
1 

 

 1

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

 

1. 

Toon 5:   

Ryk is ek aan hartstogte,  
ek dra die bedrieglike gewaad van huigelary;  
ek verheug my in die booshede van uitspattigheid  
en toon onmeetlike harteloosheid: want ek veronagsaam my gees 
wat neergewerp lê voor die poort van bekering,  
wat honger na die goeie,  
en ly deur my nalatigheid.  
Maar U, Heer, maak my 'n Lasarus,  
wat arm aan sonde is,  
sodat ek nooit, wanneer ek daarom bid,   
die verkwikkende vinger sal ontbeer,  
wanneer my tong in die onuitblusbare vlam smart verduur nie.  
Maar laat my woon in die boesem van die Aartsvader Abraham,  
want U is die Mensliewende. 

 

2. 

Herhaal 1. 

 

3. 

Toon 5 (soos tydens 4de week se Woensdag)  

 
Deur die onuitblusbare  liefde van jul siele  
het julle Christus nie verloën nie,  
o heilige Martelare:  
daar julle verskillende mishandelinge tydens julle lyde verduur het, 
het julle die hoogmoed van die tiranne op die aarde gewerp.  
Julle het die geloof onwrikbaar en ongeskonde bewaar,    
en na die Hemele oorgegaan.  
Daar julle vrymoedigheid by God verwerf het,  
smeek Hom om die wêreld vrede te skenk  
en ons siele die groot barmhartigheid. 
 

4. 

Toon 5  

 
In die vlees het U nog oorkant die Jordaan rondgegaan,  
maar U het tot u metgeselle geroep, o Jesus: 
“My vriend Lasarus het reeds gesterf  
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en hy word nou aan die graf oorgegee. 
Daarom verheug Ek My, my vriende, ter wille van julle,  
sodat julle mag weet dat Ek alles weet,  
daar Ek as God oral teenwoordig is,  
ook al is Ek 'n sigbare Mens.  
Laat ons daarom na hom toe gaan,  
om hom weer tot lewe te bring,  
sodat die Dood sy nederlaag en volkome vernietiging mag bemerk, 
wat Ek vir seker tot stand sal bring,  
wanneer Ek aan die wêreld die groot barmhartigheid skenk.” 
 

5. 

Toon 5 

 
O gelowiges,   
laat ons Martha en Maria volg   
en voorsprekers na die Here stuur:  
te wete, werke deur God ingegewe,  
sodat Hy ons gees mag kom opwek,  
wat soos 'n dooie  
vreeswekkend in die graf van sorgeloosheid lê,  
gevoelloos, sonder ‘n bewussyn van die vrees van God,  
en nou sonder lewenskrag.  
Laat ons tot Hom roep:  
“Kyk, Heer, soos U u vriend Lasarus van ouds uit die dood opgewek het,  
deur u ontsagwekkende heerskappy,  
bring ook so ons almal tot lewe, o Medelydende,  
en skenk ons die groot barmhartigheid.” 
 

6. 

Toon 6 

 
Lasarus het twee dae in die graf deurgebring,   
en hulle wat in alle tye gesterf het, gesien.   
Daar het hy vreemde, skrikwekkende beelde aanskou:  
'n ontelbare menigte,  
gevange in die boeie van die onderwêreld;   
daarom ween sy susters bitterlik,   
wanneer hulle sy graf aanskou;   
maar Christus kom om sy eie vriend tot lewe te bring,   
sodat almal eenstemmig mag uitroep:   
“Geseënd is U, Verlosser, ontferm U oor ons.” 
 

Prokimenon – Toon 4 (Ps. 114) 

Ek sal welbehaaglik voor God wees, in die land van die lewendes. 

Vers. Ek het lief, want die Here sal die stem van my smeking hoor. 
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Die Lesing uit Genesis (43:25-30; 45:1-16) 

Sy broers het vir Josef die geskenke wat hulle in hul hande gehad het na sy huis 
gebring, en hulle het op hul aangesigte voor hom neergebuig na die aarde toe. En hy 
het hulle gevra: “Hoe gaan dit met julle?”  en vir hulle gesê: “Gaan dit goed met julle 
vader, die ou man, van wie julle gespreek het? Leef hy nog?”  En hulle het 
geantwoord: “Dit gaan goed met u dienaar, ons vader; hy lewe nog.” En hy het gesê: 
“Geseënd is daardie man by God.” En hulle het hul eerbiedig neergebuig voor hom. 
Toe slaan Josef sy oë op en sien sy broer Benjamin, van dieselfde moeder as hy, en 
sê: “Is dit julle jongste broer van wie julle gesê het dat julle hom na my sou bring?” 
En hy het gesê: “Mag God Hom oor jou ontferm, my seun!”  En Josef was ontroerd, 
want sy binneste het inmekaar gedraai oor sy broer, en hy het geleentheid gesoek 
om te ween en in die kamer gegaan en daar geween. 
 
Toe kon Josef dit nie langer uithou met almal wat by hom gestaan het nie, en hy sê: 
“Stuur almal van my af weg!” En daar het niemand by Josef gestaan toe hy hom aan 
sy broers bekend gemaak het nie. En hy het hardop geween; en al die Egiptenaars 
het dit gehoor en dit het rugbaar geraak in die huis van Farao. En Josef het vir sy 
broers gesê: “Ek is Josef! Leef my vader nog?” Maar sy broers kon hom nie 
antwoord nie, want hulle was verward. Verder sê Josef vir sy broers: “Kom tog nader 
na my.” En hulle het nader gekom, en hy het gesê: “Ek is julle broer Josef vir wie 
julle na Egipte verkoop het. Maar wees nou nie bedroef nie, en laat dit nie vir julle 
hard lyk dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewe het God my voor julle 
uitgestuur.  Want daar was nou twee jaar hongersnood in die land, en daar is nog vyf 
jaar waarin nie geploeg of geoes sal word nie.  Maar God het my voor julle uit 
gestuur om vir julle 'n oorblyfsel op die aarde agter te laat en om ‘n groot nageslag te 
voed.  Júlle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God; en Hy het my soos 
'n vader van Farao gemaak en 'n gebieder oor sy hele huis en 'n heerser oor die hele 
Egipteland. Haas julle dan, gaan op na my vader en sê vir hom: ‘So spreek u seun 
Josef: God het my 'n gebieder oor die hele Egipteland gemaak. Kom daarom af na 
my, moenie versuim nie!  En u sal in die land Gesem van Arabië woon en u sal naby 
my wees, u en u kinders en u kindskinders en u kleinvee en u beeste en alles wat u 
besit, en ek sal u daar onderhou, want daar sal nog vyf jaar hongersnood wees; 
sodat u nie verteer word nie, u en u kinders en alles wat aan u behoort.’ Kyk, julle oë 
sien dit, en die oë van my broer Benjamin, dat dit my mond is wat met julle spreek. 
Vertel my vader dan van al my heerlikheid in Egipte en van alles wat julle gesien het, 
en bring my vader gou hierheen af.”  Toe val hy sy broer Benjamin om die hals en 
ween en ook Benjamin het aan sy hals geween.  En hy het al sy broers gesoen en 
oor hulle geween; en daarna het sy broers met hom gespreek. En dit het in die huis 
van Farao rugbaar geword dat Josef se broers gekom het, en Farao en sy dienaars 
het hulle verheug.  
  

Prokimenon – Toon 4 (Ps. 115) 

 
My geloftes sal ek aan die Here betaal in die teenwoordigheid van sy ganse volk. 
Vers. Ek het geglo, daarom het ek gespreek. Maar ek is erg verneder. 
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Die Lesing uit Spreuke (21:23-31, 22:1-4) 
 

Hy wat sy mond en sy tong bewaar, bewaar sy siel van benoudheid.  'n Vermetele, 'n 
trotsaard en ‘n grootprater, word 'n pes genoem, en hy wat die kwade gedenk ‘n 
oortreder. Begeertes maak die trae dood, want sy hande verkies om niks te doen 
nie.   Die goddelose verlang die hele dag lank na bose begeertes, maar die 
regverdige ontferm hom en betoon medelye op vrygewige wyse. Die offers van die 
goddeloses is 'n gruwel vir die Here, want hulle bring dit wederregtelik.  'n 
Leuenagtige getuie sal omkom; maar 'n gehoorsame man sal op homself let 
wanneer hy praat. ‘n Goddelose man verset hom sonder skaamte in jou gesig, maar 
die opregte, hý verstaan self sy weë . Voor die aangesig van die Here is daar geen 
wysheid en is daar geen dapperheid en is daar geen raad by die goddelose nie. Die 
perd word reggemaak vir die dag van stryd, maar hulp kom van die Here. 'n Goeie 
naam is verkiesliker as groot rykdom, en goeie guns is bo goud en silwer verhewe. 
Die rykes en armes het mekaar ontmoet; die Here het beide gemaak. Wanneer die 
skrander mens sien hoe die bose swaar gestraf word, word hy self daardeur 
onderrig. Maar die dwase het verbygegaan en skade gely. Die nageslag van 
wysheid is die vrees van die Here, en rykdom en eer en lewe. 
 
 

 

 
 

 


