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Menaion Mei 7  Die Gedagtenis aan die teken van die Kosbare Kruis wat in die 

hemel verskyn het, op die derde uur van die dag, tydens die bewind van keiser 

Konstantius, seun van Konstantyn die Grote. 

Die Veranderlike vir die Vesperdiens 

By “Heer, ek het U aangeroep…” sing ons 3 stigiere van die Fees en 3 van die 

kosbare Kruis. 

 

Van die Kosbare Kruis – Toon 4 

Vandag verheug die heilige menigte gelowiges hul, 
want die hemelse Kruis word tot aan die uiteindes van die aarde gesien, 
die hemelruim straal ontoeganklike lig, 
die lug glans, die aangesig van die aarde word getooi 
en die Kerk van Christus sing heilige liedere; 
dit betoon ontsag vir en eer die heilige, hoogwonderbare Kruis 
wat haar van Bo bewaar. 
Versterk deur die krag daarvan, laat ons die Meester nader 
en tot Hom roep om die wêreld vrede te skenk 
en ons siele te verlig. 
 

Vandag is die al-eerwaardige, glorieryke Kruis soos ‘n leer gesien 
wat hulle wat dit met onweifelbare geloof vereer, 
vanaf die aarde na die hemele voer. 
Al die nasies verheug hulle en haas hulle met ywer na die doop 
en die Goddelike gestalte van die Kerk word versier en as bruid geklee. 
Want al het die Jode hul beywer om dit te verberg, 
verlig en red dit vanuit die hoë hemelruim  
hulle wat hul met geloof daarna haas. 
 
Laat die skepping jubel en van vreugde spring, 
want vandag het die Kruis in die hoogtes gestraal, 
die aardse vanuit die hemel verlig 
en wat onverenigbaar was met mekaar verbind. 
Vandag verheug sterwelinge hulle saam met die Engelekore. 
Want die middelmuur wat skeiding bring,  
is deur die Kruis uit die weg geruim 
en het duidelik alles tot eenheid gebring. 
Daarom, waar dit helderder as die son skyn, 
vrolik dit die hele skepping deur genade op 
en verlig en red dit almal wat dit met geloof vereer. 
 
Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees. 
 
Doksastikon – Toon 6 
 
Die hemele het u heerlikheid verkondig, o Heer, 
naamlik die ontsagwekkende teken van u Kruis, 
en heel die aarde het dit met vrees vereer, 
maar ons sing lofsange en roep U dankbaar toe: 
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“Hoewel U as God vry van lyding is, 
het U uit vrye will aanvaar om in die vlees vir ons te ly. 
Red daarom u volk wat U deur u eie bloed verwerf het.” 
 
Nou en altyd en tot in ewigheid. Amen 
 

Van die Fees van Pasga 

Vir die Apostiga, die stigiere van die Fees van Pasga 

Apolitikion van die Kosbare Kruis – Toon 1 

Die teken van u Kruis het nou bo die son uitgestraal. 
U het dit vanaf die heilige berg bo die Hoofskedelplek uitgesprei 
en u krag wat daarin geleë is, o Heiland, duidelik gemaak. 
Versterk ook nou daardeur ons getroue leiers  
en behoed hulle altyd in vrede,  
deur die gebede van die Theotokos, o Christus ons God,  
en red ons. 
 
Die Veranderlike vir die Mettediens 
 
Kathisma ná die Derde Ode van die Kanon (wat nog vertaal moet word) – Toon 4 
 
Die onbevlekte Kruis wat die geslote hemele geopen het, 
het oor die aarde opgekom en sy strale in die hemel rond vertoon. 
Daarom word ons wat die verligting van sy werking ontvang het, 
na die nimmertanende lig gelei 
en beskik ons daaroor ten tye van stryd 
as wapen van vrede en onoorwinlike segeteken. 
 
Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, nou en altyd en tot in 
ewigheid. Amen. 
 
Kontakion van die kosbare Kruis – Toon 8 

 

O driemaal-salige en Aleerwaardige Kruis,  
waarop Christus verhef is en die wêreld gered het, 
terwyl ek jou besing en vereer, word ek geheilig,  
maar maak gou en red my deur jou krag, 
en bevry my van allerlei gevare,  
sodat ek jou mag toeroep: Verheug jou, o salige Hout.  
 
Ikos 
 
Open my mond, o Koning der ewigheid, verlig my gees en verstand,  
heilig my siel, sodat ek u eerwaardige Kruishout mag besing, o Woord, 
stuur u Gees neer en leer my, sodat ek met liefde mag uitroep: 
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Verheug jou, o Kruis, heerlikheid van die wêreld; 
verheug jou, o Kruis, krag van die Kerk. 

Verheug jou, onwankelbare bolwerk van priesters; 
verheug jou, kosbare hoofband van konings. 

Verheug jou, septer van die Almagtige Skepper van die heelal; 
verheug jou, want Christus het Hom verwerdig om aan jou vasgeslaan te 
word. 

Verheug jou, groot bemoediging van verdruktes; 
verheug jou, onoorwinlike wapen van hulle wat in stryd verkeer. 

Verheug jou, o Kruis, majesteit van Engele; 
verheug jou, hulp van die gelowiges. 

Verheig jou, jy deur wie die Doderyk verslind is,  
verheug jou, jy deur wie ons almal opgestaan het. 

Verheug jou, o salige Kruis. 
 
Sinaksarion 
 
Op die 7de van vandeesmaand vier ons die herdenking van die teken van die 
Kosbare Kruis wat in die hemel verskyn het tydens die bewind van Keiser 
Konstantius, seun van Konstantyn die Grote, toe Kyrillos Aartsbiskop van Jerusalem 
was. 
 
Verse.  Toe die Kruis destyds geplant is, is die aarde geheilig, 
  en nou dat dit verskyn het, is ook die hemelruim geheilig. 
 
Op die 7de is die teken van die Kruis oor die hemel uitgestrek. 
 
Op dieselfde dag die Gedagtenis aan die Heilige martelaar Akakios. 
 
Op dieselfde dag die Gedagtenis aan die stryd van die Heilige martelaar Quadratus 
en hulle wat saam met hom was. 
 
Op dieselfde dag die Gedagtenis aan ons Heilige Vader en belyer Johannes  
Psychaïetes. 
 
Op dieselfde dag die Gedagtenis aan die stryd van die Heilige Martelaar Maximus 
 
Deur hul heilige gebede, o God, ontferm U oor ons en red ons. Amen. 
 
Eksapostilarion – Toon 2  
 

Die Kruis, die beskermer van die hele wêreld.  
Die Kruis, die skoonheid van die Kerk.  
Die Kruis, die mag van konings.  
Die Kruis, die steun van gelowiges.  
Die Kruis, die heerlikheid van Engele,  
en die verwonding van demone. 
 
En van die Fees. 
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By die Lofpsalms en Apostige, die gesange van die Fees van Pasga. 
Die Res van die Mettediens en Wegsending. 
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Menaion Mei 7  Die Gedagtenis aan die teken van die Kosbare Kruis wat in die 

hemel verskyn het, op die derde uur van die dag, tydens die bewind van keiser 

Konstantius, seun van Konstantyn die Grote. 

Die Veranderlike vir die Vesperdiens 

By “Heer, ek het U aangeroep…” sing ons 3 stigiere van die Fees en 3 van die 

kosbare Kruis. 

 

Van die Kosbare Kruis – Toon 4 

Vandag verheug die heilige menigte gelowiges hul, 
want die hemelse Kruis word tot aan die uiteindes van die aarde gesien, 
die hemelruim straal ontoeganklike lig, 
die lug glans, die aangesig van die aarde word getooi 
en die Kerk van Christus sing heilige liedere; 
dit betoon ontsag vir en eer die heilige, hoogwonderbare Kruis 
wat haar van Bo bewaar. 
Versterk deur die krag daarvan, laat ons die Meester nader 
en tot Hom roep om die wêreld vrede te skenk 
en ons siele te verlig. 
 

Vandag is die al-eerwaardige, glorieryke Kruis soos ‘n leer gesien 
wat hulle wat dit met onweifelbare geloof vereer, 
vanaf die aarde na die hemele voer. 
Al die nasies verheug hulle en haas hulle met ywer na die doop 
en die Goddelike gestalte van die Kerk word versier en as bruid geklee. 
Want al het die Jode hul beywer om dit te verberg, 
verlig en red dit vanuit die hoë hemelruim  
hulle wat hul met geloof daarna haas. 
 
Laat die skepping jubel en van vreugde spring, 
want vandag het die Kruis in die hoogtes gestraal, 
die aardse vanuit die hemel verlig 
en wat onverenigbaar was met mekaar verbind. 
Vandag verheug sterwelinge hulle saam met die Engelekore. 
Want die middelmuur wat skeiding bring,  
is deur die Kruis uit die weg geruim 
en het duidelik alles tot eenheid gebring. 
Daarom, waar dit helderder as die son skyn, 
vrolik dit die hele skepping deur genade op 
en verlig en red dit almal wat dit met geloof vereer. 
 
Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees. 
 
Doksastikon – Toon 6 
 
Die hemele het u heerlikheid verkondig, o Heer, 
naamlik die ontsagwekkende teken van u Kruis, 
en heel die aarde het dit met vrees vereer, 
maar ons sing lofsange en roep U dankbaar toe: 
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“Hoewel U as God vry van lyding is, 
het U uit vrye will aanvaar om in die vlees vir ons te ly. 
Red daarom u volk wat U deur u eie bloed verwerf het.” 
 
Nou en altyd en tot in ewigheid. Amen 
 

Van die Fees van Pasga 

Vir die Apostiga, die stigiere van die Fees van Pasga 

Apolitikion van die Kosbare Kruis – Toon 1 

Die teken van u Kruis het nou bo die son uitgestraal. 
U het dit vanaf die heilige berg bo die Hoofskedelplek uitgesprei 
en u krag wat daarin geleë is, o Heiland, duidelik gemaak. 
Versterk ook nou daardeur ons getroue leiers  
en behoed hulle altyd in vrede,  
deur die gebede van die Theotokos, o Christus ons God,  
en red ons. 
 
Die Veranderlike vir die Mettediens 
 
Kathisma ná die Derde Ode van die Kanon (wat nog vertaal moet word) – Toon 4 
 
Die onbevlekte Kruis wat die geslote hemele geopen het, 
het oor die aarde opgekom en sy strale in die hemel rond vertoon. 
Daarom word ons wat die verligting van sy werking ontvang het, 
na die nimmertanende lig gelei 
en beskik ons daaroor ten tye van stryd 
as wapen van vrede en onoorwinlike segeteken. 
 
Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, nou en altyd en tot in 
ewigheid. Amen. 
 
Kontakion van die kosbare Kruis – Toon 8 

 

O driemaal-salige en Aleerwaardige Kruis,  
waarop Christus verhef is en die wêreld gered het, 
terwyl ek jou besing en vereer, word ek geheilig,  
maar maak gou en red my deur jou krag, 
en bevry my van allerlei gevare,  
sodat ek jou mag toeroep: Verheug jou, o salige Hout.  
 
Ikos 
 
Open my mond, o Koning der ewigheid, verlig my gees en verstand,  
heilig my siel, sodat ek u eerwaardige Kruishout mag besing, o Woord, 
stuur u Gees neer en leer my, sodat ek met liefde mag uitroep: 
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Verheug jou, o Kruis, heerlikheid van die wêreld; 
verheug jou, o Kruis, krag van die Kerk. 

Verheug jou, onwankelbare bolwerk van priesters; 
verheug jou, kosbare hoofband van konings. 

Verheug jou, septer van die Almagtige Skepper van die heelal; 
verheug jou, want Christus het Hom verwerdig om aan jou vasgeslaan te 
word. 

Verheug jou, groot bemoediging van verdruktes; 
verheug jou, onoorwinlike wapen van hulle wat in stryd verkeer. 

Verheug jou, o Kruis, majesteit van Engele; 
verheug jou, hulp van die gelowiges. 

Verheig jou, jy deur wie die Doderyk verslind is,  
verheug jou, jy deur wie ons almal opgestaan het. 

Verheug jou, o salige Kruis. 
 
Sinaksarion 
 
Op die 7de van vandeesmaand vier ons die herdenking van die teken van die 
Kosbare Kruis wat in die hemel verskyn het tydens die bewind van Keiser 
Konstantius, seun van Konstantyn die Grote, toe Kyrillos Aartsbiskop van Jerusalem 
was. 
 
Verse.  Toe die Kruis destyds geplant is, is die aarde geheilig, 
  en nou dat dit verskyn het, is ook die hemelruim geheilig. 
 
Op die 7de is die teken van die Kruis oor die hemel uitgestrek. 
 
Op dieselfde dag die Gedagtenis aan die Heilige martelaar Akakios. 
 
Op dieselfde dag die Gedagtenis aan die stryd van die Heilige martelaar Quadratus 
en hulle wat saam met hom was. 
 
Op dieselfde dag die Gedagtenis aan ons Heilige Vader en belyer Johannes  
Psychaïetes. 
 
Op dieselfde dag die Gedagtenis aan die stryd van die Heilige Martelaar Maximus 
 
Deur hul heilige gebede, o God, ontferm U oor ons en red ons. Amen. 
 
Eksapostilarion – Toon 2  
 

Die Kruis, die beskermer van die hele wêreld.  
Die Kruis, die skoonheid van die Kerk.  
Die Kruis, die mag van konings.  
Die Kruis, die steun van gelowiges.  
Die Kruis, die heerlikheid van Engele,  
en die verwonding van demone. 
 
En van die Fees. 
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By die Lofpsalms en Apostige, die gesange van die Fees van Pasga. 
Die Res van die Mettediens en Wegsending. 
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Menaion Mei 7  Die Gedagtenis aan die teken van die Kosbare Kruis wat in die 

hemel verskyn het, op die derde uur van die dag, tydens die bewind van keiser 

Konstantius, seun van Konstantyn die Grote. 

Die Veranderlike vir die Vesperdiens 

By “Heer, ek het U aangeroep…” sing ons 3 stigiere van die Fees en 3 van die 

kosbare Kruis. 

 

Van die Kosbare Kruis – Toon 4 

Vandag verheug die heilige menigte gelowiges hul, 
want die hemelse Kruis word tot aan die uiteindes van die aarde gesien, 
die hemelruim straal ontoeganklike lig, 
die lug glans, die aangesig van die aarde word getooi 
en die Kerk van Christus sing heilige liedere; 
dit betoon ontsag vir en eer die heilige, hoogwonderbare Kruis 
wat haar van Bo bewaar. 
Versterk deur die krag daarvan, laat ons die Meester nader 
en tot Hom roep om die wêreld vrede te skenk 
en ons siele te verlig. 
 

Vandag is die al-eerwaardige, glorieryke Kruis soos ‘n leer gesien 
wat hulle wat dit met onweifelbare geloof vereer, 
vanaf die aarde na die hemele voer. 
Al die nasies verheug hulle en haas hulle met ywer na die doop 
en die Goddelike gestalte van die Kerk word versier en as bruid geklee. 
Want al het die Jode hul beywer om dit te verberg, 
verlig en red dit vanuit die hoë hemelruim  
hulle wat hul met geloof daarna haas. 
 
Laat die skepping jubel en van vreugde spring, 
want vandag het die Kruis in die hoogtes gestraal, 
die aardse vanuit die hemel verlig 
en wat onverenigbaar was met mekaar verbind. 
Vandag verheug sterwelinge hulle saam met die Engelekore. 
Want die middelmuur wat skeiding bring,  
is deur die Kruis uit die weg geruim 
en het duidelik alles tot eenheid gebring. 
Daarom, waar dit helderder as die son skyn, 
vrolik dit die hele skepping deur genade op 
en verlig en red dit almal wat dit met geloof vereer. 
 
Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees. 
 
Doksastikon – Toon 6 
 
Die hemele het u heerlikheid verkondig, o Heer, 
naamlik die ontsagwekkende teken van u Kruis, 
en heel die aarde het dit met vrees vereer, 
maar ons sing lofsange en roep U dankbaar toe: 
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“Hoewel U as God vry van lyding is, 
het U uit vrye will aanvaar om in die vlees vir ons te ly. 
Red daarom u volk wat U deur u eie bloed verwerf het.” 
 
Nou en altyd en tot in ewigheid. Amen 
 

Van die Fees van Pasga 

Vir die Apostiga, die stigiere van die Fees van Pasga 

Apolitikion van die Kosbare Kruis – Toon 1 

Die teken van u Kruis het nou bo die son uitgestraal. 
U het dit vanaf die heilige berg bo die Hoofskedelplek uitgesprei 
en u krag wat daarin geleë is, o Heiland, duidelik gemaak. 
Versterk ook nou daardeur ons getroue leiers  
en behoed hulle altyd in vrede,  
deur die gebede van die Theotokos, o Christus ons God,  
en red ons. 
 
Die Veranderlike vir die Mettediens 
 
Kathisma ná die Derde Ode van die Kanon (wat nog vertaal moet word) – Toon 4 
 
Die onbevlekte Kruis wat die geslote hemele geopen het, 
het oor die aarde opgekom en sy strale in die hemel rond vertoon. 
Daarom word ons wat die verligting van sy werking ontvang het, 
na die nimmertanende lig gelei 
en beskik ons daaroor ten tye van stryd 
as wapen van vrede en onoorwinlike segeteken. 
 
Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, nou en altyd en tot in 
ewigheid. Amen. 
 
Kontakion van die kosbare Kruis – Toon 8 

 

O driemaal-salige en Aleerwaardige Kruis,  
waarop Christus verhef is en die wêreld gered het, 
terwyl ek jou besing en vereer, word ek geheilig,  
maar maak gou en red my deur jou krag, 
en bevry my van allerlei gevare,  
sodat ek jou mag toeroep: Verheug jou, o salige Hout.  
 
Ikos 
 
Open my mond, o Koning der ewigheid, verlig my gees en verstand,  
heilig my siel, sodat ek u eerwaardige Kruishout mag besing, o Woord, 
stuur u Gees neer en leer my, sodat ek met liefde mag uitroep: 
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Verheug jou, o Kruis, heerlikheid van die wêreld; 
verheug jou, o Kruis, krag van die Kerk. 

Verheug jou, onwankelbare bolwerk van priesters; 
verheug jou, kosbare hoofband van konings. 

Verheug jou, septer van die Almagtige Skepper van die heelal; 
verheug jou, want Christus het Hom verwerdig om aan jou vasgeslaan te 
word. 

Verheug jou, groot bemoediging van verdruktes; 
verheug jou, onoorwinlike wapen van hulle wat in stryd verkeer. 

Verheug jou, o Kruis, majesteit van Engele; 
verheug jou, hulp van die gelowiges. 

Verheig jou, jy deur wie die Doderyk verslind is,  
verheug jou, jy deur wie ons almal opgestaan het. 

Verheug jou, o salige Kruis. 
 
Sinaksarion 
 
Op die 7de van vandeesmaand vier ons die herdenking van die teken van die 
Kosbare Kruis wat in die hemel verskyn het tydens die bewind van Keiser 
Konstantius, seun van Konstantyn die Grote, toe Kyrillos Aartsbiskop van Jerusalem 
was. 
 
Verse.  Toe die Kruis destyds geplant is, is die aarde geheilig, 
  en nou dat dit verskyn het, is ook die hemelruim geheilig. 
 
Op die 7de is die teken van die Kruis oor die hemel uitgestrek. 
 
Op dieselfde dag die Gedagtenis aan die Heilige martelaar Akakios. 
 
Op dieselfde dag die Gedagtenis aan die stryd van die Heilige martelaar Quadratus 
en hulle wat saam met hom was. 
 
Op dieselfde dag die Gedagtenis aan ons Heilige Vader en belyer Johannes  
Psychaïetes. 
 
Op dieselfde dag die Gedagtenis aan die stryd van die Heilige Martelaar Maximus 
 
Deur hul heilige gebede, o God, ontferm U oor ons en red ons. Amen. 
 
Eksapostilarion – Toon 2  
 

Die Kruis, die beskermer van die hele wêreld.  
Die Kruis, die skoonheid van die Kerk.  
Die Kruis, die mag van konings.  
Die Kruis, die steun van gelowiges.  
Die Kruis, die heerlikheid van Engele,  
en die verwonding van demone. 
 
En van die Fees. 
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By die Lofpsalms en Apostige, die gesange van die Fees van Pasga. 
Die Res van die Mettediens en Wegsending. 
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Menaion Mei 7  Die Gedagtenis aan die teken van die Kosbare Kruis wat in die 

hemel verskyn het, op die derde uur van die dag, tydens die bewind van keiser 

Konstantius, seun van Konstantyn die Grote. 

Die Veranderlike vir die Vesperdiens 

By “Heer, ek het U aangeroep…” sing ons 3 stigiere van die Fees en 3 van die 

kosbare Kruis. 

 

Van die Kosbare Kruis – Toon 4 

Vandag verheug die heilige menigte gelowiges hul, 
want die hemelse Kruis word tot aan die uiteindes van die aarde gesien, 
die hemelruim straal ontoeganklike lig, 
die lug glans, die aangesig van die aarde word getooi 
en die Kerk van Christus sing heilige liedere; 
dit betoon ontsag vir en eer die heilige, hoogwonderbare Kruis 
wat haar van Bo bewaar. 
Versterk deur die krag daarvan, laat ons die Meester nader 
en tot Hom roep om die wêreld vrede te skenk 
en ons siele te verlig. 
 

Vandag is die al-eerwaardige, glorieryke Kruis soos ‘n leer gesien 
wat hulle wat dit met onweifelbare geloof vereer, 
vanaf die aarde na die hemele voer. 
Al die nasies verheug hulle en haas hulle met ywer na die doop 
en die Goddelike gestalte van die Kerk word versier en as bruid geklee. 
Want al het die Jode hul beywer om dit te verberg, 
verlig en red dit vanuit die hoë hemelruim  
hulle wat hul met geloof daarna haas. 
 
Laat die skepping jubel en van vreugde spring, 
want vandag het die Kruis in die hoogtes gestraal, 
die aardse vanuit die hemel verlig 
en wat onverenigbaar was met mekaar verbind. 
Vandag verheug sterwelinge hulle saam met die Engelekore. 
Want die middelmuur wat skeiding bring,  
is deur die Kruis uit die weg geruim 
en het duidelik alles tot eenheid gebring. 
Daarom, waar dit helderder as die son skyn, 
vrolik dit die hele skepping deur genade op 
en verlig en red dit almal wat dit met geloof vereer. 
 
Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees. 
 
Doksastikon – Toon 6 
 
Die hemele het u heerlikheid verkondig, o Heer, 
naamlik die ontsagwekkende teken van u Kruis, 
en heel die aarde het dit met vrees vereer, 
maar ons sing lofsange en roep U dankbaar toe: 
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“Hoewel U as God vry van lyding is, 
het U uit vrye will aanvaar om in die vlees vir ons te ly. 
Red daarom u volk wat U deur u eie bloed verwerf het.” 
 
Nou en altyd en tot in ewigheid. Amen 
 

Van die Fees van Pasga 

Vir die Apostiga, die stigiere van die Fees van Pasga 

Apolitikion van die Kosbare Kruis – Toon 1 

Die teken van u Kruis het nou bo die son uitgestraal. 
U het dit vanaf die heilige berg bo die Hoofskedelplek uitgesprei 
en u krag wat daarin geleë is, o Heiland, duidelik gemaak. 
Versterk ook nou daardeur ons getroue leiers  
en behoed hulle altyd in vrede,  
deur die gebede van die Theotokos, o Christus ons God,  
en red ons. 
 
Die Veranderlike vir die Mettediens 
 
Kathisma ná die Derde Ode van die Kanon (wat nog vertaal moet word) – Toon 4 
 
Die onbevlekte Kruis wat die geslote hemele geopen het, 
het oor die aarde opgekom en sy strale in die hemel rond vertoon. 
Daarom word ons wat die verligting van sy werking ontvang het, 
na die nimmertanende lig gelei 
en beskik ons daaroor ten tye van stryd 
as wapen van vrede en onoorwinlike segeteken. 
 
Eer aan die Vader en aan die Seun en aan die Heilige Gees, nou en altyd en tot in 
ewigheid. Amen. 
 
Kontakion van die kosbare Kruis – Toon 8 

 

O driemaal-salige en Aleerwaardige Kruis,  
waarop Christus verhef is en die wêreld gered het, 
terwyl ek jou besing en vereer, word ek geheilig,  
maar maak gou en red my deur jou krag, 
en bevry my van allerlei gevare,  
sodat ek jou mag toeroep: Verheug jou, o salige Hout.  
 
Ikos 
 
Open my mond, o Koning der ewigheid, verlig my gees en verstand,  
heilig my siel, sodat ek u eerwaardige Kruishout mag besing, o Woord, 
stuur u Gees neer en leer my, sodat ek met liefde mag uitroep: 
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Verheug jou, o Kruis, heerlikheid van die wêreld; 
verheug jou, o Kruis, krag van die Kerk. 

Verheug jou, onwankelbare bolwerk van priesters; 
verheug jou, kosbare hoofband van konings. 

Verheug jou, septer van die Almagtige Skepper van die heelal; 
verheug jou, want Christus het Hom verwerdig om aan jou vasgeslaan te 
word. 

Verheug jou, groot bemoediging van verdruktes; 
verheug jou, onoorwinlike wapen van hulle wat in stryd verkeer. 

Verheug jou, o Kruis, majesteit van Engele; 
verheug jou, hulp van die gelowiges. 

Verheig jou, jy deur wie die Doderyk verslind is,  
verheug jou, jy deur wie ons almal opgestaan het. 

Verheug jou, o salige Kruis. 
 
Sinaksarion 
 
Op die 7de van vandeesmaand vier ons die herdenking van die teken van die 
Kosbare Kruis wat in die hemel verskyn het tydens die bewind van Keiser 
Konstantius, seun van Konstantyn die Grote, toe Kyrillos Aartsbiskop van Jerusalem 
was. 
 
Verse.  Toe die Kruis destyds geplant is, is die aarde geheilig, 
  en nou dat dit verskyn het, is ook die hemelruim geheilig. 
 
Op die 7de is die teken van die Kruis oor die hemel uitgestrek. 
 
Op dieselfde dag die Gedagtenis aan die Heilige martelaar Akakios. 
 
Op dieselfde dag die Gedagtenis aan die stryd van die Heilige martelaar Quadratus 
en hulle wat saam met hom was. 
 
Op dieselfde dag die Gedagtenis aan ons Heilige Vader en belyer Johannes  
Psychaïetes. 
 
Op dieselfde dag die Gedagtenis aan die stryd van die Heilige Martelaar Maximus 
 
Deur hul heilige gebede, o God, ontferm U oor ons en red ons. Amen. 
 
Eksapostilarion – Toon 2  
 

Die Kruis, die beskermer van die hele wêreld.  
Die Kruis, die skoonheid van die Kerk.  
Die Kruis, die mag van konings.  
Die Kruis, die steun van gelowiges.  
Die Kruis, die heerlikheid van Engele,  
en die verwonding van demone. 
 
En van die Fees. 
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By die Lofpsalms en Apostige, die gesange van die Fees van Pasga. 
Die Res van die Mettediens en Wegsending. 
 


