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“Vader, vergeef hun” 

 
 
Orgelspel (We worden allen stil) 
 
Welkom en mededelingen  
 

- Voorbereiding - 
 
Muziek 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging 
Vgr.   Onze hulp is in de naam van de Heer 
Gem.   die hemel en aarde gemaakt heeft 
Vgr.   die trouw houdt tot in eeuwigheid 
Gem.   die niet loslaat wat zijn hand begon. 
 
Zingen:   Een mens te zijn op aarde, Lied 538: 1 en 4 
 
Inleiding 
 
Gebed voor de nood van de wereld 
Vgr.   Heer, ontferm U! 
Allen:   Christus, ontferm U! 
 
Zingen:   Uit de diepten roep ik u, Lied 130c 

 



- De heilige Schrift - 
 
Gebed 
 
Met de kinderen 
 
Zingen:   Zeven woorden van het kruis 

  Zeven woorden van het kruis: 
  Jezus schreeuwde: ‘Ik verlang zo 
  naar gerechtigheid en vrede! 
  Wie stilt mijn dorst?’ 
 
  Zeven woorden van het kruis. 
  Jezus heeft ze ons gegeven 
  om er verder mee te leven, 
  hem achterna. 

 
Het licht van het woord 
 
Eerste lezing:   Jesaja 53, 1-5 
Zingen:   U komt mij, lieve God, Lied 852 
 
Evangelielezing:  Lukas 23: 33-38 
 
Zingen:  Zie de mens die in zijn lijden, Lied 586 
 
Verkondiging 
 
Stilte 
Na de verkondiging een moment van stilte, daarna zien en horen we het luisterlied 
‘Jezus, leven van ons leven’. De uitvoering is van de band Mensenkinderen die teksten van 
oude liederen op nieuwe muziek heeft gezet. 

Johannes 19:28 



U kunt de tekst van het lied volgen bij Lied 575 uit het Liedboek, vers 2 tot 6. Deze en andere 
liederen worden ook regelmatig gezongen in geloofsgemeenschap Vitamine G.  
 

- Gebeden en gaven - 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Stil gebed 
 
Onze Vader 
 
Collecten 
 
De kinderen komen terug.  
 
Slotlied:   Ga met God en Hij zal met je zijn, Lied 416 
 
Wegzending en zegen 
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Vrije wijkcollecte 8 maart voor het Badeloch Fonds 
Het Badeloch Fonds richt zich op veelbelovende jonge mensen, die graag willen leren maar daar geen 
financiële middelen voor hebben. Juist in landen of situaties waar geen studiefinanciering mogelijk is, 
biedt het Fonds financiële steun om een opleiding te kunnen volgen. 
In vele landen gaan talenten verloren, omdat jongeren of hun familie geen geld hebben om een 
opleiding te betalen. Dat is niet alleen een gemis voor de jongeren die het betreft, het is ook een 
verlies voor de samenleving waar zij in leven. 
Het Badeloch Fonds vergoedt met name de kosten van voortgezet onderwijs en vakopleidingen. 
Het fonds werkt uitsluitend met vrijwilligers, de ontvangen giften komen dan ook vrijwel direct bij de 
studenten terecht. Op 8 maart collecteren wij voor dit doel. 
U kunt ook een gift overmaken op IBAN: NL 28 INGB 0000 3262 12, t.n.v. Stichting Badeloch Fonds, of 
via www.badelochfonds.nl.  Het Badeloch Fonds heeft  een ANBI-status en uw gift is dus aftrekbaar. 
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