Liturgie voor de 2e Lijdenszondag, zondag 6 maart 2022

Thema: Vader, vergeef hun
Welkom en afkondigingen
Stil gebed
Intochtslied: Psalm 62: 1 en 5 (Mijn ziel is stil tot God mijn Heer)
Bemoediging en groet
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
1e Schriftlezing: Lucas 23: 32-39
32
Samen met Jezus werden nog twee anderen, beiden misdadigers, weggeleid om
terechtgesteld te worden.
33
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, kruisigden ze Hem, samen met
de twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. 34Jezus zei: ‘Vader,
vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ De soldaten verdeelden zijn kleren
onder elkaar door erom te dobbelen. 35Het volk stond toe te kijken. De leiders
hoonden Hem en zeiden: ‘Anderen heeft Hij gered; laat Hij nu zichzelf redden als Hij
de messias van God is, zijn uitverkorene!’ 36Ook de soldaten dreven de spot met
Hem, ze gingen voor Hem staan en boden Hem water met azijn aan, 37terwijl ze
zeiden: ‘Als Je de koning van de Joden bent, red jezelf dan!’ 38Boven Hem was een
opschrift aangebracht: ‘Dit is de koning van de Joden’. 39Een van de gekruisigde
misdadigers zei spottend tegen Hem: ‘Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en
ons erbij!’
2e Schriftlezing: 1 Johannes 1:5-2:2
5
Dit is wat wij Hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,
er is in Hem geen spoor van duisternis. 6Als we zeggen dat we met Hem verbonden
zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de
waarheid. 7Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn we
met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle
zonde. 8Als we zeggen dat we de zonde niet kennen, misleiden we onszelf en is de
waarheid niet in ons. 9Belijden we onze zonden, dan zal Hij, die trouw en rechtvaardig
is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van al het onrecht dat wij
bedrijven. 10Als we zeggen dat we nooit gezondigd hebben, maken we Hem tot een
leugenaar en is zijn woord niet in ons.
21Kinderen, ik schrijf u dit opdat u niet zondigt. Maar mocht een van u zondigen, dan
hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige. 2Hij is
het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar
voor de zonden van de hele wereld.
Zingen: Gezang 177: 1,2,3 en 6 (Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten)
Preek Tekst: Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’(Lucas 23:34a)
Zingen: Gezang 182: 1,2 en 6 (Jezus, leven van ons leven)
Geloofsbelijdenis
Zingen: Gezang 255:1,2 en 3 (Ere zij aan God, de Vader)
Dankgebed en voorbeden
Aandacht collecten
Slotlied: Gezang 409: 1,4 en 5 (Laat ons de Heer lofzingen)
Zegen

