
    

Wageningen 16 juni 2020 

 

Beste mede gemeenteleden van de wijkgemeente Lukas,  

 

Van de week op straat viel het me op: het wordt weer zoveel drukker… 

langzaamaan komt alles weer op gang. Niet voor iedereen en veel gaat 

nog anders… maar veel wordt weer opgestart. Wat zou het fijn zijn 

om ook elkaar weer in de kerk te zien. Bij de diensten, bij kringen, bij andere activiteiten. 

Sommigen van jullie willen of kunnen nog niet naar de kerk komen, anderen kijken ernaar uit. We 

houden hoe dan ook oog voor elkaar. Weet ons te vinden als we iets voor je kunnen betekenen. 

Mail, bel, of spreek ons aan. Samen zijn we gemeente!  

In deze pastorale brief staan weer teksten, liederen, afbeeldingen ter inspiratie en bemoediging. 

Welke zin uit een lied, een gedicht, of tekst uit deze brief wil jij onthouden en meedragen?  

 

 

 

Zomer 

 
We hebben al enkele heel 

mooie zomerse dagen gehad. 

En nu ook gelukkig wel regen. 

De natuur had hier grote 

behoefte aan. Alles is weer 

lekker opgefrist.  

 

De maatregelen zijn weer 

iets minder streng. Hopelijk 

kan iedereen binnenkort er 

weer van genieten buiten de 

bijen te horen en de natuur 

te ruiken. 

 

 

 

 

 

Lied 361 

 

Er heeft een stem gesproken,  

de Heer was daar!  

Antwoord Hem vastbesloten,  

sta voor hem klaar!  

 

Het woord, van God gegeven,  

brengt ommekeer, 

het voedt ons in het leven,  

is vol verweer. 

De tijden slaan als golven  

over ons hoofd. 

 Wie in Hem blijft geloven  

wordt niet verdoofd. 

 

De koning nu der eeuwen,  

eeuwig de Heer, 

heerlijk, onzienlijk, enig,  

zij kracht en eer!  

 



De apostel Paulus schreef in zijn brief aan de inwoners van Tessalonica over zijn hechte 

verbondenheid met de mensen. Hij schrijft: 'U weet dat we voor ieder van u waren als een vader 

voor zijn kinderen.' (1 Tess. 2:11). Hij voelt zich als een vader… Ook God wordt in de bijbel ook 

vaak ‘vader’ genoemd en Jezus leerde ons dat we zo tot Hem mogen spreken als we bidden. Hij 

leerde ons het ‘Onze Vader’. Zondag is het Vaderdag, daarom een gedicht over God als vader. 

 

Op Vaders schoot  (een gedicht van Frits Deubel) 

 

Even bij Vader op schoot, wat valt er nu nog te zeggen. 

Zonder veel woorden mijn hand stil in Zijn vaderhand leggen. 

Hij kijkt naar mij, ik naar Hem, beiden dezelfde gedachten. 

Kan er iets inniger zijn dan zo mijn pijn te verzachten? 

 

Even bij Vader op schoot. Ik hoef maar weinig te spreken 

als ik met 'n vragende blik stil in Zijn hart heb gekeken. 

Hij houdt van mij, ik van Hem, beiden in liefde verbonden. 

Kan er iets heerlijker zijn Hem zo te hebben gevonden? 

 

Even bij Vader op schoot, rustend na al de gevaren. 

Wat kan die veilige plaats op deze aard evenaren? 

Hij lacht naar mij, ik naar Hem. Mij zo geborgen te weten 

en alles wat mij bedreigt dicht aan Zijn hart te vergeten! 

 

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.  

We zenden iedere woensdagavond van 20 uur -21 uur 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  


