
 

 

De Inham is maandag tot en met vrijdag open van 11 - 12 uur (op dinsdag en 

donderdag van 10 -12 uur). In de kerkzaal kun je een kaars aansteken, stil zijn, 

bidden. Heb je behoefte aan een luisterend oor? In de hal is iemand beschikbaar.  

 

 

Steek een kaars aan en word stil. 

  

Als alle mensen vogels dromen 

Met witte veren van satijn 

Of volgeladen appelbomen, 

Zal er dan al vrede zijn? 

 
 Lied 1013  

 

 

Lees de tekst van de dag (leesrooster Taizé):  

 

Maandag 23 mei 

Zo spreekt de Heer: Niemand zal zijn naaste meer hoeven te onderwijzen en te 

zeggen: “Ken de Heer!”, want allen zullen mij kennen, van klein tot groot. 

 

Hebreeën 8:6-13 

Dinsdag 24 mei 

In het begin schiep God de hemel en de aarde. God zei: “Er moet licht komen,” en er 

was licht. 

Genesis 1:1-31 

Woensdag 25 mei  

Paulus schreef: We hebben het zwaar te verduren gehad, boven onze krachten. Dat 

liet ons beseffen dat we niet op onszelf moeten vertrouwen, maar alleen op de God 

die de doden opwekt. 

2 Korintiërs 1:8-11 

Donderdag 26 mei  - Hemelvaartsdag 

Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu God u 

geroepen heeft. 

Efeziërs 1:15-23 

Vrijdag 27 mei  

Jezus zegt: Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 
 

Johannes 15:9-17 
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Hemelvaart 
 
aan mijn ogen 
onttrokken    
aan mijn oren 
voorbij 
vangt mijn oog 
de liefde     
van Uw Aanwezigheid 
hoort mijn oor 
woorden van leven 
adem ik 
Uw schepping in 
 
Bron: Aukje Wijma, www.pastoralezorg.be 
 
 
 
Zing, neurie of lees 
Liedboek 666: De Heer is opgetogen. 
 
 
 
Zegen 
 
Ter bemoediging 
 
Ga dan op weg en laat hoop en verwachting je leiden, 
ook al zijn pijn en verdriet door geen mens te vermijden. 
Wees niet bevreesd, 
ga en vertrouw op de geest 
die je van angst zal bevrijden. 
 
Ga dan op weg en ontmoet op de reis medemensen. 
Geef aan een ieder al wat jij jezelf toe zou wensen. 
Dan, onder het gaan, 
zul je de ander zien staan 
en overschrijd je je grenzen. 
 
Ga dan op weg en schud af al je twijfels en zorgen. 
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou is verborgen 
Houd op het licht 
altijd je ogen gericht. 
Dat zal je kracht zijn voor morgen. 
 
Bron: www.zielgaattevoet.nl : Jacqueline Roelofs-van der Linden, in: 
Scheppende Kracht (ISBN: 90-810505-2-4)) 

 
 
 

http://www.zielgaattevoet.nl/

