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Metten
Na de hexapsalm

tropaar

god

is

Heer ...

toon 2

van de H. Theodorus t.2:

Eer ... herhalen; Nu en ... theotokion t.2:

psalM-leZingen
Na de eerste lezing zingen we de kathisma-zangen van de martelaren
volgens de toon van de week (zie appendix).
Na de tweede psalmlezing zingen we, voor de h. Theodorus:

Eer...
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Nu en ... theotokion:

Hierna lezing van de marteldood van de H. Theodorus.
(In de refter wordt de lofrede op de heilige door Gregorius van Nyssa
gelezen.)
Psalm 50

de Canons
we lezen de canon van de patroon van het klooster, samen met de irmen
6 trop; en de volgende twee canons van de h. Theodorus (8 trop.) door
Johannes, metropoliet van Euchaiten.

eerste Canon

1e ode
de H. tHeodorus -

van
irmos: Mijn mond ...

Alheilige Moeder Gods, red ons.
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4
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Heilige grootmartelaar Theodorus, bid voor ons

tweede Canon

van de

H. tHeodorus -

toon

2 C/q 6

irmos: Over de bodem der Rode Zee...

katavasia

- 157 -

❖

triodion ❖

3e ode - eerste Canon

van de

H. tHeodorus

irmos t.4: Wij zingen uw lof ...

o Vrouwe,

van die
te getuigen door hun leven.

tweede Canon

van de

H. tHeodorus

irmos t.2 c.q. 6 : Niemand is heilig...
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katavasia

katHisMa-Zang

Nu en ... theotokion:
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4e ode - eerste Canon

van de H. tHeodorus
irmos t.4: Hij Die in heerlijkheid zetelt ...

Geen been werd gebroken van mijn lijdende God en Meester, zelfs niet
na Zijn sterven; en toen het vuur en het rad Christus’ soldaat Theodorus
ontvingen, schroomden zij de stervende aan te tasten.
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Canon van de

H. tHeodorus

irmos t.2 c.q. 6 : Christus is mijn kracht..

katavasia

5e ode - eerste

Canon van de

H. tHeodorus

irmos t.4: Het heelal stond vol verwondering ...

Het Godsgeschenk Theodorus wordt door God geschonken aan hen die verlangen naar de wederkomst van de beminde geopenbaarde Christus, Die Theodorus maakte tot verrichter van ongehoorde werken en goddelijke krachten.
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tweede Canon

van de

H. tHeodorus

irmos t.2 c.q. 6 : Verlicht, o Algoede...

katavasia

6e ode - eerste Canon

van de

H. tHeodorus

irmos t.4: Uw heilige, vererenswaardige ...
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De dappere Theodorus had wijsheid gewonnen door zijn lijden en was
vurig geworden door zijn optreden. Hij was zo goed geoefend in het
bestrijden en overwinnen van tyrannen, dat hij zelfs na zijn dood niet
ophield met zijn goede werken.

tweede

Canon van de

H. tHeodorus

irmos t.2 c.q. 6 : Bij het zien van de geweldige golven..

katavasia

- 163 -

❖

triodion ❖

kondaak

ikos

synaxarion
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Door zijn gebeden, o God, ontferm u over ons en red ons. Amen

7e ode - eerste Canon

van de

H. tHeodorus

irmos t.4: De van God vervulden dienden...
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tweede Canon

van de

H. tHeodorus

irmos t.2 c.q. 6 : De engel maakte de vuuroven....

katavasia

8e ode - eerste Canon

van de H. tHeodorus
irmos t.4: Verlosser van het heelal, Almachitge ...
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Canon van de

H. tHeodorus

irmos t.2 c.q. 6 : Temidden der vlammengloed...

Loven, zegenen ... katavasia
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9e ode - eerste Canon

van de

H. tHeodorus

irmos t.4: Ongeschonden hebt gij de Heer gebaard ...

(theotokion) Met u, o Maagd, verzegeld boek Gods, wil ik mijn hymne
besluiten, als met een goddelijk zegel. En wanneer ik de u gewijde gezangen samenvoeg en u opdraag, verheerlijk ik tegelijkertijd uw Martelaar.

tweede Canon

van de

H. tHeodorus

irmos t.2 c.q. 6 : Het is onmogelijk dat mensen God zien...
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katavasia

exapostilaria

theotokion

lofpsalMen
we laten vier verzen over en zingen de volgende stichieren:
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Eer ... toon 6:

Nu en ... theotokion, toon 6:

Gelezen doxologie
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apostiCHen idiomela, toon 4
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tropaar toon 2

en de rest van de dienst, en het eerste uur.
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de goddelijke

liturgie

Typika, zaligsprekingen met troparen uit de derde en zesde ode

prokiMen

toon 7

apostelleZing

ps.63

pericoop 303a

Hebr 1 : 1-12

Lezing uit de Brief van de Heilige Apostel Paulus aan de Hebreeën,

adat God vroeger vele malen en op vele wijzen tot de vaderen
gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot
ons gesproken door de Zoon, Die Hij erfgenaam gemaakt heeft
van alles, door Wie Hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, Die de uitstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van Zijn wezen, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord, heeft, nadat Hij de reiniging van
onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht, Zich gezet aan de
rechterhand van de Majesteit in den hoge. Hij is zoveel meer geworden
dan de engelen als de Naam die Hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hen. Want tegen wie van de engelen heeft Hij
ooit gezegd:
Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt?
En verder:
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Ik zal voor Hem tot een Vader zijn,
en Hij zal voor Mij tot een Zoon zijn?
En wanneer Hij vervolgens de Eerstgeborene in de wereld brengt, zegt
Hij:
En laten alle engelen van God Hem aanbidden.
En van de engelen zegt Hij weliswaar:
Die Zijn engelen maakt tot winden
en Zijn dienaren tot een vuurvlam,
maar tegen de Zoon zegt Hij:
Uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid.
De scepter van Uw koninkrijk is een scepter van het recht.
Gij hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid.
Daarom heeft Uw God U gezalfd, o God,
met vreugdeolie, boven Uw metgezellen.
En:
In het begin hebt Gij, Heer, de aarde gegrondvest,
en de hemelen zijn de werken van Uw handen.
Die zullen vergaan, maar Gij blijft altijd.
En ze zullen alle verslijten als een gewaad,
en als een mantel zult Gij ze oprollen
en ze zullen verwisseld worden;
maar Gij zijt Dezelfde
en Uw jaren zullen niet ophouden.
❖❖❖

ook op deze dag:

gedaCHtenis van
pericoop 292

de

H. tHeodorus
ii tim 2 : 1-10

ijn kind Timotheüs, word sterk in de genade die in Christus Jezus
is. En wat gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw
dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te
onderwijzen. Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus
Christus. Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken
van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de
krijgsdienst aangenomen heeft. En ook als iemand aan een wedstrijd
deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft
genomen. De landbouwer die zware arbeid verricht, moet als eerste in de
vruchten delen. Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heer u inzicht
geven in alle dingen. Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden
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is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden. Daarom verdraag ik
alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij redding in Christus
Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid.
❖❖❖

alleluia

toon 4

ps.91

De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom;
als een ceder van de Libanon zal hij uitgroeien.
Zij worden geplant in het Huis des Heren,
en zullen bloeien in de voorhoven van onze God.

evangelie
In die tijd gebeurde het, dat Jezus op de sabbat door de korenvelden ging
... zie za in de eerste weeek van de Grote vasten
en van de Heilige

:

Jh § 52

Jh 15 : 17-16:2

De Heer zei tot Zijn leerlingen: Dit gebied Ik u, dat gij elkaar liefhebt...
zie za in de eerste weeek van de Grote vasten

CoMMunie-vers

ps.111

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn;
hij zal geen slechte tijding vrezen. Alleluia.
----------------------------------------------------------------------------------Het zij bekend dat we in deze Vasten slechts tweemaal vis eten: n.l. op
25 maart en op Palmzondag.
Op zaterdagen en zondagen in de Grote Vasten (behalve Stille
Zaterdag) eten de broeders een gekookte maaltijd, met olie en een
beker wijn.
In de refter wordt voorgelezen: de lofrede op de heilige Theodorus,
geschreven door de h. Gregorius van Nyssa.
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