
Liturgie van die Voorafgewyde Gawes - Derde Woensdag 
 
Verse by "Heer, ek het U aangeroep." 
 

1.    

Toon 4 

Op 'n losbandige wyse  
het ek my vader se rykdom verkwis, en verlate geword,  
waar ek kom woon het in die land van bose mense 
en deur my onverstandigheid  
het ek geword soos die redelose diere,  
en is ek van alle goddelike genade ontdaan. 
Daarom keer ek terug  
en roep ek tot U, die barmhartige, medelydende Vader:  
“Ek het gesondig,  
aanvaar my nou dat ek berou het, o God,  
en ontferm U oor my.”  

 
2. 
 
(Herhaal bg.) 
 
3.   

Martirikon - Toon 4 

Besielde offerandes,   
denkende brandoffers,   
Martelare van die Heer, volkome slagoffers vir God,  
wat God ken en deur Hom geken word,  
skape wie se kraal vir wolwe ontoeganklik is: 
bid vir ons dat ook ons  
saam met julle by die water van rus behoed mag word. 
 

4.   

Toon 6 

Julle het verskyn as strale van die geestelike Son,  
Godskouende Apostels;  
smeek om verligting vir ons siele,  
verlos ons uit die newelagtige duister van die hartstogte,  
bid dat ons die verlossingbringende dag mag aanskou,  
nadat ons deur smeking en gebed  
ons harte gereinig het, wat deur die bose gewond is,  
sodat ons, deur geloof gered,  
julle steeds mag vereer,  
wat die wêreld gered het deur jul alwyse prediking. 
 
5.   
 



Toon 6 
 

As die Verlore Seun het ek gaan woon in die land van boosheid,  
en op bose wyse het ek die rykdom verkwis,  
wat U, goedhartige Vader, my geskenk het.  
Ek versmag van honger na goeie dade,  
maar ek is beklee met die skande van my oortreding,  
ontdaan van die goddelike genade.  
Ek roep tot U: "Ek het gesondig."  
want ek ken u goedheid;  
neem my aan soos een van u huurlinge,  
medelydende Christus,  
ter wille van die gebede van die Apostels  
wat U so liefgehad het. 
 

6.   
 
Toon 6 

 
Apostels van die Verlosser,  
ligte van die wêreld,  
weldoeners en redders van die aarde;  
soos die hemele het julle die heerlikheid van God vertel,  
en versier met die wondertekens van genesinge  
dra julle vurig vir ons smeekbedes op aan die Heer,  
sodat Hy ons gebede mag aanvaar  
as 'n skone geur,  
en aan ons almal mag verleen  
om die leweskenkende Kruis te soen  
en met ontsag daarna op te kyk.   
Wanneer ons dit vereer, Verlosser,   
stuur dan u genade op ons neer,  
want U is die Mensliewende. 
 

En vier troparia uit die Menaion 

Eer…nou en altyd…Amen. 

 

en die Theotokion 

 

Prokimenon - Toon 4 (Ps. 51) 

Ek het my hoop op die barmhartigheid van God gestel, vir altyd en tot in ewigheid. 
 
Vers. Waarom beroem jy jou heeldag lank in die kwaad, o magtige. 

  

Die Lesing uit Genesis (7:6-9) 



En Noag was ses honderd jaar oud en die watervloed het oor die aarde gekom. 
En Noag en sy seuns en sy vrou en die vroue van sy seuns saam met hom het in die 
ark gegaan vanweë die water van die vloed. En van die rein voëls en van die voëls 
wat nie rein is nie en van die rein diere en van die diere wat nie rein is nie, en alles 
wat op die aarde kruip, het daar twee-twee na Noag in die ark gegaan, 'n mannetjie 
en 'n wyfie, soos God Noag beveel het. 
 

Prokimenon - Toon 4 (Ps. 52) 

Wanneer die Here die gevangenskap van sy volk ongedaan maak, sal Jakob hom 
verheug en Israel bly wees. 
 
Vers. Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie! 
 
Die Lesing uit Spreuke (9:12-18) 
 
My seun, as jy teenoor jouself wys is, sal jy ook wys wees vir jou naaste, maar as 
jy boos blyk te wees, sal jy alleen bose dinge ondergaan. Hy wat op leuens 
staatmaak, sal ‘n herder vir die winde wees, en hy sal voëls in vlug agternasit. Want 
hy het die weë van sy wingerd versaak, en die wa-asse van sy eie landbougrond laat 
wegraak. Hy reis deur ‘n waterlose woestyn en ‘n land wat vir droogtebestem is, en 
met die hand maak hy onvrugbaarheid bymekaar. ’n Dwase en vrypostigevrou wat 
nie skaamte ken nie, het gebrek aan ‘n krummel brood.  Sy sit by die deur van haar 
huis op 'n stoel, openlik in die strate, en sy nooi die wat verbygaan, die wat op hulle 
paaie reguit wandel: Wie van julle die dwaaste is, laat hy hom na my wend; en wie 
gebrek aan verstandigheid het, hulle spoor ek aan en sê: Neem met genot geheime 
brood en drink die soet water van diefstal. Maar hy weet nie dat aardgeborenes by 
haar vergaan nie, en hy kom die lokval van die Doderyk teë. Maar haas 
daarvandaan jou weg, moenie op die plek vertoef nie, laat jou oog haar nie aankyk 
nie; want so sal jy deur vreemde water gaan, en sal jy ‘n vreemde rivier oorsteek; 
hou jou weg van vreemde water en drink nie uit ‘n vreemde bron nie, sodat jy lank 
mag lewe en lewensjare aan jou toegevoeg mag word. 

  
 
 
 

 

 


