
zaterdagavond  -  kleine vespers

Heer ik roep ...   vier stichieren, toon 1

- 3 -

Zondag van Pinksteren

2 x



AposticHen de volgende stichieren, toon 2

Schep in mij een rein hart, O God, 

en  maak nieuw een rechte geest in mijn binnenste.

Verwerp mij niet van voor uw Aangezicht

en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. 

- 4 -

Pentekostarion

Eer ... Nu en ...



Eer ... Nu en ...    toon 8

Zondag van Pinksteren

FeesttropAAr t. 8

- 5 -

of met griekse melodie:



Grote Vespers

We zingen  psalm 103  en  Zalig de man ...

Heer ik roep tien stichieren
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Pentekostarion

2 x

2 x
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intocHt Vreugdevol Licht ..., prokimen van de dag

Lezingen

Lezing uit het Boek Numeri 11: 16-17, 24-29
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Lezing uit de profetie van Joël 2 : 23-32
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***

***



Lezing uit de profetie van Ezechiël 36 : 24-28

Litie toon 2

- 10 -

Pentekostarion

***



AposticHen

Schep in mij een rein hart, O God, 

en  maak nieuw een rechte geest in mijn binnenste.

Verwerp mij niet van voor uw Aangezicht

en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. 

- 11 -
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Eer ...  Nu en ...

Pentekostarion

FeesttropAAr t.8

3 x

of griekse melodie:



Metten 

tropAAr van Pinksteren, driemaal

kAtHismA na de eerste lezing

na de tweede lezing

Polyeleos    Looft de Naam ...   (géén ps. 118 en géén Evlogitaria)

- 13 -
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2 x

2 x
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Prijslied



AnAbAtHmi eerste antifoon toon 4 Van mijn jeugd af ...

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

avond was op die eerste dag der week ... (Jh §  65c     Jh 20 : 19-23);  

we zingen niet Nu wij Christus’ opstanding ..

maar direkt gezongen  psalm 50 (met verering van het evangelie) en als slotlied:
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na de Polyeleos

2 x

prokimen toon 4



Dan de Canons: de eerste in toon 7 maakt met de irmos acht in iedere ode, en de an -

der in toon 4, met de irmos zes in iedere ode; als katavasiën de beide irmen herhalen.

De eerste cAnon in toon 7
van de monnik Kosmas

Eerste ode

- 16 -
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Irmos    toon 7
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De tweeDe cAnon in toon 4
van de heer Johannes Arclas

Katavasieën: Hij die eens de Farao ... en  Bedekt door de duistere wolk ...

DErDE oDE

de eerste canon 
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Pentekostarion

Irmos

Irmos



Zondag van Pinksteren
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de tweede canon 

Katavasieën: Tot uw apostelen  ... en  Alleen door haar gebeden ...

ViErDE oDE

de eerste canon 

- 20 -

Pentekostarion

Irmos

kAtHismA-zAng toon 8

Irmos



Zondag van Pinksteren
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de tweede canon 

Katavasieën: Toen de profeet ... en  Koning der koningen ...

VijfDE oDE
de eerste canon 
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Pentekostarion

Irmos

Irmos



Zondag van Pinksteren
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de tweede canon 

Katavasieën: De Geest des heils ... en  Kinderen der Kerk ...

ZEsDE oDE

de eerste canon 

Pentekostarion

Irmos 

- 24 -

Irmos 



Zondag van Pinksteren
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de tweede canon 

Katavasieën: Zoals op de golven ... en  Christus onze verzoening ...
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Pentekostarion

Irmos 

konDAAk toon 8



synAxArion van het meneon, en dan:

- 27 -
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ikos toon 8



ZEVENDE oDE

de eerste canon 
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Pentekostarion

Irmos



de tweede canon 

Katavasieën: De drie jongelingen ... en  Het spel van muziekinstrumenten ...

- 29 -
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Irmos



ACHTsTE oDE

de eerste canon 
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Pentekostarion

Irmos
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de tweede canon 

zingen, zegenen en aanbidden wij ...

Katavasieën: Het braambos ... en  De drievoudige straling ...

geen Magnificat, maar gezongen    NEgENDE oDE de eerste canon 

Pentekostarion

Irmos

- 32 -

Irmos



Zondag van Pinksteren
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_ De door vurige ijver verteerde Elia werd op een zegewagen

van vuur omhooggevoerd,  *  als voorafbeelding van de vuur-

wind die heden uit de hemel over de Apostelen komt,  *  en

ook hen met vreugde vervult. *  En door dit vuur in gloed ont -

sto -  ken,  **  ver - kondigen zij aan allen de Drieëen - heid._

_ Hoort hoe de natuurwet werd doorbroken,  *  toen het een-

stemmig getuigen de Apostelen,  *  door de genade van de

Geest gehoord  werd  *  door volken, stammen en talen,   *

elk in hun eigen spraak,  **  als   inwijding in de kennis der 

Drieëen -  heid. _

de tweede canon 

- 34 -
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Irmos  



_ Het is passend de Maagd te bezin - gen *  die het Leven

gebaard  heeft:  *  want zij alleen heeft in haar schoot het

Woord omvat,  *  Die de zieke natuur der stervelingen

geneest.  *  Hij zetelt aan de rechterhand des Va - ders,  **  en

heeft ons de genade van de Geest gezonden.   _

_ Wij, die geïnspireerd zijn door de goddelijk-stromende gena -

de,  *  zijn lichtschijnend, stralend en veran - derd,  *  door de

buitengewone luisterrijke verandering.  *  En wetend dat de

ondeelbare Drievuldigheid gelijk in kracht  is,  **  verheerlij-

ken wij het éne, alwijze, drievoudig-stralend we -  zen. _

Katavasieën: gij onbevlekte ... en  Verheug u, Koningin ...

exApostiLArion toon 3

- 35 -
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2 x



LoFpsALmen zes stichieren;  elk stichier herhalen:  

- 36 -

Pentekostarion

2 x

2 x

2 x



Eer ...  Nu en ...  

grote Doxologie

en  de wegzending

- 37 -
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tropAAr toon 8

of griekse melodie:



Liturgie 

eerste AntiFoon - 2e moDus Di ps 18

j                                                            s auDe hemelen verhalen de heerlijkheid Gods,  *

j                                                                s a                    a                                                                 s                                  jihet uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen. 

k                                                                                 a                                ssa                                  a                                    a                                                 j                                              s                                                                    s/u ji                                                                                                   su                                 k                                                                           v/jj                                                                              jiDoor de gebeden  van de moeder gods,  Heiland, red__ ons.

as                                  s auEl-ke dag openbaart een woord aan de volgende dag:  *  

a                    s                                                          jivan nacht tot nacht wordt kennis  verkondigd. 

k                                                                                 a                                ssa  Door de gebeden ...

a                                         a                                          a              a a                                                  s                                  a a a                     s                   jiNiet met gesproken woorden,  * er wordt geen klank vernomen.

k                                                                                 a                                ssa  Door de gebeden ...

a                                                                                         s a                                                                                                 auToch klinkt over heel de aarde hun boodschap *

a                                                            s                                                                                         jitot aan de grenzen der wereld hun woorden.

k                                                                                 a                                ssa  Door de gebeden ...

s                                 a                a                  s aiEer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, *

j                                          s a                                             s                        jinu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

a                                                 a              a s            j                                   j                                                                           sslot : Door de ge-be - den van...

- 38 -
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tweeDe AntiFoon ps 19

_ Moge de Heer u verhoren op de dag der beproeving:  *  de

Naam van Jacobs God bescherme u als een schild. 

Red, o goede Troos  -  -  -  ter,  ons die tot U zingen, Allelu - ja.

_ Hij zende u hulp uit het Heiligdom,  *  

Zijn bijstand vanuit Sion. 

Red, o goede ...

_ Moge de Heer u schenken volgens de wensen van uw hart, *

al uw plannen in vervulling doen gaan. 

Red, o goede

_ Wij zullen juichen over Uw heil,  *  

en ons verheffen in de Naam van onze God.  _

Red, o goede...

_ 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 ...
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DerDe AntiFoon ps 20

_ Heer in Uw kracht verheugt zich de Koning,  *  

hij juicht jubelend over Uw Heil.  _

tropaar toon 8

_ Gij zijt gezegend, Christus onze God,  *  Die met Uw wijs-

heid de vissers hebt vervuld  *  door hen te vervullen met Uw

Heilige Geest.  *  Door hen hebt Gij heel de wereld buitge-

maakt.  **  Minnaar der mensen, ere zij U.  _

_ Hij heeft U Leven gevraagd:  *  Gij hebt Hem lengte van

dagen gegeven tot in de eeuwen der eeuwen. 

tropaar

_ Groot is Zijn roem door Uw Heil,  *  

Gij hebt Hem bekleed met luister en eer. 

tropaar

intocHt vers (volgens de griekse traditie door de lezer, slavisch: de priester):

Verhef U, Heer, in Uw kracht; 

wij zullen met psalmen Uw heerlijkheid bezingen. 

Red, o goede Troos  -  -  -  ter,  ons die tot U zingen, Allelu - ja.

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. _ 

Feestkondaak, toon 8:

_ Toen de Allerhoogste nederdaalde,  *  verwarde Hij de talen

en scheidde de volkeren.  *  Toen Hij echter de vuurtongen

uitdeelde  *  riep Hij allen tot de eenheid.  *  Laat ons daar-

om eenstemmig de Heilige Geest ver - heerlijken. _

In plaats van het Trisagion: gij allen die in Christus zijt gedoopt ...

prokimen toon 8

De hemelen verhalen de heerlijkheid Gods, 

het uitspansel verkondigt het werk van Zijn handen.
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AposteL Hand § 3     Hand 2 : 1-11   Toen de dag van Pinksteren aangebroken was...

ALLeLuiA toon 1

Door het Woord des Heren staan de hemelen vast;

door de adem van zijn mond al hun krachten.

De Heer ziet neer uit de hemel:

Hij aanschouwt de kinderen de mensen. 

evAngeLie Jh 7 : 37-52; 8:12  (Jh § 27 ) Op de laatste, de grootste dag van het feest ...

In plaats van ‘Waarlijk het is waardig ..’  de irmos van de 9e ode van de Canon :

- 42 -

Pentekostarion

Irmos



communievers

Uw goede Geest geleide mij naar een effen land. Alleluia (3x).

Na : red, Heer, uw volk... zingen we voor het eerst weer  Wij hebben het ware Licht

aanschouwd ...

- 43 -
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De orDe van Dienst van De

De tweeDe vesPers

- 5 -

1. Indien de Tweede Vespers zondagmiddag wordt gevierd, dan moet

het 9e Uur hieraan voorafgaan. Na de beginzegen wordt van dan af
het ‘Hemelse Koning ...’ gebeden. Tropaar en Kondaak van het feest:
Gezegend zijt Gij ... en  Toen de Allerhoogste ...

2. Zo niet, dan wordt de Tweede Vespers met de knielgebeden vlak
na de Liturgie op zondagmorgen gevierd, na de grote wegzending van
de Liturgie.

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

De priester leest zachtjes de eerste 6 lichtgebeden bij het Altaar, terwijl
ps.103 gelezen wordt.

gebeDen van De vesPers  - 1e gebeD

P Heer, Die medelijdend en barmhartig zijt, lank-
moedig en vol ontferming: verhoor ons gebed en
luister naar de stem van onze smeking. Doe aan ons
een teken ten goede; leid ons op Uw weg, opdat wij
voortgaan in Uw waarheid; verblijd onze harten in
ontzag voor Uw heilige Naam, want Gij zijt groot
en doet bewonderenswaardige werken. Gij alleen
zijt God, en onder de goden is er niemand aan U



gelijk, Heer, Die machtig zijt in ontferming en
goedertieren in Uw kracht om allen te helpen, te
troosten en te verlossen, die hopen op Uw heilige
Naam. 

Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aan-
bidding, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en
altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

2e gebeD

Heer, tuchtig ons niet in Uw toorn en straf ons niet
in Uw verbolgenheid, maar doe met ons volgens
Uw barmhartigheid, geneesheer en verzorger van
onze zielen. Voer ons in de haven van Uw wil.
Verlicht de ogen van ons hart om inzicht in Uw
waarheid te verkrijgen. Geef ons, dat wij de rest van
deze dag en de gehele tijd van ons leven in vrede
zonder zonde mogen doorbrengen. Door de gebe-
den van de Heilige Moeder Gods en van al Uw hei-
ligen. 

Want van U is de macht, en van U is 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. Amen.

- 6 -
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3e gebeD

Heer onze God, gedenk ons, Uw zondige en nutte-
loze dienaren, nu wij Uw heilige Naam aanroepen.
Beschaam ons niet die vertrouwen op Uw ontfer-
ming, maar schenk ons alles wat wij U vragen voor
onze redding.  Maak ons waardig om U te bemin-
nen en te vrezen uit geheel ons hart en om in alles
Uw wil te doen. 

Want Gij zijt de goede 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. Amen.

4e gebeD

Gij Die bezongen wordt door heilige machten met
nooit zwijgende hymnen en onophoudelijke loflie-
deren, vervul onze mond met Uw lof om Uw hei-
lige Naam te verheerlijken. Geef ons een aandeel en
een erfdeel samen met allen die U in waarheid vre-
zen en Uw geboden onderhouden. Door de gebe-
den van de heilige Moeder Gods en al Uw heiligen. 

Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aan-
bidding, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en
altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

- 7 -
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5e gebeD

Heer, Heer, Die het heelal in Uw onbevlekte hand
tezamen houdt, Gij zijt lankmoedig voor ons allen,
al betreurt Gij onze slechtheid. Gedenk Uw erbar-
mingen en Uw ontferming. Bezoek ons in Uw
goedheid. Doe ons ook de rest van deze dag ontko-
men aan de veelsoortige listen van de boze.
Bescherm door de genade van Uw Heilige Geest
ons leven tegen iedere aanval. 

Door de genade en de mensenliefde van Uw
eniggeboren Zoon, met Wie Gij gezegend zijt,
tezamen met Uw alheilige, goede en levenschen-
kende Geest; nu en altijd, en in de eeuwen der eeu-
wen. Amen.

- 8 -
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6e gebeD

God, Gij zijt groot en wonderbaar, en met onzeg-
bare goedheid en rijke voorzienigheid bestuurt Gij
het heelal. Gij hebt ons de aardse goederen gegeven
en ons ook verzekerd van het beloofde koninkrijk,
door de gaven die Gij ons reeds geschonken had.
Gij die ervoor gezorgd hebt dat wij ons in het afge-
lopen deel van de dag afgewend hebben van het
kwaad, geef dat wij ook de rest van de dag onberis-
pelijk mogen volbrengen voor het aanschijn van
Uw heilige heerlijkheid, terwijl wij U bezingen, de
alleen goede en menslievende God. 

Want Gij zijt 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. 
Amen.

Na ps 103 bidt de diaken de vredeslitanie voor de Heilige Deuren.
Indien er geen diaken is, bidt de priester de litanie voor het Altaar.

- 9 -
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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 vrede voor de gehele wereld, standvastigheid
van de heilige kerken Gods en eenheid van allen,
bidden wij de Heer.

- 10 -

� Pentekostarion - hiëratikon �

volgens de Slavische edities wordt nog toegevoegd:

Voor dit heilig Godshuis en voor hen die er met
geloof, eerbied en vreze Gods binnentreden, bid-
den wij de Heer.

Voor onze aartsbisschop (N.N.), de eerbied waar -
dige pries ters, de diakens in Christus, alle geeste-
lijken en het volk, bidden wij de Heer.

Voor koning (N.N.), koningin (N.N.) het
koninklijk huis, de regering van ons land en hen
die het beschermen, bidden wij de Heer.

Voor deze stad, [of: dit heilig klooster, of: streek of
eiland] voor elke stad en streek en voor de gelo-
vigen die er wonen, bidden wij de Heer.

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.



Voor het rondomstaande volk, dat de genade van de
Heilige Geest verwacht, bidden wij de Heer.

Voor hen die hun hart en hun knieën buigen voor
de Heer, bidden wij de Heer.

Dat wij de kracht mogen verkrijgen om Hem vol-
komen te behagen, bidden wij de Heer.

Dat Hij de rijkdom van Zijn barmhartigheid over
ons mag uitstorten, bidden wij de Heer.

Dat ons knielgebed moge worden aangenomen als
wierook voor Zijn aangezicht, bidden wij de Heer.

Voor hen die Zijn hulp nodig hebben, 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, glorie-
rijke 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. - 11 -
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P Want U komt toe alle heerlijkheid, eer en aanbid-
ding, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd, en
in de eeuwen der eeuwen.

K Amen. 

De koren zingen om beurten: Heer ik roep... . Bij het: Laat mijn gebed
opstijgen ... bewierookt de diaken het Altaar rondom, de altaarruimte, en
hij verlaat het altaar, door de noord-deur. Indien er geen diaken is wie-
rookt de priester in feloon gekleed. Hij bewierookt de ikonen en de gelo-
vigen, de hele kerk rond en hij gaat door de zuiddeur terug, in het altaar
bewierookt hij het Altaar en degenen die zich in de altaarruimte bevinden. 

heer ik roeP ... zes stichieren, elk stichier wordt herhaald:
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2 x

t.4



Eer ... Nu en ...   in toon 6 : 
- 13 -
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2 x

2 x

t.4

t.4



Eer ... Nu en ... 

intocht

Onder ‘Hemelse Koning ...’  de kleine intocht. De priester zegent de
wierook. De diaken opent de Heilige Deuren en gaat met het wierook-
vat om het Altaar heen de noorddeur uit. De priester volgt hem, gekleed
in feloon. De altaardienaar gaat vooraf met brandende kaars. 

In het midden van de kerk buigen zij hun hoofd.

D Laat ons bidden tot de Heer.

gebeD van De intocht

P  zacht 's Avonds, 's morgens en 's middags loven,
zegenen, danken en bidden wij U, Heer van het
heelal, menslievende Heer. Laat ons gebed opstijgen
als wierook voor Uw aangezicht, en neig ons hart
niet tot slechte woorden of gedachten, maar bevrijd
ons van allen die onze ziel belagen. Want op U,

- 14 -
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Heer, o Heer, hebben wij onze ogen gericht, en op
U hebben wij gehoopt: beschaam ons niet, onze
God. Want aan U komt toe alle heerlijkheid, eer, en
aanbidding: aan de Vader, de Zoon, en de Heilige
Geest; nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.

d Zegen, heer, de heilige intocht.

P Gezegend is de intocht van Uw heiligen, immer, nu
en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

De diaken bewierookt vanwaar hij staat de (troon van) bisschop en de
heilige ikonen:

D Wijsheid, staat recht!

En wierokend gaat hij het altaar in, en hij bewierookt de priester ter-
wijl deze binnenkomt. Ook de priester buigt zijn hoofd voor de bis-
schop of voor de Troon en gaat het altaar binnen door de Heilige
Deuren. 

De priesters [of het koor ]: Vreugde vol Licht...

De diaken staat voor de Poort en naar het koor gewend roept hij:

D Avondprokimen!
- 15 -
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De lezer (canonarch) en het koor zingen  het prokimen:

groot - ProkiMen toon 7

Gij hebt onder de volkeren Uw
macht doen kennen; door Uw arm
hebt Gij Uw volk bevrijd.

Toen zei ik: Nu begin ik, dit is de
verandering van de hand des
Allerhoogsten.

Ik zal de werken des Heren geden-
ken; ja, ik zal Uw wonderdaden
vanaf den beginne gedenken.

� Pentekostarion - hiëratikon �

- 16 -

verzen:



D Nogmaals en nogmaals, laat ons met gebogen
knieën bidden tot de Heer.

K Heer, ontferm U.

En terwijl we geknield zijn, het hoofd onbedekt, leest de priester ook
geknield de gebeden vanuit de geopende heilige Poort, naar het volk

gericht met luide stem ten aanhoren van allen:

P Alzuivere, reine, beginloze, onzichtbare, onbegrij-
pelijke, ondoorgrondelijke, onveranderlijke, on -
over trefbare, grenzeloze, lankmoedige Heer, Gij
alleen zijt onsterflijk, en Gij woont in ontoeganke-
lijk Licht; Gij zijt de Schepper van hemel en aarde,
van de zee en alles wat daarin geschapen is. Gij
schenkt aan allen wat zij willen vragen, nog voor-
dat zij de vraag gesteld hebben.
Wij bidden en smeken U, menslievende Meester,
Vader van onze Heer en God en Verlosser Jezus
Christus, Die omwille van ons mensen, en om onze
redding, uit de hemel is neergedaald, en vlees
geworden is door de Heilige Geest uit de roemrijke
Moeder Gods en altijd-Maagd Maria.
Hij heeft ons eerst onderricht door Zijn woorden
en daarna door Zijn voorbeeld. Want toen de tijd
van Zijn heilbrengend lijden gekomen was, heeft
Hij ons getoond hoe wij, geringe, zondige en
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onwaardige dienaren, onze gebeden moeten aan-
bieden, door het hoofd en onze knieën te buigen,
om vergeving te verkrijgen voor onze eigen zon-
den en voor de onwetendheden van het volk.
Gij, menslievende, Die rijk aan ontferming zijt,
verhoor ons op welke dag wij U ook aanroepen,
maar vooral op deze dag van pinksteren.
Want onze Heer Jezus Christus zetelt na Zijn
hemelvaart aan de rechterhand van U, God de
Vader, en heeft op de dag van pinksteren de Heilige
Geest gezonden over Zijn heilige leerlingen en
apostelen. En Deze kwam over een ieder van hen en
allen werden vervuld met Zijn onuitputtelijke
genade, zij verkondigden Uw grootheid en profe-
teerden in verschillende talen.
Luister daarom nu naar onze smeking en gedenk
ons, geringen en veroordelingswaardigen. Neem
weg de gevangenschap van onze ziel, want Uw
deelnemen aan ons lijden is als een voorspreker.
Aanvaard ons nu wij U te voet vallen en tot U roe-
pen: 'Wij hebben gezondigd'.
Aan U zijn wij toevertrouwd vanaf de moeder-
schoot en voor onze geboorte zijt Gij onze God.
Maar omdat onze dagen in ijdelheid voorbij zijn
gegaan, hebben wij Uw steun verloren, en zijn we
van iedere verontschuldiging ontbloot.
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Maar wij vertrouwen op Uw barmhartigheid en
roepen U toe:
Denk niet meer aan onze jeugdzonden en onze
onwetendheid, maar reinig ons van onze verborgen
overtredingen.
Verwerp ons niet in de tijd van onze ouderdom, als
onze kracht wegvalt; en verlaat ons niet.
Acht ons waardig om ons tot U te bekeren, voordat
wij terugkeren tot de aarde waaruit wij genomen
zijn, en zie op ons neer met welwillendheid en
genade. Beoordeel onze ongerechtigheden volgens
Uw medelijden en stel de afgrond van Uw barm-
hartigheid tegenover onze grote ongerechtigheid.
Heer, richt Uw ogen vanuit Uw hoge heiligdom op
Uw volk dat ons omringt, en dat van U overvloedi-
ge ontferming verwacht.
Bezoek ons met Uw goedheid.
Bevrijd ons van de onderdrukking van de duivel.
Versterk ons leven door Uw heilige en goddelijke
geboden.
Vertrouw Uw volk toe aan een trouwe bescherm -
engel.
Breng ons allen bijeen in Uw Koninkrijk.
Schenk vergeving aan wie op U vertrouwen.
Vergeef hun en ons onze zonden. 
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Reinig ons door de kracht van Uw Heilige Geest,
en ontbind de valstrikken die de vijand voor ons
legt.   

en hierna het volgende gebed:

P Gezegend zijt Gij, Heer, almachtige Meester, Die
de dag verlicht door het licht van de zon; en de
nacht door het schijnsel van het vuur.
Gij hebt ons door deze dag gebracht en nu zijn wij
aangeland bij het begin van de nacht. Verhoor het
gebed van ons en van heel Uw volk;
vergeef ons onze gewilde en ongewilde zonden. 
Aanvaard onze avondgebeden, en zend de volheid
van Uw ontferming en barmhartigheid over Uw
erfdeel.
Ommuur ons met Uw heilige engelen.
Bekleed ons met de wapens van Uw gerechtigheid.
Omgeef ons met Uw waarheid. 
Verdedig ons met Uw macht.
Bevrijd ons uit iedere moeilijke omstandigheid en
van alle aanslagen van de vijand. Geef dat de
komende avond en nacht volmaakt, heilig, vredig,
zonder zonde of ergernis, en  vrij van alle slechte
verbeelding moge zijn; en ook alle verdere dagen
van ons leven.
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Door de gebeden van de heilige Moeder Gods, en
van alle heiligen die U in alle eeuwen behaagd heb-
ben.

D Help en red ons, ontferm U, richt ons op en
bescherm ons, o God, door Uw genade.

K Heer, ontferm U.

D Onze alheilige, ongerepte, hooggezegende, glorie-
rijke 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 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.
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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 wij voor onze aartsbisschop (N.N.).

Ook bidden wij voor koning (N.N.), koningin
(N.N.), 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 broeder-
schap in Christus.
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Ook bidden wij om ontferming, leven, vrede,
gezondheid, redding, bescherming, vergeving en
kwijtschelding van zonden, voor al de vrome
orthodoxe christenen die in deze stad [streek]
wonen en voor de parochianen en weldoeners van
deze heilige kerk.

Ook bidden wij voor de zalige gedenkwaardige
stichters van deze heilige kerk; voor alle parochia-
nen die ons zijn voorafgegaan; voor alle orthodoxen
die hier en overal rusten.

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 zin-
gen en voor heel het aanwezige volk, dat van U
grote en rijke ontferming verwacht.

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 eeu-
wen der eeuwen.

K Amen.  
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D Nogmaals en nogmaals, laat ons met gebogen
knieën bidden tot de Heer.

K Heer, ontferm U.

P Heer Jezus Christus onze God, Die Uw vrede aan
de mensen hebt geschonken toen Gij bij ons waart
en ons leven deelde, en Die de gave van de Alheilige
Geest steeds aan de gelovigen schenkt, als een
onvervreemdbaar erfdeel, Gij hebt heden op heel
bijzondere wijze deze genade over Uw leerlingen
en apostelen uitgestort.
Gij hebt hun lippen versterkt door tongen van vuur,
zodat wij, tezamen met ieder menselijk volk, Gods
kennis met eigen oren vernomen hebben in onze
eigen taal.
Wij zijn omstraald door het licht van de Geest, en
zijn bevrijd van de dwaling als van duisternis.
Met een energie die boven die natuur uitgaat, heb-
ben zichtbare tongen van vlammend vuur ons
onderricht om te geloven in U, en zij hebben ons
verlicht om U als God te belijden tezamen met de
Vader en de Heilige Geest, als één enkele Godheid,
één Macht, één Gezag.
Gij zijt de afglans van de Vader, het onveranderlij-
ke en onuitwisbare zegelbeeld van Zijn Wezen en
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Zijn Natuur. Gij zijt de Bron van redding en gena-
de. 
Open ook de lippen van mij, zondaar, en leer mij
hoe en waarvoor ik moet bidden. Gij kent immers
de menigte van mijn zonden, maar ik weet dat Uw
barmhartigheid hun ontelbare hoeveelheid zal over-
winnen.
Zie, ik heb de wanhoop van mijn ziel geworpen in
de oceaan van Uw ontferming, en nu sta ik voor U
met ontzag.
Gij Die de kalme haven zijt voor hen die door de
stormen worden heen en weer geslingerd, bestuur
mijn leven, zoals Gij door het woord van Uw
onuitsprekelijke wijsheid met kracht het heelal
bestuurt, en leer mij de weg kennen die ik moet
gaan.
Schenk aan mijn gedachten de Geest van Uw wijs-
heid. Geef aan mijn dwaasheid de Geest van ver-
stand. Beschut mijn daden door de Geest van de
vreze voor U.
Vernieuw de rechte Geest in mijn binnenste, en
sterk mijn wankelend denken door Uw besturende
Geest.
Leid mij elke dag tot wat nuttig is door Uw goede
Geest, zodat ik waardig geacht word Uw geboden
te volbrengen. 
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En geef dat de dag van Uw wederkomst in heerlijk-
heid steeds in mijn gedachten moge leven, wanneer
Gij al onze werken zult onderzoeken. 
Sta niet toe dat ik word meegesleept door de ver-
dorven genoegens van deze wereld, maar schenk
mij de kracht om mijn verlangens te richten op het
genot van de toekomstige rijkdommen.
Heer, Gij hebt toch gezegd, dat alles wat iemand
vraagt in Uw Naam, hem terstond gegeven zal
worden door de met U mede-eeuwige God en
Vader. Om die reden durf ik, zondaar, tot Uw
goedheid te smeken op deze dag van de nederdaling
van de Heilige Geest: Schenk mij alles wat ik U
gevraagd heb voor mijn heil.
Ja, Heer, Gij zijt toch de goede Gever, Die rijkelijk
al uw weldaden verleent, want Gij geeft ons veel
meer dan wij vragen.
Gij zijt de medelijdende, de zich ontfermende, Die
hebt deel genomen aan ons lichaam, terwijl Gij
zonder zonden bleef.
In Uw liefdevolle barmhartigheid neigt Gij U tot
ons, die voor U de knieën buigen en Gij hebt Uzelf
tot een zoenoffer gemaakt voor onze zonden.
Schenk nu, Heer Uw medelijden aan Uw volk; ver-
hoor ons vanuit Uw heilige hemel; heilig hen door
de kracht van Uw reddende hand.
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Bescherm hen onder de schaduw van Uw vleuge-
len; veracht niet het werk van Uw handen. Tegen
U alleen zondigen wij, maar ook U alleen aanbid-
den wij.
Heer, wij kennen en vereren geen vreemde God, wij
strekken onze handen niet uit naar een andere god.
Vergeef ons onze overtredingen en aanvaard onze
knielgebeden; strek een helpende hand naar ons
allen uit.
Aanvaard het gebed van ieder van ons als welgeval-
lige wierook die opstijgt voor Uw boven alles
goede Koninkrijk.

en ook het volgende gebed:

P Heer, o Heer, Gij hebt ons gered van elke vliegen-
de pijl overdag, bevrijd ons nu ook van alles wat in
de duisternis rondwaart.
Aanvaard de opheffing van onze handen als een
avondoffer. Acht ons waardig om de baan van de
nacht onberispelijk te doorlopen, niet meegesleept
door het kwaad. En verlos ons van alle onrust en
kleinmoedigheid, die de duivel over ons doet
komen. Schenk aan onze zielen berouw, en aan
onze gedachten bezorgdheid over het onderzoek
voor Uw vreeswekkend en rechtvaardig gericht. 
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Hecht ons vlees vast aan de vreze voor U. Versterf
onze aardse ledematen, opdat wij in de rust van de
slaap ons mogen verheugen door het schouwen van
Uw oordelen. Houd van ons weg onbehoorlijke
droombeelden en schadelijke begeerten. Maar doe
ons weer opstaan op de tijd van het gebed, gesterkt
in het geloof, en vooruitgegaan in Uw geboden.

D Help en red ons, ontferm U, richt ons op en
bescherm ons, o God, door Uw genade.

K Heer, ontferm U.

D Onze alheilige, ongerepte, hooggezegende, glorie-
rijke 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 Door de genade, de barmhartigheid en de mensen-
liefde van Uw eniggeboren Zoon, met wie Gij
gezegend zijt, samen met Uw alheilige, goede en
levendmakende Geest, nu en altijd, en in de eeuwen
der eeuwen.

K Amen. 
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L Acht ons waardig, Heer, 
dat wij deze avond zonder zonden doorbrengen.
Gezegend zijt Gij, Heer God van onze vaderen, 
en geloofd en verheerlijkt is Uw Naam 
tot in de eeuwen. Amen.
Moge, Heer, Uw barmhartigheid over ons komen, 
zoals wij op U gehoopt hebben. 
Gezegend zijt Gij, Heer, leer mij Uw voorschriften. 
Gezegend zijt Gij, Meester, 
geef mij inzicht in Uw voorschriften. 
Gezegend zijt Gij, Heilige, 
verlicht mij door Uw voorschriften. 
Heer, Uw barmhartigheid is in eeuwigheid, 
veronachtzaam de werken van Uw handen niet. 
U komt toe de lof, U komt toe de hymne, 
U komt toe de heerlijkheid: 
Vader, Zoon en Heilige Geest, 
nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. 
Amen.

D Nogmaals en nogmaals, laat ons met gebogen
knieën bidden tot de Heer.

K Heer, ontferm U.
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P Eeuwig stromende Bron van leven en licht; schep-
pende Kracht, Die mede-eeuwig zijt met de Vader:
op wonderschone wijze hebt Gij heel de heils-eco-
nomie voor de stervelingen voltooid, Christus onze
God.
Gij hebt de onbreekbare ketenen van de dood ver-
broken, de grendels van de hades verbrijzeld, en de
menigten van de boze geesten vertreden. 
Gij hebt Uzelf voor ons opgedragen als een onberis-
pelijk slachtoffer, toen Gij Uw alzuiver lichaam, dat
door geen enkele zonde was aangetast of geschon-
den, hebt gegeven als een offer. En door dit huive-
ringwekkend, onzegbaar heilig dienstwerk hebt Gij
ons het eeuwige leven geschonken.
Gij zijt in de onderwereld afgedaald en hebt de eeu-
wige sluitbalken verbroken, en Gij hebt de weg naar
boven getoond aan hen die daar beneden waren. In
Uw goddelijke wijsheid hebt Gij door een list de
vorst van het kwaad, de heerser over de afgrond, de
alles-verslindende draak, aan de haak geslagen, en
hem geboeid met de duistere ketenen van de onder-
wereld, en hem veilig opgesloten in het onuitblus-
baar vuur en de uiterste duisternis door Uw onbe-
grensde kracht.
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Roemrijke Wijsheid des Vaders, grote steun van
allen die bedreigd worden, Gij verlicht allen die
gezeten zijn in het duister en in de schaduw van de
dood.
Gij, Heer van de altijd stralende heerlijkheid, welbe-
minde Zoon van de allerhoogste Vader; eeuwig licht
uit het eeuwige licht; Zon van gerechtigheid:
Luister naar ons die tot U bidden: schenk rust aan de
zielen van Uw dienaren die vóór ons overleden zijn,
onze vaders en moeders, broeders en zusters en ove-
rige verwanten, en aan de huisgenoten in het geloof
voor wie wij nu deze gedachtenis houden. 
Want Gij hebt de macht over allen en in Uw hand
houdt Gij alle einden der aarde.
Meester, Albeheerser, God van onze vaderen, Heer
der barmhartigheid, Schepper van alles wat sterflijk
en onsterflijk is.
Gij zijt de Formeerder van ieder menselijk wezen
dat tot bestaan komt en weer vergaat, van ons leven
en ons einde, van onze levenswijze hier en van onze
overgang naar gene zijde.
Gij meet de tijd toe aan de levenden, en bepaalt het
moment van de dood.
Gij doet de zielen afdalen in de hades, en voert hen
weer daaruit omhoog. Gij boeit de mens in ziekte,
en bevrijdt hem daarvan door herboren kracht.
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Gij beschikt wat nu gebeurt op nuttige wijze, en
bestuurt de komende omstandigheden tot ons wel-
zijn.
Wij waren gewond door angel van de dood, maar
Gij doet ons weer herleven door de hoop op de
Opstanding.
Gij, Meester van het heelal, onze God en onze
Verlosser, hoop van alle einden der aarde en van hen
die ver weg op zee zijn, op deze grote en heilbren-
gende slotdag van het vijftigdagenfeest hebt Gij ons
het mysterie geopenbaard van de heilige, éénwezen-
lijke, mede-eeuwige,  ondeelbare en onvermengba-
re Drie-eenheid.
Gij hebt Uw heilige en levendmakende Geest over
Uw heilige apostelen uitgestort als tongen van vuur,
en hen daardoor aangesteld tot evangelisten van ons
heilig geloof, en hen gemaakt tot belijders en ver-
kondigers van de ware theologie.
Gij hebt op dit volmaakte en heilbrengende feest
verzoenende smeekbeden willen aanvaarden voor
hen die in de hades gevangen zijn, en ons grote
hoop gegeven, dat Gij ook aan de stervenden ver-
kwikking zult schenken bij wat hun kwelt, en dat
Gij Uw vertroosting op hen zult doen neerdalen. 
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Verhoor ons, geringen en armzaligen die tot U sme-
ken, en geef rust aan de zielen van Uw overleden
dienaren en dienaressen, in een plaats van licht, een
plaats van vreugde, een plaats van verkwikking,
waar smart, droefheid en verzuchtingen afwezig
zijn. Doe hun zielen wonen in de tenten van de
rechtvaardigen, en schenk hun vrede en rust.
Want de doden kunnen U niet loven, Heer, zomin
als degenen die zich in de Hades bevinden de vrij-
moedigheid hebben om hun zonden te belijden,
maar wij, de levenden, wij zegenen U en smeken U,
en onze gebeden en offers om verzoening dragen
wij U op voor hun zielen.

en het volgende gebed:

P Grote, eeuwige, heilige en menslievende God, Gij
hebt ons waardig geacht ook op dit uur te staan
voor Uw ontoegankelijke heerlijkheid, om Uw
wonderdaden te bezingen en te loven.
Wees ons genadig, Uw onwaardige dienaren, en
schenk ons de genade om U, met een rouwmoedig
hart, zonder verstrooidheid de lofzang op te dragen
van het Driemaal Heilig, en de dankzegging voor
de grote weldaden die Gij onophoudelijk aan ons
hebt verricht en nog verricht.
Heer, gedenk onze zwakheid.
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Laat ons niet verloren gaan om onze ongerechtig-
heid, maar heb grote ontferming voor onze gering-
heid, zodat wij mogen ontsnappen aan het duister
van de zonde, en mogen wandelen in het daglicht
van de gerechtigheid.
Bekleed ons met de wapenrusting van het licht,
zodat wij onaangetast mogen blijven voor alle aan-
slagen van de vijand en U met vrijmoedigheid voor
alles mogen verheerlijken, als de ene, waarachtige
en menslievende God. 
Werkelijk, hoe waarachtig groot is Uw mysterie,
Heer en Schepper van het heelal. Want Uw schep-
selen sterven tijdelijk en daarna worden ze weer
samengesteld en rusten in eeuwigheid. Wij belijden
dat wij U voor alles dankbaar moeten zijn, voor
onze komst in deze wereld, en ook voor ons vertrek
daaruit. Want door Uw onbedriegelijke belofte is
ons heengaan van deze wereld tot een voorbode
geworden van de hoop op de opstanding en het
onverwelkelijk leven, waaraan wij mogen deelheb-
ben bij Uw wederkomst.
Gij toch zijt de Aanvoerder van onze opstanding, de
onomkoopbare en menslievende Rechter over alles
wat wij in ons leven gedaan en ervaren hebben; de
Meester en Heer van de vergelding.
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In onzegbare zelfontlediging hebt Gij deel gehad
aan onze natuur door ons vlees en ons bloed aan te
nemen, en door vrijwillig in onze niet-zondige pas-
sies te delen. Gij had innige gevoelens van ontfer-
ming aangenomen, en bij datgene dat Gij Zelf gele-
den hebt, toen Gij verzocht werd, hebt Gij Uzelf
aangeboden als Helper voor ons die verzocht wor-
den; en zo hebt Gij ons tot Uw hartstochtloosheid
gebracht.
Neem dan onze gebeden en smekingen aan, o
Heer, en schenk de rust aan al de vaders en moeders,
broeders en zusters, kinderen, verwanten en volks-
genoten van ieder van ons, en alle ontslapenen in de
hoop der opstanding tot het eeuwige leven. Schrijf
hun namen in het boek des levens, en doe hun zie-
len rusten in de schoot van Abraham, Isaak en
Jacob, in het land der levenden, in het koninkrijk
der hemelen, in het paradijs der geneugten, en laat
Uw stralende engelen hen allen binnenleiden in
Uw heilige woningen. Laat ook onze lichamen
opstaan op de door U vastgestelde dag, volgens Uw
heilige en onfeilbare beloften. Want voor Uw die-
naren, Heer, is er geen werkelijke dood wanneer
wij van ons lichaam scheiden en opgaan tot U, onze
God.
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Het is eerder een overgang vanuit het droevigst
verdriet naar alles wat beter is en het hart verheugt,
het is een ingaan in de rust en de vreugde.
En al hebben wij tegen U gezondigd, wees ons en
hun genadig, want er is niemand zonder vlek voor
Uw aangezicht, al had hij maar één dag geleefd.
Immers Gij alleen hebt zonder zonde op deze aarde
geleefd, onze Heer Jezus Christus, en bij U hopen
wij ontferming te vinden en vergeving van onze
zonden. 
Goede menslievende God, vergeef daarom aan hen
en aan ons de overtredingen die wij gewild of
ongewild, bewust of onbewust, openlijk of in het
verborgene, in daden, in gedachten, of in woorden,
door ons uiterlijk gedrag of onze innerlijke gesteld-
heid hebben begaan.
Schenk kwijtschelding en rust aan hen die ons zijn
voorafgegaan. 
Zegen ons die hier tegenwoordig zijn; verleen aan
ons en aan heel Uw volk een goed en vredig einde.
Toon ons Uw innige barmhartigheid en mensen-
liefde op de huiveringwekkende en ontzagwekken-
de dag van Uw wederkomst, en acht ons dan waar-
dig om deel te hebben aan Uw Koninkrijk.

en ook het volgende gebed:
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Grote en allerhoogste God, Die alleen onsterfelijk
zijt en woont in het ontoegankelijke Licht, Gij hebt
geheel de schepping met wijsheid gemaakt. Het
licht hebt Gij gescheiden van de duisternis: de zon
gesteld om te heersen over de dag, de maan en de
sterren om te heersen over de nacht. Gij hebt ons,
zondaars, waardig geacht om ook op dit uur met
belijdenis voor Uw aanschijn te treden, om U de
avondaanbidding op te dragen. Menslievende Heer,
laat ons gebed opstijgen als wierook voor Uw aan-
gezicht, en neem het aan als een welriekende geur.
Laat deze avond en de komende nacht vredig zijn.
Bekleed ons met de wapenrusting van het Licht.
Bevrijd ons van nachtelijke vrees en voor dat wat in
de duisternis rondwaart. Geef dat de slaap, die Gij
ons schenkt tot verkwikking van onze zwakheid,
vrij blijve van duivelse drogbeelden. Ja, Heer van
het heelal en Schenker van het goede, laten wij ‘s
nachts Uw alheilige Naam gedenken, opdat wij ook
op onze rustplaats rouwmoedig zijn. Geef dat wij
verlicht door het overwegen van Uw geboden,
weer met vreugde in onze ziel mogen opstaan, om
Uw goedheid te loven, en om gebeden en smekin-
gen op te dragen aan Uw barmhartigheid; voor
onze eigen zonden, en voor die van geheel Uw
volk: bezoek dit volk met Uw genade, op voor-
spraak van de heilige Moeder Gods. - 37 -
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D Help en red ons, ontferm U, richt ons op en
bescherm ons, o God, door Uw genade.

K Heer, ontferm U.

D Onze alheilige, ongerepte, hooggezegende, glorie-
rijke 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 Want Gij zijt de rust van onze zielen en lichamen,
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. 

vragenDe litanie

D Laten wij ons avondgebed 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. 
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D Dat de gehele avond 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 vreeswek-
kende rechterstoel van Christus, vragen wij.

Onze alheilige, ongerepte, hooggezegende, glorie-
rijke 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.
- 39 -
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P Want Gij zijt een goede 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.

gebeD van De hoofDbuiging

P Heer, onze God, Gij hebt de hemelen neergebogen
en zijt afgedaald voor de redding van het geslacht
der mensen. Zie neer op Uw dienaren en op Uw
erfdeel. Want voor U, de ontzagwekkende en
menslievende Rechter, hebben Uw dienaren hun
hoofd gebogen, en onderworpen buigen zij hun
nek. Zij verwachten geen hulp van mensen, maar
zij hopen op Uw ontferming en zien uit naar Uw
heil. Behoed hen te allen tijde en gedurende deze
avond en de komende nacht, tegen elke vijand,
tegen iedere duivelse tegenwerking en tegen ijdele
gedachten en verleidende herinneringen.
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luid: Gezegend en verheerlijkt zij de heerschappij
van Uw koninkrijk: van de Vader, de Zoon en de
Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der
eeuwen.  

K Amen.

aPostichen

Schep in mij een rein hart, o God, 
en  maak nieuw een rechte geest in mijn binnenste.
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t. 3



Verwerp mij niet van voor uw Aangezicht 
en neem uw Heilige Geest niet van mij weg.
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t. 3

t. 3



Eer ... Nu en ...  toon 8
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lofzang van siMeon

P Nu laat Gij, Heer, Uw dienaar in vrede  
heengaan volgens Uw Woord,
want mijn ogen hebben Uw heil aanschouwd, 
dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: 
licht tot openbaring voor de heidenen 
en heerlijkheid van Uw volk Israël.

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

troPaar slavische MeloDie:

byzantijnse MeloDie - 4e Plagale toon:

� Pentekostarion - hiëratikon �

3x



slotzegen

D Wijsheid. 

L Zegen.

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

L Amen.   

L Versterk, Heer God, het heilige, ongeschonden
geloof van de vrome orthodoxe christenen, en dit
heilig Godshuis in de eeuwen der eeuwen. Amen.

P Alheilige Moeder Gods, red ons.

L U, eerbiedwaardiger dan de cherubijnen  
en onvergelijkelijk glorierijker dan de serafijnen, 
die ongerept God het Woord hebt gebaard: 
in waarheid Gods Moeder, u verheffen wij.

Op de ambon, naar het volk gericht:  

P Eer aan U, Christus God, onze hoop, eer aan U.

L Eer ..  Nu en ... Heer, ontferm U (3x); vader, zegen.
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P Dat Hij, Die zichzelf ontledigd heeft uit de schoot
van de Vader en Die heel onze menselijke natuur
aangenomen heeft en deze vergoddelijkt heeft, 
en Die daarna weer naar de hemel is opgevaren 
en Die gezeteld is aan de rechterhand van God de
Vader, 
en Die de goddelijke en heilige en éénwezenlijke
Geest, Die gelijk is in macht en in heerlijkheid en
Die mede-eeuwig is, over Zijn heilige leerlingen en
apostelen heeft neergezonden, 
en Die daardoor hen verlicht heeft en door hen heel
de wereld, 
Christus onze ware God, 
Zich over ons ontferme en ons redde door Zijn goed-
heid,
door de voorspraak van Zijn alzuivere, ongerepte
en heilige Moeder, 
van de heilige roemrijke en alomgeëerde God-ver-
kondigende en Geest-dragende apostelen 
en van alle heiligen. 

L Amen.

naar het oosten gewend:  

P Door de gebeden van onze heilige vaders, 

Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons.

L Amen.
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metten

kAtHismA-zAng na de eerste psalm-lezing:

na de tweede psalm-lezing:

Dan psalm 50. En de Canons van het feest, de eerste in toon 7, met de irmos, tot een

totaal van acht per ode, en de tweede Canon in toon 4, met de irmos, tot vier in elke

ode. 

kAtHismAzAng na de derde ode
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Pentekostarion

2 x

2 x



Na de zesde ode: kondaak en ikos van het feest.

synAxArion

Exapostilaria van het feest.

LoFpsALmen zes stichieren; ieder stichier herhalen:

- 63 -

Maandag van Pinksteren

2 x

2 x



Grote Doxologie en wegzending.

- 64 -

Pentekostarion

2 x

2 x

Eer .. Nu en ..



Liturgie 

De antifonen en de intocht als op pinksteren

In plaats van het Trisagion: gij allen die in Christus zijt gedoopt ...

prokimen toon 6 ps 27

Tot U, Heer heb ik geroepen; 

mijn God blijf niet zwijgen tegenover mij.

AposteL § 229a     Ef 5 : 8b-19   Broeders, wandelt als kinderen des lichts...

ALLeLuiA toon 2 ps 50

Ontferm U over mij, o God, volgens Uw grote ontferming; en volgens

de overvloed van Uw barmhartigheden,wis mijn ongerechtigheid uit.

(pentekost.) Geef mij de vreugde terug van uw heil

en versterk mij met een besturende geest. 

ofwel (apostel) Verwerp mij niet van voor Uw aangezicht; 

en neem Uw Heilige Geest niet van mij weg. 

- 65 -
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evAngeLie Mt § 75  Mt 18 : 10-20  De Heer zeide: Ziet toe, dat gij geen van deze kleinen ...

In plaats van ‘Waarlijk het is waardig ..’  de prelude en de irmos van de 9e ode van

de tweede Canon :

_ De engelen waren verwonderd, toen ze de genade van de

Trooster aanschouwden: hoe Hij wonderbaar afgedaald was

naar de aarde vanuit den hoge.  _

communievers

Uw goede Geest geleide mij naar een effen land. Alleluia (3x).

noot

Deze hele week van Pinksteren is vasten-vrij.
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Pentekostarion

irmos



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 ...

Maandag van Pinksteren

- 67 -



AposticHen de volgende stichieren 

Eer ... Nu en ...

tropAAr van  Pinksteren  t. 8  gij zijt gezegend ... en de wegzending.

- 68 -

Pentekostarion

Verwerp mij niet van voor uw Aangezicht

en neem uw heilige Geest niet van mij weg

Schep in mij een rein hart, o God,

en maak nieuw een rechte geest in mijn binnenste.



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 7, 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

- 69 -

Dinsdag van Pinksteren

2 x

2 x

Schep in mij een rein hart, o God,

en maak nieuw een rechte geest in mijn binnenste.



Eer .. Nu en ...

de rest van de dienst, en de wegzending.

Vespers

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

Verwerp mij niet van voor uw Aangezicht

en neem uw heilige Geest niet van mij weg



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

Eer ... Nu en ...

AposticHen de volgende stichieren 

Schep in mij een rein hart, o God,

en maak nieuw een rechte geest in mijn binnenste.
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Dinsdag van Pinksteren



Eer ... Nu en ...

tropAAr van  Pinksteren  t. 8  gij zijt gezegend ... en wegzending.
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Pentekostarion

Verwerp mij niet van voor uw Aangezicht

en neem uw heilige Geest niet van mij weg



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
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Woensdag van Pinksteren

2 x

2 x



AposticHen

Eer .. Nu en ...

de rest van de dienst, en de wegzending.
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Pentekostarion

Schep in mij een rein hart, o God,

en maak nieuw een rechte geest in mijn binnenste.

Verwerp mij niet van voor uw Aangezicht

en neem uw heilige Geest niet van mij weg



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 ...

- 75 -

Woensdag van Pinksteren



AposticHen de volgende stichieren 

Verwerp mij niet van voor uw Aangezicht

en neem uw heilige Geest niet van mij weg
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Pentekostarion

Schep in mij een rein hart, o God,

en maak nieuw een rechte geest in mijn binnenste.



Eer .. Nu en ...

tropAAr van  Pinksteren  t. 8  gij zijt gezegend ... , litanie en wegzending.

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 7, 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
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Donderdag van Pinksteren

2 x

2 x



AposticHen
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Pentekostarion

Schep in mij een rein hart, o God,

en maak nieuw een rechte geest in mijn binnenste.

Verwerp mij niet van voor uw Aangezicht

en neem uw heilige Geest niet van mij weg



Eer .. Nu en ...

de rest van de dienst, en de wegzending.

Vespers

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

AposticHen de volgende stichieren 

Schep in mij een rein hart, o God,

en maak nieuw een rechte geest in mijn binnenste.
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Pentekostarion



Verwerp mij niet van voor uw Aangezicht
en neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Eer .. Nu en ...

tropAAr van  Pinksteren  t. 8  gij zijt gezegend ..., litanie en wegzending.

- 81 -

Donderdag van Pinksteren



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 Mineon, met vier in elke

ode. Het kondaak en het exapostilarion van het feest. 

Gelezen lofpsalmen en gelezen doxologie

AposticHen
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2 x

2 x



Schep in mij een rein hart, o God,

en maak nieuw een rechte geest in mijn binnenste.

Verwerp mij niet van voor uw Aangezicht

en neem uw heilige Geest niet van mij weg.

Eer .. Nu en ...

de rest van de dienst, en de wegzending.
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zaterdag na Pinksteren
De Teruggave van het feest van pinksteren 

Met uitzondering van de lezingen, polyeleos en de antifonen

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

vespers, de metten en de liturgie. (zie pag. 638-675). De canon van

het Mineon wordt gezongen in de Completen. 
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zaterdagavond  -  kleine vespers

Heer ik roep ...   vier stichieren van de opstanding, toon 8
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Zondag van Alle Heiligen



- 86 -

Pentekostarion

Nu en ...    toon 8

Eer ...    toon 6



Dan Vreugdevol Licht ... en het prokimen van de zaterdag De Heer is koning ...

AposticHen het  volgende opstandingsstichier toon 8

en drie stichieren voor de Moeder Gods toon 8

Ik zal uw naam gedenken 

van geslacht tot geslacht. 

Luister dochter, zie en neig uw oor;

vergeet uw vok en het huis van uw vader.
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De rijken van het volk 

zullen de gunst van uw aangezicht afsmeken.

Eer ...    een idiomelon van de Heiligen naar keuze.

Nu en  ...    Theotokion.

Dan  Nu laat gij uw dienstknecht ..., en de rest zoals gebruikelijk, en de wegzending. 
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Grote Vespers

We zingen  psalm 103  en  Zalig de man ...

Heer ik roep tien stichieren; zes van de opstanding, toon 8
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Zondag van Alle Heiligen

Anatolische stichieren



en vier voor de Heiligen,  toon 6
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Pentekostarion
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Zondag van Alle Heiligen



Nu en ...dogmatikon toon 8

intocHt Vreugdevol Licht ..., prokimen van de dag
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Pentekostarion

Eer ... toon 6



Lezingen

Lezing uit de profetie van Jesaja 43 : 9-14

***
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.

zo spreekt de Heer :



Lezing uit de wijsheid van salomo 3 : 1-9

De zielen van de gerechten zijn in Gods hand, en geen kwelling

zal hen deren. In de ogen van de dwazen schenen zij te sterven,

hun heengaan werd voor een ongeluk gehouden, en hun vertrek van

ons scheen het uiterste ongeluk te zijn, maar zij zijn in vrede.

Want ofschoon zij getuchtigd werden voor de ogen der mensen,

bleef hun hoop vervuld van onsterflijkheid. En al zijn zij tot op

zekere hoogte gekastijd, groot zal hun beloning zijn, want God

heeft hen beproefd en hen Zichzelf waardig bevonden.

Hij heeft hen beproefd als goud in de smeltoven, en hen als een

brandoffer aanvaard. Lichtstralend zal de tijd van hun bezoeking

worden, zoals vonken rondschieten in het brandende stoppelveld.

Zij zullen natiën oordelen en heersen over volkeren, want hun Heer

zal heersen in eeuwigheid.

Die op Hem vertrouwd hebben, zullen de waarheid begrij-pen; die

trouw geweest zijn in liefde zullen bij Hem wonen; want genade en

barmhartigheid schenkt Hij aan Zijn Heilgen, en Hij bezoekt Zijn

uitverkorenen.

***

Lezing uit de wijsheid van salomo 5 : 15 - 6:3

De gerechten leven in alle eeuwigheid; hun loon is om bij de

Heer te zijn, en de Allerhoogste draagt zorg voor hen. Daarom

zullen zij een roemvol koningschap ontvangen en een schone kroon

uit de hand van de Heer. Want Zijn rechterhand zal hen bedekken en

met Zijn arm zal Hij hen beschermen. Zijn jaloerse liefde zal hem

tot een volledige wapenrusting strekken, en Hij zal Zijn schepsel

gebruiken als wapen om Zich op Zijn vijand te wreken. Hij bekleedt
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Zich met gerechtigheid als een harnas, een waarachtig oordeel is

Zijn helm, en heiligheid is Zijn onoverwinnelijk schild.

Maar Zijn gerechte toorn zal Hij aanscherpen tot een zwaard, en

heel de wereld zal met Hem ten strijde trekken tegen de begriploze.

De wapenslagen van Zijn donder gaan van Hem uit, vanaf de strak-

gespannen wolkenboog schiet Hij Zijn bliksem recht in  het doel.

De hagelstenen Zijner wraak zijn het werptuig dat steden verwoest,

het water der zee zal ze woedend overstromen en brede watervloe-

den zullen hen verzwelgen. Winden zullen tegen hen in opstand

komen en zich als een orkaan op hen storten, want onrecht heeft de

aarde ledig gemaakt, en slechte daden hebben de tronen der mach-

tigen omvergeworpen.

Hoort daarom, gij koningen, en verstaat: Leert gij die de rechters

van de einden der aarde zijt. Leent het oor, gij die het volk bestuurt,

en die u beroemt op de menigte der natiën. Want de macht is u

geschonken door de Heer, en de heerschappij door de Allerhoogste.

***

Litie het stichier van de Heilige van de kerk en dan van Alle Heiligen, toon 1
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Nu en ...
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AposticHen de volgende stichieren van de opstanding, toon 8 

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

de Heer heeft Zich met macht bekleed en Zich omgord.

_ Christus, Die uit de doden is opgestaan,  *  Hem willen wij

verheer  -  lijken,  *  want de ziel en het lichaam die Hij had

aangeno  -  men,   *  heeft Hij door het lijden van elkaar

geschei  -  den.  *  Zijn alreine ziel daalde neer in de hades en

maakte die le  -  -  dig.  *  Zijn lichaam in het graf bleef vrij

van  het  bederf:  **  Daarom is Hij de Verlosser van onze 

zie  -  len. _ 

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

_ Met psalmen en liederen, o Chris - tus,  *  verheerlijken wij

uw  Opstanding uit de do  -  -  den,  *  waardoor Gij ons uit

de tyrannie van de hades hebt bevrijd.  *  Als God hebt Gij

ons het eeuwige leven geschon  -  ken **  en de grote gena -

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

_ O Meester van het heelal,  *  onvatbare Schepper van hemel

en aar  -  -  de,  *  uw lijden aan het kruis heeft mij van het lij-

den bevrijd. *  Door uw begrafenis en heerlijke Opstanding  *

hebt Gij Adam mede-op  -  gewekt.  *  Ere zij uw Opstanding,

waardoor Gij ons het eeuwige le  -  ven,  *  en de verzoening

der zonden geschonken hebt  **  als de enig Barmhartige. _

Eer ...  toon 6

_ Komt gelovigen,  * laat ons heden een koor vormen,  * en  laat

ons met eerbied feest vieren * en de roemrijke en eerbied-

waardige gedachtenis van alle Heiligen heerlijk bezingen:  *

Verheug u, roemrijke  Apostelen,   *  Profeten, Martela ren, en

Hiërarchen.  *  Verheug u, o gezelschap van monniken en

gerechten.  *  Verheug u, koor van eerbare vrouwen. *   Bidt

tot Christus voor de wereld,  *  om overwinning voor onze

koningen over de vijanden  **   en de grote genade voor onze

zielen. _ 
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Nu en ...  toon 6

_ Mijn Schepper en Verlosser,  Christus de Heer,  *  is uit uw

schoot gekomen, Alrei - ne,  * en heeft zich met mij bekleed,

*  om Adam van de oude vloek te bevrijden.  *  Gij, Alreine,

zijt waarlijk Moeder Gods en Maagd,  *  daarom roepen wij

u onophoudelijk  *  het ‘Verheug u’ van de Engel toe:  *

Verheug u, Meesteres, **  bescherming, beschutting en red-

ding van onze zie  -  len. _ 

tropAren van de opstanding toon 8

_  Uit den hoge zijt Gij neergedaald, o Barmhartige,  *  en zijt

drie dagen in het graf gebleven,  *  om ons van het lijden te

bevrijden.  **  Gij zijt ons leven en onze verrrijzenis, Heer,

ere zij U. _

Nu en ...   Slot-theotokion toon 4

_ Het van eeuwigheid verborgen en aan de engelen onbekende

mysterie  *  is door u aan de aardbewoners openbaar gewor-

den, Moeder Gods:  * God is vlees geworden  *  in eenheid
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zonder vermenging,  *  en om ons heeft Hij vrijwillig het

Kruis op Zich genomen. *  Daardoor heeft Hij de eerstge-

schapene opgewekt,  **  en onze zielen van de dood gered.  _

Mesonyktikon

cAnon vAn De DrieëenHeiD - toon 8  (indien er geen Vigilie is)

Litie-stichieren; daarna de Triadica; tropaar t.4  over de gehele wereld .. en de

wegzending. 

Metten

tropAren als in de Vespers

kAtHismA na de eerste lezing, stichier-toon 8

_ Gij zijt opgestaan uit de do  -  den,  *   Leven van het heelal,

*  en de Engel des Lichts riep tot de Vrou - wen :  *  houdt op

met wenen, maar verkondigt aan de Apostelen,  *  jubelt en

zingt de blijde Bood  -  -   schap:   *  Opgestaan is  Christus

de Heer,  *  Die als God de verlos  -  sing  **  gebracht heeft

aan het geslacht der men  -  sen. _  
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Eer ...  

_ De mensen verzegelden uw graf, Ver - los  -  ser,  *  maar de

engel wentelde de steen van de in - gang weg.  *  De vrouwen

aanschouwden Hem die uit de dood  ontwaakt   is,  * en zij

verkondigden in Sion aan al uw Leerlingen: *  Opgestaan is

het Leven van het heelal,  *  en heeft de boeien van de dood

verbro  -  ken.  **  Heer, ere zij U. _

Nu en ...

_ Om ons zijt Gij uit de Maagd gebo -  ren,  *  en hebt Gij het

kruis ondergaan, o Goe  -  -  de.  *  Door uw dood hebt Gij de

dood overwon - nen  *  en ons als God de opstanding getoond.

*  Veracht het werk uwer han - den niet;  *  toon ons uw men-

senliefde, o Barmhartige.  *  Verhoor haar die U gebaard

heeft:  *  de Moeder Gods die voor ons bidt  **  en verlos,

Verlosser, het wanhopige volk.  _

na de tweede lezing
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Ps. 118 en de Evlogitaria

HypAkoï

Zondag van Alle Heiligen
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AnAbAtHmi in de toon van de week
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eerste antifoon 

tweede antifoon 

derde antifoon 



prokimen toon 8

Loof, mijn ziel de Heer, ik wil de Heer loven mijn leven lang. 
- 105 -
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Dan  Alles wat adem heeft ..., en de lezing van het Metten-evangelie: De elf leerlin-

gen trokken naar Galiléa ... Mt § 116     Mt 28 : 16-20,  het eerste Opstandings-evan-

gelie.  Dan: nu wij Christus’ opstanding ...,  psalm 50, en de rest.

Wat betreft de Canons: de Canon voor de Opstanding, met vier in elke ode; van het

kruis en de opstanding, twee per ode; van de Moeder Gods, twee per ode; en van alle

heiligen, zes per ode. Katavasia: Mijn mond ...

cAnon vAn De opstAnDing in toon 8

Eerste ode

theotokion Van geslacht tot geslacht worden heerlijke dingen over u

gezegd, o Maria, Moeder Gods; want gij hebt God het Woord,
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omvat in uw schoot en zijt rein gebleven. Daarom  hebben wij

allen u,  na God, als onze bescherming. 

De cAnon vAn Het kruis en De opstAnDing toon 8
Toen zij het water waren doorgegaan ..

De cAnon vAn De moeDer goDs toon 8
Laat ons zingen voor de Heer ...

U, o ongerepte Moeder Gods, die op een manier die de natuur

te boven gaat, het vleesgeworden, altijd-zijnde en goddelijke

Woord hebt voortgebracht, u bezingen wij. 

De cAnon vAn ALLe HeiLigen toon 8
Farao en zijn wagens ...

Zondag van Alle Heiligen
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Katavasia

DErDE oDE

van de opstanding 
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theotokion Gij, o Moeder Gods, zijt verhevener dan de Cherubijnen

en de Serafijnen; want gij alleen, o onbevlekte, hebt de grenze-

loze God ontvangen in uw schoot. Daarom prijzen wij, alle

gelovigen, u zalig met onze hymnen. 

van het Kruis en de opstanding

Het gewelf der hemelen ...

Heer, gij kent in uw wijsheid alles tevoren en hebt  de diepste

diepten door uw inzicht gegrondvest. In uw nederdaling hebt gij

hen verwaardigd opgewekt te worden, die naar uw beeld

geschapen zijn, o Woord van God. 

van de Moeder gods

In den beginne ...

Schenk ons hulp door uw voorbeden, o Alreine, en wend de

aanvallen af die ons omringen. 
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van  Alle Heiligen

In uw wijsheid ...

Katavasia 
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konDAAk van de oktoïch, toon 8

_ Nadat Gij zijt opgestaan uit het graf hebt Gij de doden opge-

wekt  *  en Adam weer doen opstaan. *  De einden der wereld

jubelen over uw ontwaken uit de doden,  **  o Al  -  barm -

hartige. _ 

kAtHismA-zAng
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ViErDE oDE

van de opstanding 
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theotokion Gij zijt de roem der gelovigen, o ongehuwde; gij zijt onze

beschermster; gij zijt het toevluchtsoord, het bolwerk, de haven

der christenen; want gij bidt tot uw Zoon, o smeteloze, en redt

van de gevaren hen die, in geloof en liefde, u erkennen, o

Alreine, als de Moeder Gods. 

van het Kruis en de opstanding

Heer, ik heb vernomen ...

Opgestaan uit het graf, hebt Gij de doden die in de Hades

waren, met U mede-opgewekt , en in uw barmhartigheid hebt

Gij hen verlicht die uw opstanding verheerlijken. 

van de Moeder gods

Heer, ik heb vernomen ...

Wij allen die verlicht zijn, belijden u als Moeder Gods, o

Alreine; want gij hebt voortgebracht de Zon der Gerechtigheid,

o altijd-Maagd. 
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van  Alle Heiligen

Gij zijt mijn sterkte ...

Katavasia 
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VijfDE oDE

van de opstanding 

theotokion Omdat gij als moeder vrijmoedigheid hebt verworven bij

uw Zoon, o Alreine, vergeet niet te zorgen voor ons, uw soort-

genoten, zo bidden wij; want u alleen hebben wij christenen als

onze genadige verzoening bij de Meester. 

van het Kruis en de opstanding

Waarom verdrijft gij mij ...
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van de Moeder gods

Wanneer wij opstaan ...

De scharen der engelen en de vergadering der mensen aanbid-

den uw Kind, o ongerepte Moeder Gods. 

van  Alle Heiligen

Waarom hebt gij mij verstoten ...
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Katavasia 

ZEsDE oDE

van de opstanding 

theotokion Mogen wij door uw voorspraak, bevrijd worden van onze

zonden , o reine die God gebaard hebt, en mogen wij verkrijgen

de goddelijke straling van de Zoon van God, Die onzegbaar-
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vleesgeworden is uit u, o alreine. 

van het Kruis en de opstanding

Schenk mij vergiffenis ...

De Verlosser heeft gesmaakt van de aloude dood, en heeft ont-

bonden het rijk van het bederf. Hij ging naar hen in de Hades,

en omdat Hij machtig is, heeft Hij allen die zijn Opstanding ver-

heerlijken, doen opstaan en gered. 

van de Moeder gods

Schenk aan mij het lichtend gewaad ...

Wij gelovigen belijden u als tempel Gods, ark, een geestelijk

bruidsvertrek, en hemelse poort, o Moeder Gods. 

O Maria, gij Bruid van God, uw Zoon werd de vernietiger van

gesneden beelden, want Hij is God; Hij wordt aanbeden teza-

men met de Vader en de Zoon. 

van  Alle Heiligen

Wees mij genadig ...
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Katavasia 

konDAAk van Alle Heiligen  toon 8
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synAxArion van het meneon, en dan :

ZEVENDE oDE

van de opstanding 
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ikos toon 8

Irmos - toon 8



van het Kruis en de opstanding

Het vuur in Babylon verloor zijn gloed ... (?)

Verrezen uit het graf als uit de slaap, o Barmhartige, hebt Gij

allen verlost van het bederf. De schepping is bevestigd in het

geloof door de Apostelen, die de opstanding hebben verkon-

digd. O God van onze vaderen, gezegend zijt Gij. 

van de Moeder gods

Het vuur in Babylon verloor zijn gloed ...(?)

Vlees aangenomen hebbend uit een maagdelijke schoot, zijt gij

verschenen tot ons heil. Wij erkennen uw moeder als de Moeder

Gods en roepen in dankbaarheid uit: o God van onze vaderen,

gezegend zijt Gij.
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triadicon



O alzalige Maagd, gij waart de staf uit de wortel Jesse die doet

deed uitbotten de verlossingbrengende vrucht, voor de gelovi-

gen die roepen tot uw Zoon: O God van onze vaderen, gezegend

zijt Gij. 

van  Alle Heiligen

Toen God nederdaalde ...

Katavasia 
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ACHTsTE oDE

van de opstanding 
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van het Kruis en de opstanding

De jongelingen die overwinnaars werden ... (?)

van de Moeder gods

De beginloze Koning der heerlijkheid ... 

Doof de verleidende en vlammende pijlen uit die onze vijanden

tegen ons gericht hebben, o Alreine, zodat wij u mogen bezin-

gen in alle eeuwen. 

O Maagd, op een wijze die de natuur te boven gaat, hebt gij

gebaard God het Woord, de Schepper en Heiland. Daarom

bezingen wij u in alle eeuwen. 

van  Alle Heiligen

In zijn woede ...
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zingen, zegenen en aanbidden wij ...

Katavasia 

NEgENDE oDE

van de opstanding 
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theotokion O Maagd, gij hebt u getoond als de Moeder van God toen

gij op bovennatuurlijke wijze het goede Woord baarde in het

vlees, Die de Vader voor alle eeuwen, in zijn goedheid voort-

bracht uit zijn hart, en die wij nu boven de lichamelijken

beschouwen, hoewel Hij bekleed is met vlees. 

van het Kruis en de opstanding

Heel de schepping werd ontsteld ...
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van de Moeder gods

Die reeds vooruitverkondigd was .. (?)

Uw gedachtenis is vol vreugde en blijdschap, en het brengt

genezing voort aan hen, die met berouw en vroom u belijden als

de Moeder Gods. 

Wij prijzen u met psalmen, o Gij, Begenadigde, en wij roepen

zonder ophouden uit: Verheug u, want gij hebt voor allen de

vreugde doen opwellen.

van  Alle Heiligen

De hemel geraakte buiten zichzelve ...
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Katavasia 

exApostiLArion van de Oktoïch - 1e Opstandings-evangelie -  toon 2(=3a)

van alle Heiligen
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theotokion _ Hij  Die door de engelen in de he - mel  *  verheerlijkt

wordt  als God,   *  heeft op onuitsprekelijke wijze de schoot

van de Vader niet verlaten, O ongerepte,  *  toen hij neder-

daalde tot ons hier beneden;  *  en gij de oorsprong werd van

ons heil  *  doordat gij vlees gaf aan Hem door uw zuiver

bloed,  *  op een wijze die alle begrip te boven gaat.  **   O

Alreine, vraag verlossing voor de zonden van uw dienaren. _ 

LoFpsALmen acht stichieren;  vijf van de Opstanding:  

Zondag van Alle Heiligen
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t.8 _ Gij hebt gele - den  op het kruis,  *  gij die onlijdelijk zijt in

uw god - - heid.  *  Gij hebt u aan het driedaagse graf onder-

wor - pen,  *  opdat Gij ons zoudt bevrijden uit de slavernij

van de vij - and.  *  En gij hebt ons onsterflijk gemaakt,  *

doordat Gij ons het leven schenkt, o Christus God,  **  door

uw  Opstanding, o vriend der mensen. _

en drie van Alle Heiligen:
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Eer ...  

Nu en ...    Hooggeprezen ...

grote Doxologie

het opstandingstropaar na de doxologie en de wegzending.
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LITURGIE - ZONDAG VAN ALLE HEILIGEN
Typika, en voor de Zaligsprekingen, vier uit de oktoïch en uit de Canon van de Alle

Heiligen de derde en zesde oden. 

tropAren van de opstanding toon 8

t.8 _  Uit den hoge zijt Gij neergedaald, o Barmhartige,  *  en zijt

drie dagen in het graf gebleven,  *  om ons van het lijden te

bevrijden.  **  Gij zijt ons leven en onze verrrijzenis, Heer,

ere zij U. _
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van Alle Heiligen toon 4

kondaak van Alle Heiligen t. 8



prokimen toon 4 ps.67

Looft God in de Kerken, 

de Heer uit de bronnen van Israël. 

AposteL § 330    Hebr 11 : 33-12:2a   Broeders, al de heiligen hebben door het geloof ...

ALLeLuiA toon 4

De rechtvaardige heeft geroepen en de Heer heeft hem verhoord, 

Hij heeft hem bevrijd uit alle kwellingen.

Talrijk zijn de beproevingen van de rechtvaardigen

maar uit al deze zal de Heer hen bevrijden. 
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evAngeLie Mt 10 : 32-33, 37-38; 19 : 27-30  (Mt § 38b )

De Heer zeide tot zijn leerlingen: Ieder dan die Mij belijden zal...

communievers

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

Verblijd u, rechtvaardigen in de Heer, de oprechten past lofzang. 

Alleluia (3x).

EINDE

EER AAN U, O GOD !
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