
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. 

  

Wat vraagt de Heer nog meer van ons 

Dan dat wij recht doen en trouw zijn 

En wandelen op Zijn weg?. 

 
 Lied 992  

 

 

Lees de tekst van de dag (leesrooster Taizé):  

 

Maandag 26 september 

Uit de Psalmen: U verhoort de wens van de nederigen, Heer, u bemoedigt hen en 

luistert met aandacht. 

Psalmen 10:14-18 

Dinsdag 27 september 

Jezus zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem: 

“Volg mij!” Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. 

Lucas 5:27-32 

Woensdag 28 september 

Johannes schreef: Hierin is Gods liefde ons geopenbaard: God heeft zijn enige Zoon 

in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. 

1 Johannes 4:7-12 

Donderdag 29 september 

Jezus riep: Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken wie in mij gelooft! 

Johannes 7:37-44 

Vrijdag 30 september 

Ik heb een vast vertrouwen, ik wankel niet, want de Heer is mijn sterkte en mijn lied. 
 

Jesaja 12:1-6 
Maandag 3 oktober 

Jezus zegt: Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen en dagelijks 

zijn kruis op zich nemen en mij volgen. 

Lucas 9:18-24 

Dinsdag 4 oktober 

Jezus zegt: Maak je geen zorgen over jezelf. Wie van jullie kan door zich zorgen te 

maken één el aan zijn levensduur toevoegen? 

Lucas 12:22-31 

Woensdag 5 oktober 

Paulus schreef: Wees sterk door de genade van Christus Jezus. 

2 Timotheüs 2:1-7 
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Donderdag 6 oktober 

We kunnen vol vertrouwen zeggen: ‘De Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. 

Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!’ 

Hebreeën 13:1-8 

Vrijdag 7 oktober 

Jezus zegt: Ik richt mij niet op wat ik zelf wil, maar op de wil van hem die mij 
gezonden heeft. 

Johannes 5:30-47 
 

Gebed  
 
Lieve God, 
 
ik kan u niet zien 
maar ik geloof 
dat ik U soms tegenkom 
Ik hoor U niet  
of toch wel? Soms denk ik even.... 
Want ik merk U wel 
in wat ik mensen zie doen 
en in wat ik mensen hoor zeggen 
Ik geloof 
dat U mij wel ziet 
dat  U mij wel hoort. 
Kom mijn ongeloof te hulp. 
 
Amen 
 
Bron: 101 nieuwe gebeden, uitgegeven door de PKN 
 

 
Zing neurie of lees:  
Liedboek 158b: Een schoot van ontferming is onze God 
 
 
Een zegenbede uit Australië 
 

Almachtige God, 
moge de moed van uw Geest ons veranderen, 

moge de mildheid van uw Geest ons begeleiden, 
moge de gaven van uw Geest ons toerusten 

en ons op pad sturen, de wereld in, 
vol liefde om te dienen, door Onze Heer Jezus Christus. 

Amen 
 

 
Bron: Medemens 6, Kerk in Actie 
 
 

 
 
 


