
 DIE HEILIGE EN GROOT SONDAG  

     VAN PASGA 

TYDENS DIE MIDDERNAGDIENS 

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

Volk  Amen 

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

Hemelse Koning, Trooster, Gees van die Waarheid, 
alomteenwoordig en met Wie alles vervul is,           
Skatkis van die goeie en Gewer van lewe,            
kom woon in ons,                 
suiwer ons van alle onreinheid,       
en red ons siele, o Goeie.  

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

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

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

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

  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. 

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

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

Onse Vader, wat in die hemele is,   
 laat u naam geheilig word.    
 Laat u 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   
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 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. 

Leser/Volk  Amen 

Here, ontferm U. (12 maal). 

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

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 50 
 

Leser Ontferm U oor my, o God, volgens u groot barmhartigheid en 
wis volgens die oorvloed van u medelye my oortreding uit.               
Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my 
sonde.                      
Want ek ken my ongeregtigheid, en my sonde is altyd voor my.       
Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat boos is in u oë, 
sodat U geregverdig mag word deur u woorde, en u mag oorwin 
wanneer U geoordeel word.                
Want kyk, in ongeregtighede is ek ontvang, en in sondes het my 
moeder my gebaar.                          
Want kyk, U het waarheid liefgehad, die geheime en verborgene 
van u wysheid het U aan my bekend gemaak.           
U sal my besprinkel met hisop, en ek sal gereinig word; U sal my 
was en ek sal witter word as sneeu.             
U sal my vreugde en blydskap laat hoor; die vernederde 
gebeentes sal jubel.               
Wend u aangesig van my sondes af, en wis al my 
ongeregtighede uit.                    
Skep in my 'n rein hart, o God, en gee opnuut 'n opregte gees in 
my binneste.                     
Verwerp my nie van u aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie 
van my weg nie.                      
Gee my weer die vreugde van u heil, en versterk my deur u 
bestierende Gees.                       
Ek sal wetteloses u weë leer, en die goddeloses sal hulle tot U 
wend.                     
Red my van bloedskuld, o God, God van my heil; my tong sal 
jubel oor u geregtigheid.                     
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Here, U sal my lippe open, en my mond sal u lof verkondig.                
Want as U 'n offer verlang het, sou ek dit gegee het; in 
brandoffers sal U geen behae hê nie.               
'n Offer aan God is 'n verbryselde gees; 'n verbryselde en 
vernederde hart sal God nie verag nie.                   
Doen goed, Here, aan Sion in u welbehae, en laat die mure van 
Jerusalem gebou word.                     
Dan sal U 'n welbehae hê in 'n offer van geregtigheid,        
in offergawe en brandoffers; dan sal hulle stiere offer op u altaar.  

En daarna begin die Kanon. 

Toon 6 

EERSTE ODE  

Irmos. 

Hy wat eens die agtervolgende tiran           
in die golwe van die see verberg het,             
is deur die kinders van hulle wat gered is                     
in die aarde verberg.                                     
Maar laat ons soos die jonkvroue sing tot die Heer,             
want roemryk is Hy verheerlik. 

Eer aan U, ons God, eer aan U.  

Here my God, ek sal vir U             
‘n afskeidsgesang en begrafnislied sing,         
vir U wat deur u begrafnis vir my         
die poorte tot die lewe geopen het,         
en deur u dood die dood           
en Onderwêreld gedood het. 

Eer aan U, ons God, eer aan U.  

Here my God, ek sal vir U             
‘n afskeidsgesang en begrafnislied sing,         
vir U wat deur u begrafnis vir my         
die poorte tot die lewe geopen het,        
en deur u dood die dood           
en Onderwêreld gedood het. 

Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees. 
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Die bo-wêreldse en onderwêreldse        
het by u dood gebewe,         
toe hulle U, My Verlosser, op die troon daar bowe       
en onder in die graf gesien het.               
Want bo begrip is U as 'n dooie gesien,          
U die bron van die lewe. 

Nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. 

U het in die dieptes van die aarde neergedaal      
om alles met u heerlikheid te vervul.                   
Want my wese wat in Adam is,                       
was vir U nie verborge nie           
en deur begrawe te word, o Mensliewende.                  
maak U my wat verdorwe was nuut.  

Katawasia   

Hy wat eens die agtervolgende tiran                 
in die golwe van die see verberg het,             
is deur die kinders van hulle wat gered is                     
in die aarde verberg.                                     
Maar laat ons soos die jonkvroue sing tot die Heer,             
want roemryk is Hy verheerlik. 

DERDE ODE  

Irmos 

Die Skepping is deur groot vrees aangegryp      
toe dit U wat eens heel die aarde vryelik bo die waters opgehang het        
sien hang het op Golgota,                     
en dit roep uit:                            
Niemand is heilig nie                  
buiten U, o Heer. 

Eer aan U, ons God, eer aan U. 

Deur gesigte te vermenigvuldig        
het U simbole van u begrafnis aangetoon,              
maar nou het U, as God en Mens,           
u geheime duidelik gemaak,         
ook aan hulle in die Onderwêreld wat roep:                
Niemand is heilig nie buiten U, o Heer.  

Eer aan U, ons God, eer aan U. 
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Deur gesigte te vermenigvuldig        
het U simbole van u begrafnis aangetoon,              
maar nou het U, as God en Mens,           
u geheime duidelik gemaak,         
ook aan hulle in die Onderwêreld wat roep:                
Niemand is heilig nie buiten U, o Heer. 

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

U het u arms uitgestrek           
en wat voorheen geskei was, verenig,         
en deur bedek te word deur die kleed en graf, o Verlosser,    
het U hulle wat geboei was bevry.               
Niemand is heilig nie buiten U, o Heer.  

Nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. 

Deur u wil is U, o Onbevatlike,           
in ‘n verseëlde graf vasgehou.         
En deur u werkinge het U op Goddelike wyse          
u krag bekend gemaak aan hulle wat sing: O Mensliewende,           
niemand is heilig nie buiten U, o Heer. 

Katawasia 

Die Skepping is deur groot vrees aangegryp      
toe dit U wat eens heel die aarde vryelik bo die waters opgehang het        
sien hang het op Golgota,                     
en dit roep uit:                            
Niemand is heilig nie                  
buiten U, o Heer. 

Kathismagesang - Toon 1 

Die soldate, o Verlosser, wat u graf bewaak het,     
het soos dooies geword by die glans van die engel,     
wat verskyn het en aan die vroue die Opstanding verkondig het.                    
Ons verheerlik U wat die verderf vernietig.                 
Ons val neer voor U wat opgestaan het uit die graf      
en wat alleen ons God is.  

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

Die soldate, o Verlosser, wat u graf bewaak het,                     
het soos dooies geword by die glans van die engel,               
wat verskyn het en aan die vroue die Opstanding verkondig het.            
Ons verheerlik U wat die verderf vernietig.                   
Ons val neer voor U wat opgestaan het uit die graf          
en wat alleen ons God is. 
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VIERDE ODE 

Irmos 

Habakuk het u goddelike selfontlediging                  
op die Kruis vooruitgesien,                  
en verbaas uitgeroep:                  
U het die mag van die magtiges verbreek, o Goeie,            
en met hulle in die Onderwêreld         
gespreek as die Almagtige.  

Eer aan U, ons God, eer aan U. 

U het die sewende dag geheilig,                        
wat U eens geseën het deur te rus van u werke.             
Want U bring alles tot stand en maak dit nuut,              
terwyl U die Sabbat hou, my Verlosser, en u krag herwin. 

Eer aan U, ons God, eer aan U. 

U het die sewende dag geheilig,                        
wat U eens geseën het deur te rus van u werke.             
Want U bring alles tot stand en maak dit nuut,              
terwyl U die Sabbat hou, my Verlosser, en u krag herwin. 

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

Deur u groter krag het U die oorwinning behaal;                   
U siel is van u liggaam geskei,         
wat die bande van die Dood sowel as die Onderwêreld           
verbreek het, o Woord, deur u mag. 

Nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. 

Die Onderwêreld het, toe dit U ontmoet het, o Woord,               
verbitterd geraak by die aanskoue van 'n vergoddelikte sterweling,              
bevlek met wonde en almagtig,             
en dit het by die aanskoue van dié gesig verskrik teruggedeins. 

Katawasia 

Habakuk het u goddelike selfontlediging                  
op die Kruis vooruitgesien,                            
en verbaas uitgeroep:                  
U het die mag van die magtiges verbreek, o Goeie,            
en met hulle in die Onderwêreld        
gespreek, as die Almagtige.  
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VYFDE ODE  

Irmos 

Jesaja het u Godsverskyning, wat uit medelye vir ons plaasgevind het,       
as 'n aandlose lig gesien, o Christus,          
en hy het uit die nagwaak opgestaan en uitgeroep:     
Die dooies sal opstaan en hulle in die grafte sal ontwaak,      
en almal op aarde sal hulle verheug. 

Eer aan U, ons God, eer aan U. 

Deur stof aan te geneem het, o Formeerder,            
maak U die aardgeborenes nuut,                     
en die kleed en die graf wys heen na die Misterie in U, o Woord.            
Want die Edelmoedige Raadsman vervul die raad     
van Hom wat U verwek het,         
en wat my in U op heerlike wyse weer nuut maak.  

Eer aan U, ons God, eer aan U. 

Deur stof aan te geneem het, o Formeerder,            
maak U die aardgeborenes nuut,                     
en die kleed en die graf wys heen na die Misterie in U, o Woord.            
Want die Edelmoedige Raadsman vervul die raad     
van Hom wat U verwek het,         
en wat my in U op heerlike wyse weer nuut maak. 

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

Deur die dood omskep U die sterflikheid,                     
deur die graf, die verganklikheid.                  
Want op 'n wyse wat gepas is vir God              
maak U u aangenome natuur onverganklik en onsterflik.             
Want u vlees het bederf nie geken nie, o Meester,      
en u siel is nie soos 'n vreemdeling aan die Onderwêreld oorgelaat nie.  

Nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. 

U het voortgekom uit 'n geboorte vry van barensnood,                
en is, o my Skepper, in u sy deurboor,              
waardeur U die herskepping van Eva bewerk het deur Adam te word,          
deur bo-natuurlik 'n slaap te slaap wat lewe verwek       
en lewe wek uit slaap en verganklikheid, as die Almagtige. 

Katawasia 

Jesaja het u Godsverskyning,                     
wat uit medelye vir ons plaasgevind het,            
as 'n aandlose lig gesien, o Christus,          
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en hy het uit die nagwaak opgestaan en uitgeroep:     
Die dooies sal opstaan en hulle in die grafte sal ontwaak,      
en almal op aarde sal hulle verheug. 

SESDE ODE 

Irmos 

Jona is omvat, maar nie vasgehou,                        
in die buik van die walvis.                 
Want hy beeld U uit wat gely het                    
en aan begrawing oorgegee is,                   
en soos uit 'n bruidskamer het hy uit die ondier gespring     
en tot die wagte geroep:                 
Julle wat vergeefs en valslik waak,                 
het jul eie barmhartigheid versaak.  

Eer aan U, ons God, eer aan U. 

U is geskeur, o Woord, maar nie weggeskeur,       
van die vlees waaraan U deel gehad het nie.               
Want al is u tempel ten tyde van u lyding vernietig,              
was daar steeds die een persoon van u Godheid en u vlees.            
Want in beide is U een Seun,               
Woord van God, God en mens. 

Eer aan U, ons God, eer aan U. 

U is geskeur, o Woord, maar nie weggeskeur,       
van die vlees waaraan U deel gehad het nie.               
Want al is u tempel ten tyde van u lyding vernietig,              
was daar steeds die een persoon van u Godheid en u vlees.            
Want in beide is U een Seun,               
Woord van God, God en mens. 

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

Adam se val het sterwelinge gedood maar nie God nie,                   
want al het u stoflike natuur gely,                   
het u goddelikheid onvatbaar vir lyding gebly.               
Wat verganklik was in U het U tot onverganklikheid omvorm,     
en U het 'n bron van onverganklike lewe         
uit u Opstanding geopenbaar 

Nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. 

Die Onderwêreld heers oor die geslag van sterwelinge                
maar nie vir ewig nie.                  
Want toe U in die graf neergelê is, o Magtige,                 
het U met u lewegewende hand                     
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die grendels van die Dood in stukke gebreek,       
en aan hulle wat van alle tye af daar slaap              
geen valse verlossing verkondig nie,                      
o Verlosser wat die eersgeborene uit die dode is. 

Katawasia. 

Jona is omvat, maar nie vasgehou,                        
in die buik van die walvis.                 
Want hy beeld U uit wat gely het                    
en aan begrawing oorgegee is,                   
en soos uit 'n bruidskamer het hy uit die ondier gespring     
en tot die wagte geroep:                 
Julle wat vergeefs en valslik waak,                 
het jul eie barmhartigheid versaak. 

Kontakion – Toon 6 

(Word volgens Griekse gebruik gelees en nie gesing nie.) 

Hy wat die Afgrond gesluit het, word dood gesien;       
en met speserye in linne toegedraai                        
word die Onsterflike as sterweling in 'n graf gelê.       
En vroue het gekom om Hom te salf,                     
terwyl hulle bitterlik ween en uitroep:        
Dit is die hooggeseënde Sabbat waarop Christus slaap,                  
maar Hy sal opstaan op die derde dag. 

Ikos 

(Word volgens Griekse gebruik gelees en nie gesing nie.) 

Hy wat alles byeenhou, is verhef op die Kruis en heel die             
Skepping het geween toe dit Hom naak sien hang het aan      
die Hout.            
Die son het sy strale verberg, en die sterre het hul glans verloor.   
Die aarde het met groot vrees gebewe,         
en die see het gevlug, en die rotse het oopgeskeur.              
Baie grafte het oopgegaan en die liggame van heiliges is opgewek.   
Die Onderwêreld kreun, en Jode oorweeg hoe om Christus se Opstanding in 
twyfel te laat trek.           
Die vroue roep uit: Dit is die hooggeseënde Sabbat waarop Christus slaap, 
maar Hy sal opstaan op die derde dag. 

SEWENDE ODE. 

Irmos 

Onuitspreeklike wonder!                        
Hy wat in die oond die heilige Jongelinge uit die vlam gered het,                
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word as 'n lewelose lyk in 'n graf gelê,             
tot verlossing van ons wat sing:                              
O Verlosser, ons God, lofwaardig is U! 

Eer aan U, ons God, eer aan U. 

Die onderwêreld is gewond,                      
toe dit Hom in die hart ontvang het                        
Wie se sy deur 'n spies deurboor is, en verteer deur 'n goddelike vuur,              
kreun dit by die verlossing van ons wat sing:                       
O Verlosser, ons God, lofwaardig is U! 

Eer aan U, ons God, eer aan U. 

O geseënde graf!                    
Want nadat dit die Skepper soos een wat slaap ontvang het         
is dit as 'n goddelike skatkamer van lewe geopenbaar            
tot verlossing van ons wat sing:                    
O Verlosser, ons God, lofwaardig is U! 

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

Die Lewe van almal                    
aanvaar volgens die wet van hulle wat sterf                
om in 'n graf gelê te word                        
en toon dat dit 'n bron van opstanding is                
tot verlossing van ons wat sing:                           
O Verlosser, ons God, lofwaardig is U! 

Nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. 

In die Onderwêreld en in die graf en in Eden                     
was Christus se Godheid een en onverdeeld                     
saam met die Vader en die Gees,                    
tot verlossing van ons wat sing:                    
O Verlosser, ons God, lofwaardig is U! 

Katawasia 

Onuitspreeklike wonder!                        
Hy wat in die oond die heilige Jongelinge uit die vlam gered het,                
word as 'n lewelose lyk in 'n graf gelê,             
tot verlossing van ons wat sing:                              
O Verlosser, ons God, lofwaardig is U! 

AGSTE ODE  

Irmos 
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Wees verwonderd en bewe, o hemel,                    
en laat die fondamente van die aarde wankel.                   
Want kyk, Hy wat in die hoogste hemele woon,              
word onder die dooies getel                          
en as vreemdeling in 'n noue graf ontvang.                   
O Jongelinge, loof Hom; o priesters, besing Hom;                  
o volk, verhef Hom tot in alle ewigheid. 

Eer aan U, ons God, eer aan U. 

Die onbevlekte Tempel is vernietig               
maar laat die gevalle tabernakel saam met Hom opstaan..                   
Want die tweede Adam,                    
wat in die hoogste hemele woon,        
het tot by die stoorkamers van die Onderwêreld na die eerste afgedaal.       
O Jongelinge, loof Hom; o priesters, besing Hom;             
o volk verhef Hom tot in alle ewigheid. 

Eer aan U, ons God, eer aan U. 

Die onbevlekte Tempel is vernietig               
maar laat die gevalle tabernakel saam met Hom opstaan..                   
Want die tweede Adam,                    
wat in die hoogste hemele woon,        
het tot by die stoorkamers van die Onderwêreld na die eerste afgedaal.       
O Jongelinge, loof Hom; o priesters, besing Hom;             
o volk verhef Hom tot in alle ewigheid. 

Ons loof die Vader en die Seun en die Heilige Gees, die Here. 

Die moed van die Dissipels het hul begewe,             
maar Josef van Arimathea onderskei hom as 'n held.              
Want toe hy die God oor almal dood en nakend sien,                
het hy gevra om Hom te neem                   
en het Hy Hom begrawe terwyl hy roep:                    
O Jongelinge, loof Hom; o priesters, besing Hom;        
o volk, verhef Hom tot in alle ewigheid. 

Nou en altyd en tot in ewigheid. Amen 

O die nuwe wonders! O die goedheid,                                        
o ondenkbare lankmoedigheid.                
Want Hy word vrywillig onder die aarde verseël,               
Hy, God, wat in die hoogste hemele woon                 
word as 'n bedrieër aangekla.                    
O Jongelinge, loof Hom; o priesters, besing Hom;                  
o volk, verhef Hom tot in alle ewigheid. 
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Katawasia 

Ons prys, loof en aanbid die Here. 

Wees verwonderd en bewe, o hemel,                    
en laat die fondamente van die aarde wankel.                   
Want kyk, Hy wat in die hoogste hemele woon,              
word onder die dooies getel                          
en as vreemdeling in 'n noue graf ontvang.                   
O Jongelinge, loof Hom; o priesters, besing Hom;                  
o volk, verhef Hom tot in alle ewigheid. 

Diaken Ons vereer die Theotokos en Moeder van die Lig met liedere en 
verheerlik haar. 

NEGENDE ODE. 

Irmos 

Weekla nie oor my nie, o Moeder,                   
noudat u in die graf u Seun sien,         
wat u sonder saad in u skoot ontvang het,                  
want Ek sal opstaan en verheerlik word,               
en as God hulle sonder einde in heerlikheid verhef      
wat u met geloof en liefde verheerlik. 

Eer aan U, ons God, eer aan U. 

“Tydens u vreemde geboorte, my beginlose Seun,     
het ek die weë ontkom en is bonatuurlik geseën.                    
Maar nou dat ek U, my God, sien as 'n lewelose lyk,             
word ek vreeslik deur die swaard van leed deurboor.            
Maar staan op, sodat ek verheerlik kan word.” 

Eer aan U, ons God, eer aan U. 

“Tydens u vreemde geboorte, my beginlose Seun,     
het ek die weë ontkom en is bonatuurlik geseën.                    
Maar nou dat ek U, my God, sien as 'n lewelose lyk,             
word ek vreeslik deur die swaard van leed deurboor.            
Maar staan op, sodat ek verheerlik kan word.” 

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

“Die grond bedek My uit my vrye wil,                        
maar die hekwagters van die Onderwêreld bewe,             
wanneer hulle My, o Moeder,                           
in 'n bebloede kleed van Wraak gekleed sien.             
Want nadat Ek as God my vyande deur die Kruis vertrap het,     
sal Ek weer opstaan en u verheerlik.” 
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Nou en altyd en tot in ewigheid. Amen. 

Laat die Skepping jubel,                         
laat al die aardgeborenes bly wees.                     
Want die vyand, die Onderwêreld, is gestroop.              
Laat die vroue My met mirre ontmoet,               
want Ek verlos Adam saam met Eva en hul hele geslag     
en op die derde dag sal Ek opstaan.  

Katawasia 

Weekla nie oor my nie, o Moeder,                   
noudat u in die graf u Seun sien,         
wat u sonder saad in u skoot ontvang het,                  
want Ek sal opstaan,                               
en Ek sal verheerlik word,          
en as God hulle sonder einde in heerlikheid verhef      
wat u met geloof en liefde verheerlik. 

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

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

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

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

 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. 

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

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

Onse Vader, wat in die hemele is,                 
laat u naam geheilig word.                  
Laat u 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     
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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. 

Leser  Amen.   

En onmiddellik die Apolitikion.  

Toon 2 

Toe U o Onsterflike Lewe, neergedaal het tot die dood,     
het U die doderyk met die weerligstraal van u Godheid gedood.    
En toe U die dooies uit die onderwêreld opgewek het,     
het al die magte van die hemel uitgeroep:                  
O Gewer van Lewe, Christus ons God, eer aan U. 

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

Leser  Here, ontferm U. (3x) 

Priester  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. 

Leser  Amen. 

Priester Wysheid. 

Leser  Vader seën. 

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

Leser  Amen. Mag die Here God die heilige en onfeilbare geloof 
van vrome, Ortodokse Christene saam met sy heilige Kerk 
versterk tot in ewigheid.  

Priester  Hoogheilige Theotokos, red ons. 

Leser  Eerbiedwaardiger as die Gerubim, en onvergelyklik 
glorieryker as die Serafim, het u ongeskonde God die 
Woord gebaar. Ware Theotokos, ons verheerlik u. 

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

 

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

 

Leser  Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, 
nou en altyd en tot in ewigheid.  
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Here, ontferm U. (3x) Vader, seën. 

 

Priester  Mag Hy wat opgestaan het uit die dode, Christus ons ware God, 
deur die gebede van sy alonbevlekte, al-onskuldige, heilige 
Moeder, van ons eerbiedwaardige, Goddraende vaders, en van 
al die heiliges, Hom oor ons ontferm en ons red, want Hy is 
goed en mensliewend. 

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

 

Volk  Amen. 

 

 
 


