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tweeDe vesPers - PaaszonDag

Met alle priesterlijke gewaden bekleed, bewierookt de priester kruisgewijs voor het Altaar.

Beginzegen: Gezegend ... De priester zingt driemaal het Paastropaar. Het koor herhaalt. Priester

heft  ps. 67 aan Dat God verrijze ..., in beurtzang met het koor en bewierookt heel de kerk:

P Dat God verrijze en dat Zijn vijanden verstrooid worden; 

dat zij die Hem haten mogen vluchten voor Zijn aangezicht

koor Christus  is  opgestaan ...

P Dat zij verdwijnen zoals rook verdwijnt;  

zoals was smelt voor het vuur. 

koor Christus  is  opgestaan ...

P Zo mogen de zondaars ten verderve gaan voor het aanschijn van God, 

maar mogen de rechtvaardigen zich verheugen.

koor Christus  is  opgestaan ...

P Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, 

laten wij daarop juichen en ons verheugen.

koor Christus  is  opgestaan ...

P Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

koor Christus  is  opgestaan ...

P Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

koor Christus  is  opgestaan ...

De priester zingt de begin-regels:

Christus  is  opgestaan  uit  de doden,

de  dood  vertredend  door Zijn  dood,

en het koor vervolgt:

en  aan  hen  in  de  graven  schonk  Hij   het    leven.

Vredeslitanie
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heer ik roeP ...    6 stichieren; drie opstandingsstichieren :

en drie Anatolische stichieren :
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Intocht met Evangelie, Vreugdevol Licht

groot ProkiMen t.7

Gij hebt onder de volkeren uw macht

doen kennen. 

Toen zei ik: “Nu maak ik een nieuw

begin”, dit is de verandering van de

rechterhand des Allerhoogsten. 

Ik zal de werken des Heren gedenken,

ja ik zal mij uw wonderdaden vanaf den

beginne in herinnering roepen.

� tweeDe vesPers PaaszonDag �
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evangelie Jh § 65b     Jh 20 : 19-25 Toen het nu avond was  ... (in verschillende talen)

Dringende Litanie, Acht ons waardig ..., Vragende Litanie etc..

aPostich

PaashyMnen
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hierna drie keer het  PaastroPaar en de wegzending
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Metten

Voor het begin van de dienst ontsteekt de lampaansteker de lampen en kaarsen. De priester, met

wierookvat staat voor het altaar, zonder pheloon, en geeft de zegen en zingt het paastropaar drie

keer. Het koor herhaalt drie keer. Priester heft  ps. 67 aan Dat God verrijze ..., in beurtzang met het

koor. 

P Dat God verrijze en dat Zijn vijanden verstrooid worden;

dat zij die Hem haten mogen vluchten voor Zijn aangezicht

K -   Christus  is  opgestaan  uit  de doden...

P Dat zij verdwijnen zoals rook verdwijnt;  zoals was smelt voor het vuur. 

K -   Christus  is  opgestaan  uit  de doden...

P Zo mogen de zondaars ten verderve gaan voor het aanschijn van God, 

maar mogen de rechtvaardigen zich verheugen.

K -   Christus  is  opgestaan  uit  de doden...

P Dit is de dag dien de Heer gemaakt heeft, 

laten wij daarop juichen en ons verheugen.

K -   Christus  is  opgestaan  uit  de doden...

P Eer aan de vader, de Zoon en de Heilige Geest.

K -   Christus  is  opgestaan  uit  de doden...

P Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

K -   Christus  is  opgestaan  uit  de doden...

P begin: -  Christus  is  opgestaan  uit  de doden,

de  dood  vertredend  door Zijn  dood,

K en  aan  hen  in  de  graven schonk  Hij  het leven.

vreDeslitanie, direkt gevolgd door de Paascanon, Dag der opstanding ...

precies als in de Metten van Zondag. 
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Paascanon, Dag der opstanding ... precies als in de Metten van Zondag. Het zij bekend dat nadat

de priester de de zegen geeft, terwijl het tropaar gezongen wordt, hij de altaartafel en -ruimte

wierookt zoals gebruikelijk. Bij het begin van de canon gaat hij naar buiten en wierookt de kerk en

de gelovigen. Na de 9e ode: het exapostilarion Toen gij naar het vlees ...

lofPsalMen vier opstandingsstichieren:
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gevolgd door de Pascha-stchieren (paashymnen). Daarna drie keer het PaastroPaar. 

Dringende litanie en wegzending. 

De dienst wordt de hele week op deze manier gedaan. 

De goDDelijke liturgie oP PaasMaanDag

Paasantifonen;     i.p.v. Trisagion: Gij allen die in Christus zijt gedoopt ...

ProkiMen toon 8 ps.18

De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, 

het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen.

§ 2a        Hand 1 : 12-17, 21-26       In die dagen keerden de apostelen ...

alleluia toon 1  ps. 88

De hemelen belijden Uw wonderen, o Heer; en Uw waarachtigheid in

de Kerk der Heiligen. 

God is verheerlijkt in de raad der Heiligen: groot en ontzagwekkend

boven allen die rond Hem staan. 

evangelie Joh § 2 Joh 1 : 18-28    Niemand heeft ooit God gezien ... 

coMMunievers van Pascha: Ontvangt het Lichaam van Christus, 

proeft van de Bron der Onsterfelijkheid.
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vesPers van MaanDagavonD

Beginzegen: Gezegend ... De priester zingt driemaal het Paastropaar. Het koor herhaalt. Priester

heft  ps. 67 aan Dat God verrijze ..., in beurtzang met het koor en bewierookt heel de kerk.

Vredeslitanie

heer ik roeP ...   zes stichieren, drie van de opstanding, toon 3  :
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� PaasMaanDag �
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Intocht, Vreugdevol Licht

ProkiMen toon 7 Ps. 113

Bij de uittocht van Israël uit Egypte, van het huis Jakob uit een

vreemd volk. Toen werd Judea zijn heiligdom, Israël zijn machtsge-

bied. 

De zee zag het en vluchtte;

de Jordaan week achterwaarts. 

Wat hebt gij, zee, dat gij wegvlucht?

En gij, Jordaan, dat ge achterwaarts wijkt?

Dringende Litanie, Acht ons waardig ... en vragende litanie.

aPostich

PaashyMnen

hierna drie keer het PaastroPaar en de wegzending.
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Metten PaasDinsDag

Paastypikon zoals op maandag lofPsalMen vier opstandingsstichieren, toon 3

gevolgd door de Pascha-stchieren (paashymnen). Daarna drie keer het PaastroPaar. 
Dringende litanie en wegzending. 
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De goDDelijke liturgie oP PaasDinsDag

Paasantifonen

i.P.v. trisagion: gij allen Die in christus zijt geDooPt ...

ProkiMen toon 3 Lk 1

Want Hij heeft neergezien op de geringheid van Zijn dienstmaagd:

want zie, van nu af zullen alle geslachten mij zaligprijzen. 

aPostel § 4        Hand 2 : 14-21    In die dagen stond Petrus op ...

alleluia toon 8  ps. 131 

Sta op, Heer, ga in tot Uw rust: 

Gij en de Ark uwer heiligheid. 

De Heer heeft naar waarheid gezworen aan David, 

Hij zal het zeker gestand doen.

evangelie Lk § 113 Lk 24 : 12-35    Te dien tijde liep Petrus ijlings naar het graf ...

coMMunievers van Pascha: Ontvangt het Lichaam van Christus, 

proeft van de Bron der Onsterfelijkheid.  Alleluia. (3x)
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vesPers van DinsDagavonD

beginzegen: Gezegend ... De priester zingt driemaal het PaastroPaar. Het koor herhaalt. 

De priester heft  Ps. 67 aan Dat God verrijze ..., in beurtzang met het koor. vreDeslitanie

heer ik roeP ...   zes stichieren, drie van de opstanding ,  toon 4  :

� PaasDinsDag �
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intocht, Vreugdevol Licht ...

ProkiMen toon   8 ps. 76

Ten dage van mijn beproeving heb ik God gezocht, 

des nachts strekte ik mijn handen naar Hem uit;

en ik werd niet teleurgesteld. 

Mijn ziel was ontroostbaar, 

maar toen dacht ik aan God en werd verheugd. 

God, in het heiligdom is uw weg;

welke God is groot als onze God?

Dringende Litanie, Acht ons waardig ... en vragende litanie.

aPostich,   toon 4
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Metten PaaswoensDag

Paastypikon zoals op maandag lofPsalMen vier opstandingsstichieren, toon 4

gevolgd door de Pascha-stchieren (paashymnen). Daarna drie keer het PaastroPaar. 
Dringende litanie en wegzending. 
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De goDDelijke liturgie

Paasantifonen

i.P.v. trisagion: gij allen Die in christus zijt geDooPt ...

ProkiMen toon 6 ps. 44

Luister dochter, zie en neig uw oor; vergeet uw volk en het huis van

uw vader. En de koning zal uw schoonheid begeren. 

aPostel § 5        Hand 2 : 22 -38a   In die dagen zei Petrus tot het volk:  ...

alleluia toon 3  Lk 1

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 zaligprijzen.

evangelie Jh §  4   Joh 1 : 35-51  Te dien tijde  stond Johannes daar ...

coMMunievers van Pascha:

Ontvangt het Lichaam van Christus, proeft van de Bron der onsterfelijkheid.

Alleluia, alleluia, alleluia. 
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vesPers van woensDagavonD

beginzegen: Gezegend ... De priester zingt driemaal het PaastroPaar. Het koor herhaalt. 

De priester heft  Ps. 67 aan Dat God verrijze ..., in beurtzang met het koor. vreDeslitanie

heer ik roeP ...   zes stichieren, drie van de opstanding , toon 5  :

� Pentekostarion �
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� vesPers woensDagavonD �
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intocht, Vreugdevol Licht ...

ProkiMen toon   7 ps. 54

Geef acht op mij en verhoor mij. 

Want zij hebben mij overladen met ongerechtigheid, 

vol woede strijden zij tegen mij. 

Ik heb tot God geroepen 

en de Heer heeft mij verhoord. 

Dringende Litanie, Acht ons waardig ... en vragende litanie.

aPostich,   toon 5

PaashyMnen, PaastroPaar (3x) en de wegzending.

� Pentekostarion �
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Metten

Paastypikon zoals op maandag lofPsalMen vier opstandingsstichieren, toon 5
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gevolgd door de Pascha-stchieren (paashymnen). Daarna drie keer het PaastroPaar. 
Dringende litanie en wegzending. 

De goDDelijke liturgie oP PaasDonDerDag

Paasantifonen

i.P.v. trisagion: gij allen Die in christus zijt geDooPt ...

ProkiMen toon 3 ps. 46

Alle volkeren klapt in de handen;

juicht voor God met vreugdekreten. 

aPostel § 6        Hand 2 : 38-43  In die dagen zei Petrus tot het volk: Bekeert u ...
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alleluia toon   4 ps.44

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

zachtmoedigheid en recht; uw rechterhand zal u wonderbaar geleiden.

Gij bemint gerechtigheid, maar haat onrecht; daarom heeft God, uw

God, u gezalfd met olie der vreugde boven uw gezellen.

evangelie Jh § 8    Joh 3 : 1-15      Te dien tijde was er onder de Farizeeën een man,

Nikodémus genaamd  ...

coMMunievers van Pascha:

Ontvangt het Lichaam van Christus, proeft van de Bron der

Onsterfelijkheid.  Alleluia, alleluia, alleluia. 
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vesPers van DonDerDagavonD

We zingen het hiervolgende officie voor de alheilige MoeDer goDs van De levenschenken -

De bron, samengesteld door Kyr Nicphorus Callistus Xanthopoulus; hoewel deze
dienst niet in het typikon genoemd wordt, is het  toch opgenomen in dit Pentekosta ri -

on, uit liefde voor de Alheilige Moeder Gods.

beginzegen: Gezegend ... De priester zingt driemaal het PaastroPaar. Het koor herhaalt. 

De priester heft  Ps. 67 aan Dat God verrijze ..., in beurtzang met het koor. vreDeslitanie

heer ik roeP ...   tien stichieren, drie van de opstanding , toon 6 :
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en drie anatolische stichieren:

en de volgende drie voor de Moeder Gods, de eerste herhaald, in dezelfde toon 
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Nu en .. dogmatikon 

� vesPers DonDerDagavonD �
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toon 6 spec.



intocht, Vreugdevol Licht ...

ProkiMen toon  7 ps. 17

Mijn God, mijn Helper op Wie ik vertrouw; Hij is mijn verdediger, de

hoorn van mijn heil en mijn beschermer. 

Zingend wil ik de Heer aanroepen: dan zal ik verlost zijn van mijn

vijanden.  

Vanuit Zijn heilige tempel heeft Hij mijn stem gehoord; mijn geween

voor Zijn aanschijn bereikte Zijn oren.

Dringende Litanie, Acht ons waardig ... en vragende litanie.

aPostich

Toon 6

Gevolgd door de PaashyMnen; maar indien men wil, eerst de volgende stichieren  van
de Theotokos in toon 5
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nu eerst de paashymnen, met als eer-stichier:
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Nu en ...      Dag der opstanding ...

hierna drie keer het  PaastroPaar en de wegzending.
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Metten van PaasvrijDag

Paas-Typikon zoals de voorgaande dagen.

De Canon van Pascha, met de irmos, zodat er 8 troparen zijn per ode, 

en de Canon voor de Moeder Gods, met 6 in iedere ode. 

canon van Pascha toon 1

eerste oDe

Dag de opstanding ...

Laten wij onze zintuigen reinigen ...

Laten de hemelen op waardige wijze ...
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katavasia :   Dag der opstanding ...

DerDe oDe

Drinken wij de nieuwe drank ...

Nu is alles vervuld van Licht ...

Gisteren werd ik met U begraven ...
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katavasia :   Drinken wij de nieuwe drank ...

konDaak van Pascha
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kathisMa-zang voor de Moeder Gods:

vierDe oDe

Moge op de goddelijke wacht Habakuk  ...

Als een knaap  ...

Als een eenjarig lam ...

Gods voorvader David  ...
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katavasia :   Moge op de goddelijke wacht Habakuk  ...

vijfDe oDe

Laat ons waken in de morgen  ...

Toen de in de boeien der hades  ...

Laat ons fakkels dragend  ...
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katavasia :   Laat ons waken in de morgen  ...

zesDe oDe

Nedergedaald in de hades  ...

Zonder de zegels te verbreken  ...

Mijn Heiland ....
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katavasia :   Nedergedaald in de hades  ...
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konDaak,    toon 8 op de melodie van  ‘Tot u de Aanvoerster ...’
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synaxarion van het Meneon, en dan:
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zevenDe oDe

Hij die de jongelingen redde  ...

De vrome vrouwen ...

Wij vieren de dood van de Dood ...

In waarheid ...

- 50 -

� Pentekostarion �



Katavasia :   Hij die de jongelingen redde  ...

achtste oDe

Dit is de beroemde dag ...

Komt laat ons proeven ...

Verhef uw ogen ...

Almachtige Vader ...
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Katavasia :   Dit is de beroemde dag ...

- 52 -

� Pentekostarion �



negenDe oDe

Licht, wordt verlicht ...

O, uw goddelijke, uw lieve  ...

O, groot en allerheiligst Pascha ...
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katavasia: Weest stralend, weest stralend ...  

exaPosilarion van Pascha : Toen gij naar het vlees ... 

en van de Theotokos, ook in toon 2:
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lofPsalMen acht stichieren, vier van de opstanding, toon 6
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vervolgens van de Moeder Gods, toon 2  (O, huis van Efrata ... )
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gevolgd door de Pascha-stchieren (paashymnen). Daarna drie keer het PaastroPaar. 
Dringende litanie en wegzending. 

De goDDelijke liturgie

Paasantifonen

i.P.v. trisagion: gij allen Die in christus zijt geDooPt ...

ProkiMen toon 4 ps. 103

Zegen , mijn ziel , de Heer; Heer mijn God, Gij zijt onnoemlijk groot. 

aPostel § 7        Hand 3 : 1-8  In die dagen gingen Petrus en Johannes ...

en voor de Moeder Gods: § 240    Phil  2 : 5-11   Broeders, laat in u dezelfde gezindheid zijn ...

alleluia toon   1 ps 88

De hemelen belijden Uw wonderen, o Heer; en Uw waarachtigheid in

de Kerk der heiligen. 

God is verheerlijkt in de raad der Heiligen; groot en ontzagwekkend

boven allen die rond Hem staan.

evangelie Jh §  7   Joh 2 : 12-22   Te dien tijde trok Jezus af naar Kafárnaüm  ...

en voor de Moeder Gods: Lk § 54    Lk 10 : 38-42, 11: 27-28   Te dien tijde kwam Jezus in een zeker

dorp  ...
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coMMunievers van Pascha:    

Ontvangt het Lichaam van Christus, proeft van de Bron der

Onsterfelijkheid.  Alleluia, alleluia, allelu - ia. 

Megalynarion voor de Moeder Gods:

_  Come, let us now honour with fervent faith  *  the Spring

that, like manna ,  *  doth pour forth the lifebringing Stream,

*  the Dew that is immortal,  *  the marvellous Ambrosia,  *

the sweet and bountenous Honey that came forth from a rock.
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vesPers van vrijDagavonD

beginzegen: Gezegend ... De priester zingt driemaal het PaastroPaar. Het koor herhaalt. 

De priester heft  Ps. 67 aan Dat God verrijze ..., in beurtzang met het koor. vreDeslitanie

heer ik roeP ... zes stichieren, drie van de opstanding, toon 8  :

� PaasvrijDag �

- 59 -



intocht, Vreugdevol Licht ...
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ProkiMen toon  8 ps. 60

Van de einden der aarde heb ik tot U geroepen, 

toen mijn ziel benauwd was. 

In uw tent mag ik wonen voor eeuwig: 

ik vind beschutting onder de dekking van uw vleugelen.  

Daarom zal ik psalmzingen voor uw Naam in eeuwigheid, 

om mijn geloften te volbrengen van dag tot dag. 

Dringende Litanie, Acht ons waardig ... en vragende litanie.

aPostich,   toon 8

PaashyMnen

hierna drie keer het  PaastroPaar en de wegzending.
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Metten van PaaszaterDag

Paas-Typikon zoals de voorgaande dagen.

lofPsalMen vier opstandingsstichieren, toon 8

gevolgd door de Pascha-stchieren (paashymnen). Daarna drie keer het PaastroPaar. 
Dringende litanie en wegzending. 
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De goDDelijke liturgie

Paasantifonen

i.P.v. trisagion: gij allen Die in christus zijt geDooPt ...

ProkiMen toon 3 ps. 26

De Heer beschermt mijn leven, voor wie zou ik angst hebben. 

aPostel §  8       Hand 3 : 11-16  In die dagen, toen de verlamde... 

alleluia toon   5 ps.92

De Heer is koning, 

met heerlijkheid heeft Hij Zich bekleed.

Want Hij heeft heel de wereld gegrondvest, zij staat onwankelbaar. 

evangelie Jh §  11   Joh 3 : 22-33        Te dien tijde trok Jezus met zijn discipelen  ...

coMMunievers van Pascha:

Ontvangt het Lichaam van Christus, proeft van de Bron der

Onsterfelijkheid.  Alleluia, alleluia, alleluia. 
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En in de refter, nadat de artos is opgeheven, (zie typikon na de liturgie van pasen),

wordt het door de kellenaar gesneden en aan de broeders te eten gegeven. 

noot

Het zij bekend dat het negende uur gelezen wordt met drie psalmen, 

zoals gebruikelijk, waarin we als troPaar zeggen (zondagstropaar, toon 8) : *

Uit den hoge zijt Gij neergedaald, o Barmhartige, en zijt drie

dagen in het graf gebleven,  om ons van het lijden te bevrij-

den.  Gij zijt ons Leven en onze Verrijzenis, Heer, ere zij U.

en het konDaak van pasen:

*  in de praktijk echter, doet men, voor de laatste keer het paasuur
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