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de orde van dienst van het

mesonyktikon

P Gezegend is onze God, immer, nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
L Amen.

P Eer aan U, onze God, eer aan U.
Hemelse Koning, Trooster, Geest der waarheid,
Die alom tegenwoordig zijt en alles vervult,
Schatkamer van het goede,
en Schenker van het leven,
kom en verblijf in ons,
reinig ons van alle smet,
en red onze zielen, o Goede.
L

Amen. Heilige God ... t/m Onze Vader...
Heer, ontferm U (12x ) Eer ... Nu en ...
Komt laat ons ...

Psalm 50
Ontferm U over mij, o God, volgens Uw grote
ontferming; en volgens de overvloed van Uw barmhart
heid, wis mijn ongerechtigheid uit.
Was mij steeds meer van mijn ongerechtigheid
en reinig mij van mijn zonde.
-5-

❖ triodion ❖

Want ik erken mijn ongerechtigheid,
en mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen.
Tegen U alleen heb ik gezondigd,
en ik heb kwaad gedaan voor Uw aanschijn.
Zodat Gij rechtvaardig blijkt in Uw uitspraak,
en zult winnen als men U oordeelt.
Want zie, in ongerechtigheden ben ik ontvangen,
mijn moeder droeg mij in zonden.
Want zie, Gij hebt waarheid lief,
het onbekende en het verborgene van Uw wijsheid
hebt Gij mij bekend gemaakt.
Besprenkel mij met hysop en ik zal rein worden;
was mij en ik word witter dan sneeuw.
Laat mij vreugde en blijdschap horen,
en mijn vernederd gebeente zal zich verheugen.
Wend Uw aangezicht van mijn zonden af,
en wis al mijn ongerechtigheden uit.
Schep in mij een rein hart, o God,
en maak nieuw een rechte geest in mijn binnenste.
-6-

❖ mesonyktikon ❖

Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht,
en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg.
Geef mij de vreugde terug van Uw heil,
en sterk mij met een besturende geest.
Wettelozen zal ik Uw wegen leren,
en goddelozen zullen zich tot U bekeren.
Bevrijd mij van bloedschuld, o God, God van mijn heil;
mijn tong zal Uw gerechtigheid bejubelen.
Heer, open mijn lippen,
en mijn mond zal Uw lof verkondigen.
Want als Gij een offer wilde, zou ik het brengen,
maar in brandoffers hebt Gij geen behagen.
Een offer voor God is een vermorzelde geest, een vermorzeld en vernederd hart zult Gij, God, niet versmaden.
Doe goed, Heer, in Uw welbehagen aan Sion,
en mogen de muren van Jeruzalem worden opgebouwd.
Dan zult Gij behagen hebben in een offer van rechtvaard
igheid, offerande en brandoffers,
dan zal men kalveren op Uw altaar opdragen.
Hierna wordt de hele canon van Stille Zaterdag gezon-7gen:

❖ triodion ❖

canon van Stille Zaterdag
Eerste ode

Katavasia
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❖ mesonyktikon ❖

Derde ode

Katavasia
[lezing van de h. ePifanius

of Johannes

chrysostomos]

kathisma -zang
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❖ triodion ❖

Vierde ode

Katavasia
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❖ mesonyktikon ❖

Vijfde ode

Katavasia
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❖ triodion ❖

Zesde ode
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Katavasia

❖ mesonyktikon ❖

kondaak t.6

ikos t.6

[Lezing]

- 13 -

❖ triodion ❖

Zevende ode

Katavasia
- 14 -

❖ mesonyktikon ❖

Achtste ode

Katavasia
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❖ triodion ❖

Negende ode - geheel gezongen

❖ mesonyktikon ❖

L

Heilige God ... t/m Onze Vader ...

en het troPaar
Toen Gij, het onsterflijke Leven, nederdaalde tot de dood,
hebt Gij de kracht der onderwereld gedood door de bliksem der Godheid. En toen Gij de gestorvenen uit de
onderwereld opwekte, riepen alle Machten der hemelen:
Christus onze God, Schenker des Levens, ere zij U.
korte dringende litanie
P Ontferm U over ons, o God, volgens Uw grote ontferming, wij bidden U, verhoor ons en ontferm U.
K Heer, ontferm U. (3x)

P Ook bidden wij dat dit heilig klooster en deze streek en
ieder klooster, elke stad en streek gespaard mogen blijven voor toorn, hongersnood, besmettelijke ziekten,
aardbeving, overstroming, brand, strijd, oorlog, burgeroorlog, en onverwachte dood; dat onze goede en
menslievende God genadig moge zijn en welgezind en
verzoeningsgezind en van ons moge afwenden alle
toorn en ziekte die op ons afkomt, en dat Hij ons verlosse van Zijn gerechte straf die ons te wachten staat;
en dat Hij zich over ons ontferme.
K Heer, ontferm U. (3x)
- 17 -

❖ triodion ❖

P Verhoor ons, God, onze Redder, hoop van alle einden
der aarde en van hen die ver weg zijn op zee: wees
genadig, Heer, wees genadig; want Gij zijt een ontfermende en menslievende God en tot U zenden wij onze
lof: tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en
altijd en in de eeuwen der eeuwen.
L Amen.

kleine Wegzending
P Eer aan U, Christus God, onze hoop, eer aan U.
L Eer... Nu en... Heer, ontferm U (3x) vader, zegen.

P Dat Christus onze ware God
Die opgestaan is uit de doden,
Zich over ons ontferme en ons redde,
door de voorspraak van Zijn ongerepte Moeder,
van de heilige alomgeprezen apostelen,
van de heilige Goddragende vaders
en van alle heiligen,
want Hij is goed en menslievend.
L Amen.

[evt. lezing van de Homilie over de Opstanding, totdat
de priesters zich in volledige gewaden aangekleed
hebben. ]
P Door de gebeden ...
De lampopsteker zet ondertussen buiten twee standaards
klaar: voor het Evangelieboek en voor de Opstandingsikoon.
- 18 -

❖ mesonyktikon ❖

Nieuw Grieks gebruik (wanneer alle kaarsen en de
meeste lampen uit zijn) :
evangelie-stich t. 7

- 19 -

PaasProcessie
Alle kaarsen en lampen worden gedoofd. De hoofdcelebrant opent de heilige deuren, komt het altaar uit met een
kaars die hij aangestoken heeft aan de godslamp op het
Altaar. Hij zingt éénmaal, daarna herhalen allen totdat
iedereen zijn kaars heeft aangestoken:

- 20 -

❖ PaasProcessie ❖

Processie
De priesters en diakens komen het altaar uit. De 1ste
priester neemt het Evangelie-boek, de diaken het wierookvat. Een andere priester de Opstandingsikoon. De
priesters gaan naar buiten voorafgegaan door twee diakens met elk een kaars (met kandelaar) en de beide koren
zingen:
t.6

In de Kerk worden alle lichten aangestoken. Wanneer de
processie de gesloten kerkdeur bereikt, worden het
Evangelie en de opstandingsikoon op de klaargezette
standaards gelegd, de beide kandelaars erachter, en de
priester bewierookt het evangelieboek en de ikoon en hij
leest, richting het volk, het Opstandings-Evangelie,
Mk § 70; Mk 16: 1-8 :

- 21 -

❖ PaasProcessie ❖

D En opdat wij waardig geacht worden te luisteren naar
het heilig Evangelie, smeken wij de Heer onze God.
K Heer, ontferm U; Heer, ontferm U; Heer, ontferm U.

D Wijsheid, staat recht!
Laat ons luisteren naar het heilig Evangelie.
P Vrede zij u allen.
K En met uw geest.

P Lezing uit het heilig Evangelie volgens Markus
K Eer aan U, o Heer, eer aan U.

D Laat ons aandachtig zijn.
en de priester leest het evangelie:

oen nu de sabbat voorbij was, kochten
Maria Magdalena en Maria, de moeder van
Jakobus, en Salóme welriekende kruiden
om Jezus te gaan zalven. En zeer vroeg op de eerste dag der week gingen zij naar het graf, toen de
zon opging. Zij zeiden dan tot elkaar: Wie zal voor
ons de steen van de ingang van het graf afwentelen? Maar toen zij opzagen, bemerkten zij, dat de
steen afgewenteld was; want hij was zeer groot. En
- 22 -

❖ PaasProcessie ❖

toen zij in het graf gingen, zagen zij een jongeling ter rechterzijde zitten, gekleed in een wit
gewaad, en ontsteltenis greep haar aan. Maar Hij
zeide tot haar: Ontstelt niet. Gij zoekt Jezus van
Nazareth, Die gekruisigd is. Hij is verrezen, Hij
is hier niet, ziedaar de plaats, waar zij Hem
gelegd hadden. Maar gaat heen en zegt aan Zijn
leerlingen en aan Petrus, dat Hij u voorgaat naar
Galiléa; daar zult gij Hem zien, zoals Hij u
gezegd heeft. En zij gingen naar buiten en vluchtten weg van het graf, want zij waren met schrik
en ontzetting bevangen. En zij zeiden niemand
iets, want zij waren bevreesd.

K

Eer aan U, o Heer, eer aan U.

- 23 -

metten

van

Pascha

De celebrant bewierookt 3x het evangelie-boek rondom,
voorafgegaan door de kaarsdragers, en roept uit:
P Eer aan de Heilige, wezensene, levenschenkende,
ondeelbare Drieëenheid; immer, nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen

De priester zingt 3x plechtig het paastropaar, alle
klokken beginnen te luiden en hierna zingt het koor 3x.

❖ metten ❖

De priester vervolgt met de volgende vers-regels:
P

koor
P
koor
P

koor
P

Dat God verrijze en dat Zijn vijanden verstrooid worden; dat zij die Hem haten mogen
vluchten voor Zijn aangezicht
Christus is opgestaan ...
Dat zij verdwijnen zoals rook verdwijnt;
zoals was smelt voor het vuur.
Christus is opgestaan ...
Zo mogen de zondaars ten verderve gaan voor
het aanschijn van God, maar mogen de rechtvaardigen zich verheugen.
Christus is opgestaan ...

koor

Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft,
laten wij daarop juichen en ons verheugen.
Christus is opgestaan ...

P
koor

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

- 25 -

❖ Pentekostarion ❖

[Gebruik in Asten: We gaan nu de kerk binnen, en herhalen het paastropaar tot iedereen in de kerk is, en dan zegt
de diaken:]

vredeslitanie
D Laat ons in vrede bidden tot de Heer.
K Heer, ontferm U. (Na iedere bede)

D Om de vrede van boven en de redding van onze zielen,
bidden wij de Heer.
Om de vrede van de gehele wereld, standvastigheid
van de heilige kerken Gods en eenheid van allen, bidden wij de Heer.
Voor dit heilig Godshuis en voor hen die er met geloof,
eerbied en vreze Gods binnentreden, bidden wij de
Heer.
Voor onze aartsbisschop (Athenagoras), de
eerbiedwaardige priesters, de diakens in Christus, alle
geestelijken en het volk, bidden wij de Heer.
Voor de abdis van dit heilig klooster, moniale (Maria),
en haar medezusters, bidden wij de Heer.
Voor koning (Willem-Alexander), het koninklijk huis,
de regering van ons land en hen die het beschermen,
bidden wij de Heer.
Voor dit heilig klooster, ieder klooster, stad en streek en
voor de gelovigen die er wonen, bidden wij de Heer.
- 26 -

❖ metten ❖

Om gunstig weer en overvloed van de vruchten van de
aarde, bidden wij de Heer.
Voor de reizenden, de zieken, de lijdenden,
de gevangenen en hun redding, bidden wij de Heer.
Om bevrijding uit alle verdrukking, toorn, gevaar en
nood, bidden wij de Heer.
Help en red ons, ontferm U en bescherm ons, o God,
door Uw genade.
Onze alheilige, ongerepte, hooggezegende, glorierijke
Vrouwe, de Moeder Gods en altijd Maagd Maria met
alle heiligen indachtig, laten wij onszelf, elkaar en
geheel ons leven toevertrouwen aan Christus onze
God.
K Aan U, o Heer.

P luid: Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbidding, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in
de eeuwen der eeuwen.
K Amen.
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❖ Pentekostarion ❖

Paascanon - 1e modus
eerste

ode

Tijdens het zingen van de ode wierookt de priester het
altaar, en de kerk. [Terwijl de priester de kerk rondgaat
roept hij tot de gelovigen: Christus is opgestaan ! ]

- 28 -

❖ metten ❖

Dat de hemelen .. )
Katavasia De opstandingsdag ...
(herhaal:

- 29 -

❖ Pentekostarion ❖

❖ refreinen na de katavasia ❖

- 30 -

❖ metten ❖

en onmiddellijk zegt de diaken de kleine litanie:

D Nogmaals en nogmaals, laat ons in vrede bidden
tot de Heer.
K Heer, ontferm U.
D Help en red ons, ontferm U en bescherm ons,
o God, door Uw genade.
K Heer, ontferm U.
D Onze alheilige, ongerepte, hooggezegende,
glorierijke Vrouwe, de Moeder Gods en altijd
Maagd Maria, met alle heiligen indachtig,
laten wij onszelf, elkaar en geheel ons leven
toevertrouwen aan Christus onze God.
K Aan U, o Heer.
P uitroep - na de eerste ode: Want van U is de
macht, het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid: van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.
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derde

- 32 -

ode

❖ metten ❖

Gisteren werd .. )
Katavasia Komt en drinken ...
(herhaal:

Aan het eind, na de katavasia, wordt het tropaar 3x (vlot)
gezongen en dan afgesloten met: Toen Jezus opstond uit
het graf, zoals Hij voorzegd had, gaf ons het eeuwig
Leven, en de grote ontferming. En onmiddellijk zegt de
diaken de kleine litanie;
P uitroep Want Gij zijt onze God, en tot U zenden wij
onze lof: tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest; nu
en altjd nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.
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vierde

- 34 -

ode

❖ metten ❖
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❖ Pentekostarion ❖

David ... )
Katavasia Laat op de goddelijke
(herhaal:

- 36 -

...

❖ metten ❖

tropaar 3x ; Toen Jezus opstond uit het graf..
En onmiddellijk zegt de diaken de kleine litanie.
Na de vierde ode als uitroep:
P uitroep Want Gij zijt een goede en menslievende God en
tot U zenden wij onze lof: tot de Vader, de Zoon, en de
Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.

viJfde

ode
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❖ Pentekostarion ❖

Laat ons fakkels ... )
Katavasia Komt vroeg in de morgen
(herhaal:

...

tropaar 3x ; Toen Jezus opstond uit het graf.. En onmiddellijk zegt de diaken de kleine litanie.
- 38 -

❖ metten ❖

Na de vijfde ode als uitroep:
P uitroep Want geheiligd en verheerlijkt is Uw
alomgeprezen en verheven Naam: van de Vader, de
Zoon, en de Heilige Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. K Amen.

zesde

ode
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❖ Pentekostarion ❖

Mijn Heiland ... )
Katavasia Gij zijt neergedaald
(herhaal:

...

tropaar 3x ; Toen Jezus opstond uit het graf..
En onmiddellijk zegt de diaken de kleine litanie.
- 40 -

❖ metten ❖

Na de zesde ode als uitroep:
P uitroep Want Gij zijt de Koning van de Vrede, en de
Redder van onze zielen, en tot U zenden wij onze lof:
tot de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest; nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
K

Amen.

koor en/of lezer: kondaak

ikos Hem, die is de zon voor de zon, en Die eens neerzonk in het graf, kwamen tegen de morgen de myrondraagsters zoeken als de Dag. En zij riepen tot elkaar:
Laat ons met welriekende balsem zalven het levenschenkende, begraven Lichaam, dat ligt in het graf, het Vlees
dat opwekte de gevallen Adam. Laten we gaan en haasten
wij ons als de Wijzen om Hem te aanbidden, en bieden
wij myron aan als geschenk aan Hem die nu niet in kinderwindselen, maar in een lijkwade is gewikkeld. Laat
ons wenen en roepen: o Meester, waak op, ** Gij Die de
gevallenen de Opstanding verleent.
- 41 -

❖ Pentekostarion ❖

synaxarion van de datum en dan:
Op de heilige en grote Zondag van het Pascha vieren wij
de levenschenkende Opstanding van onze Heer en God
en Redder Jezus Christus.
Christus is neergedaald om geheel alleen de hades te
bestrijden, en Hij is opgeklommen, terwijl Hij een grote
schare als overwinningsbuit met Zich meevoerde.
Aan Hem zij de eer en de macht in de eeuwen der eeuwen. Amen
het verriJzenis-lied Nu wij Christus’ opstanding (3x)
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❖ metten ❖

❖ Pentekostarion ❖

❖ metten ❖

Hoe waarlijk... )
Katavasia Hij Die de Jongelingen
(herhaal:

...

tropaar 3x ; Toen Jezus opstond uit het graf.. En onmiddellijk zegt de diaken de kleine litanie.
Na de zevende ode als uitroep:
P Want gezegend en verheerlijkt zij de macht van Uw
koninkrijk: van de Vader, de Zoon, en de Heilige
Geest; nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K

Amen.
- 45 -
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achtste

- 46 -

ode

❖ metten ❖
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❖ Pentekostarion ❖

tropaar 3x ; Toen Jezus opstond uit het graf.. En onmiddellijk zegt de diaken de kleine litanie.

Na de achtste ode als uitroep:
P Want gezegend is Uw Naam, en verheerlijkt is Uw
koninkrijk: van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K

Amen.

D Laat ons de Moeder Gods, de Moeder van het Licht
met hymnen eren en verheffen.
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❖ metten ❖

negende

ode
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❖ Pentekostarion ❖
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❖ metten ❖

❖ Pentekostarion ❖

tropaar 3x ; Toen Jezus opstond uit het graf.. En onmiddellijk zegt de diaken de kleine litanie.
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❖ metten ❖

Na de negende ode als uitroep:
P Want U loven alle hemelse krachten, en tot U zenden
wij de lof: tot de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K

Amen.

koor exaPostilarion
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❖ Pentekostarion ❖

koor
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lofPsalmen

❖ metten ❖
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❖ Pentekostarion ❖
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❖ metten ❖

en dan de 4 eigen Paas-stichieren (met eigen verzen:)
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❖ Pentekostarion ❖
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❖ metten ❖
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❖ Pentekostarion ❖
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❖ metten ❖
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❖ Pentekostarion ❖
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❖ metten ❖

en direct wordt de katechetische Preek van
onze heilige vader Johannes Chrysostomus gelezen,
vanuit de heilige deuren:

Zo iemand vroom en Godminnend is,

laat hij genieten van deze schone en stralende plechtigheid.
Zo iemand een goedwillend dienaar is,
laat hij vol blijdschap binnentreden in de vreugde van zijn Heer.
Zo iemand zich heeft afgetobt met vasten,
hij neme nu zijn beloning in ontvangst.
Zo iemand vanaf het eerste uur heeft gearbeid,
hij ontvange vandaag het hem toekomende loon.
Zo iemand na het derde uur is gekomen,
ook hij viere feest vol dankbaarheid.
Zo iemand na het zesde uur is binnengegaan,
laat hij niet aarzelen: immers, hij zal geen schade lijden.
zo iemand pas op het negende uur aankwam,
laat hij toetreden zonder weifeling.
Ja zelfs, zo iemand eerst ter elfder ure is gekomen,
laat hij niet bang zijn wegens zijn traagheid:
de Meester toch is mild,
en aanvaardt de laatste zowel als de eerste.
Hij brengt in de rust hem die te elfder ure aankwam zowel
als degene die gearbeid heeft vanaf het eerste uur. - 63 -

❖ Pentekostarion ❖

De trage betoont Hij Zijn mededogen,
de eersten omringt Hij met zorgen
De één geeft Hij wat hem toekomt,
de anderen schenkt hij om niet.
Hun werken aanvaardt Hij;
over de goede bedoeling verheugt Hij Zich.
De daad eert Hij,
het goede voornemen prijst Hij.
Zijt ge nog niet allen binnengegaan
in de vreugde van uw Heer?
Eersten en laatsten, neemt uw loon in ontvangst.
Rijken en armen, danst met elkaar!
Strengen en lichtzinnigen, viert deze Dag.
Gij die gevast hebt en gij die niet gevast hebt,
verheugt u vandaag.
De tafel is zwaar van de spijzen:
komt er allen van genieten.
Het kalfsvlees is overvloedig,
laat niemand hongerig heengaan.
Komt allen genieten van het feestmaal des geloofs.
Komt allen genieten van de rijkdom der goedertierenheid.
Niemand klage over zijn armoede,
want voor allen is het koninkrijk opgestraald.
Niemand jammere over zijn fouten,
want uit het Graf is vergeving opgebloeid.
Niemand vreze meer de dood,
want de dood van de Verlosser heeft ons vrijgemaakt.
Toen de dood Hem vastgreep, heeft Hij die vernietigd.
- 64 -

❖ metten ❖

Uitgeplunderd heeft Hij de hades,
toen Hij in de de hades was afgedaald.
Hij heeft hem verbitterd,
toen deze geproefd had van Zijn vlees.
zoals Jesaja, die voorspellend, heeft uitgeroepen:
“Hades werd verbitterd,
toen hij in de onderwereld met U samentrof.”
Hij werd verbitterd, immers hij werd krachteloos gemaakt.
Hij werd verbitterd, immers hij werd bespot.
Hij werd verbitterd, immers hij werd tot een lijk gemaakt.
Hij werd verbitterd, immers hij werd teniet gedaan.
Hij werd verbitterd, immers hij werd in boeien gekluisterd.
Hij kreeg in handen een lichaam,
en bevond zich tegenover God.
Hij kreeg aarde, en vond tegenover zich een Hemel.
Hij nam wat hij zag,
en viel vanwaar hij niet meer kón zien.
Dood waar is uw prikkel? Hades waar is uw prooi?
Opgestaan is Christus, en gij zijt ter neer geworpen.
Opgestaan is Christus, en gevallen zijn de demonen.
Opgestaan is Christus, en de engelen verheugen zich.
Opgestaan is Christus, en leven heerst alom.
Opgestaan is Christus, en geen dode is er meer in het graf.
Want Christus, opgestaan uit de doden,
is geworden de Eersteling der ontslapenen.
Hem zij de roem en de kracht,
in de eeuwen der eeuwen,
Amen.
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❖ Pentekostarion ❖

koor

troPaar

van de H. Johannes Chrysostomus in t. 8

of: nu de Goddelijke Liturgie: Gezegend zij het Koninkrijk ...
anders eerst evt. de dringende litanie

D Zeggen wij allen met geheel onze ziel
en met geheel ons verstand, zeggen wij:
K Heer, ontferm U.

D Heer, Albeheerser, God van onze vaderen,
wij bidden U: verhoor ons en ontferm U.
K Heer, ontferm U.

D Ontferm U over ons, o God, volgens Uw grote ontferming, wij bidden U, verhoor ons en ontferm U.
K Heer, ontferm U. (3x na iedere bede)

Ook bidden
(Athenagoras).

wij

voor

onze

aartsbisschop

Ook bidden wij voor de abdis van dit heilig klooster,
moniale (Maria), en haar medezusters.
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❖ metten ❖

Ook bidden wij voor koning (Willem-Alexander), het
koninklijk huis, de regering van ons land en hen die
het beschermen.
Ook bidden wij voor de priesters, de diakens, de monniken en monialen en geheel onze broederschap in
Christus.
Ook bidden wij voor de zalige gedenkwaardige stichters
van dit heilig klooster, voor alle reeds ontslapen zusters
en voor alle orthodoxen die hier en overal rusten.
Ook bidden wij om ontferming, leven, vrede, gezondheid, redding, bescherming, vergeving en kwijtschelding van zonden, voor al de vrome orthodoxe christenen die in deze streek wonen en de zusters van dit heilig klooster.
Ook bidden wij voor hen die goede vrucht dragen en
weldoen in deze heilige en eerbiedwaardige kerk, voor
hen die er werken, voor hen die er zingen en voor heel
het aanwezige volk, dat van U grote en rijke ontferming verwacht.
Ook bidden wij voor de zusters die met hun taak bezig
zijn en voor allen die in dit klooster dienen en gediend
hebben.
P Want Gij zijt een ontfermende en menslievende God,
en tot U zenden wij de lof: tot de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.
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vragende litanie
D Laten wij ons morgengebed tot de Heer voltooien.
K Heer, ontferm U.

D Help en red ons, ontferm U en bescherm ons, o God,
door Uw genade.
K Heer, ontferm U.

D Dat de gehele dag volmaakt, heilig, vredig en zonder
zonde moge zijn, vragen wij de Heer.
K Verleen, o Heer. Na iedere bede.

D Om een engel van vrede, een trouwe gids en beschermer van onze zielen en lichamen, vragen wij de Heer.
Om vergeving en kwijtschelding van onze zonden en
overtredingen, vragen wij de Heer.
Om al wat goed en nuttig is voor onze zielen
en om vrede voor de wereld, vragen wij de Heer.
Dat wij de overige tijd van ons leven in vrede en
inkeer mogen doorbrengen, vragen wij de Heer.
Dat het einde van ons leven christelijk, smarteloos,
zonder reden tot schaamte en vredig moge zijn en om
een goede verantwoording voor de vreeswekkende
rechterstoel van Christus, vragen wij.
Onze alheilige, ongerepte, hooggezegende, glorierijke
Vrouwe, de Moeder Gods en altijd Maagd Maria, met
alle heiligen indachtig, laten wij onszelf, elkaar en
geheel ons leven toevertrouwen aan Christus onze God.
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❖ metten ❖

K

Aan U, o Heer.

P Want Gij zijt een ontfermende, barmhartige en menslievende God, en tot U zenden wij de lof: tot de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.

P Vrede zij u allen.
K En met uw geest.

D Buigen wij ons hoofd voor de Heer.
K Voor U, o Heer.

P Heilige Heer, Die in den hoge woont en neerziet op het
geringe en met Uw alziend oog toeziet op heel de
schepping: voor U buigen wij de nek van ziel en
lichaam, en wij bidden U, Heilige der Heiligen: strek
Uw onzichtbare hand uit vanuit Uw heilige woning, en
zegen ons allen; en vergeef ons als goede en menslievende God, wat wij gewild en ongewild gezondigd
hebben en schenk ons Uw aardse en bovenaardse goederen. Want aan U is het om U te ontfermen en ons te
redden, onze God, en tot U zenden wij de lof: tot de
Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in
de eeuwen der eeuwen.
K Amen.

D Wijsheid.
L Zegen

P Hij Die is, is gezegend, Christus onze God, nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen.
Abdis

Amen. Versterk ...
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P Alheilige Moeder Gods, red ons.
L Word verlicht, word verlicht, o nieuw Jeruzalem, want des Heren
heerlijkheid is over u opgegaan, dans en verheug u nu Sion, en gij
o reine Maagd, verheug u Moeder Gods, want zie uw Zoon is opgestaan.
Eer ... Nu en ... Heer, ontferm U (3x). Vader, zegen!

P Dat Christus onze ware God,
Die opgestaan is uit de doden
en Die door Zijn dood de dood heeft vertreden, en het
leven heeft gebracht aan hen die in de graven waren,
zich over ons ontferme en ons redde;
door de gebeden van Zijn alreine Moeder
en van alle heiligen,
want Hij is goed en menslievend.
K Amen.
P Christus is opgestaan!
volk Hij is waarlijk opgestaan! (3x)
P Eer aan Zijn heilige opstanding op de derde dag.
volk Wij vereren Zijn opstanding op de derde dag.
[evt. eerst nog het paas-uur, zie p. 70]
en dan begint de Goddelijke Liturgie;
[het zij bekend dat gedurende de paastijd het gebed
Hemelse Koning... niet gebeden wordt.]
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P
de goddeliJke
liturgie
❖

aasuur

❖

van onze heilige vader Johannes chrysostomus

d Zegen, heer.
De priester heft het Evangelieboek op en maakt er een
kruis mee boven het antimension:
P Gezegend is het koninkrijk van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
K Amen.

Priester zingt 3x het paastropaar en hierna het koor 3x.
De priester vervolgt met de volgende vers-regels:
P
Dat God verrijze ... enz.
zie als in de Metten p. 25
De priesters of de lezer (canonarch) zegt bij de intocht
het vers:
In de kerken looft God de Heer, Gij die zijt uit de bronnen van Israël.

aan het slot van de Liturgie:
i.p.v. Door de gebeden.. roept hij:

Christus is opgestaan! (3x)
allen antwoorden: Hij is waarlijk opgestaan !
P Eer aan Zijn heilige opstanding op de derde dag.
volk Wij vereren Zijn opstanding op de derde dag.
❖❖❖
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❖ Paasuur ❖

P Gezegend is onze God ... K Amen. Christus is opgestaan ...
(3x)

verriJzenislied t.6

hyPakoï

❖ Paasuur ❖

kondaak

L Heer, ontferm U. (40x)
Eer ... Nu en ... U, eerbiedwaardiger ... Vader, zegen ...
K. Christus is opgestaan ...(3x) En Hij heeft ons ...
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