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Deel 2 

De Week van thomaszonDag

uitgave orthoDox klooster in De Peel

�� geboorte van De moeDer goDs ��

asten - herziene klooster-eDitie Pascha 2012



De teksten van dit pentekostarion zijn grotendeels overgenomen van de uitgave van het

klooster St. Jan in Den Haag.

Typikon is toegevoegd of aangepast, volgens de het gebruik in de Griekse traditie.

Abdis Maria van het heilig klooster 'Geboorte van de Moeder Gods'

pascha 2012  

voor meer informatie:

+ Orthodox Klooster in de Peel + 

Geboorte van de Moeder Gods 

Gruttoweg 7, 5725 RT Asten  

tel/fax (0031) 0493 - 560421

www.orthodoxasten.nl ;   

e-mail: orthodoxasten@hetnet.nl
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Pentekostarion
�� � WoorD vooraf ��
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� negenDe uur zaterDagavonD in De stralenDe Week �

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



Op deze heilige dag van Thomaszondag, worden er geen paas-hymnen gezongen,

slechts enkel die van het feest.

zaterDagavonD -  kleine vesPers

We zingen drie keer het paastropaar, psalm 103.

heer ik roeP ...   vier stichieren, toon 1
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� Pentekostarion �



aPostichen de volgende stichieren, toon 2

� kleine vesPers van zaterDagavonD - anti-Pascha �
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troPaar van het feest:

grote vesPers

De priester geeft de zegen en we zingen het Paastropaar Christus is opgestaan ... 3x, 

(d.w.z. 1x priester, 2 x koor); psalm 103, en het eerste Kathisma van het Psalter, Zalig

de man ...

heer ik roeP tien stichieren, van de monnik Johannes, de eerste vier herhaald:

� Pentekostarion �
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2x

2x
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� grote vesPers van zaterDagavonD - anti-Pascha �

2x

2x



Intocht, Vreugdevol Licht Prokimen van de zaterdag,   De Heer is Koning ..

litie

� Pentekostarion �
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� grote vesPers van zaterDagavonD - anti-Pascha �



aPostichen,   toon 4

� Pentekostarion �
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troPaar

brooDWijDing

daarna lezing uit de Handelingen der Apostelen en de rest van de Vigilie. 

noot

Vanaf deze zondag, als het in de maand mei valt, wordt het brood niet gebro-

ken en uitgedeeld na de broodwijding. Dit in verband met de korte nachten, 

waarbij er onvoldoende uren zijn tussen Vespers en Goddelijke Liturgie. 
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� grote vesPers van zaterDagavonD - anti-Pascha �

3x



mesonyktikon thomaszonDag

Vanaf nu tot en met Hemelvaart geen Hemelse Koning ... en i.p.v. Heilige God... :

Christus is opgestaan ...

(indien er geen Vigilie is: ) canon van De DrieëenhieD - toon 1  en de

litie-stichieren. Daarna de triaDica en de rest, en de wegzending. 

metten
I.p.v. Komt laat ons ... : Christus is opgestaan ...

Hexapsalm,  God is Heer ...; Tropaar t. 7  Nadat de steen ... (3x)  zie Vespers p.13;

de gebruikelijke lezingen uit het psalmboek, en de Polyeleos in plaats van ps. 118,

want het is een Feest van de Heer. 

kathisma na de eerste lezing

na de tweede lezing

2x

� Pentekostarion �
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na de polyeleos   (geen Evlogitaria)

2x

anabathmi, eerste antifoon toon 4 , Van mijn jeugd af ...

Prokimen toon 4 ps.147

Want Hij heeft de grendels van uw poorten sterk gemaakt. 

Hij heeft uw kinderen binnen u gezegend. 

Dan  Alles wat adem heeft ..., 

en de lezing van het Metten-evangelie: Te dien tijde toen de elf leerlingen ... 

(Mt §   116     Mt 28 : 16-29     Het eerste opstandingsev.);

dan Nu wij Christus’ opstanding .. en Psalm 50

Dan de Canon; de Irmos wordt twee keer gezongen, en de troparen herhaald tot een

totaal van veertien in iedere ode. 

2x

� metten van thomas-zonDag - anti-Pascha �
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canon toon 1 van de monnik Johannes

eerste oDe

Katavasia van pasen :

� Pentekostarion �
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DerDe oDe

Katavasia van pasen: 
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� metten van thomas-zonDag - anti-Pascha �



en een lezing van de Theoloog, beginnend met de woorden: Het is een oude en goede

regel het feest van de vernieuwing te eren.

vierDe oDe

Katavasia van pasen:
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� Pentekostarion �

hyPakoï



vijfDe oDe

Katavasia van pasen :

� metten van thomas-zonDag - anti-Pascha �
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zesDe oDe

Katavasia van pasen 

konDaak

� Pentekostarion �
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synaxarion van het meneon, en dan:

zevenDe oDe

ikos

� metten van thomas-zonDag - anti-Pascha �
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Katavasia van pasen :

� Pentekostarion �
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achtste oDe

Katavasia van pasen 

geen Magnificat, maar gezongen negende ode:

� metten van thomas-zonDag anti-Pascha �
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negenDe oDe

Katavasia van pasen 
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� Pentekostarion �



Heilig is de Heer ... en de volgende exaPostilaria:

lofPsalmen vier stichieren; de eerste herhalen:

� metten van thomas-zonDag anti-Pascha �

2x
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2x



grote Doxologie; troPaar van thomaszonDag:

� Pentekostarion �
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De Metten-doxastikon (evangelie-stichier) wordt gezongen na de wegzending van de

Metten, voor de Litie. De litie begint weer op deze dag en heeft plaats in de narthex,

voor het Eerste Uur. De Catechetische preken van onze heilige Vader Theodoor de

Studiet worden ook  gelezen in de narthex na het Eerste Uur. 

Canons voor heiligen die op zondagen worden overgeslagen gedurende de tijd van

het Pentekostarion, worden gezongen in de Completen. De liturgie wordt iets sneller

gevierd, vanwege de inspanning van de Vigilie. Het derde, zesde en negende uur wor-

den met de gebruikelijke psalmen gelezen, naar de voorgeschreven orde, in de

narthex. De gebruikelijke psalm wordt ook gelezen, als we naar de refter gaan, en

ook als we van tafel opstaan. 

De goDDelijke liturgie

Volgens de voorgeschreven orde van het typikon van de Heilige en Grote Kerk 

van Christus worden, in plaats van Typika en de Zaligsprekingen, de antifonen 

van pascha gezongen, vandaag en alle volgende zondagen, tot Hemelvaart. 

intocht

_  Komt laat ons aanbidden ... Zoon van God die opgestaan

zijt uit de doden, red ons die tot U zingen: Allelu - ia. _

troPaar

- 27 -

� thomas-zonDag anti-Pascha �



konDaak

trisagion

Prokimen

Looft de Heer, want zingen is goed: 

voor God een schone lofzang. 

� Pentekostarion �
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aPostel § 14 Hand 5 : 12-20    In die dagen geschiedden door de handen ...

alleluia toon 8 ps 94

Komt, laat ons jubelen voor de Heer, 

laat ons juichen voor God, onze Heiland.

Want God is een machtig Heer: 

een grote Koning over heel de aarde

evangelie Joh § 65a Joh 20: 19-31

Toen het nu avond was op die eerste dag der week en de deuren ter plaatse ...

in Plaats van ‘Waarlijk het is WaarDig ...’ irmos van De 9e oDe

communie-vers

Loof, Jeruzalem de Heer; Sion loof uw God. 

Alleliua (3x).

in Plaats van ‘Wij hebben het Ware licht ...’ PaastroPaar

verder weer gewoon het slot (‘Vervuld ...’ etc.)

� goDDDelijke liturgie thomas-zonDag anti-Pascha �
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� Pentekostarion �
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� tWeeDe vesPers thomas-zonDag �

vesPers van zonDagavonD

P  Gezegend ... en 1x PaastroPaar;  Koor:  2 x PaastroPaar

heer ik roeP ...   zes stichieren, drie van het feest:

en drie stichieren uit het Mineon van de heilige van de dag



Eer ... Nu en ...

Intocht, Vreugdevol Licht

groot Prokimen toon 7
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� Pentekostarion �



Gij hebt onder de volkeren uw macht doen kennen. 

Toen zei ik: “Nu maak ik een nieuw begin”, 

dit is de verandering van de hand des Allerhoogsten. 

Ik zal de werken des Heren gedenken, 

ja ik zal mij uw wonderdaden vanaf den beginne in herinnering roepen.

Litanie, Acht ons waardig ...

aPostichen de volgende stichieren uit de oktoïch:

Eer ... Nu en ...
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� tWeeDe vesPers thomas-zonDag �



metten maanDag van thomasWeek

Nadat de priester de zegen heeft gegeven, zingen we Christus is opgestaan ... (3x) ;

Hexapsalm, en dan God is Heer ... Tropaar: Nadat de steen verzegeld was ...(de hele

week), zie vespers. Twee kathisma-lezingen, met de volgende kathisma-zangen uit de

oktoïch:

kathisma-zang na de eerste psalm-lezing:
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� Pentekostarion �

troPaar



na de tweede psalm-lezing:

Dan  Nu wij Christus’ opstanding aanschouwd hebben ..., en psalm 50. 

Wat betreft de canons: de Canon van Thomas-zondag (blz.16), met de irmos, tot een

totaal van acht per ode, en de Canon van het Mineon, met vier in elke ode. Na de

derde ode de kathisma-zangen uit het Mineon en van Thomas-zondag; na de zesde

ode het kondaak van Thomas-zondag. We zingen weer het Magnificat. 

Het exaPostilarion van Thomas-zondag, 2x. (zie blz. 25)
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� metten van maanDag thomas-Week �

2 x

Theotokion



lofPsalmen vier stichieren:

Eer ... nu en ...
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� Pentekostarion �

2 x



Gelezen Doxologie

aPostichen toon 2
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� metten van maanDag thomas-Week �



Litanie en wegzending

vesPers van maanDagavonD

heer ik roeP ...   zes stichieren, drie van het feest:
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� Pentekostarion �

troPaar



en drie stichieren uit het Mineon van de heilige van de dag

Eer ... Nu en ...
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� vesPers van maanDagavonD thomas-Week �



aPostichen de volgende stichieren uit de oktoïch:

Eer ... Nu en ...
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� Pentekostarion �



metten

Nadat de priester de zegen heeft gegeven, zingen we Christus is opgestaan ... (3x) ;

Hexapsalm, en dan God is Heer ... Tropaar: Nadat de steen verzegeld was ...

kathisma-zang na de eerste psalm-lezing:
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� DinsDag in thomas-Week �

troPaar



na de tweede psalm-lezing:

Dan  Nu wij Christus’ opstanding aanschouwd hebben ..., en psalm 50. 
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� Pentekostarion �

theotokion



Wat betreft de canons: de Canon van Thomas-zondag (blz. 16), met de irmos, tot een

totaal van acht per ode, en de Canon van het Meneon, met vier in elke ode. Na de

derde ode de kathisma-zangen uit het Meneon en van Thomas-zondag; na de zesde

ode het kondaak van Thomas-zondag. We zingen het Magnificat. 

Het exaPostilarion van Thomas-zondag, 2x. (zie blz. 25)

lofPsalmen vier stichieren:

Eer ... nu en ...  toon 2
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� metten van DinsDag in thomas-Week �

2x



Gelezen Doxologie

aPostichen toon 2
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� Pentekostarion �



Litanie en wegzending
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� metten van DinsDag in thomas-Week �

troPaar



vesPers van DinsDagavonD

heer ik roeP ...   zes stichieren, drie van het feest:

en drie stichieren uit het Mineon van de Heilige van de dag
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� Pentekostarion �



Eer ... Nu en ...

aPostichen de volgende stichieren uit de oktoïch:
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� vesPers van DinsDagavonD thomas-Week �



Eer ... Nu en ...
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� Pentekostarion �

troPaar



metten

Nadat de priester de zegen heeft gegeven, zingen we Christus is opgestaan ... (3x) ;

Hexapsalm, en dan God is Heer ... Tropaar: Nadat de steen verzegeld was ...

kathisma-zang na de eerste psalm-lezing:
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� WoensDag in De thomas-Week �

kruis-theotokion



na de tweede psalm-lezing:

Dan  Nu wij Christus’ opstanding aanschouwd hebben ..., en psalm 50. 

Wat betreft de canons: de Canon van Thomas-zondag (blz. 16), met de irmos, tot een

totaal van acht per ode, en de Canon van het Meneon, met vier in elke ode. Na de

derde ode de kathisma-zangen uit het Meneon en van Thomas-zondag; na de zesde

ode het kondaak van Thomas-zondag. We zingen het Magnificat. 

Het exaPostilarion van Thomas-zondag, 2x. (zie blz. 25)

lofPsalmen vier stichieren:
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� Pentekostarion �

2x

2 x



Eer ... nu en ...

Gelezen Doxologie

aPostichen toon 2
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� metten van De WoensDag in De thomas-Week �



Litanie en wegzending
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� Pentekostarion �

troPaar



vesPers

heer ik roeP ...   zes stichieren, drie van het feest:

� WoensDagavonD in De thomas-Week �
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en drie stichieren uit het Mineon van de Heilige van de dag

aPostichen de volgende stichieren uit de oktoïch:
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� Pentekostarion �

Eer ... Nu en ...



Eer ... Nu en ...
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� vesPers van De WoensDagavonD in De thomas-Week �

troPaar



metten van DonDerDag

Nadat de priester de zegen heeft gegeven, zingen we Christus is opgestaan ... (3x) ;

Hexapsalm, en dan God is Heer ... Tropaar: Nadat de steen verzegeld was ...

kathisma-zang na de eerste psalm-lezing:
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� Pentekostarion �



na de tweede psalm-lezing:

Dan  Nu wij Christus’ opstanding aanschouwd hebben ..., en psalm 50. 

Wat betreft de canons: de Canon van Thomas-zondag (blz. 16), met de irmos, tot een

totaal van acht per ode, en de Canon van het Meneon, met vier in elke ode. Na de

derde ode de kathisma-zangen uit het Meneon en van Thomas-zondag; na de zesde

ode het kondaak van Thomas-zondag. We zingen het Magnificat. 

Het exaPostilarion van Thomas-zondag, 2x. (zie blz. 25)

lofPsalmen vier stichieren: toon 1
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� metten van De DonDerDag in De thomas-Week �

theotokion

2 x

2 x



Eer ... nu en ...

Gelezen Doxologie
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� Pentekostarion �



aPostichen toon 2

Litanie en wegzending
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� metten van De DonDerDag in De thomas-Week �



vesPers van DonDerDagavonD

Heer ik roep ...   zes stichieren, drie van het feest:
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� Pentekostarion �

troPaar



en drie stichieren uit het Mineon van de Heilige van de dag

Eer ... Nu en ...

aPostichen de volgende stichieren uit de oktoïch:

Eer ... Nu en ...
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� vesPers van De DonDerDagavonD in De thomas-Week �



metten van vrijDag

Nadat de priester de zegen heeft gegeven, zingen we Christus is opgestaan ... (3x) ;

Hexapsalm, en dan God is Heer ... Tropaar: Nadat de steen verzegeld was ...

kathisma-zang na de eerste psalm-lezing:
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� Pentekostarion �

troPaar
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� metten van De vrijDag in De thomas-Week �

staurotheotokion



na de tweede psalm-lezing:

Dan  Nu wij Christus’ opstanding aanschouwd hebben ..., en psalm 50. 

Wat betreft de canons: de Canon van Thomas-zondag (blz. 16), met de irmos, tot een

totaal van acht per ode, en de Canon van het Meneon, met vier in elke ode. Na de

derde ode de kathisma-zangen uit het Meneon en van Thomas-zondag; na de zesde

ode het kondaak van Thomas-zondag. We zingen het Magnificat. 

Het exaPostilarion van Thomas-zondag, 2x. (zie blz. 25)

lofPsalmen vier stichieren:
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� Pentekostarion �

2 x

2x



Eer ... nu en ...

Gelezen Doxologie

aPostichen toon 4
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� metten van De vrijDag in De thomas-Week �



Eer... nu en ...
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� Pentekostarion �



Litanie en wegzending

vesPers van De vrijDagavonD

heer ik roeP ...   zes stichieren, drie van het feest:
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� vrijDag in De thomas-Week �

troPaar



en drie stichieren uit het Mineon van de Heilige van de dag

Nu en ...    Dogmatikon in toon 1:
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� Pentekostarion �

Eer ...
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� vesPers van De vrijDagavonD in De thomas-Week �

aPostichen van de opstanding

De Heer is Koning, met heerlijkheid heeft Hij Zich bekleed;

de Heer heeft Zich met macht bekleed en Zich omgord.

Want Hij heeft de wereld gegrondvest, zij zal niet wankelen. 



Uw Huis, Heer, past heiliging tot in lengte van dagen. 

Eer ... Nu en ...
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� Pentekostarion �

troPaar



metten

Nadat de priester de zegen heeft gegeven, zingen we Christus is opgestaan ... (3x) ;

Hexapsalm, en dan God is Heer ... Tropaar: Nadat de steen verzegeld was ...

kathisma-zang na de eerste psalm-lezing:

Eer ...

Nu en ...
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� zaterDag in De thomas-Week �



na de tweede psalm-lezing:

Dan  Nu wij Christus’ opstanding aanschouwd hebben ..., en psalm 50. 

Wat betreft de canons: de Canon van Thomas-zondag (blz. 16), met de irmos, tot een

totaal van acht per ode, en de Canon van het Meneon, met vier in elke ode. Na de

derde ode de kathisma-zangen uit het Meneon en van Thomas-zondag; na de zesde

ode het kondaak van Thomas-zondag. We zingen het Magnificat. 

Het exaPostilarion van Thomas-zondag, 2x. (zie blz. 25)
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� Pentekostarion �

2 x



lofPsalmen vier stichieren:
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� metten van zaterDag in De thomas-Week �



Gelezen Doxologie

aPostichen

Eer ... nu en ...
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� Pentekostarion �



Litanie en wegzending

liturgie zaterDag van thomasWeek

Typika, en voor de Zaligsprekingen, uit de 3e en 6e ode van de Canon  van

Thomaszondag. Prokimen en Alleluia van Thomaszondag. Zo ook het Communievers. 

Als er géén Liturgie gevierd wordt, dan het derde en het zesde uur in de narthex;

Typika in de kerk. Voor de Zaligsprekingen, de eerste ode van de Canon van Thomas

Zondag; de apostel uit Handelingen; het Evangelie volgens H. Johannes, en de rest

zoals gebruikelijk. Maar als er Liturgie is zingen we dit in de Liturgie. 
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� zaterDag in De thomas-Week �

troPaar


