
zaterdagavond  -  kleine vespers

Heer ik roep ...   vier stichieren, toon 6

- 3 -

Zondag van de Heilige Vaders

2 x



AposticHen opstandingsstichier, toon 6

_ Uw Verrijzenis, o Christus onze Heiland,   *  bezingen de

Engelen in de he - mel;  *  maak ook ons op aarde 

waar - dig,  **   U met een rein hart te verheerlijken.  _

- 4 -

Pentekostarion

Eer ...

Nu en ... dogmatikon toon 6



voor de Moeder Gods:

Ik zal uw naam gedenken van geslacht tot geslacht.

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. 

- 5 -

Zondag van de Heilige Vaders



- 6 -

Pentekostarion

Eer ...  



Nu en ...    een doxasticon van het feest naar wens, bijv.: 

tropAren van de opstanding toon 6

_  De scharen der engelen stonden aan Uw graf  *  en de

wachters lagen als dood.  *  Bij het graf stond Maria

Magdalena,  *  zoekend het allerzuiverst lichaam van haar

Heer.  *  Gij hebt de hel overwonnen,  *  zonder erdoor te

worden aangetast.  *  Gij hebt de maagd ontmoet,

Levenschenker,  **  Die uit de doden zijt opgestaan, Heer, ere

zij U.  _

Eer ... Nu en ...  van het feest:  Gij zijt opgestegen ...

- 7 -

Zondag van de Heilige Vaders



Grote Vespers

Heer ik roep tien stichieren; drie voor de opstanding, toon 6 :

en drie voor hemelvaart:

Pentekostarion

- 8 -



en vier voor de vaders:

Zondag van de Heilige Vaders

- 9 -



- 10 -

Pentekostarion

Eer ...



Nu en ...     Dogmatikon toon 6 obichod

_  Wie zou U niet zaligprijzen, alheilige Maagd; *  Wie zou niet

bezingen uw zuiver ba - ren,  *  want de buiten al - le  tijd,  *

uit de Vader voortgekomen eniggeboren Zoon,  * werd uit U

geboren, o Onschuldige,  *   nadat Hij op onuitsprekelijke

wijze vlees geworden was;  *  terwijl Hij God   was,  *  is Hij

terwille van ons mens gewor - den, *  niet verdeeld in twee

perso - nen,  *  maar onvermengd in twee natu - ren. *  Smeek

tot Hem, verheven Alzalige, **  opdat Hij zich erbarme over

onze zie - len. _  

intocHt Vreugdevol Licht ..., prokimen van de dag

Lezingen

Lezing uit het Boek Genesis 14 : 14-20

- 11 -

Zondag van de Heilige Vaders



Lezing uit het Boek Deuteronomium 1 : 8-11, 15-17

- 12 -

Pentekostarion



Lezing uit het Boek Deuteronomium 10 : 14-21

Litie stichier van de heilige van het klooster

- 13 -

Zondag van de Heilige Vaders

Eer ...



Nu en ...

AposticHen opstandingsstichier, toon 6

_ Uw Verrijzenis, o Christus onze Heiland,   *  bezingen de

Engelen in de he - mel;  *  maak ook ons op aarde 

waar - dig,  **   U met een rein hart te verheerlijken.  _

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. 

- 14 -

Pentekostarion



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

Eer ...   van de vaders

- 15 -

Zondag van de Heilige Vaders



- 16 -

Pentekostarion

Nu en ...   van het feest



tropAren van de opstanding toon 6

_  De scharen der engelen stonden aan Uw graf  *  en de

wachters lagen als dood.  *  Bij het graf stond Maria

Magdalena,  *  zoekend het allerzuiverst lichaam van haar

Heer.  *  Gij hebt de hel overwonnen,  *  zonder erdoor te

worden aangetast.  *  Gij hebt de maagd ontmoet,

Levenschenker,  **  Die uit de doden zijt opgestaan, Heer, ere

zij U.  _

Eer ...   van de Vaders

Nu en ...  van het feest:  

Mesonyktikon

cAnon vAn de drieëenHeid - toon 6  (indien er geen Vigilie is)

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

- 17 -

Zondag van de Heilige Vaders



Metten 

tropAren zie hiervoor bij vespers

kAtHismA na de eerste lezin

- 18 -

Pentekostarion



Nu en ...

na de tweede lezing

- 19 -

Zondag van de Heilige Vaders



Nu en ...

Psalm 118 en de gezegendzangen

HypAkoï

AnAbAtHmi in de toon van de week

eerste antifoon

- 20 -

Pentekostarion



derde antifoon

Zondag van de Heilige Vaders

tweede antifoon

- 21 -

t.6 _ Laat mijn ziel niet als  een mus  *  een prooi worden voor hun

tanden, o Woord.  **  Wee mij, hoe kan ik, die de zon - de 

liefheb,  *  bevrijd worden van de vijanden? _ **



prokimen toon 6 ps. 79

Gij Die Israël weidt, zie toe, Gij Die Jozef leidt als een schaap.

- 22 -

Pentekostarion



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

openbaarde Jezus zich nogmaals ... (Jh §  66     Jh 21 : 1-14   Het tiende opstan -

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

Wat betreft de Canons: de Canon van de Opstanding, met het irmos, vier per ode;

dan van de eerste canon Hemelvaart, met vier per ode; en van de H. Vaders met zes

per ode; katavasia van Pinksteren (irmen 2e canon)

cAnon vAn de opstAnding - toon 6

Eerste ode

cAnon vAn HemeLvAArt - toon 5
De verlossende God ...

- 23 -

Zondag van de Heilige Vaders

Irmos

theotokion



cAnon vAn de HeiLige vAders - toon 6
Over de bodem der Rode Zee ...

Wij bezingen de roem van de heilige Synode der Vaderen en met

haar uitspraken in mijn hart roep ik uit en smeek ik tot U: Christus

God, verlos en behoed mij. 

De door God geïnspireerde Vaders kwamen heden bijeen als stralen

van bliksemend licht; en zij beleden u, Christus, onweersprekelijk

als de Eengeboren Zoon, zonder begin en één in Wezen met de

Vader.  

De geëerde bruiloftsleiders van uw Bruid, de Kerk, o Meester, heb-

ben de grenslijn getrokken van het geloof, en de kerk op passende

wijze versierd met een koninklijk gouden sieraad.

theotokion Getooid met goddelijke heerlijkheid staat de geheiligde,

reine Koningin naast haar Zoon en God, en zij smeekt om verlos-

sing voor de wereld. 

- 24 -

Pentekostarion

theotokion



DErDE ODE van de Opstanding 

van Hemelvaart

Door de kracht van uw heilig kruis ...

- 25 -

Zondag van de Heilige Vaders

Katavasia

irmos

theotokion



van de Heilige Vaders

Niemand is heilig als Gij ...

Met het geestelijk zwaard hebben de heilige Vaders Arius afgesne-

den die wilde snijden in de Kerk, en daardoor hebben zij de gebo-

ren God in onverdeeldheid bewaard.

Zoals de aartsvader Abraham hebben de door God geschonken her-

ders gestreden tegen uw vijanden, genadenrijke Heer; en in uw

kracht hebben zij vol macht de boze ten onder gebracht. 

De eerste bijeengeroepen vergadering van uw priesters, Verlosser,

heeft met vurig geloof beleden dat Gij Eén van Wezen zijt met de

Vader, de Maker van alles wat bestaat; Die zonder begin is, en Die

U heeft voortgebracht.

theotokion  Geen woord noch tong van stervelingen is in staat u naar

waarde te prijzen, alheilige Maagd: want uit u heeft Christus, de

Levenschenker, het vlees willen aannemen, Alreine.  

- 26 -

Pentekostarion

theotokion



kondAAk van Hemelvaart

kAtHismA-zAng van de Vaders:

Zondag van de Heilige Vaders

Katavasia 
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ViErDE ODE van de Opstanding 

van Hemelvaart

De verkondiging heb ik gehoord ...

- 28 -

Pentekostarion

Nu en ...van hemelvaart

irmos

theotokion



van de Heilige Vaders

Christus is mijn kracht ...

Arius die besmetting bracht in het orthodox geloof, werd buitenge-

worpen door de stemmen der Kerkvaders, en afgesneden als een

ontbindend lidmaat. 

Het koor der Vaderen streed voor U tegen uw vijanden, heilige

Meester, en zij versloegen hen geheel en al. Want zij verheerlijken

U, omdat Gij één van natuur zijt met de Vader en de Geest. 

Gij zijt de Middelaar tussen God en het mensengeslacht, daar Gij

zelf zowel God zijt als Mens.  Daarom hebben zij, wier geest ver-

vuld was van God, U Christus verkondigd, Die twee Naturen bezit,

terwijl zij U erkenden als de Eéngeboren Zoon. 

theotokion Het eten van de boom heeft mij tot een gestorvene

gemaakt; maar de Boom des Levens die uit u ontsproten is, alreine

Maagd, heeft mij uit de dood doen opstaan en mij tot erfgenaam

gemaakt van het Paradijs der vreugden. 
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Zondag van de Heilige Vaders

theotokion



VijfDE ODE van de Opstanding 

van Hemelvaart

In de morgenwake ...

- 30 -

Pentekostarion

Katavasia

irmos

theotokion



van de Heilige Vaders

Verlicht, o Algoede ...

Hoe schoon zijn de voeten van hen die U, o Christus, verkondigen

als de vrede die alle begrip te boven gaat, zowel van de engelen als

van heel het mensengeslacht, en die de wereld één maken in de vol-

heid van de vrede.  

Zij die op geheiligde wijze, volgens de voorgeschreven wet, beze-

geld waren in het heilige priesterschap als goddelijke leraars, zijn

nu bijeengekomen en zij hebben U, Christus, geproclameerd als de

Wijsheid en de macht en het persoongeworden Woord van de Vader. 

Nadat zij eens de Kerk gedrenkt hadden met de zuivere waterstro-

men van Christus’ leer, worden zij nu zelf verkwikt aan de wateren

der rust; en zij verheugen zich in alle eeuwigheid. 

theotokion Wij hebben u aanschouwd, alreine Maagd, als het heldere

licht dat voor allen Christus heeft doen opstralen, de Zon der

Gerechtigheid; en daarom roepen wij uw bescherming aan, geze-

gende Moeder Gods. 

Zondag van de Heilige Vaders

theotokion

- 31 -

Katavasia



ZEsDE ODE van de Opstanding 

van Hemelvaart

De afgrond had mij verzwolgen ...
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Pentekostarion

theotokion

theotokion

Irmos



van de H. Vaders

Bij het zien van de geweldige golven ...

Hij die onkruid poogde te zaaien onder de tarwe, heeft geen stand

kunnen houden voor de rechtbank der ware kennis, en hij is buiten-

geworpen om het kwaad dat hij had aangericht. 

De heilige Vaders die bijeengekomen zijn, hebben U, Meester,

plechtig verkondigd als de Eéngeboren afstraling van Gods

Wezenheid, en als de Zoon Die door de Vader is voortgebracht voor

het begin van alle eeuwigheid. 

De bron waaruit het ondrinkbare water der ketterij opwelde, is

dichtgeworpen door de ploegschaar der zuivere redenering en de

zorgvuldige gedachtengang van de aan God toegewijde priesters. 

theotokion Mozes, de grote onder de Profeten, beschreef u tevoren als

Ark en als Altaar, als Kandelaar en als Mannavat, en zo wees hij

symbolisch naar de Vleeswording van de Allerhoogste, die uit u zou

geschieden, maagdelijke Moeder. 
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Zondag van de Heilige Vaders

Katavasia 



- 34 -

Pentekostarion

kondAAk van de Vaders

ikos

synAxArion



ZEVEnDE ODE van de Opstanding 

van Hemelvaart

Gij die de drie jongelingen ...

- 35 -

Zondag van de Heilige Vaders

Irmos

theotokion

theotokion



van de Heilige Vaders

De engel maakte de vuuroven koel ..

Gij hebt Arius overwonnen, die door hoogmoed gedreven, zijn stem

tegen de hemel verhief en een valse leer over God verbreidde, door-

dat hij weigerde tot de Zoon te roepen: Gezegend zijt Gij, God

onzer vaderen. 

De Vaders, geïnspireerd door God, volgden de zoon van de donder

na,  en verkondigden dat het Woord van God  zonder begin is en

tezamen troont met de Vader. Zo leren zij ons te zingen met hun

vurige mond:  Gezegend zijt  Gij, God onzer vaderen. 

Breng ook ons in beweging door uw woord, door God gezegenden,

die u van alle einden der aarde hebt laten bijeenbrengen door de

Heilige Geest, om te zingen: Gezegend zijt  Gij, God onzer vaderen

theotokion De vuuroven die de drie jongelingen niet verbrandde, was

een voorafbeelding van uw baren: want het goddelijk Vuur heeft u

niet verbrand, toen het in u woonde om allen te verlichten, dat zij

zingen: Gezegend zijt gij die God in uw vlees gedragen hebt.
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Pentekostarion

Katavasia



AcHtstE ODE v van de Opstanding 

van Hemelvaart

Die voor alle eeuwigheid ...

- 37 -

Zondag van de Heilige Vaders

theotokion

theotokion



van de H. Vaders

Uit de vlammengloed ...

Uw edele herders waren brandend van vuur door de stralen van

uw Godheid om U te belijden als de oorzaak van al wat tot het

zijn gekomen is, en als de Heer van het heelal, Die wij verheffen

in alle eeuwigheid. 

Het alom geroemde koor der heilige herders is bijeengebracht, en

met door God geïnspireerde geest bepalen zij de theologie van de

ongeschapen Drieëenheid, en leren aan allen om te zingen: U ver-

heffen wij boven alles in alle eeuwigheid. 

De wonderbare Bisschoppen en Herders verlichten de Kerk van

Christus, en hebben haar overal vreugde bereid, en zij verheffen

haar in alle eeuwigheid. 

theotokion Op velerlei wijzen voorzagen de Profeten hoe gij het

Woord zou doen geboren worden, Dat in u het vlees zou aannemen,

zodat Hij onder ons komt in twee Naturen. Daarom verheffen wij

hem boven alles in alle eeuwigheid. 

zingen, zegenen en aanbidden wij ...
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Pentekostarion

Katavasia



nEGEnDE ODE van de Opstanding 

van Hemelvaart

Gij, die onbegrijpelijk en onzegbaar ...

Verlosser  der  wereld, Christus  God,  toen de Apostelen Uw god-

delijke Opvaart aanschouwden,  verheerlijkten zij U, meegesleept

door eerbiedige vreugde. 

Toen zij op de top van de berg Uw vlees vergoddelijkt zagen,

Christus God,  betuigden de Engelen elkander:  in waarheid, Deze

is onze God.

Toen zij U zagen opvaren op  de wolk,  Christus God,  riepen de

scharen der onlichamelijken: Verheft uw Poorten voor de Koning

der Heerlijkheid. 

- 39 -

Zondag van de Heilige Vaders

irmos

triadicon



Gij zijt neergedaald tot de diep gezonken aarde: Gij hebt de mens

gered en hem verheven in  Uw Hemelvaart. U verheerlijken wij.

theotokion Verheug u, Maagd die God gebaard  hebt, Moeder van

Christus, onze God. Heden verheerlijkt gij Hem, nu gij Hem met de

Engelen ziet opstijgen vanaf de aarde.

van de Heilige Vaders

Onmogelijk is het dat mensen God zien ...

Het Woord Dat IS voor alle eeuwigheid, heeft u als Zijn medestrij-

ders gevonden. Hij zetelt met de beginloze Vader op de eeuwige

troon; Hij heeft u bijeengebracht en gewapend met de machtige

kracht van de Geest. En nu, geheiligde Vaders, verheerlijkt gij Hem

met de hemelse Scharen. 

Als geneesheren naar lichaam en ziel, hebt gij uw kudde opgericht

uit de verderfbrengende ketterij, door de plechtige verkondiging

van het Symbool des Geloofs, dat voor allen geldt. En in het bezit

daarvan verheerlijken wij voor altijd uw gedachtenis, heilige

Priesters van God. 

Christus, Gij zijt het allerzuiverste Licht; reinig mijn ziel van het

duister der driften,  door de gebeden van hen die uw liturgen zijn,

en die U aan ons hebben verkondigd als de ongeschapen Beginloze

Die het heelal geschapen heeft, en als God medeeuwig zijt met de

Vader. 

theotokion Door uw onzegbaar en onuitsprekelijk baren is nu de

Opstanding geschonken aan de gestorvenen, Meesteres en Moeder

Gods.  Want het Leven heeft vlees aangenomen uit u, en is voor

allen opgestraald en heeft het verstikkende duister van de dood ver-

nietigd. 
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Pentekostarion



Heilig is de Heer ...

exApostiLAriA van de Opstanding (van het 10e evangelie) toon 2 (=“3a”)

Eer ... van de Vaders 
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Zondag van de Heilige Vaders

Katavasia



Nu en ...  van Hemelvaart 

LofpsALmen acht stichieren;  vier stichieren van de opstanding, toon 6:  

- 42 -

Pentekostarion



en vier stichieren van de Vaders

Brengt zijn gewijden voor Hem bijeen, 
die over offers een Verbond met Hem sloten. 

- 43 -

Zondag van de Heilige Vaders

2 x



Eer ... voor de vaders 

Nu en ...  Hooggeprezen  ...

Grote Doxologie hierna het Opstandings-tropaar, toon 6

en  de wegzending
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Pentekostarion



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

� � �
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Zondag van de Heilige Vaders



Liturgie - zondag van de Vaders

Antifonen van het feest van Hemelvaart

tropAren van de Opstanding toon 6

_  De scharen der engelen stonden aan Uw graf  *  en de wach-

ters lagen als dood.  *  Bij het graf stond Maria Magdalena,  *

zoekend het allerzuiverst lichaam van haar Heer.  *  Gij hebt

de hel overwonnen,  *  zonder erdoor te worden aangetast.  *

Gij hebt de maagd ontmoet, Levenschenker,  **  Die uit de

doden zijt opgestaan, Heer, ere zij U.  _

van  hemelvaart  

- 46 -

Pentekostarion

van  de Vaders  toon 8

kondAken van de Vaders t. 8



prokimen toon 4 hymne van de drie jongelingen

Gij zijt rechtvaardig in alles wat Gij aan ons hebt gedaan: 

al Uw werken zijn waarheid. 

AposteL § 44    Hand 20 : 16-18, 28-36    In die dagen had Paulus besloten Efese  ...

ALLeLuiA toon 1 ps 49

De God der goden, de Heer heeft gesproken, en Hij heeft de aarde

geroepen van zonsopgang tot zonsondergang.

Brengt Zijn gewijden voor Hem bijeen, die over offers een Verbond

met Hem sloten. 

evAngeLie Jh § 56   Jh 17 : 1-13   Te dien tijde hief Jezus de ogen op ten hemel ...

- 47 -

Zondag van de Heilige Vaders

en van Hemelvaart toon 6



communie-verzen

Looft de Heer uit de hemelen, 
looft Hem in den hoge.

In eeuwige gedachtenis zal de rechtvaardige zijn. Alleluia (3x)

In plaats van ‘Wij hebben het ware licht ...’  tropaar van Hemelvaart

- 48 -

Pentekostarion



tweede Vespers 

Heer ik roep ...   zes stichieren, drie van de Vaders:

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

- 49 -

Zondag van de Heilige Vaders



Nu en ...

AposticHen de volgende stichieren van de Vaders:

- 50 -

Pentekostarion

Eer ... 



Brengt zijn gewijden voor Hem bijeen, 
die over offers een Verbond met Hem sloten. 

Nu en ...
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Zondag van de Heilige Vaders

Eer ... 



tropAren van de Vaders

en van Hemelvaart

En hiermee is het feest van de Vaders teruggegeven.

***
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Pentekostarion



metten

kAtHismA-zAng na de eerste psalm-lezing:

na de tweede psalm-lezing:

Dan psalm 50. Wat betreft de canons: de tweede Canon van het feest, 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 het feest. 

Gelezen lofpsalmen en gelezen doxologie

- 53 -

Maandag na de Heilige Vaders

2 x

2 x



AposticHen

Eer .. Nu en ...

de rest van de dienst, en de wegzending.
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Pentekostarion



Vespers

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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Maandag na de Heilige Vaders



Eer ... Nu en ...

AposticHen de volgende stichieren 
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Pentekostarion



Eer ... Nu en ...

tropAAr van  Hemelvaart  t. 4  Gij zijt opgestegen ... , litanie en wegzending.
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Maandag na de Heilige Vaders



metten

kAtHismA-zAng na de eerste psalm-lezing:

na de tweede psalm-lezing:

Dan psalm 50. Wat betreft de canons: de eerste Canon van het feest, 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 het feest. 

Gelezen lofpsalmen en gelezen doxologie

AposticHen

- 58 -

Pentekostarion

2 x

2 x



Eer .. Nu en ...

de rest van de dienst, en de wegzending.
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Dinsdag na de Heilige Vaders



Vespers

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



AposticHen de volgende stichieren 

- 61 -

Dinsdag na de Heilige Vaders

Eer ... Nu en ...



Eer ... Nu en ...

tropAAr van  Hemelvaart  t. 4  Gij zijt opgestegen ... , litanie en wegzending.

metten

kAtHismA-zAng na de eerste psalm-lezing:

na de tweede psalm-lezing:

Dan psalm 50. Wat betreft de canons: de tweede Canon van het feest, 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 het feest. 
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Pentekostarion



Gelezen lofpsalmen en gelezen doxologie

AposticHen

Eer .. Nu en ...

- 63 -

Woensdag na de Heilige Vaders



de rest van de dienst, en de wegzending.

Vespers

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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Woensdag na de Heilige Vaders



AposticHen de volgende stichieren 
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Pentekostarion



tropAAr van  Hemelvaart  t. 4  Gij zijt opgestegen ... , litanie en wegzending.

metten

kAtHismA-zAng na de eerste psalm-lezing:

na de tweede psalm-lezing:

Donderdag na de Heilige Vaders

Eer ...   Nu en ...

2 x
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Dan psalm 50. Wat betreft de canons: de eerste Canon van het feest, 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 het feest. 

Gelezen lofpsalmen en gelezen doxologie

AposticHen
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Eer .. Nu en ...

de rest van de dienst, en de wegzending.

Vrijdag van de zevende week
De Teruggave van het feest van hemelvaart 

Met uitzondering van de lezingen, polyeleos en de antifonen

(anabathmi), zingen we alles zoals op het feest van hemelvaart in de

vespers, de metten en de liturgie. (zie pag. 481-520)
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Zielenzaterdag
Op de zaterdag van de zevende week,  ...., de dag voor Pinksteren, gedenken we al

degenen die in God ontslapen zijn, in de hoop op de opstanding tot het eeuwige

leven. 

Vespers van vrijdag

Heer ik roep ...   zes stichieren, drie martyrika:

en drie stichieren voor de ontslapenen
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Nu en ... t.6 - obichod

Dan:  Vreugdevol Licht..., en in plaats van het prokimen:

t.8 _

Zalig die Gij hebt uitverkoren en opgenomen, Heer. 

Hun gedachtenis duurt van geslacht tot geslacht.

Dan:  Acht ons waardig ... 

- 72 -

Pentekostarion



AposticHen de volgende stichieren 

Hun zielen zullen wonen in het goede

Zielenzaterdag
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Eer ... 

tropAren
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Nu en ...

t.8



en de wegzending.

de dienst van de pannychide
In kloosters wordt 's avonds een pannychide gehouden op het kerkhof 

Nadat de priester heeft gezegd:  Gezegend  ...  lezen we psalm 90  Hij die woont

onder de beschutting van de Allerhoogste... en daarna:

t.8 _ Alleluja,   alleluja,   alleluja.

Zalig die Gij hebt uitverkoren en opgenomen, Heer. 

Hun gedachtenis duurt van geslacht tot geslacht.

Dan de Troparen (zie slot Vespers, hierboven)

de evLogitAriA voor de ontsLApenen toon 5

_ Gezegend zijt Gij, o Heer, * leer mij Uw voorschriften. _ 

_ De schare der Heiligen vond de Bron des Levens, * en de

poort van het Paradijs. * Laat ook mij de weg vinden door

inkeer: * Ik ben het verloren schaap: ** roep mij terug, o

Redder, en red mij. _

_ Gezegend zijt Gij, o Heer, * leer mij Uw voorschriften. _ 
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_ Gij Heiligen, * die het Lam Gods hebt verkondigd, * en als

schapen zijt geslacht, * en overgebracht zijt naar het onver-

gankelijke eeuwige leven, * smeekt dringend tot Hem,

Martelaren, ** dat ons kwijtschelding van schulden verleend

wordt. _

_ Gezegend zijt Gij, o Heer, * leer mij Uw voorschriften._ 

_ Gij allen die de nauwe weg hebt bewandeld, * een levensweg

vol beproevingen; * gij die het Kruis als juk hebt opgenomen,

* en die Mij in geloof gevolgd zijt: * komt genieten van de

beloningen die Ik voor u bereid heb, ** en ontvangt de hemel-

se kransen. _

_ Gezegend zijt Gij, o Heer, * leer mij Uw voorschriften._ 

_ Ik ben de Ikoon van Uw onuitsprekelijke heerlijkheid, * al

draag ik de wondetekenen van mijn zonden. * Heb medelij-

den, Meester, met Uw schepsel, * en reinig mij in Uw barm-

hartigheid. * Schenk mij het vaderland waarnaar ik zozeer

verlang, ** en doe mij thuiskomen in het Paradijs. _

_ Gezegend zijt Gij, o Heer, * leer mij Uw voorschriften._ 

_ Gij heb mij eens geschapen uit het niets, * en mij waardig

geacht Uw ikoon te zijn. * Maar nu moet ik om de overtreding
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van het gebod * terugkeren tot de aarde waaruit ik genomen

was. * Breng die gelijkenis weer in mij terug, ** en hervorm

mij tot de oorspronkelijke schoonheid. _

_ Gezegend zijt Gij, o Heer, * leer mij Uw voorschriften._ 

_ Geef rust, God, aan Uw dienaren  * en keur hen  waar-dig

voor het Paradijs, * waar de koren der Heiligen en Gerechten,

Heer, * als sterren stralen. * Geef rust aan Uw ontslapen die-

naren, * en vergeef hun al hun zonden._

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

wij de drievoudige glans van de ene Godheid, * en laat ons

eerbiedig roepen: * Heilig zijt Gij, beginloze Vader, * en Gij

medebeginloze Zoon, * en Gij goddelijke Geest: * verlicht

ons die U gelovig aanbidden, ** en ontruk ons aan het eeu-

wige vuur. _

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

u, Verhevene, die God in het vlees gebaard hebt, * voor de

verlossing van allen, * en door wie het geslacht der mensen

redding vond. * Mogen wij door u het Paradijs vinden, ** o

reine, gezegende Moeder Gods._

_ Alleluja, alleluja, alleluja, eer aan U, o God. (3x)
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De priester gedenkt zoals gebruikelijk en zegt de litanie met het gebed: God van de

geesten ... Na de uitroep psalm 50 en direct daaropvolgend:

cAnon voor de overLedenen - toon 6       van Theofanes

(de irmen worden niet gezongen, alleen ná de 3e, 6e, 8e en 9e, als katavasieen.)

1ste Ode

Over de bodem der Rode Zee ...

Door de gebeden, Heer, van Uw Martelaren,

schenk rust aan Uw dienaren.

In de hemelse verblijven smeken de dappere Martelaren voortdu-

rend tot U, o Christus: verleen de gelovigen die van de aarde zijn

overgegaan, de eeuwige goederen te verkrijgen.

Hun ziel zal wonen in het goede

Toen Gij het heelal als een sieraad geschapen had, hebt Gij mij, de

mens, tot een gemengd wezen gemaakt, dat zowel deel heeft aan de

stoffelijke geringheid als aan de geestelijke grootheid. Geef daarom

rust, Verlosser, aan de zielen van uw dienaren.

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

In het begin hebt Gij mij aangesteld als burger en bewerker van het

Paradijs: maar toen ik Uw gebod overtreden had, hebt Gij mij ver-

bannen: schenk daarom rust, Verlosser, aan de zielen van Uw die-

naren.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen, amen.

Hij Die vroeger onze eerste Moeder Eva uit de rib geschapen heeft,

heeft zich met vlees bekleed uit uw ongerepte schoot, o Reine, en in

dit vlees heeft Hij de kracht van de dood vernietigd.
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3e Ode

Niemand is heilig ...

Door de gebeden, Heer, van Uw Martelaren, 

schenk rust aan Uw dienaren.

Uw Martelaren hebben volgens de regels gestreden, o Leven-schen-

ker, en zijn door U getooid met de overwinningskrans, en als kamp-

prijs, verwerven zij voor de ontslapen gelovigen de eeuwige ver-

lossing.
Hun ziel zal wonen in het goede. 

Eerst hebt Gij mij, de verdwaalde, onderricht door veel tekenen en

wonderen, maar op het einde der tijden hebt Gij, Medelijdende,

Uzelf ontledigd, en zijt Gij mij komen zoeken, en Gij hebt mij

gevonden en gered.

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

Verleen aan hen die vanuit de onvaste loop der verganke-lijkheid tot

U zijn overgegaan, om vreugdevol te wonen in de eeuwige wonin-

gen, o Goede, gerechtvaardigd door geloof en genade.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen, amen. 

Niemand is onbevlekt, zoals Gij, alreine Moeder Gods: want gij

alleen in eeuwigheid, hebt in uw schoot de ware God ontvangen,

Die de kracht van de dood heeft ontbonden.

katavasia :

_ Niemand is heilig zoals Gij, Heer mijn God, * Gij hebt de

hoorn verhoogd van Uw gelovigen, o Goede, ** en Gij hebt

ons bevestigd op de rots van uw belij - denis._ 

De priester doet opnieuw de gedachtenissen en leest ondertussen zachtjes het gebed:

God van de geesten... luider: Want Gij zijt de Opstanding...  nu en altijd, en in de

eeuwen der eeuwen. 
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kAtHismAzAng toon 6

_ Waarlijk alles is ijdelheid, * het leven is een schaduw en

droom. * Vergeefs maakt elke aardgeborene zich druk, *

want, zoals geschreven staat: * al winnen wij ook de hele

wereld, * toch zullen wij neerdalen in het graf, * waar konin-

gen en armen samen zijn. * Laat daarom rusten de gestorve-

nen, o Christus God, ** als de enig Menslievende. _

_ Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, * Nu en altijd,

en in de eeuwen der eeuwen, a-men. _

_  Alheilige Moeder Gods, * verlaat mij niet tijdens mijn leven,

* vertrouw mij niet toe aan menselijke bescherming: ** maar

gijzelf, help mij, en ontferm u over mij. _

4e Ode

Christus is mijn kracht ...

Door de gebeden, Heer, van Uw Martelaren

schenk rust aan Uw dienaren. 

Als kenteken van Uw grote wijsheid en van Uw rijke goed-gelo-

vigheid, o Meester, hebt Gij de koren der Martelaren bij de Engelen

gevoegd.

Hun ziel zal wonen in het goede. 
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Verleen Uw onuitsprekelijke heerlijkheid aan hen die naar U zijn

overgegaan, o Christus, daar waar de woning is van hen die zich

verheugen, en stemmen klinken van zuivere blijdschap.

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

Aanvaard hen die Uw goddelijke heerschappij bezingen, hen die

Gij van de aarde hebt aangenomen, en maak hen tot kinderen van

het Licht, door het duister der zonde te verwijderen, o Barm hartige.

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

Ongeschonden vat, smetteloze tempel, alheilige ark, maagdelijke

plaats van heiliging, gij schoonheid van Jacob, u heeft de Meester

uitverkoren.

5e Ode

Verlicht, o Algoede ...

Door de gebeden, Heer, van Uw Martelaren,

schenk rust aan Uw dienaren.

Als heilig offer, als eerstelingenoffer van de menselijke natuur, heb-

ben de Martelaren zichzelf opgedragen aan God Die zich verheer-

lijkt heeft, en zo verwierven zij voor ons de verlossing.

Hun ziel zal wonen in het goede.

Verleen, o Meester, aan Uw reeds ontslapen gelovige dienaren, het

hemelse leven en schenk hun Uw genadegaven en kwijtschelding

van hun zonden.

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

Gij alleen zijt van nature de Levenschenker, en werkelijk de

ondoorgrondelijke oceaan van goedheid: acht de gestorvenen waar-

dig voor Uw Koninkrijk, o medelijdende en alleen onsterflijke.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
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Hij Die uit u geboren is, o Koningin der wereld, is geworden tot

kracht en lofprijzing en verlossing voor de verlorenen: want Hij redt

uit de poorten van de hades hen die U gelovig zaligprijzen.

6e Ode

Bij het zien van de geweldige golven ...

Door de gebeden, Heer, van Uw Martelaren, 

schenk rust aan Uw dienaren.

Toen Gij aan het Kruis waart gehecht, hebt Gij de koren der

Martelaren, die Uw lijden navolgden, tot U geleid, o Goede: daar-

om bidden wij U: geef rust aan hen die tot U zijn overgegaan.

Hun ziel zal wonen in het goede.

Wanneer Gij in de wolken wederkomt in Uw onuitsprekelijke heer-

lijkheid, om heel de wereld te oordelen, verleen dan, o Verlosser,

dat Uw gelovige dienaren die Gij van de aarde hebt weggenomen,

U stralend van vreugde tegemoet mogen gaan.

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

Gij zijt de bron des Levens, Meester, en met Uw goddelijke kracht

hebt Gij de geboeiden uit de Hades ontvoerd: Doe Uw dienaren, die

in geloof naar U zijn heengegaan, wonen in de vreugden van het

Paradijs.

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

Tot de aarde moesten wij terugkeren, omdat we Gods goddelijk

gebod overtreden hebben, maar door u, o Maagd, worden wij van

de aarde opgeheven naar de hemel, nu wij het bederf van de dood

van ons afgeschud hebben.
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katavasia:

_ Bij het zien van de geweldige golven, * der verzoekingen op

de levenszee, * vlucht ik tot Uw veilige ha - ven, * en roep tot

U, Barmharti - ge, ** leid mij omhoog van - uit het verderf. _

kondAAk toon 8

_ Met Uw Heiligen, laat rus-ten, * o Christus, de ziel van Uw

die -  - naren, * daar waar geen leed is, noch    verdriet, * noch

ver - zuchtingen  -  -  -  , ** maar leven zonder ein  -  de. _

ikos

Gij alleen zijt onsterflijk, Die de mens geschapen hebt en gefor-

meerd: maar wij stervelingen zijn uit aarde geschapen en zullen tot

haar terugkeren, zoals Gij bevolen hebt, toen Gij mij schiep en tot

mij sprak: Gij zijt aarde en zult tot aarde terugkeren, daar waarheen

wij sterfelijken allen gaan, ** die als klaagzang zingen bij het graf:

Alleluja._ 

_ die als klaagzang zingen bij het graf:  

Alleluja, alleluja,   al -  -  -  le  -  lu  -   ja ._

7e Ode

De Engel maakte de vuuroven ...

Door de gebeden, Heer, van Uw Martelaren, 

schenk rust aan Uw dienaren.

Van de eerste overtreding verlost door Uw Bloed, en besprenkeld

met hun eigen bloed, hebben de Martelaren een duidelijke ikoon

laten zien van Uw slachting: gezegend zijt Gij, o God onzer vade-

ren.
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Hun ziel zal wonen in het goede.

De overmoedig geworden dood hebt Gij gedood, o levendschen-

kend Woord; neem hen nu op, die in geloof ontslapen zijn, en zin-

gen  en zeggen, o Christus: Gezegend zijt Gij God onzer vaderen.

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

Gij Die mij, de mens, bezielde door Uw goddelijke adem, o godde-

lijke Meester, acht de overledenen Uw Koninkrijk waardig, zodat

zij tot U zingen, o Redder: Gezegend zijt Gij, God onzer vaderen.

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

Gij zijt verhevener geworden dan ieder schepsel, alonbevlekte

Maagd, toen gij God mocht ontvangen Die de poorten der dood ver-

brijzeld en de sluitbomen vernietigde, daarom bezingen wij, gelovi-

gen, u o Reine als Moeder Gods.

8ste Ode

Uit de vlam hebt Gij ...

Door de gebeden, Heer, van Uw Martelaren,

schenk rust aan Uw dienaren.

Nadat gij u standvastig betoond had in de strijd, werd gij gesierd

met de overwinningskransen, zegedragende Martelaren van

Christus, en gij riept: U verheffen wij, o Christus, in eeuwigheid.

Hun ziel zal wonen in het goede.

Neem welwillend de gelovigen op, o Meester, die op heilige wijze

het leven verlaten hebben, en naar U zijn overgegaan; en verkwik

hen als Barmhartige, zodat zij U, Christus, in eeuwigheid verheffen.

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

Allen, die reeds ontslapen zijn, Verlosser, en die Gij gerechtvaar-

digd hebt door hun geloof in U en door Uw genade, laat die nu ver-
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blijven in het land der zachtmoedigen, waar zij U zullen verheffen

in eeuwigheid.

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

Wij allen prijzen u zalig, alomzaliggeprezene, omdat gij het Woord

gebaard hebt: Die werkelijk zalige Persoon, Die omwille van ons

vleesgeworden is: Hem verheffen wij in eeuwigheid.

katavasia:

_  Uit de vlam hebt Gij voor de Gewijden dauw geput, * maar

het offer van de Gerechte deed Gij door water ontvlammen: *

want Gij, Christus, doet alles wanneer Gij slechts wilt: ** U

verheffen wij in al - - le eeuwigheid. _

9e Ode

Voor mensen is het niet mogelijk...

Door de gebeden, Heer, van Uw Martelaren,  

schenk rust aan Uw dienaren.

Hoop heeft de koren der Martelaren gesterkt, en hen met vurig ver-

langen naar Uw liefde doen snellen, nadat zij hun een voorstelling

had gegeven van de zekere genietingen van de toekomstige goede-

ren: verleen ook aan die zijn overgegaan, hieraan deel te krijgen.

Hun ziel zal wonen in het goede. 

Verleen, o Christus, aan hen die in geloof zijn overgegaan, om te

genieten van Uw stralende goddelijke glans. Schenk hun , als

Barmhartige, de rust in Abrahams schoot, en acht hen waardig voor

de eeuwige zaligheid.

Eer aan de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest.
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Gij, Die van nature goed en barmhartig zijt, de genade bemint en de

Afgrond zijt van erbarmen: hen, die Gij, o Redder, weggenomen

hebt uit dit oord van ellende en uit de schaduw des doods, plaats hen

daar waar het Licht van Uw aanschijn straalt.

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

U erkennen wij als heilige tent, o Reine, en ark en tafel van de Wet

der genade: want door u wordt vergiffenis geschonken aan hen die

gerechtvaardigd zijn door het bloed van Hem, Die een lichaam heeft

aangenomen uit uw schoot, o Alonbevlekte.

katavasia: 

_ Voor mensen is het niet mogelijk om God  te zien, * tot Wie

zelfs de Engelscharen hun ogen niet durven op te slaan. *

Toch werd het Woord door u , o Maagd, * voor ons stervelin-

gen zichtbaar in ons vlees. * Hem verheffend, prijzen wij u za

- -lig, * tezamen met de scha - ren der he - melen. _ 

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

tropAren toon 8

_ Gij, Die in diepe wijsheid alles menslievend beschikt, * en

aan allen wat tot nut strekt toedeelt, enige Schepper, * geef de

rust aan de zielen van Uw dienaren. * Want op U hebben zij

hun hoop gesteld, ** onze Schepper en Formeerder en onze

God. _
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Eer ...

_ Want op U hebben zij hun hoop gesteld, ** onze Schepper en

Formeerder en onze God. _

Nu en ...

_ U bezitten wij als schutsmuur en haven, * en welgevallige

Voorspraak bij God, Die gij gebaard hebt, * Moeder Gods,

ongehuwde Bruid, redding der gelovigen. _

en als de priester heeft herdacht zoals gebruikelijk, de wegzending.
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metten

Na de hexapsalm: in toon 8
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Dan het 16e Kathisma  De Heer zei tot mijn Heer ... In alle litanieën die gebeden

worden tijdens het 17e Kathisma en de Canons, zoals hieronder opgenomen, worden

herdacht al onze vaders en broeders die van ons zijn heengegaan. 

kAtHismA-zAng na de eerste psalm-lezing:
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Dan wordt psalm 118 gelezen in twee stasen; na de eerste stasis gedenkt de priester

de overledenen. 

Na de tweede stasis zingen we de evlogitaria voor de ontslapenen (zie p. 603). Dan

de litanie en de priester gedenkt zoals eerder. Na de uitroep zingen we:

t.5-Ldn _ Laat rusten, o Heiland, Uw dienaren met de rechtvaardigen,

* en laat hen wonen in Uw voorhoven, zoals geschreven staat, *

vergeef hun in Uw goedheid, al hun overtredingen, * de vrijwillige

en de ongewilde, * en alles wat zij bewust of onbewust misdaan

hebben, o Menslievende. _

eer ... nu en ...t.5-Ldn _ Uit de Maagd zijt Gij opgestraald voor de

wereld, o Christus God, * en door haar hebt Gij ons kinderen van

het Licht gemaakt: ** ontferm U o - ver ons. _
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Dan psalm 50. Wat betreft de canons: de Canon van de Heilige van het Klooster met

de irmos tot zes per ode, en voor de ontslapenen, tot acht per ode. De irmos van deze

laatste canon als katavasia na iedere ode.

cAnon voor de ontsLApenen - toon 6
1ste Ode

Over de bodem der Rode Zee ...

katavasia toon 6 Ldn - speciale melodie
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3e Ode

Niemand is heilig ...

theotokion  Sterke hoop der wereld, Vrouwe, Moeder Gods, wijs hen

niet af die altijd vol verlangen tot u snellen; maar verlos door uw

smeekbeden, van iedere storm, hen die u eren.

katavasia :

kAtHismAzAng toon 8
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4e Ode

Christus is mijn kracht ...

Zielenzaterdag
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katavasia:

5e Ode

Verlicht, o Algoede ...

katavasia
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6e Ode

Bij het zien van de geweldige golven ...

katavasia:
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ikos

Gij alleen zijt onsterflijk, Die de mens geschapen hebt en gefor-

meerd: maar wij stervelingen zijn uit aarde geschapen en zullen tot

haar terugkeren, zoals Gij bevolen hebt, toen Gij mij schiep en tot

mij sprak: Gij zijt aarde en zult tot aarde terugkeren, daar waarheen

wij sterfelijken allen gaan, ** die als klaagzang zingen bij het graf:

Alleluja._ 

synAxArion van het Mineon

7e Ode

De Engel maakte de vuuroven ...
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katavasia:

8ste Ode

Uit de vlam hebt Gij ...
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Loven, zegenen en aanbidden ...

katavasia:

9e Ode

Voor mensen is het niet mogelijk...
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katavasia 

exApostiLArion toon 3

Eer ... nu en ... 
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LofpsALmen vier stichieren:

- 100 -

Pentekostarion

theotokion



Zielenzaterdag

_  Allen die van hier zijn overgegaan  *  in de hoop op het eeuwige

le - ven  *  en die dit voorbijgaande leven hebben verlaten  *  op

verschillende wijzen , O Verlosser,  *  van elke rang en stand,  *  van

ieder land en elke leeftijd,  *  mannen zowel als vrouwen,  *  en

pasgeboren kinderen,  *  plaats hen, o Vriend der mensen, in de

schoot van Abraham,  *  en in de plaats van rust,  **   in Uw grote

barmhartigheid._
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gelezen doxologie

AposticHen van de Heilige Theofanes 
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Nu en ...

Zielenzaterdag
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tropAren

De litanie en de wegzending.

(Volgens Athosgebruik een korte gedachtenis met namen)
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de liturgie

De Typika, en voor de Zaligspprekingen, uit de derde en zesde ode van de Canon.

tropAAr toon 8

prokimen toon 6

_ Hun ziel zal wo - nen  *  in   het goe  -  -  de. _

Tot U, Heer, hef ik mijn ziel, 

mijn God, ik vertrouw op U.

AposteL § 51a  Hand 28 : 1-31  in die dagen toen Paulus en die met hem in het schip ... 

en voor de ontslapenen : § 270   I Thess 4: 13-17    broeders, wij willen u niet in onwe-

tendheid laten  ...
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kondAAk toon 8



ALLeLuiA toon 6 ps.64

Zalig die Gij hebt uitverkoren en opgenomen, o Heer.

Hun gedachtenis duurt van geslacht tot geslacht.

evAngeLie Jh § 67  Jh 21 : 15-25  te dien tijde verscheen Jezus aan zijn leerlingen ... 

en voor de ontslapenen : Jh § 16  Jh 5 : 24-30  de Heer zeide tot de Joden: Amen, amen ...

communievers

Zalig die Gij hebt uitverkoren en opgenomen, o Heer. 

Hun gedachtenis is van geslacht tot geslacht. Alleluia.

In plaats van  Wij hebben het ware Licht ... : tropaar toon 8: Gij die in het diepst ...
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