
zaterdagavond  -  kleine vespers

Heer ik roep ...   vier stichieren, toon 5

- 1 -

Zondag van de Blindgeborene



Eer ...

Nu en ... dogmatikon toon 5

- 2 -

Pentekostarion



AposticHen opstandingsstichier, toon 5

voor de Moeder Gods:

Ik zal uw naam gedenken van geslacht tot geslacht.
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Zondag van de Blindgeborene



Luister dochter, zie en neig uw oor; 

vergeet uw volk en het huis van uw vader. 

Want de koning heeft uw schoonheid begeerd.

De rijken van het volk 

zullen de gunst van uw aangezicht afsmeken. 
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Pentekostarion



Eer ...   Nu en ...
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Zondag van de Blindgeborene



tropAren

t.5 _  Komt, laat ons bezingen  en aanbidden  *  het met de Vader

en de Geest mede-eeuwige Woord. *  Dat om ons te verlossen

uit de Maagd geboren is,  *  want Hij heeft het op zich geno-

men  * Zijn lichaam aan het Kruis te laten slaan en de dood te

verduren, **  om door Zijn roemrijke Opstanding de doden op

te wekken.  _

Eer ... Nu en ...

t.5 _  Verheug u, ondoorschrijdbare poort des Heren,  *  verheug u,

muur en beschutting voor wie tot u vluch  -  -  ten, *  verheug

u, kalme ha - ven.  *  Gij die het huwelijk niet gekend hebt,  *

die in het vlees uw Schepper en God hebt gebaard:  *  houd

niet op voor ons te bid - den,  **  die uw baren bezingen en

ver - e  -  -  -  ren.  _
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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, toon 5

Zondag van de Blindgeborene

- 7 -
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Pentekostarion



en drie voor de Blindgeborene :
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Zondag van de Blindgeborene

2 x



Nu en ...     Dogmatikon toon5 
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Pentekostarion

Eer...



Litie stichier van de heilige van het klooster

AposticHen opstandingstichier toon 5 :

pAAssticHieren met de bijbehorende verzen 
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Zondag van de Blindgeborene



Nu en ...    Dag der Opstanding...

tropAAr van de zondag toon5

theotokion
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Pentekostarion

Eer ...



Mesonyktikon

cAnon vAn de drieëenHeid - toon 5  (indien er geen Vigilie is)

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

Metten 

tropAren zie hiervoor bij vespers

kAtHismA na de eerste lezing
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Zondag van de Blindgeborene

Eer ...



na de tweede lezing
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Pentekostarion

Nu en ...

Eer ...



Psalm 118 en de gezegendzangen

HypAkoï

AnAbAtHmi in de toon van de week

eerste antifoon

Zondag van de Blindgeborene

Nu en ... 
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tweede antifoon

derde antifoon

Pentekostarion
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prokimen toon 5 ps. 9

Ik wil U belijden, Heer, uit heel mijn hart; 

al uw wonderwerken verhalen.  

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

stond Maria buiten bij het graf ... (Jh §  64     Jh 20 : 11-18   Het achtste opstan -

dingsevangelie);  dan  Nu wij Christus’ opstanding .. en Psalm 50.

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

tot acht in elke ode;  en van de Blindgeborene, met zes in elke ode; katavasia van

hemelvaart.
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Zondag van de Blindgeborene



cAnon vAn pAsen - toon 1
Eerste ode

cAnon voor de moeder Gods - toon 1

(zelfde irmos)

cAnon voor de bLindGeborene - toon 5
van Jozef van Thessalonika

(deze irmos wordt niet op zondag, wel op de weekdagen gezongen)
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Pentekostarion



Katavasia van hemelvaart: 

- 19 -

Zondag van de Blindgeborene



DErDE oDE van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos

van de Blindgeborene
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Pentekostarion



Katavasia van hemelvaart: 

kAtHismA-zAnG van de Blindgeborene:

ViErDE oDE van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos

Zondag van de Blindgeborene
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van de Blindgeborene

Katavasia van hemelvaart: 
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Pentekostarion



VijfDE oDE van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos

van de Blindgeborene

Zondag van de Blindgeborene

- 23 -



Katavasia van hemelvaart: 

ZEsDE oDE van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos
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Pentekostarion



van de Blindgeborene

Katavasia van hemelvaart: 
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Zondag van de Blindgeborene



kondAAk van de Blindgeborene

ikos van de Blindgeborene

synAxArion van het meneon, en dan:
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Pentekostarion

t.4  _  Blind aan de ogen van mijn ziel,  *   kom ik tot U, o Christus,

*  zoals de Blindgeborene;   *  en vol berouw roep ik tot U:  ** 

Gij zijt het helderstralend Licht voor hen die in het duister zijn. _



ZEVEnDE oDE van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos

van de Blindgeborene
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Zondag van de Blindgeborene



Katavasia van hemelvaart: 

AchtstE oDE van Pasen 

van de Moeder Gods zelfde irmos

van de Blindgeborene
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Pentekostarion



Loven, zegenen en aanbidden wij ...

Katavasia van hemelvaart: 
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Zondag van de Blindgeborene



geen Magnificat, maar gezongen  nEGEnDE oDE van Pasen 

en van de Moeder Gods  toon  1

van de Blindgeborene
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Pentekostarion



_ Door de haat waart Gij vastgenageld aan het Kruis,  *  

Chris  -  tus, on -  ze  God,  *  maar juist daardoor hebt gij

getriomfeerd over de vijandige vorsten der duisternis.  *  Als

Verlosser hebt Gij de oude vloek  uitgedelgd:  **  daarom wil-

len wij U, zoals het onze plicht is, verhef  -  -  fen.  _

_  Toen Hades U onder de aarde zag, Woord  van  God,  *

kreunde hij van ontzet  -  ting  *  en  alle gestorvenen ontvie-

len aan zijn macht,  *  doordat hij de heerschappij van uw

macht erkennen  moest.  **  En tezamen met die gestorvenen

wil - len wij U, zoals het ook onze plicht is, verhef  -  - fen. _ 

_ Ofschoon wij U hebben ontmoet en uw wonderen hebben

ondervon -  -  - den,  *  hebben wij toch door onze trouwe-

loosheid meegewerkt aan  uw   dood.  *  Maar Gij hebt de

onderwereld beroofd van zijn prooi door uw Op - standing,  *

en hen allen met U mede opgewekt,  **  want Gij zijt 

mach  -  -  tig. _

_  Gij zijt opgestaan uit de doden,  *  zo - als Gij voorzegd

had, Levenschen  -  -  -  ker;  *  en Gij zijt aan uw heilige 

leerlingen verschenen na uw Opstanding;  *  zoals Gij ook

vele wondertekenen had ver - richt,  *  en de ogen van blin-

den had geo  -  pend.  **  Met hen verheffen wij U tot in alle

eeu - wigheid. _ - 31 -

Zondag van de Blindgeborene



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

_  Ik vereer de Vader als Licht, verheerlijk als Licht de Zoon,

en prijs als Licht de algoede Geest:  *  als het ene, onge-

deel - de Licht,  *  Dat Zich doet kennen in Drie perso - nen:

**  God, de Koning van heel de schep -  - ping. _

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

_ Gij hebt u doen zien als meer omvattend dan de hemelen,

alreine  Maagd,  *  want gij hebt in uw lichaam de onomvat-

bare God  omvat.  *  En gij hebt Hem ter wereld gebracht voor

de Verlos - sing  **  van allen die u in ongeschokt geloof 

vere  -  -  ren. _ 

Katavasia van hemelvaart: 

Heilig is de Heer ...
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Pentekostarion



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. –

van de Blindgeborene , toon 2 ldn (=3a Vdr.A)
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Zondag van de Blindgeborene



LofpsALmen acht stichieren;  vier stichieren van de opstanding, toon 5:  
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Pentekostarion



en vier stichieren van pascha (de paashymnen) met eigen verzen

Eer ... voor de Blindgeborene 

Nu en ... Dag der Opstanding ...
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Zondag van de Blindgeborene



Grote Doxologie hierna het Opstandings-tropaar, toon 5

en  de wegzending

In het Eerste Uur de Evangelie-stichier (van het achtste evangelie);

t.8 _ Niet tevergeefs vloeiden Maria’s hete tranen,  *  want zij

mocht door engelen worden onderricht,  *  en Uzelf, Jezus,

aanschouwen;  *  maar in haar zwakheid bleef zij nog  aan het

aardse gehecht.  *  Daarom wordt zij weggezonden  *   zon-

der U te hebben aangeraakt, o Christus,  *  en om aan Uw

Leerlingen de blijde boodschap te verkondigen:  *  Hoe Gij

opgaat naear uw vaderlijk erfdeel.  *  Maak met haar ook ons

uw verschijnen waardig, **  o Meester en Heer. _

� � �

noot Volgens het griekse pentekostarion zingen we i.p.v. de paasstichie-

ren drie anatolitische stichieren, en een stichier voor de Blindgeborene, en 

na Nu en ...:  hoogeprezen zijt gij ... In de praktijk wordt dit in de Griekse kerk

niet meer gedaan. 
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Pentekostarion



Liturgie 

We zingen vier troparen bij de Zaligsprekingen in toon 5, en van de zesde Ode van

de Canon van de Blindgeborene. 

tropAAr van de opstanding t. 5

kondAken van de Blindgeborene

en van Pascha toon 8
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Zondag van de Blindgeborene



prokimen van de zondag, toon 5 ps. 11

Red mij, Heer, er is geen Heilige meer:  

de waarheid wordt zeldzaam onder de kinderen der mensen.

AposteL § 38  Hand 16 : 16-34   In die dagen, gebeurde het, toen wij, apostelen ...

ALLeLuiA toon 5 ps 88

Uw barmhartigheden, Heer, wil ik zingen in eeuwigheid; 

en Uw waarheid verkondigen van geslacht tot geslacht. 

Gij hebt immers gezegd: “Mijn barmhartigheid is opgebouwd voor

eeuwig”; en in de hemel is Uw waarheid gevestigd. 

evAnGeLie Jh § 34   Jh 9 : 1-38   Te dien tijde zag Jezus in het voorbijgaan een mens ...

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
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Pentekostarion



Vespers 

Heer ik roep ...   zes stichieren, drie van het feest:
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Zondag van de Blindgeborene



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

Eer ... Nu en ...

- 40 -

Pentekostarion



AposticHen de volgende stichieren uit de oktoïch, toon 5

Eer ... Nu en ...
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Zondag van de Blindgeborene



tropAAr van de opstanding t. 5  Komt, laat ons aanbidden en bezingen ...

tHeotokion Verheug u, ondoorschrijdbare poort des Heren ...

metten

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. 

- 43 -

Maandag van de Blindgeborene

theotokion

2 x



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 de blindgeborene.

Het exapostilarion van de blindgeborene. 

LofpsALmen vier stichieren:
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Pentekostarion

2 x



Eer ... nu en ...

Gelezen Doxologie

AposticHen
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Maandag van de Blindgeborene



Eer .. Nu en ...

- 46 -

Pentekostarion



de rest van de dienst, en de wegzending.

***

noot

Alle gedrukte en sommige geschreven pentekostaria combineren de teruggave van

pascha met het feest van de blindgeborene. Maar er zijn andere manuscripten met

een alternatief gebruik, waarbij de teruggave van het feest van de blindgeborene op

dinsdag, en de teruggave van pascha op woensdag gevierd wordt, zonder dat dien-

sten gecombineerd worden (dit laatste mag beschouwd worden als meer exact, vgl. de

apodosis van andere grote feesten.) In deze uitgave is alleen dit laatste gebruik

opgenomen. 
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Maandag van de Blindgeborene



Vespers

teruggave van het feest van de Blindgeborene

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

Eer ... 

Nu en ...
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Maandag van de Blindgeborene



AposticHen de volgende stichieren uit de oktoïch:

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

de Heer heeft Zich met macht bekleed en Zich omgord.

- 50 -

Pentekostarion



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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Maandag van de Blindgeborene



tropAAr van de opstanding t. 5  Komt, laat ons aanbidden en bezingen ...

tHeotokion Verheug u, ondoorschrijdbare poort des Heren ...

metten

kAtHismA-zAnG na de eerste psalm-lezing:
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Pentekostarion



na de tweede psalm-lezing 

2 x

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

- 53 -

Dinsdag van de Blindgeborene

Eer ...

Nu en ...



Wat betreft de canons: de Canon van de Blindgeborene, 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; na de zesde ode het kondaak en ikos van de

blindgeborene. Het exapostilarion van het de Blingeborene. 

LofpsALmen vier stichieren:
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Pentekostarion



Eer ... Nu en ...

Gelezen Doxologie
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Dinsdag van de Blindgeborene



AposticHen
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Pentekostarion



Eer... Nu en ...

De rest van de dienst en de wegzending. 

Hiermee is het feest van de Blindgeborene teruggegeven.
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Dinsdag van de Blindgeborene



9e Uur: zoals gewoon, met de drie psalmen, tropaar t. 5 en kondaak van de blindgeborene

Vespers van dinsdag 

Volgens het (gedrukte) Typikon van de Grote Kerk, vanaf deze avond  tot morge-

navond geen lezingen uit het Psalter. De Uren, Completen en Mesonyktikon en ook

het Negende Uur van de komende dag, worden gelezen zoals in de Stralende Week na

Pasen. De Canon van het voorfeest van Hemelvaart wordt weggelaten, of gezongen,

als de overste het zo wil. 

In plaats van het gebruikelijke Gezegend is onze God ... zegt de priester: Eer aan de

Heilige, wezensene ... P:  christus is opgestaan ... 3x, dan K 3 x, vervolgens:

P Dat God verrijze en dat Zijn vijanden verstrooid worden;

dat zij die Hem haten mogen vluchten voor Zijn aangezicht

K -   Christus  is  opgestaan  uit  de doden,

de  dood  vertredend  door Zijn  dood,

en  aan  hen  in  de  graven   schonk  Hij  het leven.

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

K -   Christus  is  opgestaan ..

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

maar mogen de rechtvaardigen zich verheugen.

K -   Christus  is  opgestaan ..

P Dit is de dag dien de Heer gemaakt heeft, laten wij daarop juichen en ons verheugen.

K -   Christus  is  opgestaan ..

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

K -   Christus  is  opgestaan ..

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

K -   Christus  is  opgestaan ..

P begin: -  Chris- tus  is  op  ge staan  uit  de do  -  den,

de  dood  ver- tre - dend  door Zijn  dood,
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Pentekostarion



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

Heer ik roep ...    6 stichieren van de opstanding, toon 1

_ Neem aan onze avondgebe - den  *  o heilige Heer,  *  en

schenk ons de vergeving van onze zonden ;  *  immers Gij

alleen  **  toont aan de wereld de Opstanding. _

_  Komt alle volkeren rondom Si - on,  *  en geeft eer aan

Hem Die uit de doden is opgestaan, *  want Hij is onze God,

**  Die ons bevrijd heeft van onze misdaden. _

_  Komt alle volkeren,  *  laat ons Christus bezingen en aan-

bid - den  *  en zijn Opstanding uit de doden verheerlijken,  *

want Hijzelf is onze God,  **  Die de wereld uit het bedrog

van de vijand heeft bevrijd. _

Anatolitische stichieren: 

_  Dat de gehele schepping zich verheu - ge  *  en de hemel

jubele,  *  en alle volken in de handen slaan,  *  want Christus

onze Verlosser heeft onze zonden aan het Kruis gehecht,  *

Hij heeft de dood gedood,  *  en ons het leven geschon - ken.

**  Hij richt de gevallen Adam op als de Menslievende. _
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Dinsdag in de Zesde  Week



_  Hij die in het vlees  *  vrijwillig om onzentwille leed,

*  gekruisigd werd en begraven is,  *  en opgestaan uit de do

- den,  *  Hem willen wij loven en zeggen:  *  Bevestig o

Christus uw Kerk in de Orthodoxie,  *  en maak ons leven

vreedzaam,  **  want Gij zijt goed en menslie - vend.  _  

_ Staan - de aan het graf dat het Leven omsloten houdt  *  prij-

zen wij met onwaardige mond,  *  uw onzegbare barmhartig-

heid,  Christus onze God,  *  want zonder zon - de  *  hebt Gij

kruis en dood ondergaan,  * om aan de wereld de opstanding

te schen - ken  **  als de Menslievende. _ 

Eer ...

_ Het met de Vader medeaanvangloze en mede-eeuwige

Woord,  *  dat onzegbaar getreden is uit de schoot der Maagd,

*  dat om ons vrijwillig kruis en dood op Zich nam  *  en in

heerlijkheid is opgestaan, *  Hem willen wij loven en zingen:

Levenschenkende Heer,  **  ere zij U, de Verlosser van onze

zie  -  len. _ 

Nu en ..

_  Laat ons haar, die uit de mensen stamt en de roem is der

gehele we - reld, * Die de Heer gebaard heeft en de poort des

hemels is, *  de Maagd Maria bezingen. *  Zij is het loflied

der lichaamlozen en sieraad der gelovigen.  *  Want zij bleek
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Pentekostarion



te zijn een hemel en de tempel Gods.  *  Zij heeft de scheids-

muren der vijandschap omvergewor -pen  *  de vrede

gebracht en het Rijk geopend.  *  Door haar te bezitten als

anker des geloofs, *  heb - ben wij ook, uit haar gebo - ren,  *

de Heer die voor ons strijdt.  *  Wees daarom getroost, wees

getroost, o volk van God,  *  want Hij zelf zal onze vijanden

bestrij - den;  **  want Hij is mach -  tig. _

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

Dringende Litanie, Verwaardig ..., Vragende Litanie

AposticH toon 1

_  Door uw lijden, o Christus,  *  zijn wij uit het lijden bevrijd,

*  en door uw Opstanding  *  zijn wij uit het bederf gered.  **

Heer, ere zij U. _

pAAsHymnen
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Dinsdag in de Zesde  Week
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- 63 -

Dinsdag in de Zesde  Week



hierna drie keer het  pAAstropAAr en de wegzending

metten  - woensdag in de zesde week

Met uitzondering van het synaxarion, is de Metten precies zoals op het feest van

Pasen.
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teruggave van Pascha
De Liturgie

pAAsAntifonen, zie Pascha p. 3-5

intocHt In de kerken looft God de Heer, 

Gij die zijt uit de bronnen van Israël.

- Red, o Zoon Gods, Die opgestaan zijt uit de do -  -  - den, 

ons die tot U zingen, Allelu - ja.-

Paastropaar 3x, hypakoï :

Kondaak van Pasen
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Woensdag in de Zesde  Week



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

prokimen van Pascha  toon 8 ps.117

Belijd de Heer, want Hij is goed; 

in eeuwigheid duurt Zijn erbarmen.

AposteL § 41        Hand 18 : 22-28   In die dagen, toen Paulus te Caesaréa aankwam ... 

ALLeLuiA toon 4 ps. 101

Heer, sta op, om U over Sion te ontfermen. Het is tijd om voor haar

barmhartig te zijn: het uur is gekomen.  

De Heer heeft uit de hemel neergezien op de aarde, om het zuchten

der gevangenen te horen, om de kinderen der vermoorden te bevrijden. 

- 66 -

Pentekostarion



evAnGeLie Joh § 43 Joh 12 : 36-47    

De Heer zeide tot de Joden die bij Hem gekomen waren: Gelooft in het licht ....

i.p.v.  Waarlijk het is waardig : 

communievers van Pascha: Ontvangt het Lichaam van Christus, 
proeft van de Bron der Onsterfelijkheid.

en verder zoals op Pascha , zie p. 8
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Woensdag in de Zesde  Week
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Pentekostarion



woensdag van de zesde week

Kleine Vespers

Heer ik roep ...   vier stichieren van het feest:

- 69 -

De Hemelvaart van onze Heer en God

en Verlosser Jezus Christus 



Eer ... Nu en ...

AposticHen toon 1
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Eer ... Nu en ...

- 71 -

Hemelvaart



Grote Vespers

Na psalm 103 : Heer ik roep ...   tien stichieren, d.w.z. elke stichier herhalen
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Pentekostarion

2 x

2 x

wegzending
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Hemelvaart

2 x

2 x

2 x



Eer ... Nu en ... toon  6  obichod

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

LezinGen

Lezing uit de Profetie van Jesaja (2 : 2-3)
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Pentekostarion



Lezing uit de Profetie van Jesaja (62 : 10-63:3, 7-9)
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Hemelvaart



Lezing uit de Profetie van Zacharia (14 : 1, 4, 8-11)

Litie toon 1
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Pentekostarion
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Hemelvaart
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Pentekostarion



Eer ... Nu en ...

AposticHen de volgende stichieren 
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Hemelvaart



Eer ... Nu en ...

- 80 -

Pentekostarion



metten

kAtHismA-zAnG na de eerste psalm-lezing:

na de tweede psalm-lezing:

Hemelvaartsdag

3 x

2x
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2x



- 82 -

Pentekostarion

Prijslied

na de Polyeleos



AnAbAtHmi eerste antifoon toon 4  Van mijn jeugd af ..

evAnGeLie-LezinG het derde opstandingsevangelie:  Mk § 71 Mk 16 : 9-20

Toen Jezus nu des morgens op de eerste dag der week ...

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

Na psalm 50

Dan de canons: de eerste in toon 5 maakt met de irmos acht in iedere ode, en de

ander in toon 4, met zes in iedere ode; katavasia van Pinksteren (2e canon) toon 4.
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Hemelvaartsdag

prokimen



de eerste cAnon in toon 5
van de monnik Johannes

Eerste ode

de tweede cAnon in toon 4
van Jozef van Thessalonika

Irmos _ Mijn mond wil ik openen,  *  en vervuld van de Heilige

Geest,  *  breng ik een hulde aan de koninklijke Moeder;  *

stralend wil ik feest vieren,  **  en verheugd haar wonderen

bezin - gen. _    
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Pentekostarion

irmos

theotokion



DErDE oDE

de eerste canon 

Hemelvaartsdag

theotokion

katavasia

- 85 -

irmos



de tweede canon 

Irmos_  Moeder Gods, levende, onuitputtelijke bron,  *  versterk uw

zangers, die een geestelijk koor gevormd hebben,  *  en ver-

leen hun erekronen,  **  in uw godgeschonken heerlijkheid. _ 

Pentekostarion

theotokion
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ViErDE oDE

de eerste canon 
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Hemelvaartsdag

katavasia

kAtHismA-zAnG

irmos

theotokion



de tweede canon 

Irmos_  Hij Die in heerlijkheid ze - telt,  *  op de troon van de god -

heid,  *  Jezus de hoogste God,  *  is gekomen op een lichte

wolk,  *  en met Zijn ongerepte hand,  *  heeft Hij hen gered

die roepen:  **  Ere zij Uw kracht, o Christus. _
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Pentekostarion

theotokion



VijfDE oDE
de eerste canon 

de tweede canon 

Irmos  _  Het heelal stond vol verwondering,  * om uw goddelijke

heerlijkheid,  *  want gij, die in het huwelijk Maagd gebleven

zijt,  *  draagt in uw schoot God, Die alles te boven gaat,  *

en hebt gebaard de tijdeloze Zoon, *  Die allen  redding

schenkt  **  die u bezin - gen. _
- 89 -

Hemelvaartsdag 

theotokion

katavasia

irmos

theotokion



ZEsDE oDE

de eerste canon 
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Pentekostarion

theotokion

katavasia

irmos



de tweede canon 

Irmos_  Wij die dit goddelijk en eerbiedwaardige feest  *  van de

Moeder Gods vie - ren,  *  komt, klapt in de handen, van God

vervulden,  **  en verheerlijkt God Die uit haar geboren is. _

Hemelvaartsdag

theotokion

theotokion

- 91 -



- 92 -

Pentekostarion

ikos

katavasia

kondAAk



synAxArion van het meneon, en dan:

ZEVEnDE oDE

de eerste canon 
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Hemelvaartsdag

irmos

theotokion



de tweede canon 

Irmos _  De van God vervulden aanbaden niet de schepping in plaats

van de Schep - per,  *   maar verachten dapper de dreiging van

de vuuroven,  *   zij zongen vol vreugde:  **  Gezegend zijt

Gij, Heer, God van onze vaderen. _ 
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Pentekostarion

katavasia

theotokion



AchtstE oDE

de eerste canon 

de tweede canon 

Irmos _ De vrome jongelingen in de vuuroven,  *  zijn in vooraf-

beelding gered door het Kind van de Moeder Gods,  *  maar

nu wekt Hij in werkelijkheid,  *  geheel de wereld op om u te

bezin - gen:  *  Looft de Heer al Zijn werken  **  en verheft

Hem in alle eeu - wen. _
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Hemelvaartsdag

irmos

theotokion



zingen, zegenen en aanbidden wij ...

geen Magnificat, maar gezongen    nEGEnDE oDE

(refrein-verzen niet in het griekse pentekostarion)     
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Pentekostarion

theotokion

katavasia



de eerste canon 

refrein
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Hemelvaartsdag

irmos



de tweede canon 
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Pentekostarion

refrein

theotokion



Irmos _ Alle aardgeborenen,  *  danst in de geest fakkels dra - gend.

*  Viert feest, onstoffelijke geesten,  *  vereert het heilige feest

van de Moeder van God,  *  en roept  uit:  *  Verheug u, o alza-

lige,  **  reine Moeder Gods en altijd Maagd. _
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Hemelvaartsdag



- 100 -

Pentekostarion

theotokion



exApostiLArion toon 2 (= 3a)

LofpsALmen vier stichieren, toon 1
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Hemelvaartsdag

katavasia

3 x

2 x



Eer .. Nu en ...

Pentekostarion

- 102 -

Grote Doxologie en 



- 103 -

Hemelvaartsdag

Liturgie

eerste Antifoon Psalm 46

_  Alle volkeren klapt in de handen *

juicht voor God met kreten van vreugde.

Want de Heer is verheven, ontzagwekkend, *

Een grote koning, over heel de aarde. 

Door de gebeden ...

Hij heeft volkeren aan ons onderworpen, *

heidenen onder onze voeten gebracht. 

Door de gebeden ...

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

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Door de gebeden ...

grieks refrein



tweede Antifoon Psalm 47

_ Groot is de Heer en alle lof waardig, *

in de stad van onze God op Zijn heilige berg.

Zoon van God ...

God wordt gekend door haar burchten,  * 

wanneer Hij haar beschermt.

Zoon van God ...

Want zie, de koningen der aarde zijn vergaderd, *

zij zijn bijeengekomen.

Zoon van God ...

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

nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Eniggeboren Zoon en Woord van God, Gij die ...

- 104 -

Pentekostarion



derde Antifoon Psalm 48

Hoort dit, alle volkeren, * luistert allen, die de wereld bewoont. 

Mijn mond spreekt wijsheid, en de overweging mijns harten inzicht.  

tropaar

Ik zal mijn oor lenen aan een gelijkenis, mijn vraagstuk

ontvouwen in een psalm.      tropaar

intocHt vers     God is omhooggestegen onder gejuich; 

de Heer onder bazuingeschal.

Hemelvaartsdag
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tropaar
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_ Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,

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

trisagion

prokimen toon 7 

Wees verheven boven de hemelen, o God, *

en Uw heerlijkheid zij over de gehele aarde.

Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid;

ik wil zingen, ja psalmzingen in mijn glorie.
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Pentekostarion
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AposteLLezinG § 1b Hand. 1 : 1-12 In het eerste boek, Théofilus....

Alle volkeren, klapt in de handen;

juicht voor God met kreten van vreugde.

God is omhooggestegen onder gejuich;

de Heer onder bazuingeschal.

evAnGeLie Lk § 114 Lk 24 : 36-53 Te dien tijde nadat Jezus was opgestaan uit de doden

In plaats van ‘Waarlijk het is waardig ..’ de irmos van de 9e ode,  1e  plagale toon:

communievers God is omhooggestegen onder gejuich,  de Heer onder bazuingeschal. 

In plaats van    ‘Wij hebben het ware Licht...’ zingen we het 
feesttropaar van Hemelvaart (we doen dit tot de zaterdag vóór Pinksteren!)

Hemelvaartsdag

ALLeLuiA t. 2
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Tweede Vespers

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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Pentekostarion



intocHt Vreugdevol  licht .. 

Groot-prokimen toon 7 ps 113

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

vreemd volk. Toen wrd Judea zijn heiligdom, Israël zijn machtsgebied.

De zee zag het en vluchtte; de Jordaan week achterwaarts. 

Wat hebt gij, zee, dat gij wegvlucht; 

en gij, Jordaan, dat ge achterwaarts wijkt? 

AposticHen
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Hemelvaartsdag



Eer ... Nu en ...

tropAAr van het feest en de wegzending
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Pentekostarion



metten

kAtHismA-zAnG na de eerste psalm-lezing:

na de tweede psalm-lezing:

psalm 50;  Wat betreft de canons: de eerste Canon van hemelvaart (toon 5) met de

irmos, tot een totaal van acht per ode, en de Canon van het Meneon, met vier in elke

ode. Het kondaak en het exapostilarion van Hemelvaart.

- 111 -

Vrijdag na Hemelvaart

2 x



Gelezen lofpsalmen en gelezen doxologie

AposticHen

Eer... nu en ...

tropAAr van het feest  en de wegzending.

- 112 -

Pentekostarion



Vespers

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

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

- 113 -

Vrijdag na Hemelvaart



AposticHen

- 114 -

Pentekostarion

Eer ...    Nu en ... 



Eer ... Nu en ...

tropAAr van het feest, litanie en wegzending

metten

kAtHismA-zAnG na de eerste psalm-lezing:
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Zaterdag na Hemelvaart

2 x



na de tweede psalm-lezing:

psalm 50;  Wat betreft de canons: de tweede Canon van hemelvaart (toon 4) met de

irmos, tot een totaal van acht per ode, en de Canon van het Meneon, met vier in elke

ode. Het kondaak en het exapostilarion van Hemelvaart.

Gelezen lofpsalmen en gelezen doxologie

AposticHen
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Pentekostarion

2 x



tropAAr van het feest en de wegzending.
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Zaterdag na Hemelvaart

Eer ... Nu en ...



�
Liturgie zaterdag na hemelvaart

Antifonen vAn HemeLvAArt

prokimen TOON 8 ps. 31

AposteLLezinG § 43           Hand. 20, 7-12

Lezing uit de Handellingen der Apostelen,

n die dagen, toen de leerlingen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak

Paulus hen toe, en omdat hij de volgende dag vertrekken zou, zette hij zijn toe-

spraak tot middernacht voort. Er waren veel lampen in de bovenzaal waar wij bij-

een waren. Een jongeman, Eutychus geheten, zat in het venster en toen Paulus zo lang

sprak, werd hij door een diepe slaap overmand en viel, in slaap verzonken, van de derde

verdieping naar beneden, en werd dood opgetild. Maar Paulus kwam naar beneden,

ging op hem liggen en sloeg zijn armen om hem heen, en zei: Wees niet ontsteld; want

hij leeft. Daarna ging hij naar boven, brak het brood, nuttigde het en sprak nog gerui-

me tijd tot aan de dageraad en toen vertrok hij. Men bracht nu de jongen levend weg,

en zij waren buitengewoon vertroost. 

���

- 118 -

Pentekostarion



ALLeLuiA TOON 8

evAnGeLie Joh § 48                Joh. 14, 10b-21 

Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Johannes,

e Heer Jezus zei tot Zijn leerlingen: De woorden, die Ik tot u spreek, spreek Ik

niet uit Mijzelf, maar de  Vader, Die in Mij woont, Die doet de werken. Gelooft

Mij, dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is. Zo niet, gelooft het dan om

de werken zelf. Amen, amen, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken, die Ik doe,

ook doen en hij zal zelfs nog grotere dan deze doen, want Ik ga tot Mijn Vader. En wat

gij ook vraagt in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader verheerlijkt worde in de

Zoon. Wanneer gij Mij iets vraagt in Mijn Naam, zal Ik het doen. Als gij Mij liefhebt,

onderhoudt dan Mijn geboden. En Ik zal het de Vader vragen en Hij zal u een andere

Trooster geven, Die in eeuwigheid bij u blijft, de Geest der waarheid, Die de wereld

niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet. Maar gij kent Hem, want

Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom tot u. Nog

een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult

ook leven. Op die dag zult gij weten, dat Ik in Mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.

Wie Mijn geboden kent en ze onderhoudt, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij lief-

heeft, hem zal door Mijn Vader geliefd worden, en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan

hem openbaren.                           

���

communievers ps. 46

God is omhooggestegen onder gejuich, de Heer onder bazuingeschal. Alleluia.

in plaats van:  ‘wij hebben het ware licht’ :  tropaar hemelvaart
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Zaterdag na Hemelvaart



in de Liturgie zaterdag na hemelvaart

prokimen TOON 8 ps. 31

AposteLLezinG § 43           Hand. 20, 7-12

Lezing uit de Handellingen der Apostelen,

n die dagen, toen de leerlingen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak

Paulus hen toe, en omdat hij de volgende dag vertrekken zou, zette hij zijn toe-

spraak tot middernacht voort. Er waren veel lampen in de bovenzaal waar wij bij-

een waren. Een jongeman, Eutychus geheten, zat in het venster en toen Paulus zo lang

sprak, werd hij door een diepe slaap overmand en viel, in slaap verzonken, van de derde

verdieping naar beneden, en werd dood opgetild. Maar Paulus kwam naar beneden,

ging op hem liggen en sloeg zijn armen om hem heen, en zei: Wees niet ontsteld; want

hij leeft. Daarna ging hij naar boven, brak het brood, nuttigde het en sprak nog gerui-

me tijd tot aan de dageraad en toen vertrok hij. Men bracht nu de jongen levend weg,

en zij waren buitengewoon vertroost. 

���

ALLeLuiA
toon 8

vers

verzen
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