en aanbidden wij ...
Katavasia: de irmos van de laatste canon - toon 3
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❖

Metten 6 Februari ❖

9e

ode

irmos toon 3 - Het Woord Dat God is uit God ...

Toen Novice Alexandra leed onder pijnlijke beproevingen, kwam gij
op mystieke wijze tot haar in de kerk – als moniale bekleed met uw
schima en met een houten kruis, een brandende kaars en een ontstoken wierookvat. Uw blik doordrong haar droefheid en bracht onbeschrijfelijke vreugde. Troost ook ons in tijden van smart, en leer ons
de vreugde van de nederigheid.
O zalige Moeder Dorothea, in de geest verblijft gij in uw klooster, en
bij uw graf zijn vele wonderen geschied voor hen die kwamen met
geloof in uw voorspraak bij God. Bid, dat in deze tijd van geloofsafval onze koude harten worden verwarmd door de liefde voor God,
dat wij barmhartig zijn en barmhartigheid vinden in het uur des oordeels.
Wij danken U, o Heer, dat gij ons Uw heilige gegeven hebt en ons
door haar troost geeft; dat zij altijd onze voorspraak moge zijn, voor
alle monniken, en voor allen die U wensen na te volgen.
O reine Maagd, die de Redder van onze zielen ter wereld
hebt gebracht, die Hem volgde naar het Kruis, en die de onbeschrijfelijke smart kende van het gescheiden zijn van Hem en de onuitsprekelijke vreugde van Zijn Opstanding, help ons om ons kruis te
dragen in geloof en hoop op het eeuwige leven.
Theotokion:

Irmos van de laatste canon - toon 3:
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❖

Mineon Februari ❖

exaPostilarion van de heilige Dorothea:

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

loFPsalMen we zingen vier stichieren:

2x

❖

Metten 6 Februari ❖

Eer ...

Nu en ... van het nafeest

Grote doxologie, indien de abt dat wil; of:
gelezen doxologie met

aPostichen

van het nafeest:

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar
in vrede heengaan volgens Uw Woord.
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licht tot openbaring voor de heidenen,
en heerlijkheid van Uw volk Israël..

Eer ... Nu en ...

troParen

van de heilige Dorothea:

t.3

Eer ... Nu en ... van het feest, t.1 : Verheug u, begenadigde Moeder...
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❖

in

de

6 Februari ❖

GoddelijKe liturGie

Typika en Zaligsprekingen met troparen uit de 3e en 6e ode van de
Metten-canon; of feest-antifonen van 2 februari.

ProKiMen

toon 4

ps. 67

Looft God in de Kerken, de Heer uit de bronnen van Israël.

aPostel

pericoop 208a

Gal 3 : 23-29

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten,

roeders, voordat het geloof kwam, werden wij door de wet
bewaakt, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot
Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar
nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want
gij zijt allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Want
gij allen die in Christus zijt gedoopt, hebt u met Christus bekleed.
Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; dat men slaaf is
of vrije; dat men man is of vrouw; want allen zijt gij één in Christus
Jezus. En als gij van Christus zijt, dan zijt gij Abrahams nageslacht en
overeenkomstig de belofte erfgenamen.
❖❖❖

alleluja

toon 1

ps. 39

Wachtend verbeidde ik de Heer.
Hij heeft acht op mij geslagen en mijn smeking verhoord.
Hij trekt mij uit een poel van ellende, uit modder en slijk.

evanGelie

Mt § 104
Mt 25, 1-13
De Heer sprak de volgende gelijkenis: Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden ...
zie zaterdag in de 17e week

coMMunie-vers
Tot eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluja.

ps. 111
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❖
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Mineon Februari ❖

❖

7 Februari

❖

Nafeest van de Ontmoeting des Heren; Gedachtenis van de H. Parthenius, Bisschop van Lampsacus, en de Heilige Lucas van Hellas.
(metten-officie voor de heiligen is niet vertaald; er is gebruik gemaakt van off. 10 en 12)

***

heer

vesPers

iK roeP

... we zingen 6 stichieren, 3 van de H. Parthenius:

t. 1

t. 1

t. 1

en 3 van de heilige Lucas - toon 6:
t. 6
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Mineon Februari ❖

t. 6

t. 6

Eer ... Nu en ... van het feest

aPostichen
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van het nafeest :

❖

vesPers 7 Februari ❖

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar
in vrede heengaan volgens Uw Woord.

licht tot openbaring voor de heidenen
en heerlijkheid van Uw volk Israël.

Eer ... Nu en...

troParen

z.o.z.
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❖

troParen

Mineon Februari ❖

van de heilige vaders:

Eer ... Nu en ... van het feest, t.1 : Verheug u, begenadigde Moeder...

Metten
KathisMata

na de eerste psalmlezing, van het nafeest:

Eer ... Nu en ... herhalen
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❖

Metten 7 Februari ❖

na de tweede psalmlezing, van het nafeest

Eer ... Nu en ... herhalen

de canons

de canon van het feest (zie p.42 vv) en twee canons

van de heiligen (niet opgenomen zie off.10/12 of engels mineon)
na de derde ode:

KondaaK van de bisschop

KathisMa-zanGen

van de heilige Parthenius:

Eer ... van de H. Lukas:

Nu en ... van het nafeest in toon 8:
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❖

Mineon Februari ❖

Nu en ... van het nafeest:

na de zesde ode:

synaxarion
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KondaaK van de monnik

❖

Metten 7 Februari ❖

exaPostilarion van de heilige Parthenius:

Eer ... van de heilige Lukas:

Nu en ... van het nafeest:

gelezen lofpsalmen en gelezen doxologie

aPostichen

van het nafeest:

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar
in vrede heengaan volgens Uw Woord.
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❖

Mineon Februari ❖

t.2

licht tot openbaring voor de heidenen,
en heerlijkheid van Uw volk Israël.
t.2

t.2

troParen

van de H.Parthenius

Parthenius *

Eer ... van de H.Lukas

Lukas
Nu en ... van het feest, t.1 : Verheug u, begenadigde Moeder...
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❖

8 Februari

❖

Nafeest; Gedachtenis van de H. Grootmartelaar Theodorus Stratelates
(Pervijze.) en de H. Profeet Zacharia (metten-alg. min. off.7)
***

vesPers

heer

iK roeP

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

t.5

t.5

t.5

en 3 voor de profeet Zacharia, toon 8:
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Mineon Februari ❖

en 3 van de heilige profeet Zacharia
t.8

t.8

t.8

Eer ... van de Heilige Theodorus, toon 5
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❖

vesPers 8 Februari ❖

Nu en ... van het nafeest

aPostichen

van het nafeest

arm -

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar
in vrede heengaan volgens Uw Woord.

licht tot openbaring voor de heidenen,
en heerlijkheid van Uw volk Israël.
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Eer ... van de Heilige Theodorus, toon 8

Nu en... van het nafeest:
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❖

troParen

8 Februari ❖

van de heilige Theodorus

Eer ... van de heilige profeet

Nu en ... van het feest, t.1 : Verheug u, begenadigde Moeder...

Metten
KathisMata

na de eerste psalmlezing, van de H. Theodorus:

t. 4

Eer ... Nu en ... van het nafeest
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❖

Mineon Februari ❖

na de tweede psalmlezing, van het nafeest

Eer ... Nu en ... herhalen

de canons

de canon van het feest (zie p.42 vv); de canon van de
heilige Theodorus; en van de profeet (laatste hier niet opgenomen, zie evt. off.7))

canon

van de

h. GrootMartelaar theodorus - t. 8
1e ode

irmos toon 8 - Farao en zijn wagens...
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❖
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theotokion

3e

ode

irmos toon 8 - Schepper van het hemelgewelf ...

theotokion

Irmos van de laatste ode, toon 8:

na de derde ode:

KondaaK van het feest, toon 1

Door uw geboorte hebt Gij de maagdelijke schoot geheiligd, en de
armen van de gerechte Simeon gezegend. Gij zijt gekomen, Christus
God, om ons heden te redden. Schenk vrede aan uw stad, en versterk
hen die Gij bemint, o enig Menslievende.
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iKos

Laten wij ons begeven tot de Maagd, om te zien hoe zij haar Zoon
draagt naar Simeon. De onlichamelijken zien toe uit het hoogste der
hemelen, en zeggen vol verbazing: wij aanschouwen grote wonderen,
die onverwacht, onbegrijpelijk en onzegbaar zijn. Want de Schepper
van Adam wordt gedragen als een Kind; de Oneindige rust in de
armen van een grijsaard; Hij Die IS in de grenzeloze schoot Zijns
Vaders, begrenst Zich vrijwilllig in het vlees, maar niet in Zijn
Godheid, als de enig Menslievende.

KathisMa van de heilige Theodorus, toon 8

Eer ... van de heilige profeet Zacharia:

Nu en ... van het nafeest:
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❖

Metten 8 Februari ❖

4e

ode

irmos toon 8 - Gij zijt mijn sterkte ...

theotokion

5e

ode

irmos toon 8 - Waarom hebt gij mij verstoten ...
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❖
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theotokion

6e

ode

irmos toon 8 - Wees mij genadig , o Heiland ...

theotokion

Irmos van de laatste canon - toon 8
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❖

Metten 8 Februari ❖

KondaaK van de heilige

Theodorus:

iKos

7e

ode

irmos toon 8 - Toen God nederdaalde ...

theotokion
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❖

Mineon Februari ❖

8e

ode

irmos toon 8 - In zijn woede tegen de gerechten ...

theotokion

Loven, zegenen en aanbidden wij ...
Irmos van de laatste canon - toon 8:
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❖

Metten 8 Februari ❖

9e

ode

irmos toon 8 - De hemel geraakte buiten zichzelve ...

theotokion

Irmos van de laatste canon - toon 8:
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❖

Mineon Februari ❖

exaPostilarion van de heilige Theodorus:

Eer ... Nu en ... van het feest:

loFPsalMen

voor de H. Theodorus, we zingen vier stichieren:

t.4

2x
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❖

Metten 8 Februari ❖

Eer ... van de heilige grootmartelaar, toon 8

Nu en ... van het feest:
t.2

Gelezen doxologie

aPostichen

van het nafeest:

Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar
in vrede heengaan volgens Uw Woord.
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❖

Mineon Februari ❖

licht tot openbaring voor de heidenen,
en heerlijkheid van Uw volk Israël.

Eer ... van de heilige grootmartelaar, toon 8 (= niet vertaald / uit vespers:)

Nu en ... van het feest, t.7
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❖

troParen

Metten 8 Februari ❖

van de heilige Theodorus

Eer ... van de heilige profeet Zacharia

Nu en ... van het feest, t.1 : Verheug u, begenadigde Moeder...

❖

9 Februari

❖

[Gedachtenis van de H. martelaar Nikiforus]
***
Op deze dag vieren we de teruggave van het feest van de Ontmoeting en
zingen de dienst zoals op het feest, behalve de lezingen, litie en polyeleos.
De dienst voor de martelaar wordt verplaatst naar de Completen.
Als 9 februari op een zondag uit het Triodion valt, dan wordt de teruggave gevierd op zaterdag 8 februari.
De dienst voor de H. Nikiforus is niet vertaald en hier niet opgenomen.
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