
de Vespers Van VrijdagaVond

- meestal geVierd op Vrijdagmiddag -

Viering Van de Kruisafname

Gezegend is onze God ...    ps.103;   vredeslitanie

Heer iK roep... we zingen 6 stichieren-idiomela:
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Eer ... 
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Nu en ...

Intocht met wierook en het Evangelie-boek.  Vreugdevol Licht .. 

proKimen toon 4 ps. 21

God, Mijn God, zie naar Mij,

waarom hebt Gij Mij verlaten? 
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lezing uit exodus 33,11-23

D
e Heer sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals

iemand spreekt met zijn vriend; en daarna keerde hij terug naar

de legerplaats. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun, een

jonge man, week niet uit de tent. Toen zei Mozes tegen de HEEr: Zie, Gij

zegt tegen mij: ‘laat dit volk optrekken’, maar Gij hebt mij niet doen

weten, wie Gij met mij zult zenden, terwijl Gij toch gezegd hebt: ‘Ik ken

u beter dan alle anderen en ook hebt gij genade gevonden in Mijn ogen.’

Nu dan, als ik genade in Uw ogen gevonden heb, maak dan Uzelf aan mij

bekend, opdat ik U ken, zodat ik genade mag vinden in Uw ogen, en mag

weten dat deze grote natie Uw volk is. Toen zei Hij: ‘Ik zal Zelf voor u

uitgaan en u verkwikken.’ En hij zei tegen Hem: Indien Gij Zelf niet

meegaat, laat mij dan van hier niet optrekken. Waaraan zal men anders

werkelijk weten, dat ik genade bij U gevonden heb, ik en Uw volk, dan

wanneer Gij met ons meegaat? En ik zal beroemd worden, ik en Uw

volk, boven alle volkeren die op aarde zijn. En de HEEr zei tegen Mozes:

‘Ook deze zaak, waarover gij gesproken hebt, zal Ik doen, omdat gij

genade in Mijn ogen gevonden hebt en Ik u beter ken dan alle anderen.’

En Mozes zei: Laat mij toch Uw heerlijkheid zien. En Hij zei: ‘Ik zal in

Mijn luister voor u langs gaan en Ik zal Mijn Naam - DE HEEr Is TEGEN-

OvEr U - voor u uitroepen: Ik zal genadig zijn, wie Ik genadig ben, en Mij

ontfermen, over wie Ik Mij ontferm.’ En Hij zei: ‘Gij zult Mijn aange-

zicht niet kunnen zien, want geen mens zal Mijn aangezicht zien en in

leven blijven.’ De HEEr zei: ‘Zie, bij Mij is een plaats, waar gij op de rots

kunt staan; wanneer Mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de rots-

holte plaatsen en u met Mijn hand bedekken, totdat Ik voorbijgegaan

ben. Dan zal Ik Mijn hand wegnemen en gij zult Mij van achteren zien,

maar gij zult Mijn aangezicht niet zien.’

���

tweede proKimen toon 4 ps. 34
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lezing uit job 42, 12-17

D
e HEEr zegende het verdere leven van Job meer dan het vroege-

re; hij verkreeg veertienduizend stuks kleinvee en zesduizend

kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen. Hij kreeg

zeven zonen en drie dochters; en hij noemde de eerste Imera (dat is

Dageraad), de tweede Kassia (dat is Kaneel-bloesem) en de derde

Amalthias-Keras (dat is Hoorn-van-overvloed). In het hele land vond

men geen vrouwen zo schoon als de dochters van Job, en hun vader gaf

hun een erfdeel onder haar broeders. Na zijn tegenslag leefde Job nog

honderdzeventig jaar; al zijn levensjaren waren tweehonderdveertig. En

Job zag zijn zonen en de zonen van zijn zonen tot in het vierde geslacht.

En Job stierf oud en zijn levensdagen waren vervuld. En er is geschreven

dat hij zal opstaan, met degenen die de Heer zal opwekken. Over hem is

verteld in het syrische boek dat hij leefde in het land Ausitis, bij de grens

van Idumea en Arabië. Eerst had hij de naam Jobab; toen hij een

Arabische vrouw genomen had, verwekte hij een zoon, wiens naam was

Enon. En zijn eigen vader was Zare, een zoon uit de zonen van Esau, en

zijn moeder Bosorrha, zodat hij de vijfde van Abraham was.

���

lezing uit de profetie Van jesaja 52:13 - 54:1

Z
o spreekt de Heer: zie, Mijn Knecht zal met inzicht handelen, Hij

zal verheven worden en verheerlijkt, en zeer hoog opgenomen.

Zoals velen zich over U zullen ontzetten - want Uw verschijning

zal zozeer door de mensen onteerd zijn en ook Uw aanzien bij de men-

sen - zó zullen veel heidenvolken zich over U verwonderen en koningen

zullen sprakeloos staan. Want zij aan wie niet over Hem verteld is, zul-

len het zien, en zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen.

HEEr, wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de machtige arm

van de HEEr geopenbaard? Wij hebben verkondigd dat Hij als een knecht

voor Zijn aangezicht zal zijn, als een wortel in waterloos land. Gestalte

of luister had Hij niet, wij zagen dat Hij geen opvallend uiterlijk had,

noch schoonheid, maar Zijn gestalte was verachtelijk en Hij werd ver-

worpen door alle mensen. Hij was een Man van smarten, vertrouwd met

ziekte, ja, als Iemand, van Wie men het gelaat afwendt. Hij is het Die

onze zonden draagt en omwille van ons lijdt. Maar wij beschouwden

Hem als een door God geslagene, met leed, wonden en kwelling. Hij is
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om onze zonden gewond en om onze ongerechtigheden gekweld. Hij

werd zwak voor onze vrede. Door Zijn striemen werden wij genezen. Wij

dwaalden allen als schapen, ieder mens verdwaalde op zijn eigen weg.

Maar de HEEr leverde Hem over om onze zonden. En toen Hij mishan-

deld werd, deed Zijn mond niet open. Als een schaap werd Hij ter slach-

ting geleid en als een lam, stom voor zijn scheerder, zo deed Hij Zijn

mond niet open. In Zijn vernedering werd Hem een rechtvaardig oordeel

ontzegd. Wie zal Zijn afkomst verhalen? Want Zijn leven wordt van de

aarde weggenomen. Om de overtredingen van Mijn volk is Hij ter dood

gebracht. En Ik zal de misdadigers overleveren als vergelding voor Zijn

begrafenis, en de rijken voor Zijn dood. Want Hij heeft geen onrecht

begaan, en geen bedrog is uit Zijn mond gehoord. De HEEr wil Hem rei-

nigen van Zijn wonden. Indien gij offert voor uw zonden, zal uw ziel een

lang levend nageslacht zien. En de HEEr wil de pijn van zijn ziel weg-

nemen, hem het licht tonen, zijn inzicht vormen. Hij zal de rechtvaardi-

ge, die aan velen goed gedaan heeft, rechtvaardigen, en Hij zal hun zon-

den dragen. Daarom zal Hij met velen een erfdeel ontvangen, en Hij zal

delen in de buit van de machtigen. Want Hij heeft Zijn ziel ter dood over-

geleverd, en werd gerekend onder de wettelozen, terwijl Hij de zonden

van velen droeg en om hun overtredingen werd uitgeleverd. verblijd u,

onvruchtbare, die niet gebaard hebt; roep en juich, gij die geen weeën

hebt gekend, want talrijker zijn de kinderen van de eenzame, dan van

haar die de man heeft.

���

proKimen toon 6 ps. 87

Heer, God van mijn heil,

dag en nacht roep ik voor Uw aanschijn.
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apostel §  125-b i  Kor 1 : 18-2:2

Lezing uit de eerste brief van Paulus aan de Korinthiërs,

roeders, het woord van het kruis is wel dwaasheid voor hen die

verloren gaan, maar voor ons die behouden worden, is het een

kracht van God. Want er staat geschreven: Ik zal de wijsheid van

de wijzen verloren doen gaan en het verstand van de verstandigen zal Ik

tenietdoen. Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de rede-

twister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld

dwaas gemaakt? Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door

haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door

de dwaasheid van de prediking hen te redden die geloven. Immers, de

Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter

prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een aanstoot en voor

de Grieken een dwaasheid. Maar voor hen die geroepen zijn, zowel

Joden als Grieken, prediken wij Christus, Gods kracht en Gods wijsheid.

Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God

is sterker dan de mensen. Let maar op uw roeping, broeders: er zijn onder

u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzien-

lijken. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wij-

zen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren

om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het

verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te

doen, opdat geen vlees zou roemen tegenover God. Maar uit Hem zijt gij

in Christus Jezus, Die voor ons geworden is: wijsheid van God en

gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschre-

ven staat: 

Wie roemt, laat hij roemen in de Heer. 

En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voor-

treffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te ver-

kondigen, want ik had besloten onder u niets anders te weten dan: Jezus

Christus, en Deze gekruisigd.  

���

alleluja toon 5 (z.o.z)
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alleluja toon 5      ps.68

Red Mij God, want de wateren zijn binnengedrongen tot in Mijn ziel. 

Voor spijs gaven zij Mij gal; in Mijn dorst drenkten zij Mij met azijn. 

Laat hun ogen verduisterd worden, zodat zij niet meer zien. 

eVangelie en Kruisafname mt § 110 etc.    compositie:

Mt 27 : 1-38; Lk 23 : 39-43; Mt 27 : 39-54 ; Joh 19 : 31-37; Mt 27 : 55-61

In die tijd namen alle overpriesters en de oudsten van het volk het besluit

over Jezus om Hem ter dood te brengen... 

...   Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man uit Arimathéa,

met name Jozef, die zelf ook een leerling van Jezus geworden was. Deze

ging naar Pilatus en verzocht om het lichaam van Jezus. Toen gaf Pilatus

bevel het hem te geven. En Jozef nam het lichaam, wikkelde het in rein

linnen en legde het in zijn nieuwe graf, dat hij in een rots had laten uit-

houwen. 

Nu neemt de priester (volgens nieuw Grieks gebruik) het Lichaam van

het kruis. Hij wikkelt het in een linnen doek en brengt het naar het Altaar,

en leest dan het slot van het evangelie:

En nadat hij een grote steen voor de ingang van het graf gewenteld had,

ging hij heen. En Maria Magdalena en de andere Maria zaten daar

tegenover het graf. 
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D Dringende litanie

Abt Acht ons waardig ....

D Laten wij ons avondgebed .... (vragende litanie)

P Gebed van de hoofdbuiging

aposticHen toon 2  en (grieKs) uitdraging Van Het epitafion
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Hierna,  tijdens de apostichen Toen Jozef van Arimathea ...(Grieks

gebruik; volgens Slavisch gebruik tijdens de troparen: De edele Jozef

.. //  Asten volgt hier Slavisch gebruik // )  nemen de priesters

eerbiedig het epitafion op, bekleed met feloon, onbedekt hoofd, (de

grote archimandriet onder hen draagt met zijn rechterhand het

Evangelie) en dragen het op hun hoofd door de noorddeur, voorafge-

gaan door kaarsdragers, cherubim, zangers en wierokende diakens.

Ze gaan naar het midden van de kerk, waar de baar is klaargezet. Ze

gaan drie maal om de baar heen en leggen daarna het epitafion neer.

Ze bestrooien die met geurige bloemblaadjes. Ze maken drie kniel-

buigingen (poklonen), ze kussen het Evangelie en het epitafion, hier-

na nog een knielbuiging (en een buiging naar beide koren) en ze gaan

weg. Hierna vereren alle vaders in volgorde.



Eer ... Nu en ...     idiomelon,    plechtig  in toon 5 

(slav.: priester bewierookt drie keer het epitafion op het altaar)
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Abt Nu laat Gij, Heer ... 

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

troparen toon 2   en (slaV.) uitdraging Van Het epitafion

(speciale melodie, zie bijlage)

_  De edele Jozef nam Uw allerzuiverst lichaam van het kruis; *  

hij wikkelde het in een reine linnen doek *  met welriekende kruiden   **

en legde het in een nieuw graf. _  

Eer ...    Nu en ... 

_  De engel bij het graf riep tot de myrondraagsters:  *  myron is passend 

voor stervelingen,  **  Christus echter bleef vrij van het bederf. _

D Wijsheid    L Zegen    P Hij Die is, is gezegend .... L Amen 

Abt Versterk ...  P   Alheilige Moeder Gods, red ons.  L U, eerbied-

waardiger ...  P Eer aan U .... L Eer ...nu en ... Heer ontferm U, (3x)

vader, zegen. 

P Dat Christus onze ware God, Die om ons mensen en om onze redding,

in Zijn vlees het huiveringwekkend lijden, de levendmakende kruisiging

en de vrijwillige begrafenis  heeft ondergaan,  Zich over ons ontferme en

ons redde, want Hij is goed en menslievend.

�� Vespers Van de Kruisafname ��

eventueel kan, terwijl het volk vereert, voor de wegzending  nog

gezongen worden:  Toen Jozef aanschouwde .. (z.o.z.)
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