
Wageningen 5 mei 2020 

Beste gemeenteleden van de wijkgemeente Lukas, 

 

Vandaag is het 5 mei 2020. Wij mogen al 75 jaar in vrijheid leven. Wat 

een voorrecht in dit land. Laten we daar dankbaar voor zijn. Velen 

hebben gestreden voor deze vrijheid. Dat mogen we nooit vergeten, we 

moeten de verhalen blijven vertellen, zodat iedereen beseffen kan dat dit nooit meer mag 

gebeuren. Vandaag hadden we dit feit samen groots willen vieren, maar helaas het kan niet 

doorgaan. Het Coronavirus heeft onze vrijheid zeer beperkt. Echter ook deze periode zal weer 

tot een einde komen laten we bidden en hopen dat het niet nog heel lang zal duren. Wat zal het 

prachtig zijn , als iedereen weer in gezondheid en vrijheid kan leven. En niet alleen in ons eigen 

land. 

Laten we bij elkaar betrokken blijven, zeker nu, maar ook in de toekomst. 

 

 

 

 

Lied 905 

 

Wie zich door God alleen laat leiden, 

enkel van Hem zijn heil verwacht, 

weet Hem nabij, ook in de tijden 

die dreigend zwart zijn als de nacht. 

Want wie op God alleen vertrouwt, 

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. 

 

Zing maar en bid, en ga Gods wegen, 

doe wat uw hand vindt om te doen. 

Weet dat de hemel zelf u zegt, 

u brengt naar weiden fris en groen. 

Wie zich op God alleen verlaat, 

weet dat Hij altijd met ons gaat. 



Vrijheid 

 

In de Bijbel gaat het keer op keer over vrijheid, over ‘vrij zijn’. Wat betekent ‘vrijheid’ in de 

Bijbel volgens jou? En wat betekent vrijheid voor jouzelf?  

Deel dat eens met de mensen om je heen, of schrijf het voor jezelf op, in een paar zinnen, in een 

gedicht. Wellicht kun je ‘vrijheid’ zichtbaar maken in een foto of tekening. 

 

 

 

Om bij stil te staan… twee Bijbelteksten over vrijheid. 

 

‘De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te 

brengen heeft hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken 

en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven.’ Lucas 4: 18 

 

‘Maar let erop dat de vrijheid die u hebt geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u.’ 

1 Korintiërs 8: 9 

 

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 


