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Pentekostarion

Deel 3 

Week van De MyronDraagsters
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� Pentekostarion �

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

�� � WoorD vooraf ��



ZaterDagavonD -  kleine vesPers

Heer ik roeP ...   vier stichieren, toon 2
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� ZonDag van De MyronDraagsters �



Eer ... 

Nu en ...

Vreugdevol Licht...; prokimen: De Heer is Koning ...; Verwaardig ...
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� Pentekostarion �



aPosticHen opstandingsstichier, toon 2

voor de Moeder Gods:

De rijken van het volk zullen de gunst van uw aangezicht afsmeken. 
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� kleine vesPers van De ZonDag van De MyronDraagsters �



Eer ... nu en ...

Nu laat Gij uw dienaar ..., trisagion en het tropaar, en we gaan naar de refter.
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� Pentekostarion �



grote vesPers

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

psalm 103, en het eerste Kathisma van het Psalter, Zalig de man ...

Heer ik roeP ...  tien stichieren; zeven voor de opstanding:
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� ZonDag van De MyronDraagsters �



drie stichieren van de myrondraagsters:
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� Pentekostarion �
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� vesPers van De ZonDag van De MyronDraagsters �



Nu en ... dogmatikon      toon 2

Intocht, Vreugdevol Licht ...; prokimen van de zaterdag: De Heer is Koning ...

litie toon 1
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� Pentekostarion �

Eer ...



- 11 -

� vesPers van De ZonDag van De MyronDraagsters �

Nu en ...

Eer ...



aPosticHen opstandingstichier:

PaassticHieren met de bijbehorende verzen 

Eer ...

Nu en ...  van de paasstichieren: Dag der Opstanding ...

Nu laat Gij ...  

Heilige God ...
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� Pentekostarion �



troParen

wegzending

Mesonyktikon

canon van De DrieëenHeiD - toon 2  (indien er geen Vigilie is)

Litie-stichieren; daarna de Triadica en de rest, en de wegzending. 
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� vesPers van De ZonDag van De MyronDraagsters �

Eer ...

Nu en ...



Metten

troParen zie hiervoor bij vespers

katHisMaZang na de eerste psalm-lezing

na de tweede psalmlezing:

- 14 -

� Pentekostarion �

Eer ...

Nu en ...           theotokion



Psalm 118 en de gezegendzangen

HyPakoï
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� Metten ZonDag van De MyronDraagsters �

Eer...

Nu en ...   theotokion



anabatHMi in de toon van de week

eerste antifoon
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� Pentekostarion �

tweede antifoon



ProkiMen toon 2 ps.7

_  Sta   op, Heer mijn God, volgens het gebod dat Gij gegeven

hebt  *  en de vergadering der volkeren zal U -  -  -  -            

omrin    -    -    -    -    -    -   gen.   _

Heer, mijn God, op U vertrouw ik: 

red mij van allen die mij vervolgen; en bevrijd mij. 

Dan  Alles wat adem heeft ..., en de lezing van het Metten-evangelie: Op de eerste

dag van de week  ... (Lk §   112    Lk 24 : 1-12     Het vierde opstandingsevangelie);

dan:  Nu wij Christus’ opstanding .. en Psalm 50, en de rest.
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� Metten ZonDag van De MyronDraagsters �

derde antifoon



Wat betreft de Canons: eerst de Paascanon, met het Irmos; dan voor de Moeder

Gods en voor de Myrondraagsters, tot 14 in elke ode; katavasia van pasen.

canon van Pasen - toon 1

Eerste ode

canon voor De MoeDer goDs - toon 1
(zelfde irmos)                   van Theophanes

canon voor De MyronDraagsters - toon 2
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� Pentekostarion �

( de irmen van deze canon niet op zondag, wel op de weekdagen)



-----

Katavasia van pasen 
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� Metten ZonDag van De MyronDraagsters �



DerDe oDe van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos van  Jozef van Thessalonika

van de Myrondraagsters

------
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� Pentekostarion �



Katavasia van pasen 

katHisMa-Zang
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� Metten ZonDag van De MyronDraagsters �

Eer ... nu en ...



vierDe oDe van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos

van de Myrondraagsters
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� Pentekostarion �



------

Katavasia van pasen 
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� Metten ZonDag van De MyronDraagsters �



vijfDe oDE van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos

van de Myrondraagsters

------
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� Pentekostarion �



Katavasia van pasen 

ZesDe oDe van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos
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� Metten ZonDag van De MyronDraagsters �



van de Myrondraagsters
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� Pentekostarion �



------

Katavasia van pasen 
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� Metten ZonDag van De MyronDraagsters �

konDaak toon 2

ikos t.2 ob.



synaxarion van het meneon, en dan:

ZevenDe oDe van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos

van de Myrondraagsters
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� Pentekostarion �



------
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� Metten ZonDag van De MyronDraagsters �



Katavasia van pasen 

acHtste oDe van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos

van de Myrondraagsters
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� Pentekostarion �



------

Loven, zegenen en aanbidden wij ...

Katavasia van pasen 
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� Metten ZonDag van De MyronDraagsters �



geen Magnificat, maar gezongen  negenDe oDe

van Pasen 

van de Moeder Gods  toon  1

_ Een - stemmig prijzen wij, gelovigen, u zalig, heilige

Maagd:   *  Verheug u, Poort des He - ren.  *  Verheug u,

levende Stad.   *  Verheug u, door wie heden is opgestraald

*  het licht van de Opstanding uit de doden,  **  door het

sterven van Hem Die uit u geboren was. _

_ Ver - heug u en juich, goddelijke Poort van het Licht;  *

want Jezus Die was neergedaald in het graf, is opgestaan! *

Hij straalt helderder dan de zon  *  en Zijn stralen lichten

over alle gelovigen,  **  o Vrouwe, die geheel vervuld zijt

van Gods gena - de. _

van de Myrondraagsters

9e Irmos - t.2 _ Gelovigen, laat ons met voortdurende hymnen  *  haar

bezingen, die wonderbaar in haar schoot ontvangen heeft  *

het Woord Dat al - les geschapen heeft,  **  en Dat voor de

tijd uit de Vader is opgestraald. _
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� Pentekostarion �



_ De rover die U op het Kruis erkende als God,   *  hebt Gij

tot erfgenaam gemaakt van het geestelijk Paradijs  **  toen

hij riep: Gedenk mij, almachtige Verlos - ser.  _

_  Omwille van ons zijt Gij gegeseld * en bespuwd, Jezus,

door onze wetteloze daden, * terwijl Gij toch de Wet op ste-

nen tafelen gegrift   had  **  voor Uw   dienaar   Mo - zes. _ 

_ Om ons hebt Gij azijn en gal willen drinken, Verlosser,  *

terwijl Gij uw Lichaam en uw kostbaar Bloed aan ons hebt

geschonken  **  als de spijs en drank van uw eeuwigdurend

Le - ven. _ 

_ Uw levenschenkende zijde is met een lans doorboord,  *

en daaruit stroomde uw schuldeloos Bloed  *  en het kost -

bare Wa - ter  **  dat voor de wereld opwelde als de Bron

der Onsterflijkheid. _

------

_  Gij Die aan de doden het leven schenkt,  *  werd Zelf onder

de doden gerekend.  *  Gij Die de graven le - digt,  *  zijt Zelf

in een graf gelegd.  *  Maar Gij hebt Adam doen opstaan  **

en aan de dood zijn   buit ontroofd. _
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� Metten ZonDag van De MyronDraagsters �



_ Gij zijt opgestaan, o Je - zus;  *  in uw macht hebt Gij de

vijand gebonden  *  en aan de onderwereld hebt Gij zijn 

roof - buit ontrukt.  *  De graven hebt Gij blootgelegd,  *  en

zij die in de onderwereld verbleven zijn opgewekt,  **  om   U

te aanbidden, Chris - tus. _ 

_ Wie heeft dan die gestorvene gestolen, en nog wel naakt?  *

Gij bedriegt uzelf met zulke verhalen.  *  Christus is in

waarheid opgestaan  **  en heeft  de grendels en de boeien

van de hades verbro - ken. _

_ Ere zij U, Christus Verlosser,  *  Die het leven hebt doen

ontspringen  *  en het licht   hebt doen op - gaan  *  voor hen

die neerlagen in het duister der onwetendheid.  **  En dit

Licht straalt over heel de aarde door uw Opstanding. _

_  Laat ons prijzen de edele raadsman Jozef,  met Nikodemus

en de myrondraagsters   *  en de door God gekozen leerlin-

gen;  **  want zij allen verkondigen ons de Opstanding.  _

_ Gelovigen, eert de wonderbare Jozef en Nikodemus * en de

Myrondraagsters die ons toeroepen:  **  De   Heer is waarlijk

opgestaan. _ 
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� Pentekostarion �



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

_  Gij , de Vader, zijt zonder begin;  *  Gij, de Zoon, zijt

ongeschapen;  *  en Gij, Heilige Geest, heerst  te - zamen met

hen.  *  Deze Drie zijn één in Wezen maar Drie in Personen:

**  de   éne   ware God. _

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

_  Laat Jesse zich verheugen  *  en David dansen van blijd-

schap,  *  want zie: de Maagd, het door God voorspelde rijs-

je,  is in bloei **  en doet ontspruiten als eeuwig levende

Bloem de   Chris - tus. _ 

Katavasia van pasen 

Heilig is de Heer ...
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� Metten ZonDag van De MyronDraagsters �



exaPostilaria

van Pascha , toon 2   

– Toen Gij naar het vlees waart ontsla - pen, * als een sterve-

ling, Ko   -   -   -  ning en Heer, * zijt Gij ten derde dage 

op - gestaan, * na   Adam te hebben opgewekt  uit het verderf,

* en de dood te hebben verdelgd. * Pa - scha der 

onverderf -  -  lijkheid, ** Redding van de we  -  -  -  - reld. –

van de Myrondraagsters, toon 2 ldn (=3a Vdr.A)
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� Pentekostarion �



lofPsalMen vier stichieren van de opstanding:  
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� Metten ZonDag van De MyronDraagsters �



en de vier paasstichieren; vervolgens:

Nu en ... Dag der opstanding ...

Grote Doxologie en wegzending

noot

Volgens het griekse pentekostarion  zingen we i.p.v. de paasstichieren de vier anatoli-

tische stichieren,  en na Nu en ...:  Hooggezegend zijt gij ... In de praktijk wordt dit in

de Griekse kerk niet meer gedaan. 
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� Pentekostarion �

Eer ...



in De goDDelijke liturgie

troParen van de Opstanding toon 2:  Toen Gij het onsterflijke Leven ...

en van het pentekostarion:

konDaken van het pentekostarion toon 2

en van pascha:
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� ZonDag van De MyronDraagsters �



ProkiMen van de zondag, toon 2 ps.117

Zwaar heeft de Heer mij gestraft, 

maar niet overgeleverd aan de dood.

aPostel § 16 Hand 6 : 1-7    In die dagen toen het getal der discipelen ...

alleluja toon 2 ps 19

Moge de Heer u verhoren op de dag der beproeving; 

de Naam van Jakobs God bescherme u als een schild.

Heer, red de Koning, en verhoor ons

op de dag dat wij roepen tot U.

evangelie Mk § 69-70     Mk 15 : 43-16:8 Te dien tijde kwam Jozef van Arimathéa ...

In plaats van ‘Waarlijk het is waardig ...’  

de Irmos  van  de  9e ode van Pasen : De engel riep uit ...

coMMunie-vers Ontvangt het lichaam van Christus, 
proeft van de bron der onsterfelijkheid. 

In plaats van ‘Wij hebben het ware licht ...’  PaastroPaar
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� Pentekostarion �



vesPers van ZonDagavonD

Heer ik roeP ... zes stichieren, drie van het feest:
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� ZonDag van De MyronDraagsters �



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

Eer ... Nu en ...

aPosticHen de volgende stichieren uit de oktoïch:
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� Pentekostarion �



Eer ... Nu en ...
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� vesPers ZonDagavonD - Week van De MyronDraagsters �



troParen vanavonD en geDurenDe De geHele Week:

Eer ... 

Nu en ...
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� Pentekostarion �



Metten van MaanDag

katHisMa-Zang na de eerste psalm-lezing:

theotokion

t.2 _ Moeder Gods, Oorsprong van de Bron der barmhartigheid,

*  maak ons uw medelijden waardig  *  en zie neer op het

zondige volk. *   Toon zoals altijd uw macht,  *  want wij

die op u vertrouwen roepen u toe,  *  zoals eens Gabriël, de

Vorst der Onlichamelijke Krachten:  **  Ver - heug  u.  _ 
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� Week van De MyronDraagsters �



na de tweede psalm-lezing:

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

Wat betreft de Canons: de Canon van het feest, 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 kat-

hisma-zangen uit het Meneon; na de zesde ode het kondaak van het feest. 

Het exapostilarion van het feest. 

LofpsaLmen vier stichieren:
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� Pentekostarion �

2 x

2 x



Eer ... nu en ...

Gelezen Doxologie

aPosticHen
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� Metten MaanDag - Week van De MyronDraagsters �



Eer .. Nu en ...

de rest van de dienst, en de wegzending.
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� Pentekostarion �



vesPers van MaanDagavonD

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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� Week van De MyronDraagsters �



Eer ... Nu en ...

aPosticHen de volgende stichieren uit de oktoïch:

Eer ... Nu en ...
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� Pentekostarion �



troParen

De edele Jozef ...; Eer ... Toen Gij, het onsterflijk Leven ...; Nu en ...  De engel ...

Metten van DinsDag

katHisMa-Zang na de eerste psalm-lezing:
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� Metten DinsDag - Week van De MyronDraagsters �



na de tweede psalm-lezing:

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

Wat betreft de Canons: de Canon van het feest, 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 kat-

hisma-zangen uit het Meneon; na de zesde ode het kondaak van het feest. 

Het exapostilarion van het feest. 

lofPsalMen vier stichieren:

- 52 -

� Pentekostarion �

theotokion

2 x

2 x



Eer ... nu en ...

Gelezen Doxologie
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� Metten DinsDag - Week van De MyronDraagsters �



aPosticHen toon 2
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� Pentekostarion �



Eer... Nu en ...

De rest van de dienst en de wegzending.

vesPers van DinsDagavonD

Heer ik roeP ... zes stichieren, drie van het feest:
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� vesPers DinsDagavonD - Week van De MyronDraagsters �



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

Eer.. Nu ...



aPosticHen de volgende stichieren uit de oktoïch:

Eer ... Nu en ...
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� vesPers DinsDagavonD - Week van De MyronDraagsters �



Metten van WoensDag

katHisMa-Zang na de eerste psalm-lezing:
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� Pentekostarion �

kruistheotokion



na de tweede psalm-lezing:

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

Wat betreft de Canons: de Canon van het feest, 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 kat-

hisma-zangen uit het Meneon; na de zesde ode het kondaak van het feest. 

Het exapostilarion van het feest. 

lofPsalMen vier stichieren:
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� Metten WoensDag - Week van De MyronDraagsters �

2 x

2 x



Eer ... nu en ...

Gelezen Doxologie

apostichen toon 2
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� Pentekostarion �



Eer ... Nu en ...
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� Metten WoensDag - Week van De MyronDraagsters �



Litanie en wegzending
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� Pentekostarion �



vesPers van WoensDagavonD

Heer ik roeP ... zes stichieren, drie van het feest:
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� Week van De MyronDraagsters �



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

Eer ... Nu en ...

aPosticHen de volgende stichieren uit de oktoïch:
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� Pentekostarion �



Eer ... Nu en ...

Metten van DonDerDag

katHisMa-Zang na de eerste psalm-lezing:
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� DonDerDag - Week van De MyronDraagsters �



na de tweede psalm-lezing:

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

Wat betreft de Canons: de Canon van het feest, 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 kat-

hisma-zangen uit het Meneon; na de zesde ode het kondaak van het feest. 

Het exapostilarion van het feest. 
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� Pentekostarion �

theotokion

2 x



lofPsalMen vier stichieren, toon 2

2 x
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� Metten DonDerDag - Week van De MyronDraagsters �



Eer .. Nu en ...

Gelezen Doxologie

aPosticHen toon 2
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� Pentekostarion �



Eer .. Nu en ...
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� DonDerDag - Week van De MyronDraagsters �



vesPers van DonDerDagavonD

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 DonDerDagavonD - Week van De MyronDraagsters �



Metten van vrijDag

katHisMa-Zang na de eerste psalm-lezing:
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� Pentekostarion �

Eer... Nu en



na de tweede psalm-lezing:

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

Wat betreft de Canons: de Canon van het feest, 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 kat-

hisma-zangen uit het Meneon; na de zesde ode het kondaak van het feest. 

Het exapostilarion van het feest. 
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� Metten vrijDag - Week van De MyronDraagsters �

2 x



lofPsalMen vier stichieren:

Eer ... nu en ...

Gelezen Doxologie
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� Pentekostarion �

2 x



apostichen toon 2
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� Metten Vrijdag - week Van de Myrondraagsters �



Eer... nu en ...

Litanie en wegzending

vesPers van vrijDagavonD

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



en drie stichieren uit het Mineon van de Heilige van de dag
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� vesPers vrijDagavonD - Week van De MyronDraagsters �

Eer ...



Nu en ...    Dogmatikon  toon 2

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. 
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� Pentekostarion �



Eer ... Nu en ...
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� vesPers vrijDagavonD - Week van De MyronDraagsters �



Metten van ZaterDag

katHisMa-Zang na de eerste psalm-lezing:

na de tweede psalm-lezing:

2 x

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

Eer ...

Nu en ...



Wat betreft de Canons: de Canon van het feest, met de irmos, tot een totaal van zes

per ode, van de Heilige van het Klooster, met vier per ode, en de Canon van het

Meneon, met vier in elke ode. Na de derde ode de kathisma-zangen uit het Meneon;

na de zesde ode het kondaak van het feest. Het exapostilarion van het feest. 

lofPsalMen vier stichieren:
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� Metten ZaterDag - Week van De MyronDraagsters �



Eer ... nu en ...

Gelezen Doxologie

aPosticHen
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� Pentekostarion �



Eer ... nu en ...
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� Metten ZaterDag - Week van De MyronDraagsters �



in De goDDelijke liturgie ZaterDag van De MyronDraagsters

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

ProkiMen van de zondag, toon 2 ps.117

Zwaar heeft de Heer mij gestraft, 

maar niet overgeleverd aan de dood.

aPostel § 22 Hand 9 : 19b-31    In die dagen bleef Saulus enige dagen bij de discipelen

alleluja toon 2 ps 19

Moge de Heer u verhoren op de dag der beproeving; 

de Naam van Jakobs God u beschermen als een schild.

Heer, red de Koning, en verhoor ons

op de dag dat wij roepen tot U.

evangelie Jh § 52     Jh 15 : 17-16:2 De Heer zei tegen Zijn leerlingen: Dit gebied Ik

jullie, dat jullie elkaar liefhebben ..

coMMunie-vers Looft de Heer vanuit de hemelen,
looft Hem in den hoge. Alleluja.(3x)
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� Pentekostarion �


