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

 

Toon 4   

Die Vas wat die goeie teweeg bring    
het nou gekom by die middel van die loop daarvan;  
dit het ‘n welgevalle in die dae wat verby is  
en hou ons die nut van wat gaan kom voor oë,  
want die inspanning wat die goeie ons kos,  
maak ons voordeel groter.    
Laat ons daarom welgevallig word vir Christus,  
die Skenker van alles wat goed is,  
en laat ons roep:    
U wat vir ons gevas het,  
en die Kruis verduur het,  
maak ons waardig om sonder veroordeling deel te hê aan u heilige Pasga,  
terwyl ons in vrede leef  
en U, saam met die Vader en die Gees, waardig verheerlik.  
 
Toon 5 
 
Hulle wat uitsien na ‘n geestelike loon,  
beoefen die deugde in die verborgene  
en loop nie op die markpleine daarmee te koop nie,    
maar bewaar dit eerder in hul harte;  
en Hy wat ook almal se verborge handelinge sien,  
skenk ons die loon van onthouding.  
Laat ons dan die vas sonder ‘n droefgeestige uiterlike voltooi,  
terwyl ons in die binnekamers van ons siele bid,  
waar ons sonder ophou uitroep:  
Onse Vader, wat in die hemel is,  
lei ons nie in versoeking nie,  so bid ons U,  
maar verlos ons van die bose. 

 
Toon 5 
  
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. 

 
Toon 1 
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Laat ons ons siele was in die water van die Vas    

en nader tot die kosbare, aleerwaardige Kruis van die Heer,   

dit gelowig vereer,   

en daardeur goddelike verligting put en reeds nou die ewige Verlossing oes    

asook vrede en die groot barmhartigheid   

 
Toon 1 
 
O Kruis, roem van die Apostels,  

wat  Heerskappye, Magte en Aartsengele met eerbied bejeën,  

red hulle wat jou vereer van alle onheil   

en maak ons waardig  

om die heilige loop van die Vas goed te volbring   

en te kom tot die verlossingbringende dag   

waardeur ons gered word.  

 
Toon 7 
 
Terwyl ons vandag die Kruis van die Heer vereer,  

laat ons roep: Verheug jou, Boom van die Lewe, vernietiger van die Doderyk.  

Verheug jou, vreugde van die wêreld,   

wat die bederf van ons wegneem;    

verheug jou, wat deur jou mag die demone verjaag;   

die steun van hulle wat glo,  
hul onoorwinlike wapen;  
beskerm ons wat jou soen, 
en heilig ons, so bid ons jou. 

 
En vier stigiere uit die menaion. 

By “Eer aan …… nou en altyd …Amen.” 

Toon 8 

Vandag word Hy wat volgens sy natuur ontoeganklik is vir my toeganklik,  
en Hy bevry my van die hartstogte deur die Lyding te ondergaan.  
Hy wat Lig vir die blindes skenk  
word deur sondige lippe bespoeg,  
en gee ter wille van die gevangenes sy rug oor aan géseling.  
Toe die reine maagdelike Moeder Hom aan die kruis aanskou, het sy gesê:  
"Wee my, o my Kind!  
Waarom het U dit gedoen?  
U, wat skoner as alle sterwelinge is,  
skyn leweloos en mismaak te wees,  
sonder gestalte of skoonheid.  
Wee my! O my Lig.  
Ek kan dit nie verdra om U slapend te aanskou nie.  
Ek is tot diep in my binneste verwond,  
want ‘n vreeslike swaard deurboor my hart.  
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Ek loof u Lyding, en buig neer voor u medelye.  
O lankmoedige Here, eer aan U." 
 

Eerste Prokimenon -  Toon 4 (Ps. 71) 
 
Geloofd sy die Here, die God van Israel wat alleen wonders doen. 
 
Vers: O God, gee die koning u reg, en u geregtigheid aan die seun van die koning, 
 
Die Lesing uit Genesis (9:18-10:4) 
 
En die seuns van Noag wat uit die ark uitgegaan het, was Sem en Gam en Jafet. En 
Gam was die vader van Kanaän. Hierdie drie was die seuns van Noag; en van hulle 
af is hulle oor die hele aarde versprei. En Noag het begin om ‘n landbouer te wees 
en het 'n wingerd geplant. En hy het van die wyn gedrink en dronk geword en is in sy 
huis ontbloot. En Gam, die vader van Kanaän, het sy vader se naaktheid gesien en 
uitgegaan en dit aan sy twee broers daarbuite te kenne gegee. Toe neem Sem en 
Jafet die bo-kleed en hou dit op hulle skouers terwyl hulle agteruitloop, en hulle het 
die naaktheid van hulle vader bedek: en hulle gesig was agtertoe gedraai, en hulle 
het die naaktheid van hulle vader nie gesien nie. Toe Noag weer nugter word van sy 
wyn en uitvind wat sy jonger seun hom aangedoen het, sê hy: Vervloek is Kanaän! 'n 
Kneg, ‘n huisslaaf sal hy vir sy broers wees. Verder het hy gesê: Geseënd is die 
Here, die God van Sem. Maar Kanaän sal sy kneg, sy huisslaaf, wees.  Mag God 
aan Jafet ruimte verskaf, en mag hy woon in die tente van Sem en laat Kanaän sy 
dienskneg wees. En Noag het ná die vloed drie honderd en vyftig jaar gelewe. En al 
die dae van Noag was nege honderd en vyftig jaar, en hy het gesterwe. En dit is die 
geslagte van die seuns van Noag: Sem, Gam en Jafet,  en vir hulle is daar seuns 
gebore ná die vloed. 

 

Tweede Prokimenon  - Toon 4 (Ps.72) 
 
Dit is vir my goed om aan God vas te hou, om my hoop in die Here te stel. 
 
Vers: Hoe goed is God vir Israel, vir die wat opreg van hart is. 
 

Die Lesing uit Spreuke (12:23-13:9) 
  
'n Verstandige man is ‘n setel van begrip, maar die hart van dwase sal vervloekinge 
tegemoet gaan. Die hand van die uitverkorenes sal sonder moeite heers, maar die 
listiges sal buit word. ‘n Skrikwekkende woord verwar die hart van ‘n regverdige 
man, maar 'n goeie boodskap maak hom vrolik. ‘n Regverdige regter is sy eie vriend, 
maar die menings van die goddelose is onredelik. Die kwade sal die wat sondig, 
agternasit, en die weg van die goddelose sal hulle laat dwaal. Die bedrieglike sal sy 
prooi nie vang nie, maar ‘n reine man is ‘n kosbare besitting. Op die weë van 
geregtigheid is daar lewe, maar die weë van die haatdraendes lei na die dood. 
'n Verstandige seun is gehoorsaam aan sy vader, maar 'n ongehoorsame seun sal 
vergaan. ‘n Goeie man sal eet van die vrugte van geregtigheid, maar die siele van 
oortreders sal voortydig ten gronde gaan. Wie sy mond hou, bewaar sy siel, maar hy 
wat onbesonne met sy lippe is, sal homself ten gronde bring. Elke luiaard begeer, 
maar die hande van die flinkes is vlytig. ‘n Regverdige haat ‘n onregverdige woord, 
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maar ‘n goddelose word beskaam en sal nie vrymoedigheid hê nie.  Geregtigheid 
bewaar die onbedorwenes, maar sonde maak die goddeloses minderwaardig.  Daar 
is diegene wat hulle ryk maak, al het hulle niks nie; en daar is diegene wat, hoewel 
hulle baie ryk is, hulle verneder. Die losprys vir die lewe van 'n man is sy rykdom, 
maar die arme is aan geen dreiging blootgestel nie. Daar is altyd lig vir die 
regverdiges, maar die lig van die goddelose word gedoof. Listige siele verdwaal in 
sondes, maar die regverdiges betoon medelye en barmhartigheid. 
 


