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Liturgie van die Voorafgewyde Gawes - Eerste Woensdag 
 
Verse by "Heer, ek het U aangeroep". 
  
 
1. 
 
Toon 8 
 
Nou dat ons liggaamlik vas, broeders,   
laat ons ook vas na die gees;   
laat ons dan alle bande van ongeregtigheid losmaak,   
laat ons die koorde van ooreenkomste wat met geweld gesluit is, breek,  
laat ons elke onregverdige akkoord opskeur.  
Laat ons die hongeres brood gee,  
die daklose armes in ons huise opneem,   
sodat ons van Christus God  die grote barmhartigheid mag ontvang. 
 
2. 
 
Herhaal 1. 
 
3. 
 
Toon 8:  
 
Al wat deugsaam en lofwaardig is pas die Heiliges:   
hulle het hul nek gebuig voor die swaard  
vir U wat ter wille van ons  
die hemele neergebuig en afgedaal het.   
Hulle het hul bloed vergiet vir U,   
wat Uself ontledig het,  
deur die gestalte van ‘n kneg aan te neem.  
Hulle het hulself tot die dood verneder  
deur u armoede na te volg.  
O God, in die oorvloed van u barmhartigheid,   
ontferm U oor ons deur hul gebede. 
 
4. 
 
Toon 2  
 
Soos weerlig wat blits oor heel die wêreld,  
so het Jesus, die ware geestelike Son  
julle, God-aanskouende Apostels uitgestuur;   
en deur die luister van jul goddelike verkondiging   
het Hy die duister van dwaling laat afneem 
en hulle wat op bose wyse in die nag van onwetenheid vasgehou is, verlig.  
Smeek Hom om ook oor ons verligting neer te stuur  
en die groot barmhartigheid. 
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5. 
 
Stralend geword deur die vas,  
het Elia die goddelike wa van die deugde bestyg  
en is hy opgeneem na die hemelse hoogtes.  
Volg hom na, my vernederde siel,  
onthou jou van alle kwaad,  
van nyd en twis, en die verganklike vreugde van plesier  
sodat jy mag ontkom aan die ewigdurende sware pyn van die hel,  
 en ook tot Christus mag roep:  
Here, eer aan U. 
 
6. 
 
Toon 5  
 
Heilige Apostels,  
vurigste voorbidders vir die wêreld,   
skilddraers van Ortodokses;  
daar julle die mag van vrymoedigheid by Christus God het:   
smeek, so vra ons julle, Al-eerwaardiges,  
dat ons die goeie tyd van die Vas  
sonder moeite mag deurloop 
en die genade van die eenwesenlike Drieheid mag ontvang.  
Roemryke, groot Heroute, bid vir ons siele. 
 
Prokimenon - Toon 8 (Ps. 11) 
 
Mag U, Here, oor ons die wag hou, en ons bewaar van hierdie geslag, ook tot in 
ewigheid. 
Red my, Here, want die vrome het gefaal. 
 
Die Lesing uit Genesis (1:24-32; 2:1-3) 
 

En God het gesê: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: 
viervoetige en kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En 
dit was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en 
die vee volgens hulle soorte en al die kruipende diere van die aarde, volgens hulle 
soorte. Toe sien God dat dit goed was.  
 
En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis, en laat 
hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor 
die hele aarde en oor al die kruipende diere wat op die aarde kruip.  
 
En God het die mens geskape; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en 
vrou het Hy hulle geskape.  
 
En God het hulle geseën en gesê: Gedy en vermeerder en vul die aarde, onderwerp 
dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en al die vee en die 
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hele aarde, en oor al die kruipende diere wat op die aarde kruip, waarin ‘n lewende 
siel is. 
 
En God het gesê: Kyk, Ek het aan julle alle saaibare plante wat saad gee, gegee, 
wat op die hele aarde is; en alle bome wat in hulself ‘n vrug van saaibare saad het, 
sal vir julle tot voedsel wees, en vir al die wilde diere van die aarde, en vir al die 
voëls van die hemel en vir alle kruipende diere wat op die aarde kruip, waarin ‘n 
lewende siel is, ook alle groen plante tot voedsel. En dit was so.  
 
En God het alles wat Hy gemaak het, gesien, en kyk, dit was baie goed. En dit was 
aand en dit was môre, ‘n sesde dag.  

En die hemel en die aarde is voltooi met hulle ganse sieraad.  
 
En God het op die sesde dag sy werke voltooi wat Hy gemaak het, en op die 
sewende dag het God gerus van al sy werk wat Hy gemaak het.  
 
En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van 
al sy werke wat God begin het om te maak.  
 
 
Prokimenon - Toon 6 (Ps. 12) 
 
Aanskou my, verhoor my, Here my God. 
 
Hoe lank sal U my heeltemal vergeet, Here? Hoe lank sal U u aangesig van my af 
wend?  
 
Die Lesing uit Spreuke (2:1-22) 
 
My seun, as jy die woord van my gebod  aanneem en by jou bewaar, sal jou oor na 
wysheid luister, en sal jy jou hart neig tot verstand; ja, jy sal dit neig tot die 
vermaning van jou seun. Want as jy wysheid aanroep en jou stem verhef vir begrip, 
en waarneming soek met ‘n groot stem, en as jy daarna soek soos silwer en dit 
naspeur soos skatte, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van 
God vind. Want die Here gee wysheid, uit sy teenwoordigheid kom kennis en 
verstand. En Hy vergaar heil vir die opregtes, en Hy sal hul gang beskerm, om die 
weë van die dade van geregtigheid te bewaar, en Hy sal die weg van hulle wat Hom 
eer, bewaar. Dan sal jy geregtigheid en reg verstaan, en sal jy alle goeie paaie 
regstel. Want as wysheid in jou verstand kom, en waarneming vir jou siel lieflik lyk, 
sal goeie raad jou bewaar, en heilige insig sal jou bewaak, om jou te red van ‘n bose 
weg, en van die mens wat niks getrou spreek nie. O, hulle wat die reguit paaie 
verlaat om op weë van duisternis te wandel; hulle wat hulle verheug in die bose, wat 
juig oor bose verdraaidheid, hulle van wie die weë verkeerd is, en die paaie krom is; 
om jou ver van die reguit pad te bring, en jou afkerig van regverdige oordeel te 
maak. 
 
My seun, laat slegte raad, wat die lering van die jeug versaak, en die Goddelike 
verbond vergeet het, nie op jou inwerk nie; want dit het haar huis by die dood 
gevestig, en haar paaie by die Doderyk saam met die aardgeborenes. Almal wat 
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daarop wandel, sal nie terugkeer nie, en hulle sal nie reguit paaie aangryp nie; want 
hulle word nie deur lewensjare aangegryp nie. 
 
Want as hulle goeie paaie bewandel het, sou hulle gelyk paaie van geregtigheid 
gevind het. Want die goeies sal die bewoners van die aarde wees, en die 
onbedorwenes sal daarin oorbly. Want die opregtes sal die land bewoon, en die 
heiliges daarin oorbly. Die paaie van die goddelose sal uit die land uitgeroei, en die 
oortreders sal daaruit verdelg word. 
 
 
 
 
 


