De Dienst van het
heilig en onbevlekt lijDen
van onze heer jezus Christus
De Metten van grote vrijDag
- gevierD op DonDerDagavonD -

De Dienst van De twaalf evangeliën
Na de hexapsalm en vredeslitanie zingen we plechtig het
alleluja ... in toon 8
5e ode - Jes 26
1. Aan het einde van de nacht ontwaakt mijn geest voor U, o God,
want Uw geboden stralen als licht over de aarde.

2. Leert gerechtigheid, bewoners der aarde.
3. Naijver zal een tuchteloos volk treffen;
reeds nu verslindt het vuur de tegenstanders.
4. Vermeerder het kwaad over hen, o Heer,
vermeerder het kwaad over al de roemrijken der aarde.

tropaar

toon 8

plechtig gezongen:

3x
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❖

trioDion ❖

Terwijl het tropaar gezongen wordt, deelt de ekklesiarch kaarsen uit
aan de broeders; en onmiddellijk begint de priester de dienst van het
heilig lijden:*
(voor ieder evangelie zingen we, zoals gewoonlijk: Eer aan U, o Heer, eer aan U. )

het

eerste

evangelie

Joh § 46

Joh 13 : 31-18:1

De Heer Jezus zei tegen Zijn leerlingen: Nu is de Zoon des mensen ...
slot : ... waar een hof was, die Hij en Zijn leerlingen binnengingen.
en we besluiten iedere evangelie-lezing met:
Eer aan Uw lankmoedigheid, o Heer, eer aan U.
vervolgens zingen we de volgende antifonen om en om een tropaar

De

eerste

antifoon

toon 8

* volgens de slavische traditie eerst een kleine litanie; het Athos-typikon
en ook de (uitgebreide) Griekse uitgave van de goede week van apostoliki diakonia (B’ 1990) noemt hier geen kleine litanie, maar laat na het tropaar de diaken onmiddellijk uitroepen: En maak ons waardig te luisteren.... (het triodion zelf is over het algemeen summier met aanwijzingen
voor de clerus, want het is vooral een lezer- en koorboek).
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❖

Metten - heilige

De

tweeDe

De

DerDe

en

antifoon

antifoon

grote vrijDag - 12

evangeliën ❖

toon 6

toon 2
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❖

kathisMa-zang

het

tweeDe

trioDion ❖

toon 7

evangelie

Joh § 58

Joh 18 : 1-28

In die tijd ging Jezus met Zijn leerlingen over de beek Kedron, ...
slot : ... maar zelf gingen zij het rechthuis niet binnen, opdat zij niet
onrein zouden worden, maar het paasmaal konden eten.
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❖

De

Metten - heilige

vierDe

en

antifoon

grote vrijDag - 12

evangeliën ❖

toon 5
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De

vijfDe

De

zesDe
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❖

trioDion ❖

antifoon

toon 6

antifoon

toon 7

❖

Metten - heilige

kathisMa-zang

het

DerDe

en

grote vrijDag - 12

evangeliën ❖

toon 7

evangelie

Mt-pericoop 109

Mt 26 : 57-75

In die tijd leidden de soldaten die Jezus gevangen genomen hadden, Hem
weg naar Kajafas ...
slot : ... En hij ging naar buiten en heeft bitter geweend.
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❖

De

zevenDe

De

aChtste
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trioDion ❖

antifoon

antifoon

toon 8

toon 2

❖

De

Metten - heilige

negenDe

en

grote vrijDag - 12

antifoon

kathisMa-zang

evangeliën ❖

toon 3

toon 8
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❖

het

vierDe

trioDion ❖

evangelie

Joh § 59-60a

Joh 18 : 28-19:16

In die tijd werd Jezus van Kajafas naar het rechthuis geleid. ...
slot : ... Wij hebben geen andere koning dan de keizer! Toen gaf hij Hem
aan hen over om gekruisigd te worden.

De

tienDe

De

elfDe
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antifoon

antifoon

toon 6

toon 6

❖

De

Metten - heilige

twaalfDe

en

grote vrijDag - 12

antifoon

evangeliën ❖

toon 8
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❖

kathisMa-zang

het

vijfDe

trioDion ❖

toon 8

evangelie

Mt § 111-112

Mt 27 : 3-32

In die tijd, toen Judas die Hem verraden had, zag dat Hij veroordeeld
was, . ...
slot : ... En toen zij op weg gingen, vonden zij een man uit Cyrene,
Simon genaamd, die zij dwongen Zijn kruis te dragen.

- 44 -

❖

Metten - heilige

De

DertienDe

De

veertienDe

en

grote vrijDag - 12

antifoon

antifoon

evangeliën ❖

toon 6

toon 8
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❖

trioDion ❖

kruisuitDraging
De vijftiende Antifoon wordt eerst plechtig door de canonarch voorgezongen, in het midden van de kerk. Terwijl dit iets vlugger herhaald
wordt door elk van beide koren, komt de priester, met zwart feloon en
epitrachiel naar buiten, het grote Kruis dragend, voorafgegaan door
kaarsdragers en diaken met wierookvat. In het midden van de kerk staat
de houder voor het Kruis klaar, ze gaan er drie maal omheen. De priester
plant het Kruis, maakt drie poklonen, vereert het Kruis. Hierna vereren
allen. Bloemenkrans en drie kaarsen op het Kruis. De koren zingen de
Antifoon verder en het Kathisma-zang.

De

vijftienDe

antifoon

toon 6 -spec

3x
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❖

Metten - heilige

en

grote vrijDag - 12

evangeliën ❖

t.6-spec. _ Uw Kruis, Heer, is leven en opstanding voor Uw volk, *
daarop hebben wij ons vertrouwen gesteld, * en U, onze gekruisigde
Heer, bezin - gen wij: ** Ont - ferm U over ons. _

kathisMa-zang

het

zesDe

toon 4

evangelie

Mk § 67

Mk 15 : 16-32c

In die tijd leidden de soldaten Jezus weg tot binnen in de hof, dat is het
rechtshuis ...
slot : ... Laat de Christus, de koning van Israël, nu afkomen van het
kruis, opdat wij het zien en geloven.
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❖

De zaligsprekingen

- 48 -

trioDion ❖
toon 4

❖

Metten - heilige

en

grote vrijDag - 12

evangeliën ❖
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❖

- 50 -

trioDion ❖

❖

Metten - heilige

en

grote vrijDag - 12

evangeliën ❖

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

prokiMen

het

zevenDe

toon 4

evangelie

psalm 21

Mt § 113

Mt 27 : 33-54

In die tijd leidden de soldaten Jezus naar een plaats, genaamd
Golgotha... slot : ... werden zij zeer bevreesd en zeiden: Waarlijk, Dit
was Gods Zoon.
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❖

trioDion ❖

psalM 50
(geen: Red God, Uw volk ... t/m paaszaterdag; maar onmiddellijk:)

het

aChtste

evangelie

Lk § 111

Lk 23 : 32-49

In die tijd werden er, met Jezus nog twee anderen, twee misdadigers,
weggeleid ... slot : ... En al zijn bekenden stonden van verre, ook vrouwen die Hem gevolgd waren van Galiléa, en zagen dit.

trioDion

de irmen twee keer, de troparen elk 4x;
katavasia dezelfde irmos herhalen.

5e oDe - toon 6

van Kosmas

acrostichon

irmos t.6-spec.

Met gewassen voeten en gereinigd door de deelname aan Uw goddelijke
Mysteriën, gingen Uw leerlingen, o Christus, nu samen naar de verheven
Olijfberg, terwijl zij U bezongen, Menslievende.
Zie toe, Mijn vrienden, word niet verschrikt, hebt Gij gezegd, want het
uur is genaderd dat Ik gevangen zal worden door de handen der wettelozen: Allen zult gij verstrooid worden en Mij alleen laten, maar Ik zal u
weer bijeenbrengen, opdat gij Mij zult verkondigen als de Menslievende.
katavasia: irmos herhalen « In de vroegte…»
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❖

Metten - heilige

en

grote vrijDag - 12

evangeliën ❖

kleine litanie met als uitroep: Want Gij zijt de koning van de vrede...

konDaak

toon 8
Kom, laten wij allen de voor ons Gekruisigde bezingen; Hem zag Maria
aan het kruishout en zij sprak: ‘Ook al ondergaat Gij de kruisiging, **
Gij zijt mijn Zoon en mijn God.’

ikos
Toen Maria haar eigen Lam aanschouwde, Dat als een schaap ter slachtbank werd geleid, volgde de Reine Hem in bitterste droefheid, tezamen
met de andere vrouwen, en zij riep tot Hem: Waar gaat Gij heen, mijn
Kind? Terwille van wie haast Gij U op deze weg? Is er misschien weer
een bruiloft in Kana, dat Gij daarheen snelt om voor hen wijn uit water
te maken? Ik wil met U meegaaan, mijn Kind, of moet ik hier op U blijven wachten? Zeg mij een woord, Gij die het Woord zijt, ga niet zwijgend aan mij voorbij, Gij die mij ongerept bewaard hebt, want: ** Gij
zijt mijn Zoon en mijn God.

synaxarion

van het mineon en :
Op de Heilige en Grote Vrijdag gedenken wij het heilig, verlossend en
ontzagwekkend lijden dat onze Heer, God en Verlosser Jezus Christus
vrijwillig voor ons heeft ondergaan: het bespuwen, de slagen, de geseling, de beledigingen, de bespotting, de purperen mantel, de rietstok, de
spons met azijn, de nagels, de lans; en bovenal het kruis en de dood. Dit
alles is op deze vrijdag gebeurd; maar ook de verlossende belijdenis op
het kruis van de goede rover, die met Hem gekruisigd was.
verzen Gij zijt God, tijdens Uw leven en gedood aan het hout.
Gij, naakte dode en Woord van de levende God.
De rover opende de gesloten poorten van Eden
met als sleutel het ‘gedenk mij’.
Door Uw bovennatuurlijke en grenzeloze barmhartigheid voor ons,
Christus onze God, ontferm U over ons. Amen
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❖

trioDion ❖

8e oDe
irmos t.6-spec.

Schud nu de slaap van uw ogen af, o leerlingen, hebt Gij Christus
gezegd, waakt in gebed, opdat gij niet in verzoeking valt, en vooral gij,
Simon, want de sterke wordt immers des te zwaarder beproefd; erken
Mij, Petrus, Mij, Die heel de schepping zegent en verheerlijkt in alle
eeuwen.
Nooit zal ik een vals woord over mijn lippen laten komen, Meester; met
U wil ik sterven, als edelmoedige ook al zouden allen U verloochenen,
riep Petrus. Want niet vlees en bloed, maar Uw Vader heeft U aan mij
geopenbaard, U, Die heel de schepping zegent en verheerlijkt in alle eeuwen.
De diepte van de goddelijke wijsheid en kennis hebt gij, o mens, niet
geheel doorvorst, en de afgrond van Mijn oordelen hebt gij niet begrepen, zei de Heer. Gij zijt een sterflijk mens, wees niet zelfverzekerd,
want gij zult Mij driemaal verloochenen, Mij, Die heel de schepping
zegent en verheerlijkt in alle eeuwen.
Gij ontkent heftig, Simon Petrus, wat u binnenkort zal overkomen, zoals
Ik u voorzegd heb, en één enkel dienstmeisje dat u benadert, zal u angst
aanjagen, zei de Heer. Maar nadat gij bitter geweend hebt, zult gij Mij tot
verzoening geneigd vinden, Mij, Die heel de schepping zegent en verheerlijkt in alle eeuwen.
Loven, zegenen en aanbidden ... katavasia, toon 6: herhalen
« De vrome jongelingen verachtten…»
geen Magnificat [de negende ode in zijn geheel gezongen:]
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❖

Metten - heilige

en

grote vrijDag - 12

evangeliën ❖

9e oDe
irmos t.6-spec

katavasia: irmos herhalen « U, eerbiedwaardiger…»;
kleine litanie, met als uitroep: Want U loven...
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❖

ExaposTilarion

Triodion ❖

(automelon)

toon ‘3a’

3x

HET

nEgEndE

EvangEliE

Joh § 61a

Joh 19 : 25-37

In die tijd stonden bij het kruis van Jezus, Zijn moeder...
slot : ... En wederom zegt een ander Schriftwoord: Zij zullen zien naar
Hem, Die zij doorstoken hebben.

lofpsalmEn

we laten vier verzen over en zingen de volgende
stichieren-idiomela; toon 3

2x
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❖

Metten - heilige

en

grote vrijDag - 12

evangeliën ❖

Eer ... toon 6

Nu en ... van Andreas van Kreta, ook in toon 6
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❖

het

tienDe

trioDion ❖

evangelie

Mk § 69 Mk 15 : 43-47

In die tijd kwam Jozef van Arimathéa, een aanzienlijk raadsheer...
slot : ... En Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jozef, zagen
toe, waar Hij neergelegd was.
Abt U komt heerlijkheid toe, Heer 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.

Gelezen doxologie
Vragende litanie: Laten wij ons morgengebed tot de Heer voltooien ... en het
gebed van de hoofdbuiging.

het

elfDe

evangelie

Joh § 62

Joh 19 : 38-42

In die tijd verzocht Jozef van Arimathéa, een leerling van Jezus, maar in
het verborgen... slot : ... en omdat dit graf dichtbij was, legden zij Jezus
daarin.

apostiChen idiomela, toon 1
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❖

Metten - heilige

en

grote vrijDag - 12

evangeliën ❖

Eer ... van Theofanes in toon 8
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❖

trioDion ❖

Nu en ... van de monnik Johannes, in dezelfde toon

het

twaalfDe

evangelie

Mt § 114

Mt 27 : 62-66

De volgende dag, de dag na de voorbereiding, kwamen de overpriesters
en de Farizeeën gezamenlijk tot Pilatus... slot : ... Zij gingen dan heen,
verzekerden het graf met de wacht, nadat zij de steen verzegeld hadden.
als slot van deze laatste evangelie-lezing zingen we:
_ Eer aan U, o Heer, eer aan U. _
Abt Het is goed de Heer te belijden, en psalmen te zingen voor Uw
Naam, Allerhoogste. Om ‘s morgens Uw barmhartigheid te verkondigen, en Uw waarheid in de nacht.

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

❖

Metten - heilige

tropaar

en

grote vrijDag - 12

evangeliën ❖

toon 4

3x

P
Ontferm U ... [dringende litanie] ... Wijsheid
L
Vader, zegen
P
Hij, Die is ...
L
Amen.
Abt/L Versterk, Heer God, het heilige ongeschonden geloof van de
vrome orthodoxe christenen, en dit heilig klooster (deze heilige
kerk) in de eeuwen der eeuwen. Amen.
P
L

Alheilige Moeder Gods ..
U, eerbiedwaardiger ...

wegzenDing
P
L
P

Eer aan U, Christus God, onze hoop, eer aan U.
Eer… nu en … Heer, ontferm U (3x) vader, zegen.
Dat Christus onze ware God, Die bespuwing, kaakslagen, geseling, het kruis en de dood verduurd heeft voor de verlossing der
wereld Zich over ons ontferme en ons redde, want Hij is goed en
menslievend.

Het Eerste Uur wordt nu niet aansluitend gebeden, maar later,
rond het 2e uur van de dag.
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❖

- 62 -

trioDion ❖

