
Wageningen 12 mei 2020 

Beste gemeenteleden van de wijkgemeente Lukas, 

Afgelopen week stonden we stil "op de Dam". Indrukwekkend die stilte. 

En daarna hield de koning  een mooie toespraak. Vervolgens was er de 

Bevrijdingsdag. De dag waarop we gedenken dat we bevrijd zijn, dat we 

in vrede mogen en kunnen leven in dit land.  Zondag 10 mei stonden we stil bij onze moeders en 

hebben we ze, waar mogelijk, verwend.  Laten we blij zijn dat we allemaal een moeder hebben, of 

hebben gehad. Maar sta ook stil bij de vrouwen die graag moeder hadden willen zijn en waar dat 

om welke reden dan ook niet gebeurd is. 

We leven in vrede maar nog niet in alle vrijheid. Deze Corona periode stelt ons voor vragen. 

Zouden we ons moeten resetten, in de toekomst anders om moeten gaan met de wereld, met de 

mensen?? Laten we in ieder geval bij elkaar betrokken blijven, zeker nu, maar ook in de toekomst. 
 

Goede God 

die de aarde gezegend hebt 

met alles waarvan wij leven, 

wij willen eerlijke rentmeesters zijn  

en niet meer nemen dan ons toekomt 

want gulzigheid leidt tot verderf 

en gretigheid is nooit verzadigd. 

Geef ons de wijsheid om in eenvoud te 

leven.       

         

Laat ons een licht opgaan  

en leer ons het ware vasten,  

dat is:               

ons brood delen met de 

hongerige,               

de vluchteling onderdak geven               

en de verdrukte zijn vrijheid te 

laten.               

Dan bidden wij met recht:  

Uw Koninkrijk kome. Amen 

 

Psalm
Als een prachtig kleed heeft lieflijk groen 

de dalen en weiden versierd. 

De warme adem van de wind streelt 

de fraaie kruidenvelden. 

De zonneschijn en het geritsel in de bossen, 

het ruisen en wuiven van de wilgen 

zijn een voorbode van de zomer. 

De vogels zijn uitgelaten, ze kunnen hun 

geluk niet op in deze vredige zomer. 

Vanuit de struiken in het bos en 

hun verborgen nesten klinkt hun lied. 

Het is een loflied dat opklinkt van 

vreugde en hoop in dat blijde gezang 

vanuit de bloemen en de velden.



Maar jij, o God die onze aarde 

zo prachtig maakt in de zomertijd, 

geef dat ik jouw woord koester als het 

allerbelangrijkste en jouw wonderbaarlijke genade. 

Mensen zijn als gras, bloemen verwelken 

en in de loop van de tijd vergaat alles, 

alleen het woord van de Heer blijft. 

Om over na te denken 
Wie is God voor jou en hoe zou je jouw relatie tot God omschrijven? Welke woorden, of welk 

beeld past daarbij? \ 

 

 

Tot slot 
Deze wekelijks  ‘pastorale brief’ van wijkgemeente Lukas in Wageningen is voor jezelf, ter 

inspiratie en bemoediging. Of om rond te delen aan mensen om je heen. Print hem uit en stop hem 

in de brievenbus bij iemand waarvan je denkt: die vindt dit wellicht fijn. Of stuur hem door per 

mail.  

Voorlopige zenden we iedere woensdagavond om 20 uur een uurtje uit via de website (luister ook, 

als het via de website druk is via kerkdienstgemist.nl). Een uur met muziek, bemoediging, 

persoonlijke verhalen en gebed.  

 

   

   Hartelijke groet namens wijkgemeente Lukas 


