
         
  

Wageningen 14 april 2020 

 

Beste mede gemeenteleden van de wijkgemeente Lukas,  

 

Pasen! 

Jezus leeft! Het is een boodschap vol kracht en de afgelopen weken zien en horen we hoe de natuur 

het leven met ons meeviert: alles ontluikt.  Je hoeft maar naar buiten te kijken en er ontvouwt zich 

een prachtig kleurenspel. En zodra je je raam opent hoor je de vogels zingen en ruik je de geuren van 

bloesem…  

En tegelijkertijd is het leven zo kwetsbaar, zo broos… We horen over mensen die ziek zijn, we 

nemen afscheid van dierbaren en bekenden die sterven, we zijn bang voor het coronavirus en mijden 

elkaar, uit bescherming van de ander en onszelf. Wat missen we elkaar… is dit leven? Voor velen van 

u en jullie valt het zwaar. Hoe lang nog moeten wij volhouden? 

Weet elkaar, weet ons, binnen de gemeente te vinden, om je zorgen, je verdriet, je hoop en vreugde 

te delen.  

 

 

O vlam van Pasen steek ons aan - lied 637: 1, 2, 3 en 4 

 

1.  O vlam van Pasen, steek ons aan, 

 de Heer is waarlijk opgestaan! 

 De Zoon, voor wie het duister zwicht, 

 de Zoon is als de zon, zo licht! 

 

2. De Vader laat niet in het graf 

 zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 

 Hij tilt het uit de kille grond – 

 het loopt als vuur de wereld rond. 

3. De oude nacht voorgoed gedood, 

 de toekomst kleurt de morgen rood; 

 ziehier hoe God vergevend is 

 en hoe zijn liefde levend is. 

 

4. Ziehier het licht van lange duur, 

 ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 

 o vlam van Pasen, steek ons aan – 

De heer is waarlijk opgestaan 
  



 
 
 
 

Gebed 

Heer, help me vandaag te leven,  

rustig…  

Om te steunen op uw kracht,  

vol vertrouwen… 

Om te wachten op wat er komt, 

geduldig… 

Om anderen te zien, 

vol vreugde… 

Om uit te kijken naar morgen 

met vertrouwen en moed. 

Amen 
 
 

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  


