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Pentekostarion

Deel 4 

Week van De verlamDe en miDDenPinksteren
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� Pentekostarion �
�� � WoorD vooraf ��

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



kleine vesPers

Heer ik roeP ... vier stichieren, toon 3

Eer ... 
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� ZonDag van De verlamDe �



Nu en ...

aPosticHen opstandingsstichier, toon 3

voor de Moeder Gods:

Luister dochter, zie en neig uw oor; 

vergeet uw volk en het huis van uw vader. 

Want de koning heeft uw schoonheid begeerd.
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Ik zal uw naam gedenken van geslacht tot geslacht.

De rijken van het volk 

zullen de gunst van uw aangezicht afsmeken. 

Eer ... nu en ...
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Nu laat Gij uw dienaar ..., en de rest, en de wegzending.

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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t.3  _ Wij bezingen de Verlosser  *  Die uit de  Maagd vlees heeft

aangeno - men,  *  want om ons is Hij gekruisigd, *  en is Hij 

opgestaan  op  de  derde  dag.  **  Zo schenkt Hij ons de   

gro  -   -   te genade. _ 

t.3  _ Toen Christus was neergedaald in de hades,  *  bracht Hij daar 

de blijde bood  -  schap:  *  Schept moed, nu heb Ik overwonnen.  

*  Ik ben de Opstanding,  *  Ik heb de poorten van de dood open-

gebroken  **   en Ik zal u  weer omhoogvoeren. _ 
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t.3  _ Onwaardig staan wij in uw zuiver Huis,  *  en wij zingen voor

U het avondlied,  *  uit de diepte roepend:  Christus  God,  *  door

uw opstanding hebt Gij de wereld verlicht,  **  ontruk nu ook uw

volk aan de hand der vij  -  anden , o Menslievende. _

drie stichieren van de verlamde:
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2 x 
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Eer...



Nu en ...     Dogmatikon toon 3 Ldn

litie stichier van de heilige van het klooster
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Eer ...



aPosticHen opstandingstichier:

PaassticHieren met de bijbehorende verzen 
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� grote vesPers ZonDag van De verlamDe �

Nu en ...



Eer ...

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

Nu laat Gij ...  

Heilige God ...

troPaar van de zondag toon 3

t.3 _  Dat hemelse en aardse wezens zich verheugen en ju - belen,  *

want de Heer heeft de kracht van Zijn arm   getoond.  *  Door

Zijn dood heeft Hij de dood vertre - den  *  en werd Hij de

eerstgeborene uit de do - den.  *  Hij heeft ons uit de buik van

de hades verlost,  **  en aan de wereld grote genade ge - 

schon  -   -  -  -  -  -   ken. _
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theotokion

wegzending

mesonyktikon

canon van De DrieëenHeiD - toon 3 (indien er geen Vigilie is)

Litie-stichieren; daarna de Triadica en de rest, en de wegzending. 

metten

troPaar zie hiervoor bij vespers
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Eer ...

Nu en ...

Eer ...



katHismaZang na de eerste psalm-lezing:
na de tweede lezing

Psalm 118 en de gezegendzangen
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� metten ZonDag van De verlamDe �

Nu en ...

HyPakoï



anabatHmi in de toon van de week

eerste antifoon

tweede antifoon
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derde antifoon

Prokimen toon 3 ps. 

_  Zegt onder de volkeren: de Heer is Ko -  -  -  -  ning,  *  

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

Zingt de Heer een nieuw lied;

zingt de Heer, gehele aarde.

Dan  Alles wat adem heeft ..., en de lezing van het Metten-evangelie: Te dien tijde

liep Petrus ijlings naar het graf ... (Lk §   113    Lk 24 : 12-35     Het vijfde opstan -

dingsevangelie);

dan Nu wij Christus’ opstanding .. en Psalm 50, en de rest.

Wat betreft de Canons: eerst de Paascanon, met het Irmos en voor de Moeder Gods

tot 8  per ode;  en voor de Verlamde 6 in elke ode; katavasia van pasen.
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canon van Pasen - toon 1

Eerste ode

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

canon voor De verlamDe - toon 3
van  Jozef van Thessalonika

Irmos t.3 _ God Die heerlijke  wonderen doet:  *  de bodem der zee

hebt Gij gemaakt tot droge grond, *  maar het water doen

terugstromen voor de redding van het volk,  **  dat U bezong

als onze Bevrijder en  als   on - ze God. _

(deze irmos wordt niet op zondag, wel op de weekdagen gezongen)
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Katavasia van pasen 

DerDe oDe van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos
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van de Verlamde

Irmos t.3 _ Mijn ziel die onvruchtbaar en   kinderloos zijt, *  verwerf

u heerlijke vrucht.  *  Verwerf u kinderen en roep tot God:  *

van  u  komt al mijn kracht,  *  want   niemand is heilig bui-

ten u,  **  niemand is rechtvaardig  dan Gij alleen, o Heer. _

------

Katavasia van pasen 
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katHisma-Zang

vierDe oDe van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos
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Eer .. Nu en ...



van de Verlamde

Irmos t.3 _ Habakuk zag in een visioen uw alreine moe - derschoot,

*  als de onbehouwen berg,  *  en hij riep pro - fe - tisch uit:

*  God zal uit  - gaan van Tai  - man,  **  de heilige vanuit de

beschaduwde berg. _

------
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Katavasia van pasen 

vijfDe oDe van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos

van de Verlamde

Irmos t.3 _ Reeds vroeg in de morgen bezingen wij   U, eeuwig

Woord,  *  Eengeboren Zoon van God. *  Schenk uw vrede

en verlos   ons  **  die U gelo  -  vig aan bid  -  -  den. _

------
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Katavasia van pasen 

ZesDe oDe van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos
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van de Verlamde

Irmos t.3 _ Hoog zijn de golven opgezweept van de zee van mijn 

harts - tochten;  *  de tegenwind is overgegaan in een 

verwoes - tende storm.  *  Maar kom mij te hulp, Verlos - ser,

*  red en verlos mij uit het verderf,  ** zoals Jona uit het 

zee - mon - ster  werd  gered. _ 

------
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Katavasia van pasen 

konDaak van de Verlamde

t.3 _  Door vele zonden enongepaste da - den  *  is mijn ziel geheel

en al verlamd, o Heer.  *  Maar doe haar weer opstaan door

uw goddelijke tegenwoor - digheid,  *  zoals Gij eens de ver-

lamde hebt opgericht,  *  opdat ik, gered, tot U mag roe - pen:

**  barmhartige Christus, e -  -  -  re zij Uw kracht. _

ikos van de Verlamde
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synaxarion van het meneon, en dan:

ZevenDe oDe van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos

van de Verlamde

Irmos t.3 _ De vlammen van de brandende vuur - oven  *  hebt Gij

veranderd in koele dauw:  **  Gezegend zijt Gij, o Heer,

God on - zer  Va  -  deren. 
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------

Katavasia van pasen 

acHtste oDe van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos

- 28 -

� Pentekostarion �



van de Verlamde

Irmos t.3 _ He - mel der he - melen,  *  aarde, bergen, vlak - ten en

zee,  *  en heel het geslacht  van de men - sen, *  bezingt de

door alle Engelen verheer - lijkte God,  **  en looft Hem als

onze Schepper en  Be  -  vrij  -  -  der. _ 

------
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Loven, zegenen en aanbidden wij ...

Katavasia van pasen 

geen Magnificat, maar gezongen  negenDe oDe van Pasen 

en 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 ster-

ven 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 Verlamde

9e Irmos - t.3 _ Geloofd zij de Heer, de God van  Is - ra - ël  *  Die de

hoorn van ons heil  heeft verhoogd  *  in het Huis van David,

Zijn die - naar,  *  door Zijn innige barm  -  har -  tigheid  *
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waarmee Hij ons  heeft bezocht,  *  de Opgaande uit den ho -

ge,  **  Die ons heeft geleid op de weg  van de Vre -    -  de._

_  Toen Gij, Jezus, op het hout ver - he - ven werd,   *  hebt

Gij ons opgeheven teza - men met U.   * En toen Gij U uit

vrije wil hebt laten neerleggen in het Graf,   *  hebt Gij de

doden uit de graven opgewekt.  *  Zij be - zin - gen  **  uw

onbegrijpelijke macht  en uw ono - ver - win’lijke kracht. _ 

_  Gij zijt opgestraald uit het Graf als de Allerschoon -  - ste:

*   als een bruidegom uit zijn tent.  *  Want Gij, goddelijk

Woord, zijt de hoogste Schoon  -  -  heid,  *  Die de duister -

nis van de hades geheel en al verdrijft,  *  want Gij wekt  de

gestorvenen op  *  die daar gevangen la - gen,   *  en die nu

tot  U  roe - pen:  *  Ere zij uw heerlijkheid, Jezus onze God:

*  ere zij uw          Opstan - ding. _

_  Onder weeklacht en tranen haastten de Vrouwen zich met

de myron naar uw graf.  *  Maar toen zij daar de tijding ver-

na - men  *  van uw heerlijke Opstanding die wij vie - - ren,

*   ver - heug - den zij zich  **  tot in het diep - ste van  hun

ziel. _

------
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Katavasia van pasen 

Heilig is de Heer ...

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. * Pas cha der 

onverderf -  -  lijkheid, ** Redding van de we  -  -  -  - reld. –
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van de Verlamde , toon 2 ldn (=3a Vdr.A)

lofPsalmen vier stichieren van de opstanding:  
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en de vier paasstichieren

Nu en ... Dag der opstanding ...

noot Volgens het griekse pentikostarion  zingen we i.p.v. de paasstichieren de 

vier anatolitische stichieren,  en na  Nu en ...:  Hooggeprezen zijt gij ... 

In de praktijk wordt dit in de Griekse kerk niet meer gedaan.
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Eer ...



Grote Doxologie hierna de Opstandings-tropaar:

en  de wegzending

In het Eerste Uur de Evangelie-stichier (van het derde evangelie):

� � �
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in De goDDelijke liturgie

We zingen vier troparen bij de Zaligsprekingen in toon 3, en vier van de zesde Ode

van de Canon van de Verlamde. 

troPaar van de Opstanding  toon 3

t.3 _ Dat hemelse en aardse wezens zich verheugen en ju - belen,

*  want de Heer heeft de kracht van Zijn arm  getoond.  *

Door Zijn dood heeft Hij de dood vertre - den  *  en werd Hij

de eerstgeborene uit de do - den.  *  Hij heeft ons uit de buik

van de hades verlost,  **  en aan de wereld grote genade 

geschon  -  -  -  -  -  -   ken.  _

konDaken van de Verlamde toon 3

en van pascha toon 8
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Prokimen van de zondag, toon 3 ps46

Alle volkeren, klap in de handen; 

juich voor God met vreugdekreten.

aPostel pericoop 23 Hand 9 : 32-42    In die dagen toen Petrus het land door-

reisde ...

alleluja toon 3 ps 70

Heer, op U vertrouw ik: 

laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid.

Wees voor mij een beschermende God, 

een toevluchtsoord om mij te redden.

evangelie Jh per. 14     Jh 5 : 1b-15   In die tijd trok Jezus op naar Jeruzalem  ...

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

N. B. Het officie voor de Verlamde wordt drie dagen gevierd:  

Zondag, maandag en dinsdag. 
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vesPers van ZonDagavonD

Heer ik roeP ... zes stichieren, drie van het feest:
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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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Eer ... Nu en ...
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� ZonDag van De verlamDe - vesPers ZonDagavonD �



troParen

litanie en wegzending
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metten van maanDag

katHisma-Zang na de eerste psalm-lezing:

- 43 -

� Week van De verlamDe �



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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theotokion

2 x



lofPsalmen vier stichieren:

Eer ... nu en ...
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2 x



Gelezen Doxologie

aPosticHen
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Eer .. Nu en ...

de rest van de dienst, en de wegzending.
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vesPers van maanDagavonD

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

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

Eer ... Nu en ...
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2 x



aPosticHen de volgende stichieren uit de oktoïch:
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Eer ... Nu en ...
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troParen

metten van DinsDag

katHisma-Zang na de eerste psalm-lezing:
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� DinsDag - Week van De verlamDe �



na de tweede psalm-lezing:
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theotokion

2 x



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:

Eer ... nu en ...
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2 x



Gelezen Doxologie

aPosticHen
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Eer... Nu en ...

De rest van de dienst en de wegzending.
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vesPers van DinsDagavonD - miDDenPinksteren

Geen Kathisma

Heer ik roeP ... zes stichieren (ieder stichier herhalend) :
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2 x

2 x

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



Eer ... Nu en ...

intocHt, Vreugdevol Licht ..., Prokimen van de dag

leZingen

Lezing uit de Profetie van Michea 4:2-3, 5; 6:2-5, 8; 5:4
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Lezing uit de Profetie van Jesaja 55:1-2; 12:3-4; 55:2-3, 6-13
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Lezing uit het Boek der Spreuken 9:1-11

aPosticHen
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Eer ... Nu en ...
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troPaar

en de wegzending

metten van miDDenPinksteren

Na God is Heer ... het tropaar: Geef op het midden van het feest ... 3x

katHisma-Zang na de eerste psalm-lezing:

na de tweede psalm-lezing:

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

2 x



Wat betreft de Canons: de eerste Canon in toon 4, en de tweede in toon 8, tot een

totaal van veertien per ode, inclusief de irmos.

canon toon 4
van  Theofanes

Eerste ode
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� metten - miDDenPinksteren �

Irmos toon 4



canon toon 8
van Andreas van Kreta

(Gij hebt de zee doen stilstaan ...)
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Katavasia :

DerDe oDe
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� metten - miDDenPinksteren �

toon 8

Irmos toon 4



de tweede canon

(Mijn hart is vast gevestigd ...)

Katavasia :
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toon 8



katHismaZangen

Eer ... Nu en ...
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vierDe oDe

de tweede canon

(Met de ogen van zijn geest ...)
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Irmos toon 4



Katavasia :
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toon 8



vijfDe oDe

de tweede canon

(Heer onze God, schenk ons uw vrede ...)
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Irmos toon 4



ZesDe oDe
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Katavasia  t. 8

Irmos toon 4



de tweede canon

(Als in de diepe afgrond ...)

Katavasia :
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toon 8



konDaak van Middenpinksteren
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� metten - miDDenPinksteren �

ikos



synaxarion van het mineon, en dan:

ZevenDe oDe
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Irmos toon 4



de tweede canon

(De zevenvoudig brandende oven ...)

� metten - miDDenPinksteren �

- 75 -



Katavasia :

acHtste oDe
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� Pentekostarion �

toon 8

Irmos toon 4



de tweede canon

(God, Die zetelt op de troon ...)
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Loven, zegenen en aanbidden wij ...

Katavasia
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toon 8



geen Magnificat, maar gezongen  negenDe oDe

_  Wij hebben van Christus geleerd hoe wij moeten le - ven.

*  Laten wij ons daar dan geheel en al op toeleggen voordat

het ein - de komt, ** opdat wij vol vreugde mogen zijn bij de

Komst van de Heilige Geest. _ 

_  Gij, Levenschenker, hebt mij die reeds gestorven was,   *

bekleed met het gewaad der onsterflijkheid en met de genade

der onbederflijkheid.  *  Gij hebt mij uit het graf doen opstaan

tezamen met U, Verlosser; en Gij hebt mij voor het aangezicht

gebracht van de Va - der,  **  waardoor mijn langdurige strijd

ten  einde is.  _

_  Wij zijn teruggeroepen tot de hemelse levenswij - ze  *

door innerlijk na te denken over Hem,  *  Die Zichzelf ontle-

digd heeft van zijn eigen heerlijkheid,  *  zodat hij zelfs onze

slavengestalte heeft aangeno - men,  *  om ons weer op te hef-

fen.  **  Laat ons Hem op waardige wijze met onze zangen

verheffen. _ 
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� metten - miDDenPinksteren �

Irmos t. 4



theotokion

_  Wij gelovigen hebben de overtui - ging  *  dat gij, Maagd,

de wortel, de bron en de werkende oorzaak zijt van onze

onbederflijkheid;  *  en heel ons hart is vol vreugde over de

woorden  *  die de engel tot u gesproken heeft.  **  Want gij

hebt voor ons ter wereld gebracht Hem Die in zijn Persoon de

onsterflijkheid is. _

de tweede canon

(Maagdelijkheid en moederschap ...)

_  Op het midden van het feest der Jo - den  *  zijt Gij,

Verlosser, opgegaan naar uw tempel om allen te onderrich -

ten.  *  En zij verwonderden zich en zei - den:  **  Hoe is die

man zo geleerd zonder gestudeerd te hebben? _

_  Overstromend van genezingen en alle geestelijke ga - ven

* hebt Gij, mijn Verlosser, wonderen en tekenen volbracht.  *

Gij hebt ziekten uitgedreven en de in zwakheid gebondenen

vrijgemaakt.  **  En toch waren er Joden die vertoornd wer-

den om de overvloed van uw wonderen. _
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_  En om hen te overtuigen, mijn Bevrij - der,  *  hebt Gij uit-

geroe - pen:  *  Oordeelt niet naar de schijn, maar velt een

oprecht oor - deel:  **  immers zelfs de Wet schrijft voor om

te besnijden op de Sabbat. _ 

_  Zoals Gij het hun beloofd  had, Verlos - ser,  *  hebt Gij het

grootste deel van uw wonderen bewaard voor uw leerlingen,

*  toen Gij hen hebt uitgezonden om uw heerlijkheid te ver-

kondigen onder alle volkeren.  *  En zij predikten overal in de

wereld uw opstanding,  **  uw genade en uw vleeswording. _ 

_  “Als gij op de Sabbat de besnijdenis toedient om de Wet

niet te bre - ken,  *  waarom zijt gij dan toornig op Mij  *

omdat Ik een gehele mens gezond gemaakt heb door een

enkel woord?  **  Gij oordeelt slechts volgens het vlees”, zei

Christus tot de Joden. _

_  Gij Die met uw woord de verdorde hand genezen hebt, o

Woord van God,  *  genees ook de verdorde aarde van mijn

hart  *  en maak mij weer vrucht - baar, Verlos - ser,  **  opdat

ik vrucht mag dragen in oprecht berouw.  _
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_  Reinig mijn hart dat melaats is, en verlicht de verblinde

ogen van mijn ziel, Goddelijk Woord;  *  doe mij opstaan van

mijn smart - bed,  **  zoals Gij de Verlamde van zijn bed

hebt opgericht. _

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

_  Laat ons aanbidden de eeuwige Drieëen - heid;  *  de Vader

en de Zoon en de Hei - lige Geest,  *  de ongeschapen

Almacht, door Wie de gehele kosmos in het zijn is gebracht

**  en in stand wordt gehouden. _

_ Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. A -  men. _

_  Gij hebt één uit de oneindige Drieëenheid omvat in uw

schoot, maagdelijke Moe - der.  *  Hij is Christus, de leven -

schen - ker,  *  tot Wie heel de schep - ping de hymne zingt,

*   en voor Wie het mensengeslacht sidderend zal staan.  **

Smeek tot Hem, geheel-gezegende, dat onze zielen mogen

worden gered. _ 
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Katavasia

exaPostilarion

lofPsalmen vier stichieren:
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toon 8

2 x

2 x



grote Doxologie
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Eer.. nu en..

troPaar



De Typika , en voor de Zaligspekingen uit de derde en zesde oden van de Canon van

het feest. 

konDaak

� goDDelijke liturgie - miDDenPinksteren �

troPaar
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Prokimen toon 3 ps. 146

Looft de Heer, want zingen is goed: 

voor God een schone lofzang. 

aPostel pericoop 32 Hand 14, 6-18    

alleluja toon 1 ps. 73

Gedenk Uw gemeente, die Gij van den beginne af hebt vrijgekocht. 

God is van eeuwigheid onze koning: 

Hij bewerkt Verlossing in het midden der aarde.

evangelie Jh per.  26 Jh 7 : 14-30     Toen het feest halverwege was ...

communievers

Wie Mijn vlees eet en Mijn Bloed drinkt blijft in Mij, en Ik in hem,

zegt de Heer. Alleluia.

Dit feest wordt acht dagen gevierd.
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vesPers van WoensDagavonD

Heer ik roeP ... zes stichieren, drie van het feest:
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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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Eer ... Nu en ...
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troPaar (we zingen dit tropaar tot aan de apodosis van het feest)

litanie en wegzending

metten van DonDerDag

katHisma-Zang na de eerste psalm-lezing:
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na de tweede psalm-lezing:

� metten van DonDerDag - Week van miDDenPinksteren �

theotokion
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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, toon 3

Eer .. Nu en ...
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Gelezen Doxologie

aPosticHen toon 2
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Eer .. Nu en ...

troPaar
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vesPers van DonDerDagavonD

Heer ik roeP ... zes stichieren, drie van het feest:
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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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Eer ... Nu en ...

troPaar Geef op het midden van het feest ...
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metten van vrijDag

katHisma-Zang na de eerste psalm-lezing:
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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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kruistheotokion

2 x



lofPsalmen vier stichieren:

Eer ... nu en ...
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2 x



Gelezen Doxologie

aPosticHen toon 2

Eer... nu en ...   toon 6
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Litanie en wegzending

vesPers van vrijDagavonD

Heer ik roeP ... zes stichieren, drie van het feest:
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en drie stichieren uit het Mineon van de Heilige van de dag

Eer ...

Nu en ...    Dogmatikon  toon 3 :
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Nu en ...    Dogmatikon  toon 3

aPosticHen van de opstanding

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

de Heer heeft Zich met macht bekleed en Zich omgord.
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Want Hij heeft de wereld gegrondvest, zij zal niet wankelen. 

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

Eer ... Nu en ...

litanie en wegzending
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metten van ZaterDag

katHisma-Zang na de eerste psalm-lezing:

Eer ...

Nu en ...
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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 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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Eer ... nu en ...
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Gelezen Doxologie

aPosticHen
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Eer.. Nu en ..



in De goDDelijke liturgie ZaterDag van De miDDenPinksteren

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

Middenpinksteren. 

Prokimen toon 3 ps. 146

Looft de Heer, want zingen is goed: 

voor God een schone lofzang. 

aPostel pericoop 29 Hand 12 : 1-11     Omstreeks die tijd legde koning Herodes ...

alleluja toon 1 ps. 73

Gedenk Uw gemeente, die Gij van den beginne af hebt vrijgekocht. 

God is van eeuwigheid onze koning: 

Hij bewerkt Verlossing in het midden der aarde.

evangelie Jh pericoop 31 Jh 8 : 31-42b     

De Heer zei tegen de Joden, die in Hem geloofden: Indien gij blijft in Mijn woord  ...

communie-vers

Wie Mijn vlees eet en Mijn Bloed drinkt blijft in Mij, en Ik in hem,

zegt de Heer. Alleluja.
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