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Vespers vir Groot en Heilige Vrydag  

Die Afhaal van die Here van die Kruis 

Priester  Geseënd is ons God, immer, nou en altyd en tot in ewigheid. 
 
Volk    

 
Leser  Kom. laat ons aanbid en neerval voor God, ons Koning! Kom, 

laat ons aanbid en neerval voor Christus God, ons Koning!   
Kom, laat ons aanbid en neerval voor Christus self, ons Koning 
en God!  

 
Psalm 103 (104) 
Loof die Here, o my siel. O Here my God, U is baie groot. U het U met lof en 
luister beklee, U wat U omhul met lig soos met 'n kleed, wat die hemel soos 'n 
tent uitspan. Wat sy solders met waters bedek, wat van die wolke sy wa maak, 
wat wandel op die vleuels van die winde. Wat sy engele geeste maak, en sy 
dienaars 'n vuurvlam. Wat die aarde op sy fondament vestig: dit sal vir ewig 
nie wankel nie. Die diepte, soos 'n kleed, is sy bedekking, die waters sal staan 
op die berge. Van u dreiging sal dit vlug; vir die stem van u donder sal dit skrik. 
Dit styg op na die berge, en daal neer na die laagtes, na die plek wat U 
daarvoor vasgestel het. 'n Grens het U gestel waaroor dit nie mag gaan nie, 
en dit sal nie teruggaan om die aarde te oordek nie. Dit is U wat fonteine 
uitstuur in die bergklowe, die waters sal tussen die berge deur loop. Hulle sal 
al die diere van die veld laat drink, die wilde esels sal hulle dors daarmee les. 
By hulle sal die voëls van die hemel nes maak; tussen die rotse uit sal hulle 
die stem laat hoor. Hy laat die berge drink uit sy solders, die aarde sal 
versadig word met die vrug van u werke. Hy laat gras uitspruit vir die beeste, 
en groenigheid tot diens van die mens, om brood uit die aarde voort te bring; 
en wyn maak die hart van die mens bly, om sy gesig vrolik te maak met olie; 
en brood versterk die hart van die mens. Die bome van die vlakte sal versadig 
wees, die seders van Libanon wat U geplant het. Daar sal die mossies nes 
maak; die huis van die reier troon oor hulle uit. Die hoë berge is 'n toevlug vir 
die herte en die rots vir die dassies. Hy het die maan gemaak vir vaste tye; 
die son ken sy tyd om onder te gaan. U het die duisternis daargestel en dit 
was nag, waartydens al die wilde diere van die bos sal rondloop; jong leeus 
wat brul om prooi, en om hul voedsel by God te soek. Die son kom op, en 
hulle kom bymekaar en sal in hulle lêplekke gaan slaap. Die mens sal uitgaan 
na sy werk, en na sy arbeid tot die aand toe. Hoe groot is u werke, Here. U 
het hulle almal met wysheid gemaak; die aarde is vol van u skeppinge. So 
ook hierdie groot en wye see, waar daar ontelbare kruipende dinge is, diere 
klein en groot. Daar vaar die skepe en is daar hierdie draak wat U gemaak het 
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om daarin te speel. Hulle almal wag op U, om hulle voedsel te gee op die 
regte tyd. Wanneer U dit vir hulle gee, sal hulle dit bymekaarmaak.Wanneer U 
u hand oopmaak, sal hulle almal met die goeie gevul word. Wanneer U u 
aangesig afkeer, sal hulle verskrik raak. U sal hulle asem wegneem, en hulle 
sal beswyk, en terugkeer tot hul stof. U sal u Gees uitstuur en hulle sal 
geskape word, en U sal die aangesig van die aarde nuut maak. Laat die 
heerlikheid van die Here vir ewig wees; die Here sal Hom in sy werke verheug; 
Hy wat die aarde aankyk en dit laat bewe, Hy wat die berge aanraak en hulle 
rook. Ek sal sing tot die Here solank ek lewe, ek sal psalmsing tot my God 
solank ek daar is. Mag my oordenking Hom welgevallig wees, en ek sal my in 
die Here verbly. Mag die sondaars, en die wettelose van die aarde verdwyn, 
sodat hulle nie meer sal bestaan nie. Loof die Here, o my siel.  

En weer:  

Die son ken sy tyd om onder te gaan. U het die duisternis daargestel en dit 
was nag. Hoe groot is u werke, Here. U het hulle almal met wysheid gemaak. 
Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, nou en altyd en 
tot in ewigheid. Amen.  

Halleluja. Halleluja. Halleluja. Eer aan U, o God. Halleluja. Halleluja. Halleluja. 
Eer aan U, o God. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Eer aan U, o God. 

Terwyl die Openingspsalm gelees word, staan die priester met onbedekte 
hoof voor die Heilige Tafel en bid hy saggies die Gebede by die Aansteek van 
die Lampe, nadat hy eers soos gewoonlik die diaken se Sticharion en Orarion 
geseën het – die gebede is te vinde aan die einde van hierdie teks. 

Wanneer die Openingspsalm voltooi is, sê die priester, voor die Heilige Tafel, 
of die diaken, op sy gebruiklike plek voor die Heilige Deure: 

DΙΕ VREDESLΙΤΑΝΙΕ 

Diaken*  Laat ons in vrede bid tot die Heer. 

Volk   

 

En so na elke bede. 
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Diaken*  Om die vrede van bo en die redding van ons siele, laat ons bid 
tot die Heer. 

Om vrede vir die hele wêreld, die welsyn van die heilige Kerke 
van God, en die eenheid van almal, laat ons bid tot die Heer. 

Vir hierdie heilige Huis, en vir hulle wat dit met geloof, eerbied 
en die vrees van God betree, laat ons bid tot die Heer. 

Vir die toegewyde, Ortodokse Christene, laat ons bid tot die 
Heer. 

Vir ons pous en patriarg N., vir ons vader en aartsbiskop N., vir 
die eerbiedwaardige priesterskap, die diakonaat in Christus, vir 
alle geestelikes en die hele volk, laat ons bid tot die Heer. 

Vir die mense van ons land, en vir alle owerhede en magte wat 
oor ons gestel is, laat ons bid tot die Heer. 

Vir hierdie patriargaat en hierdie heilige bisdom, vir alle stede en 
dorpe, en vir die gelowiges wat daar woon, laat ons bid tot die 
Heer. 

Vir gunstige weer, ‘n oorvloedige opbrengs van die aarde, en tye 
van vrede, laat ons bid tot die Heer. 

Vir reisigers op land, see en in die lug, vir hulle wat siek is en 
hulle wat ly, vir gevangenes en hul verlossing, laat ons bid tot 
die Heer. 

Om ons bevryding van alle verdrukking, toorn, gevaar en nood, 
laat ons bid tot die Heer. 

Help ons, red ons, ontferm U oor ons en bewaar ons, o God, 
deur u genade. 

Terwyl ons ons alheilige, onbevlekte, hooggeseënde en 
glorieryke Meesteres, die Theotokos en immermaagd Maria, 
saam met al die heiliges gedenk, laat ons onsself en mekaar en 
heel ons lewe toevertrou aan Christus ons God. 

 
Volk 

 



 4 

Priester Want U kom toe alle heerlikheid, eer en aanbidding, Vader, 
Seun en Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. 

Volk   

 

Daarna begin ons die “Heer, ek het U aangeroep” in die Toon 1, terwyl die 
diaken die Heiligdom en die hele Kerk bewierook. Indien die priester 
bewierook, doen hy dit geklee in die felonion en epitragelion. Hy seën die 
wierook met die woorde, 

Geseënd is ons God, immer, nou en altyd, en tot in ewigheid. 

Hy bewierook die Heilige Tafel aan al vier kante en die hele Heiligdom. 
Daarna gaan hy uit deur die noordelike deur en bewierook hy die heilige ikone 
(3x), die volk en die hele kerk op die gebruiklike manier, en keer hy terug tot 
die Heiligdom deur die suidelike deur. 

Psalm 140 (141) 
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 [A] Stel 'n wag, Here, voor my mond, en 'n vaste deur om my lippe. 

[B] Neig nie my hart tot slegte woorde, om te gebruik as voorwendsel vir my 
sondes. 

[A] Saam met mense wat wetteloosheid bedryf, en laat my nie met hulle 
uitgesoektes een word nie. 

[B] Die regverdige sal my met barmhartigheid tugtig en my betig; maar laat  
die olie van die sondaar nie my hoof salf nie. 

[A] Want my gebed sal steeds teen hulle begeertes wees; hulle regters is 
naby die rots ingesluk. 

[B] Hulle sal my woorde hoor, want hulle is soet. Soos 'n kluit grond op die 
aarde gebreek word, is hulle beendere by die doderyk gestrooi. 

[A] Want op U is my oë, Here, Here. Op U het ek my hoop gestel, neem nie 
my siel weg nie. 

[B] Bewaar my van die strik wat hulle vir my gestel het, en die struikelblokke 
van hulle wat wetteloosheid bedryf. 

[A] Die sondaars sal in hul eie nette val. Ek is op my eie, totdat ek verbygaan. 

 

Psalm 141 (142) 

[B] Met my stem het ek die Here aangeroep, met my stem het ek die Here 
gesmeek. 

[A] Ek sal my smeking voor Hom uitstort, ek sal my nood voor Hom 
bekendmaak. 

[B] Toe my gees my begewe het, het U my weë geken. 

[A] Juis op die pad waarop gegaan het, het hulle heimlik 'n strik vir my gestel.  

[B] Ek het na regs gekyk en gesien, maar daar was niemand wat my geken 
het nie. 
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[A] Vlug was vir my verlore; en daar is niemand wat vir my siel omgee nie. 

[B] Ek het U aangeroep, Here, ek het gesê: U is my hoop, my deel in die land 
van die lewendes. 

[A] Luister na my smeking, want ek is uitermate verneder. 

[B] Red my van my vervolgers, want hulle is te sterk vir my.  

1. Lei my siel uit die gevangenis om u Naam in erkentenis te bely. 

 

2. Die regverdiges sal op my wag totdat U my beloon. 

 
Psalm 129 (130) 
 

3. Uit die dieptes het ek U aangeroep, Here. Here, hoor my stem. 
 
4. Laat u ore let op die stem van my smeking. 

 
Vir 6 Verse, of Stichera 
 

5. As U, Here, ongeregtighede in gedagte hou, Here, wie sal bestaan? 
Want by U is daar versoening.  

Toon 1  
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6. Ter wille van u naam het ek gewag op U, Here; my siel het gewag op u 
woord, my siel het gehoop op die Here. 
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7. Vanaf die oggendwaak tot die nag, vanaf die oggendwaak, laat Israel hoop 
op die Here.  
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Toon 2 
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8. Want by die Here is die barmhartigheid, en by Hom is daar veel 
verlossing. En Hy sal Israel verlos van al sy ongeregtighede. 

Toon 2 

 



 12 
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9. Loof die Here, alle nasies, loof Hom alle volke. 

Toon 2 
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10. Want sy barmhartigheid is bevestig oor ons, en die waarheid van die Here 
bly tot in ewigheid. 
 
Toon 6 
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 17 

 

 

Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees. 

Toon 6 
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Nou en altyd en tot in ewigheid. Amen 
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Die Intog met die Heilige Evangelieboek 

Diaken  Laat ons bid tot die Heer. 

Die priester buig sy hoof en sê in 'n gedempte toon  

DIE GEBED VAN DIE INTOG 

Saans en soggens en smiddae loof , prys, dank en bid ons U, o Meester van 
almal, mensliewende Here. Laat ons gebed soos wierook voor u aangesig 
opgaan, en neig nie ons harte tot slegte woorde of bose dade nie, maar red 
ons van alles wat ons siele wil roof. Want op U is ons oë, Here, Here, en op U 
het ons ons hoop gestel. Moet ons nie beskaam nie, ons God. 

Want U kom toe alle heerlikheid, eer en aanbidding, Vader, Seun en Heilige 
Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. 
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Dan sê die diaken: 

Seën, meester, die heilige Intog. 

En die priester seën die Intog met die woorde: 

Geseënd is die Intog na u heilige plek, immer nou en altyd en tot 
in ewigheid. 

Diaken*  Amen. 

Diaken*  Wysheid. Laat ons opstaan. 

Danklied by die aansteek van die lampe. 
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Diaken*  Die aandprokimenon. 

Leser   Prokimenon. Toon 4 (Ps. 21 (22)) 

 Hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad die 
lot gewerp. 

Volk: 
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Leser  O God, my God, luister na My. Waarom het U My verlaat? 

Volk: 

 

Leser Hulle het my klere onder mekaar verdeel,  

Volk: 

 
 
Diaken*  Wysheid. 

 
Leser   Die lesing uit Exodus. (33:11-23) 
 
Priester  Laat ons aandag gee. 
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Leser  Dan spreek die Here met Moses van aangesig tot aangesig 
soos 'n man met sy vriend spreek. Daarna gaan hy na die laer 
terug; maar sy dienaar Josua, 'n jongman, die seun van Nun, 
het hom nie uit die tent verwyder nie. Toe het Moses met die 
Here gespreek: U sê nou wel aan my: Ek moet hierdie volk laat 
optrek, maar U laat my nie weet wie U saam met my sal stuur 
nie, hoewel U gesê het: Ek ken jou by die naam, en jy het ook 
genade in my oë gevind. As ek dan nou genade in u oë gevind 
het, maak my dan tog u weë bekend, dat ek U kan ken; sodat ek 
genade in u oë kan vind. En bedink tog dat hierdie nasie u volk 
is. En Hy antwoord: Moet Ek self meegaan om jou die rusplek te 
verskaf? Toe sê hy vir Hom: As U nie self meegaan nie, laat ons 
dan nie hiervandaan optrek nie. Want waaraan sou dan bekend 
word dat ek genade in u oë gevind het, ek en u volk? Is dit nie 
daaraan dat U met ons saamtrek nie? So sal ons, ek en u volk, 
onderskeie wees van elke volk wat op die aarde is. Toe sê die 
Here aan Moses: Ook hierdie versoek wat jy uitgespreek het, 
daaraan sal Ek voldoen; want jy het genade gevind in my oë, en 
Ek ken jou by die naam. Daarop vra hy: Laat my tog u 
heerlikheid sien. Maar Hy antwoord: Ek sal al my majesteit by 
jou laat verbygaan en voor jou die Naam van die Here uitroep; 
maar Ek sal genadig wees vir wie Ek genadig wil wees, en My 
ontferm oor wie Ek My wil ontferm. Verder het Hy gesê: Jy kan 
my aangesig nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly 
lewe nie. Ook het die Here gesê: Kyk, hier is 'n plek by My waar 
jy op die rots kan gaan staan. En as my heerlikheid verbygaan, 
sal Ek jou in die skeur van die rots stel en jou met my hand 
oordek totdat Ek verbygegaan het. En as Ek my hand wegneem, 
sal jy My van agter sien; maar my aangesig kan nie gesien word 
nie. 

Diaken*  Wysheid. 

Leser   Prokimenon. Toon 4. (Psalm 34(35)) 

  Oordeel hulle, Here, wat my onreg aandoen.  
 
Volk   

 
 
Leser  Hulle het my met kwaad vir goed vergeld.  
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Volk   

 

Leser  Oordeel hulle, Here, 
 
Volk   

 

 
 
Diaken*  Wysheid. 

Leser   Die Lesing uit Job. (42:12-17)  

Priester  Laat ons aandag gee. 

Leser  En die Here het die einde van Job meer geseën as sy begin; en 
hy het veertien duisend stuks kleinvee en ses duisend kamele 
en duisend paar beeste en duisend eselinne gehad. Daarby het 
hy sewe seuns en drie dogters gehad. En hy het die eerste 
genoem Jemíma en die tweede Kesía en die derde 
Kerenhappug. En in die hele land is geen vroue gevind so mooi 
soos die dogters van Job nie; en hulle vader het hulle 'n erfdeel 
gegee onder hulle broers. En Job het daarna honderd en veertig 
jaar lank gelewe; en hy het sy kinders en kindskinders gesien, 
vier geslagte. En Job het gesterwe, oud en afgeleef. 

Diaken*  Wysheid. 

Leser   Die Lesing uit die Profesie van Jesaja. (52:13-53:12) 

Priester  Laat ons aandag gee. 
 
Leser  So sê die Here: Kyk, my Kneg sal voorspoedig wees, Hy sal 

hoog en verhewe, ja, baie hoog word. Soos baie hulle oor U 
verstom het -- so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer 
nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mensekind nie -- so 
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sal Hy baie nasies laat opspring, konings sal hulle mond oor 
Hom toehou; want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle; en 
wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar. Wie het geglo 
wat aan ons verkondig is? En aan wie is die arm van die Here 
geopenbaar? Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig 
opgespruit en soos 'n wortel uit droë grond. Hy het geen gestalte 
of heerlikheid gehad, dat ons Hom sou aansien nie, en geen 
voorkoms, dat ons Hom sou begeer nie. Hy was verag en deur 
die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid; 
ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg; Hy was verag en 
ons het Hom nie geag nie. Nogtans het Hy ons krankhede op 
Hom geneem, en ons smarte -- die het Hy gedra; maar ons het 
Hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk 
was. Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille 
van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die 
vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons 
genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het 
elkeen sy eie pad geloop; maar die Here het die ongeregtigheid 
van ons almal op Hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel 
Hy onderworpe was, en Hy het sy mond nie oopgemaak nie; 
soos 'n lam wat na die slagplek gelei word en soos 'n skaap wat 
stom is voor sy skeerders -- ja, Hy het sy mond nie oopgemaak 
nie. Uit die druk en uit die strafgerig is Hy weggeneem; en onder 
sy tydgenote -- wie het daaroor gedink dat Hy afgesny is uit die 
land van die lewendes? Ter wille van die oortreding van my volk 
was die plaag op Hom. En hulle het Hom sy graf by die 
goddelose gegee; en by 'n ryke was Hy in sy dood, omdat Hy 
geen onreg gedoen het nie en geen bedrog in sy mond gewees 
het nie. Maar dit het die Here behaag om Hom te verbrysel; Hy 
het Hom krank gemaak; as sy siel 'n skuldoffer aangebied het, 
sal Hy 'n nakroos sien; Hy sal die dae verleng, en die welbehae 
van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Weens die 
moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; 
deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig 
maak; en Hy sal hulle skuld dra. Daarom sal Ek Hom 'n deel gee 
onder die grotes, en met magtiges sal Hy buit verdeel; omdat Hy 
sy siel uitgestort het in die dood en saam met die oortreders 
getel was, terwyl Hy tog die sonde van baie gedra en vir die 
oortreders gebid het. Jubel, onvrugbare, wat nie gebaar het nie! 
Breek uit in gejubel en juig, jy wat geen weë gehad het nie! 
Want die kinders van die eensame is meer as die kinders van 
die getroude, sê die Here.  
 

Diaken*  Wysheid. 

Leser   Die Prokimenon – Toon 6 (Psalm 87(88)) 

Hulle het my in die diepste kuil gesit, in duisternisse en die 
skadu van die dood. 
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Volk 
 

 
 
 
Leser   Here, God van my heil, bedags, en ook in die nag, het ek voor u 
  aangesig geroep. 
 
Volk   

 

 

Leser  Hulle het my in die diepste kuil gesit, 
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Volk 

 
 
Diaken*  Wysheid. 

Leser  Die Lesing uit die Eerste Brief van Paulus aan die 
Korinthiërs. (1:18-2:2) 

Priester  Laat ons aandag gee. 
Leser Broeders, die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat 

verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van 
God; want daar is geskrywe: Ek sal die wysheid van die wyse 
mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot 
niet maak. Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? 
Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid 
van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die 
wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken 
het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die 
prediking die wat glo, te red; want die Jode vra 'n teken en die 
Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat 
gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die 
Grieke; maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke: 
Christus, die krag van God en die wysheid van God. Want wat 
dwaas is by God, is wyser as die mense; en wat swak is by God, 
is sterker as die mense. Want let op julle roeping, broeders: julle 
is nie baie wys na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie 
edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies 
om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God 
uitverkies om wat sterk is te beskaam; en wat onedel is by die 
wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, 
om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou 
roem nie. Maar deur Hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons 
geword het wysheid uit God en geregtigheid en heiligmaking en 
verlossing. Daarom, soos geskrywe is: Die wat roem, moet in 
die Here roem. En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek 
nie aan julle die getuienis van God kom verkondig met 
voortreflikheid van woorde of van wysheid nie, want ek het my 
voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus 
Christus, en Hom as gekruisigde.  

Priester  Vrede vir u, leser. 

Leser   En vir u gees. 
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Halleluja, Halleluja, Halleluja. Toon 5 (Psalm 68(69)) 

Volk 

 
 
 
Leser   Verlos my, o God, want die waters het tot by my siel gekom. 
 
 
Volk 

 

 

Leser  En hulle het my gal gegee as my spys, en vir my dors het hulle 
my asyn laat drink. 

 
Volk 

 

Leser  Laat hulle oë duister word, sodat hulle nie sien nie; en laat hulle 
voortdurend gebukkend gaan. 
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Volk 

 

Priester  Wysheid. Laat ons opstaan. Laat ons luister na die Heilige 
Evangelie.  

Vrede vir almal. 
Volk 

 

Diaken*  Die Lesing uit die Heilige Evangelie volgens Matthéüs.  
 
Volk 

 

Matt. 27:1-38, Luk. 23:39-43, Matt. 27:39-54, Joh. 19:31-37, Matt. 27:55-61. 

Diaken*  Laat ons aandag gee. 

In daardie tyd het al die owerpriesters en die ouderlinge van die volk saam 
raad gehou teen Jesus om Hom dood te maak. En hulle het Hom geboei en 
weggelei en Hom oorgelewer aan Pontius Pilatus, die goewerneur. Daarna 
het Judas, sy verraaier, toe hy sien dat Hy veroordeel was, berou gekry en die 
dertig silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en 
gesê: 'Ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai.' Maar hulle sê: 'Wat 
gaan dit ons aan? Jy kan toesien!' En hy het die silwerstukke in die tempel 
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neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang. En die owerpriesters het 
die silwerstukke geneem en gesê: 'Dit is nie geoorloof om dit in die skatkis te 
stort nie, omdat dit bloedgeld is.' En nadat hulle saam raad gehou het, het 
hulle die stuk grond van die pottebakker daarmee gekoop as 'n begraafplaas 
vir vreemdelinge. Daarom is die stuk grond genoem Bloedgrond, tot vandag 
toe. Toe is vervul wat gespreek is deur Jeremia, die profeet, toe hy gesê het: 
'En hulle het die dertig silwerstukke geneem, die prys van die gewaardeerde 
wat hulle gewaardeer het vanweë die kinders van Israel; en hulle het dit 
gegee vir die grond van die pottebakker, soos die Here my beveel het.' En 
Jesus het voor die goewerneur gestaan, en die goewerneur het Hom die 
vraag gestel en gesê: 'Is U die Koning van die Jode?' En Jesus antwoord hom: 
'U sê dit.' En terwyl Hy deur die owerpriesters en die ouderlinge beskuldig 
word, het Hy niks geantwoord nie. Toe sê Pilatus vir Hom: 'Hoor U nie hoe 
baie dinge hulle teen U getuig nie?' En Hy het hom op geen enkele woord 
geantwoord nie, sodat die goewerneur hom baie verwonder het. En op die 
fees was die goewerneur gewoond om een gevangene, die een wat hulle wou 
hê, vir die skare los te laat. En in daardie tyd het hulle 'n berugte gevangene 
gehad met die naam van Barábbas. Nadat hulle dan byeengekom het, sê 
Pilatus vir hulle: 'Wie wil julle hê moet ek vir julle loslaat: Barábbas, of Jesus 
wat genoem word Christus?' Want hy geweet dat hulle Hom uit nydigheid 
oorgelewer het. En terwyl hy op die regbank sit, het sy vrou na hom gestuur 
en gesê: 'Moet tog niks te doen hê met die regverdige man nie, want ek het 
vandag in 'n droom baie gely om sy ontwil.' Maar die owerpriesters en die 
ouderlinge het die skare oorgehaal dat hulle Barábbas moes begeer en Jesus 
ombring. Toe antwoord die goewerneur en sê vir hulle: 'Wie van die twee wil 
julle hê moet ek vir julle loslaat? En hulle antwoord: Barábbas! Pilatus sê vir 
hulle: Wat moet ek dan doen met Jesus wat genoem word Christus?' Hulle sê 
almal vir hom: 'Laat Hom gekruisig word!' En die goewerneur sê: 'Watter 
kwaad het Hy dan gedoen?' Maar hulle skreeu nog harder en sê: 'Laat Hom 
gekruisig word!' En toe Pilatus sien dat niks help nie, maar dat daar eerder 'n 
oproer kom, het hy water geneem en sy hande voor die skare gewas en gesê: 
'Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie regverdige man; julle kan toesien!' 
En die hele volk antwoord en sê: 'Laat sy bloed op ons en ons kinders kom!' 
Toe laat hy vir Barábbas los, maar Jesus het hy laat gésel en oorgelewer om 
gekruisig te word. Daarop neem die soldate van die goewerneur Jesus met 
hulle saam in die goewerneur se paleis en bring die hele leërafdeling teen 
Hom bymekaar. Toe trek hulle sy klere uit en werp 'n rooi mantel om Hom; en 
hulle vleg 'n kroon van dorings en sit dit op sy hoof, en 'n riet in sy regterhand; 
en hulle val op hul knieë voor Hom en bespot Hom en sê: 'Wees gegroet, 
Koning van die Jode!' En hulle spuug op Hom en neem die riet en slaan Hom 
op sy Hoof. En nadat hulle Hom bespot het, trek hulle Hom die mantel uit en 
trek Hom sy klere aan en lei Hom weg om gekruisig te word. En toe hulle 
uitgaan, kry hulle 'n man van Ciréne, met die naam van Simon; hom het hulle 
gedwing om sy kruis te dra. En hulle het gekom op 'n plek wat Golgota 
genoem word – dit beteken: Plek van die Hoofskedel – en vir Hom asyn, met 
gal gemeng, gegee om te drink; en toe Hy dit proe, wou Hy nie drink nie. En 
nadat hulle Hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp, 
sodat vervul sou word wat deur die profeet gespreek is: Hulle het my klere 
onder mekaar verdeel en oor my gewaad die lot gewerp. En hulle het gaan sit 
en Hom daar bewaak. En bokant sy hoof het hulle sy beskuldiging in skrif 
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opgestel: DIT IS JESUS, DIE KONING VAN DIE JODE. Toe word daar saam 
met Hom twee rowers gekruisig, een aan die regter- en een aan die linkerkant. 
En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het Hom gesmaad en gesê: 
'As U die Christus is, verlos Uself en ons.' Maar die ander een antwoord en 
bestraf hom en sê: 'Vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? - 
ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar 
Hy het niks verkeerd gedoen nie.' En hy sê vir Jesus: 'Dink aan my, Here, 
wanneer U in u Koninkryk kom.' En Jesus antwoord hom: 'Voorwaar Ek sê vir 
jou, vandag sal jy saam met My in die Paradys wees.' En die verbygangers 
het Hom gesmaad terwyl hulle hul hoof skud en sê: 'U wat die tempel afbreek 
en in drie dae opbou, red Uself! As U die Seun van God is, kom af van die 
kruis!' En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerdes en 
ouderlinge gespot en gesê: 'Ander het Hy verlos, Homself kan Hy nie verlos 
nie. As Hy die Koning van Israel is, laat Hom nou van die kruis afkom en ons 
sal in Hom glo. Hy het op God vertrou; laat Hy Hom nou verlos as Hy behae 
in Hom het; want Hy het gesê: Ek is die Seun van God.'  

En op dieselfde manier het die rowers wat saam met Hom gekruisig was, 
Hom ook beledig. En van die sesde uur af het daar groot duisternis gekom 
oor die hele aarde tot die negende uur toe; en omtrent die negende uur het 
Jesus met 'n groot stem geroep en gesê: 'Eli, Eli, lama sabagtáni?' Dit is: 'My 
God, my God, waarom het U My verlaat?' En somminge van die wat daar 
staan, hoor dit en sê: 'Hy roep Elía.' Toe hardloop daar dadelik een van hulle 
en neem 'n spons en maak dit vol asyn, en sit dit op 'n riet en laat Hom drink. 
Maar die ander sê: 'Wag, laat ons sien of Elía kom om Hom te verlos.' Daarop 
het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die gees gegee. En kyk, die 
voorhangsel van die tempel het in twee geskeur, van bo tot onder, en die 
aarde het gebewe en die rotse het geskeur; en die grafte het oopgegaan en 
baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. En ná sy opstanding 
het hulle uit die grafte uitgegaan en in die heilige stad ingekom en aan baie 
verskyn. En toe die hoofman oor honderd en die wat saam met hom Jesus 
bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat daar gebeur, het hulle baie 
bevrees geword en gesê: 'Waarlik, Hy was die Seun van God.' En dat die 
liggame nie op die sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die 
voorbereiding was – want die dag van daardie sabbat was groot – het die 
Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. 
Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die 
ander een wat saam met Hom gekruisig was; maar toe hulle by Jesus kom en 
sien dat Hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die 
soldate het met 'n spies in sy sy gesteek, en dadelik het daar bloed en water 
uitgekom. En hy wat dit gesien het, het dit getuig, en sy getuienis is waaragtig; 
en hy weet dat hy die waarheid spreek, sodat julle kan glo. Want hierdie dinge 
het gebeur, dat die Skrif vervul sou word: 'Geen been van Hom sal gebreek 
word nie.' En weer sê 'n ander Skrif: 'Hulle sal sien in wie hulle gesteek het.' 
En daar was baie vroue wat dit van ver af aanskou het, wat vir Jesus van 
Galiléa af gevolg en Hom gedien het. Onder hulle was daar Maria Magdaléna, 
die moeder van Jakobus en Joses, en die moeder van die seuns van 
Sebedéüs. 
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By die lees van die volgende gedeelte , word die Liggaam van die Here van 
die Kruis afgehaal en in 'n wit kleed toegedraai. 

 
En toe dit aand geword het, het daar 'n ryk man van Arimathéa gekom met die 
naam van Josef, wat self ook 'n dissipel van Jesus was. Hy het na Pilatus 
gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam 
afgegee moes word. En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne 
toegedraai en dit in sy nuwe graf gelê wat hy in die rots uitgekap het; en nadat 
hy 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. 
En Maria Magdaléna was daar en die ander Maria, en hulle het reg voor die 
graf gesit. 
 
Volk    

 

Die Groot Litanie 
 
Diaken*  Laat ons sê, met ons hele siel en ons hele verstand, laat ons sê: 
Volk   

 
 
Diaken*  O Almagtige Here, die God van ons vaders, ons bid U, hoor ons 

en wees barmhartig. 
 
Volk   
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Diaken*  Wees ons barmhartig, o God, volgens u groot barmhartigheid, 
ons bid U, hoor ons en wees barmhartig. 

Volk   

 
 
 
Diaken*   Ook bid ons vir ons pous en patriarg N., ons vader en 

aartsbiskop N., en vir al ons broers en susters in Christus. 
 
Volk 

 
 
 
Diaken*  Ook bid ons vir die president van ons land, en vir alle owerhede 
  en magte wat oor ons gestel is. 
 
Volk 

 
 
 
Diaken* Ook bid ons om barmhartigheid, lewe, vrede, gesondheid, heil 

en besoeking, vergifnis en kwytskelding van sondes vir die 
dienaars van God, alle toegewyde en Ortodokse Christene, wat 
in hierdie stad en gemeente woon of vertoef, vir die opsieners 
en lede van hierdie heilige Kerk en vir hulle familielede; [en ook 
vir die dienaars van God N. & N. (hier mag die diaken die name 
noem van diegene vir wie hy gevra is om te bid) en vir almal wat 
vir ons gevra het om vir hulle te bid, onwaardig soos wat ons is.] 
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Volk 

 
Diaken* Ook bid ons vir die salige en gedenkwaardige grondleggers van 

hierdie heilige Kerk, vir al ons Ortodokse broers en susters wat 
ons in die rus voorafgegaan het, en wat hier en oor die hele 
wêreld heen vroom ontslape lê; [en ook vir die dienaars van God 
N. & N. (hier mag die diaken die name noem van diegene vir wie 
hy gevra is om te bid) en dat hulle al hul oortredings, opsetlik 
sowel as onopsetlik, vergewe mag word.] 

 
Volk 

 
Diaken* Ook bid ons vir hulle wat offergawes bring, vir hulle wat goeie 

werke in hierdie heilige en aleerbiedwaardige huis doen, vir 
hulle wat daar dien en hulle wat sing, en vir die volk hier 
teenwoordig, wat wag op u groot en ryke barmhartigheid. 

 
Volk 

 
Smeekgebed 

Priester (in 'n gedempte toon) 

O Here, ons God, aanvaar hierdie vurige smeekbede van u 
dienaars, en wees ons barmhartig na die volheid van u 
barmhartigheid. Laat u deernis op ons neerdaal en op u hele 
volk wat wag op u ryke barmhartigheid. 

(hardop)  Want U is ‘n barmhartige en mensliewende God, en tot U stuur 
ons die lof omhoog, tot die Vader en die Seun en die Heilige 
Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. 
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Volk   
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Diaken*  Laat ons ons aandgebed tot die Here voleindig. 

 

Volk   

 

 

Diaken*  Help ons, red ons, ontferm U oor ons en bewaar ons, o God, 
deur u genade. 
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Volk   

 

 

Diaken*  Dat die hele aand volmaak, heilig, vreedsaam en sonder sonde 
  mag wees, vra ons die Heer. 

 

Volk   

 

En so na elk van die volgende bedes. 

Diaken*  Om ‘n engel van vrede, ‘n getroue gids en behoeder van ons 
siele en liggame, vra ons die Heer. 

Om vergifnis en kwytskelding van ons sondes en oortredinge, 
vra ons die Heer. 

Om wat goed en voordelig is vir ons siele, en om vrede vir die 
wêreld, vra ons die Heer. 

Dat ons die oorblywende tyd van ons lewe in vrede en 
boetvaardigheid mag voleindig, vra ons die Heer. 

Om ‘n Christelike einde aan ons lewens, vreedsaam en sonder 
lyding of rede tot skaamte, en om ‘n goeie verweer voor die 
ontsagwekkende regterstoel van Christus, laat ons vra. 

Terwyl ons ons alheilige, onbevlekte, hooggeseënde en 
glorieryke Meesteres, die Theotokos en immermaagd Maria, 
saam met al die heiliges gedenk, laat ons onsself en mekaar en 
ons hele lewe toevertrou aan Christus ons God. 
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Volk   

 
 
Priester  Want U is 'n goeie en mensliewende God, en tot U stuur ons die 

lof omhoog, tot die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou 
en altyd en tot in ewigheid. 

 
Volk   

 

Priester Vrede vir almal.  
 
Volk   

 
 
Priester  Laat ons ons hoofde buig voor die Heer. 
 
Volk   

 
 
 
Die priester sê in 'n gedempte toon 
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Die Gebed van die Hoofbuiging 

Priester  O Here, ons God, wat die hemele neergebuig en vir die 
verlossing van die menslike geslag neergedaal het, kyk neer op 
u dienaars en op u erfdeel; want voor U, die ontsagwekkende 
dog mensliewende Regter, het u dienaars die hoof gebuig en in 
onderdanigheid die nek tot U geneig, sonder enige verwagting 
van menslike hulp, maar wagtend op u barmhartigheid en in 
afwagting op u verlossing. Behoed hulle te alle tye, ook vanaand 
en vannag, teen alle vyande, teen alle vyandige werkinge van 
die duiwel en teen ydele gedagtes en bose bedenksels.  

(hardop)  Geloof en verheerlik sy die heerskappy van u Koninkryk, van die 
Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in 
ewigheid.  

Volk   

 

Dan die Apostiga. 

Tydens die Apostiga vind die plegtige optog met die Epitafios vanuit die  
heiligdom plaas, wat op die baar in die middel van die Kerk geplaas word. 

Toon 2 

 



 45 
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Vers 1.  Die Here is koning; Hy het Hom met majesteit beklee.   
Die Here het Hom met krag beklee en omgord. (Ps. 92:1 (93:1)) 
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Vers 2.  Want Hy het die wêreld gevestig, wat nie sal wankel nie. (Ps. 
92:1(93:1)) 
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Vers 3.  Heiligheid pas by u huis, o Here, tot in lengte van dae. (Ps. 92:5 
(93:5)) 
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Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, nou en altyd en 
tot in ewigheid. Amen. 

Toon 5 
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Na die voltooing van die Apostiga, sing ons die Loflied van Símeon wat God 
ontvang het. (Lukas 2:29). 
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Priester Heilige God, Heilige Magtige, Heilige Onsterflike,  
  ontferm U oor ons.  

Volk  Heilige God, Heilige Magtige, Heilige Onsterflike,  
  ontferm U oor ons.  

Priester Heilige God, Heilige Magtige, Heilige Onsterflike,  
  ontferm U oor ons. 

Volk  Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees,  

Priester nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. 

Volk  Alheilige Drie-eenheid, ontferm U oor ons.               
  Here, reinig ons van ons sondes.               
  Meester, vergeef ons ons oortredinge.            
  Heilige, besoek en genees ons swakhede,     
  om u Naams ontwil. 

Priester Here, ontferm U. Here, ontferm U. Here, ontferm U. 

Volk  Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees,   
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Priester nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. 

Volk  Onse Vader, wat in die hemele is,                     
  laat u naam geheilig word.               
  Laat  koninkryk kom.                   
  Laat u wil geskied                  
  soos in die hemel net so ook op die aarde.             
  Gee ons vandag ons daaglikse brood               
  en vergeef ons ons skulde               
  soos ons ook ons skuldenaars vergewe            
  en lei ons nie in versoeking nie               
  maar verlos ons van die bose. 

Priester  Want aan U behoort die Koninkryk en die krag en die  
heerlikheid, aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou 
en altyd en tot in ewigheid. 

Volk  Amen.  

Dan die volgende Apolitikia 

Toon 2 

 



 57 

 

 
 
Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees. Nou en altyd en 
tot in ewigheid. Amen. 
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Diaken*  Wysheid. 

Volk:  

 

Priester:  Geseënd is Hy wat Is, Christus ons ware God, immer, nou en 
altyd en tot in ewigheid. 

Volk:   
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Priester:  Hoogheilige Theotokos, red ons. 

Volk:  
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Die priester staan in die Heilige Deure met sy gesig na die Volk, en doen die 
Groot Wegsending soos volg: 

Priester Eer aan U, Christus God, ons hoop, eer aan U. 

Volk:  
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Priester Mag Hy wat ter wille van ons as mense en ter wille van ons 
verlossing uit vrye wil die vreeslike Lyding, die Kruis en 
begrafnis aanvaar het, Christus ons ware God, deur die gebede 
van sy al-onbevlekte, al-onskuldige, heilige Moeder, deur die 
krag van die kosbare en lewendmakende Kruis, deur die gebede 
van die heilige, glorieryke en alomgeëerde Apostels, van die 
heilige N. (aan wie die kerk toegewy is), van die heilige en 
regverdige Voorouers van God, Joachim en Anna, en van al die 
heiliges, Hom oor ons ontferm en ons red, want Hy is goed en 
mensliewend. 

Volk:  
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Priester:  Deur die gebede van ons heilige vaders, Here Jesus Christus 
ons God, ontferm U oor ons en red ons. 

Volk:  
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Die Aangebede tydens die Psalm 

Eerste Gebed 

O Here, medelydend en barmhartig, lankmoedig en vol ontferming, hoor ons 
gebed, en let op die stem van ons smeking. Bewerk vir ons 'n teken ten goede. 
Lei ons op u weg, om in u waarheid te wandel. Maak ons harte bly om u 
heilige Naam te vrees, want U is groot en doen wonders. U alleen is God, en 
daar is niemand soos U onder die gode nie, Here: kragtig in barmhartigheid, 
en edel in mag, om almal wat op u heilige Naam hoop te help en te vertroos 
en te red. 

Want U kom toe alle heerlikheid, eer en aanbidding, Vader, Seun en Heilige 
Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen.  

Tweede Gebed 

Here, bestraf ons nie in u toorn nie, tugtig ons nie in u woede nie, maar 
handel met ons volgens u goedertierenheid, o geneesheer en heler van ons 
siele. Lei ons na die hawe van u wil. Verlig die oë van ons harte tot die kennis 
van u waarheid, en gee dat ons die res van die dag en ons hele lewe in vrede 
en sonder sonde mag deurbring, deur die gebede van die Theotokos en al die 
Heiliges. 

Want aan U behoort die mag, en aan U behoort die koninkryk en die krag en 
die heerlikheid: aan die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd 
en tot in ewigheid. Amen. 

Derde Gebed 

Here, ons God, dink aan ons, u sondige en nuttelose dienaars, wanneer ons u 
heilige Naam aanroep, en beskaam ons nie in die verwagting op u 
barmhartigheid nie, maar skenk ons, Here, genadiglik alles wat ons vra wat vir 
ons tot heil sal wees en ag ons waardig om U met ons hele hart lief te hê en 
te vrees, en om in alles u wil te doen. 

Want U is 'n goeie en mensliewende God, en tot U stuur ons die lof omhoog, 
tot die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. 
Amen. 

Vierde Gebed 

U wat deur die heilige Kragte met nimmerswygende gesange en 
onophoudelike lofliedere besing word, vul ons mond met u lof, om u heilige 
Naam te verhef en gee ons 'n aandeel en erfdeel saam met almal wat u in 
waarheid vrees, en wat u gebooie onderhou, deur die gebede van die heilige 
Theotokos en al u Heiliges.  
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Want U kom toe alle heerlikheid, eer en aanbidding, Vader, Seun en Heilige 
Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen.  

Vyfde Gebed 

Here, Here, wat die heelal in u vlekkelose hand hou, wat lankmoedig teenoor 
ons almal is en bedroef is oor ons boosheid, dink aan u medelye en u 
barmhartigheid Besoek ons in u goedheid, en gee dat ons die res van dag die 
veelsoortige liste van die bose mag ontvlug, en bewaar ons lewe van alle 
aanslae, deur die genade van u Alheilige Gees. 

Deur die barmhartigheid en mensliewendheid van u eniggebore Seun, met 
wie U geloof word, saam met u alheilige, goeie en lewendmakende Gees, nou 
en altyd en tot in ewigheid. Amen. 

Sesde Gebed 

O God, groot en wonderbaar, wat die heelal met onuitspreeklike goedheid en 
ryke voorsienigheid bestuur, wat ons ook die goeie van hierdie wêreld 
geskenk het, en ons die pand van die beloofde Koninkryk gegee het deur die 
goeie wat reeds aan ons geskenk is, wat ons gedurende dié deel van die dag 
wat verby is in staat gestel het om alle kwaad te vermy, gee dat ons ook die 
oorblywende deel onberispelik voor u heilige heerlikheid mag voltooi, terwyl 
ons U, ons enigste goeie en mensliewende God, besing. 

Want U is ons God, en tot U stuur ons die lof omhoog, tot die Vader en die 
Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. Amen.  

Sewende Gebed 

O grote en allerhoogste God, wat alleen onsterflik is, wat woon in 
ontoeganklike lig, wat die hele skepping met wysheid gevorm het, wat die lig 
en die duisternis van mekaar geskei het, en wat die son daargestel het om te 
heers oor die dag, en die maan en die sterre oor die nag, wat ons, sondaars, 
waardig geag het om in hierdie uur in dankbare erkentlikheid voor u aangesig 
te kom, en U ons aand-lofgesang te bring: Laat ons gebed soos wierook voor 
u aangesig opgaan, en aanvaar dit as 'n welriekende geur. Gee dat ons 
hierdie aand en die nag wat voorlê in vrede mag deurbring. Beklee ons met 
die wapens van die lig. Red ons van die vrees van die nag, en van alles wat in 
duisternis rondsluip. Gee ons die slaap, wat U ons in ons swakheid vir rus 
geskenk het, vry van alle duiwelse fantasieë. Ja, Meester van die heelal, 
gewer van die goeie, mag ons ons ook op ons beddens verootmoedig en aan 
u naam dink in die nag, en mag ons, verlig deur die oordenking van u gebooie, 
met blymoedigheid van siel opstaan om die lof van u goedheid te besing, 
terwyl ons gebede en smekinge, vir ons eie sondes en dié van u hele volk, 
voor u medelye opdra. Besoek hulle in u barmhartigheid, deur die gebede van 
die heilige Theotokos.  
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Want U is 'n goeie en mensliewende God, en tot U stuur ons die lof omhoog, 
tot die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nou en altyd en tot in ewigheid. 
Amen. 

 

 

 

DIE VESPERSDIENS  

VIR GROOT EN HEILIGE VRYDAG 

 

 

DIE AFHAAL VAN DIE HERE VAN DIE KRUIS 

 

 
 


