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♫ Openingslied: GvL619 
         Hoort hoe God met mensen omgaat 
 
Welkom en inleiding 

Gebed om vergeving: 

Heer, U die ons de weg wijst 
naar bronnen van levend water, 
ontferm U over ons; 
Heer, ontferm U over ons. 

Christus, U die ons uw geest van liefde schenkt 
ongeacht onze levenswijze, 
ontferm U over ons; 
Christus, ontferm U over ons. 

Heer, U die ziet 
naar het hart van de mensen, 
ontferm U over ons; 
Heer, ontferm u over ons. 

Moge de goede God ons vergeven waar we tekort 
schieten, 
moge Hij zich over ons ontfermen 
en ons begeleiden op de weg naar eeuwig leven. 
Amen. 

 
Openingsgebed 
 
eerste lezing: Exodus 3, 1-8a 13-15 



♫ Tussenzang: GvL564 
  Zingt voor de Heer een nieuw gezang 
 
Evangelielezing: Lucas 13, 1-9 
 
♫ Acclamatie:  Als alles duister is, 
      ontsteek dan een lichtend vuur, 
      dat nooit meer dooft, 
      een vuur dat nooit meer dooft. (2x) 
 
Overweging 
 
Geloofsgetuigenis: Laten we samen bidden: 
 
Ik geloof in God, de Levende, 
die alles in leven heeft geroepen, 
die mij gewild heeft als mijzelf, 
en als deel van het geheel. 
 
In geloof in Jezus Christus, 
die mij de weg wijst naar een leven 
van mededogen, vreugde en hoop. 
 
Ik geloof in de Geest, adem van God, 
woord van Jezus die in mij leeft 
op zoek naar gerechtigheid en waarheid. 
 
Ik geloof in de gemeenschap van mensen, 
lief en leed delend, in vrede levend, 
als God elkaar op handen dragend, 
als Jezus elkaar in liefde vergevend, 
elkaar bemoedigend en troostend als de Geest. 
 
Amen. 



 
Collecte: 

Voorbeden: 
♫ GvL 361 Heer onze God, wij bidden u verhoor ons 
 
Onze vader 
 
Vredewens 
♫ Daar waar liefde is en vrede, 
   daar waar liefde is , daar is god. 
 
Dankgebed 
 
♫ GvL 553 : Een lied tegen de derde wereldoorlog 
 
Mededelingen  – Vastenactie (deurcollecte) 
 
Zending en zegen 
 
♫ Slotlied: 441: Gedenken wij dankbaar 


