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

 

1. 

Toon 1  
 
Nou dat julle die geestelike Vas, broeders, op julle geneem het,  
 weerhou dan jou tong van bedrog   en gee jou broer geen aanstoot tot ergernis nie;  
maar laat ons vol berou  
deur trane die lamp van ons siel laat straal,  
en tot Christus roep:  
Vergeef ons ons oortredinge, as die Mensliewende. 

 

2. 
 
Herhaal bg. 
 
 
3. 
 
Toon 1 
 
Alomgeprese Martelare,   
Die aarde het julle nie verberg nie  
maar die hemel het julle ontvang:   
die poorte van die Paradys is vir julle ge-open;  
julle het daar ingegaan  
en geniet van die boom van die lewe. 
Bid tot Christus om aan ons siele vrede te skenk  
 en die groot barmhartigheid. 
 
4. 
 
Toon 3  
 
O Heer, daar U goed is, 
gee ter wille van die gebede van u heilige Apostels, 
dat ons die tyd van die Vas goed sal vervul  
met ‘n gees van ootmoed, 
sodat ons almal gered mag word  
en U mag verheerlik, o Goedhartige. 
 
5. 
 
Toon 3 
 
Groot en skrikwekkend is u koms, Heer,  
wanneer U sal sit en 'n regverdige oordeel sal vel. 



Oordeel my, die veroordeelde, nie dan nie,  
maar spaar my as God,  
ter wille van die welgevallige voorbedes van u Apostels. 
 
6. 
 
Toon 6 

 
Apostels van Christus,  
liggewers van die aardgeborenes,   
wêreldverrykende skatkamers van alwyse Godskennis;  
verlos ons wat julle besing,  
deur jul gebede van beproewinge,  
begelei ons om die tyd van die Vas in vrede te deurloop, 
en gee as beloning dat ons vry van alle kwaad mag lewe, 
sodat ons op welgevallige wyse  
Christus se Lyding mag bereik,  
en met vrymoedigheid  gesange aan God mag opdra. 
 

Eerste Prokimenon - Toon 6 
 
Wees bly in die Here en juig, o regverdiges. 
 
Vers: Welgeluksalig is hulle wie se oortredinge vergewe is. 
 
 
Die lesing uit Genesis (4:16-26) 
 
Toe gaan Kain weg van die aangesig van God, en hy het gewoon in die land NaÏd, 
teenoor Eden.  En Kain het sy vrou beken, en sy het swanger geword en Henog 
gebaar. En hy het 'n stad gebou en die stad na die naam van sy seun genoem, 
Henog.  En vir Henog is Gaïdad gebore; en Gaïdad was die vader van Maleleël; en 
Maleleël  was die vader van Matúsala; en Metúsala die vader van Lameg. En Lameg 
het vir hom twee vroue geneem. Die naam van die eerste was Ada, en die naam van 
die tweede Sella. En Ada het Jobal gebaar. Hy was die vader van die tentbewoners 
en die veeboere.  En die naam van sy broer was Jubal. Dit was hy wat die harp en 
siter bekend gestel het. Sella het ook gebaar, naamlik Tubal, en hy was 'n smid, ‘n 
bewerker van  koper en yster. En sy suster was Noemá. En Lameg het aan sy vroue 
gesê: Ada en Sella, hoor na my stem! Vroue van Lameg, luister na my woord! 
Voorwaar, ek slaan 'n man dood wat my wond en 'n seun wat my striem. Want Kain 
is sewe maal gewreek, maar Lameg sewe en sewentig maal. En Adam het sy vrou, 
Eva, weer beken, en sy het swanger geword en 'n seun gebaar en hom die naam 
Set gegee. Want, het sy gesê: God het my 'n ander spruit laat opstaan in die plek 
van Abel, wat Kain gedood het. En ook vir Set is 'n seun gebore, en hy het hom die 
naam Enos gegee. Hý het gehoop om die Naam van die Here God aan te roep.  
 
Tweede Prokimenon  -  Toon 1 
 
Laat u barmhartigheid oor ons wees, Here, soos ons ons vertroue gestel het in U. 



 
Vers: O regverdiges, jubel in die Here! 'n Loflied betaam die opregtes. 
 
Die Lesing uit Spreuke (5:15-23; 6:1-3) 
 
My seun, drink water uit jou eie vergaarbakke en uit die waterhouers van jou eie put.  
Laat die water uit jou fontein nie vir jou oorloop nie, maar laat jou water langs die 
strate gaan. Laat hulle vir jou alleen wees en laat ‘n vreemdeling nie met jou deel 
nie. Laat jou fontein van water vir jou alleen wees, en verheug jou oor die vrou van 
jou jeug. Laat die wildsbokkie van jou liefde en die vul van jou welgevalle met jou 
omgaan. Laat sy as jou eie beskou word, en laat sy altyd by jou wees. Want deur 
meegevoer te word deur haar liefde, sal jy getalryk word. Wees nie baie by ‘n 
vreemde vrou nie en word nie vasgehou in die arms van ‘n vrou wat nie jou eie is 
nie. Want die weë van ‘n man is voor die oë van God, en Hy let op al sy 
gange. Oortredinge vang ‘n man en in die vangstrikke van sy sondes word elkeen 
vasgehou. Hy kom tot ‘n einde saam met die onontwikkeldes, en is weggewerp van 
die oorvloed van sy lewensmiddele en het deur dwaasheid vergaan. My seun, as jy 
vir jou vriend borg staan, sal jy jou hand aan ‘n vyand oorlewer. Want ‘n man se eie 
lippe is ‘n sterk strik, en deur die lippe van sy eie mond word hy gevang. My seun, 
doen wat ek jou beveel en red jouself.  
 
 


