
       

Wageningen 2 juni 2020 

 

Beste mede gemeenteleden van de wijkgemeente Lukas,  

 

Na het feest van Pinksteren, het feest van Gods Geest, volgt zondag 

Trinitatis. Met deze zondag sluiten we de periode van kerkelijke 

feesten af. Van Kerst, tot Goede Vrijdag en Pasen, tot Hemelvaart en 

Pinksteren. Daarna volgt de zomer tot de adventsperiode, wanneer een nieuw kerkelijk jaar 

begint. 

Zondag Trinitatis, het feest van de Drie-eenheid. We richten ons tot God zoals we Hem hebben 

leren kennen: Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader - mijn Schepper, de Zoon - mijn Verlosser 

en de Heilige Geest – mijn Trooster. De Geest uitgestort daar toen in Jeruzalem is ook aan ons 

gegeven. Hij troost ons en is voor altijd bij ons. En in deze periode hebben we Hem zo hard nodig. 

Want het is een rare tijd, maar alles gaat wel verder. In ons kleine dagelijks leven dat nu anders 

dan anders is, passen we ons aan, maar wennen doet het zeker niet. We blijven hopen op weer bij 

elkaar zijn, aan activiteiten mee kunnen doen, er even op uit gaan. Ook de grote momenten zijn er 

zoals altijd. Het sluiten van een liefdevolle vriendschap, de geboorte van een kind, maar ook 

die scheiding, die wordt doorgezet of een dierbare die overlijdt. Dan geeft juist het voelen van 

Gods nabijheid, van de warme troost van de Geest in je hart je weer moed en kracht om vol te 

houden, om verder te gaan. 

 

  Laten we elkaar blijven "omarmen" en niet  uit het oog verliezen.  

 

" De stilte zingt". Lied 982:2 
 

Het ziet ernaar uit dat we voorlopig geen gemeentezang kunnen laten klinken met elkaar, wat ga 

ik dat missen. Maar dit lied geeft woorden aan hoe stilte, vol melodie en woorden kan 

zijn, duisternis vol licht, vol verwachting en hoop. Dit lied gaat met me mee en hiermee ga ik het 

(voorlopig) uithouden niet samen te zullen zingen in kerk. 



Elke stilte kent zijn zingen    

zoekt een woord en melodie, 

ieder duister wacht een morgen   

in dat licht is alles nieuw. 

Het verleden bergt de toekomst, 

wat die brengt, je weet het niet, 

nog verborgen tot het uitkomt, 

God alleen herschept en ziet. 

 

 

 

2 Korintiërs 13: 13 

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige 

Geest zij met u allen.  

Lied 706  

1. Dans mee met Vader, Zoon en Geest, Kom binnen in hun kring, 

Dat wervelende samenspel van ver voor ons begin. 

De wereld van vandaag is ons vanouds al toegedacht 

Als dansvloer waar de liefde leidt en waar de hoop ons wacht. 

2. Zie het gezicht van deze Drie een kind van Bethlehem,    

Een mens tot bloedens toe gekroond buiten Jeruzalem. 

De dans van de Drievuldigheid wordt door geen dood gestuit. 

Want stokt ons dansen in het graf, ook daar leidt God ons uit.   

3. Zing mee, wij zijn door deze Drie in vuur en vlam gezet,   

Nu Pinksteren de vrijheid geeft te zeggen wie ons redt! 

Ook wij hebben het juk gekend van Adams erfenis. 

Laat horen hoe die zware last ons afgenomen is. 

4. Wij dansen mee met deze Drie, op weg van feest tot feest. 

Een jubelzang gaat in het rond om Vader, Zoon en Geest. 

De liefde, het geloof, de hoop, Zij leiden tot dit lied: 

Verweven met ons leven is de dans van deze Drie! 

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  


