
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. 

  

Groot is de wereld en lang duurt de tijd, 

Maar klein zijn de voeten 

Die gaan waar geen wegen gaan, overal heen. 

 
 Lied 213 uit Tussentijds, tekst Huub Oosterhuis  

 

 

Lees de tekst van de dag (leesrooster Taizé):  

 

Maandag 30 januari 

U zult de Heer, uw God, weer zoeken, en hem ook vinden, als u hem tenminste met 

hart en ziel zoekt. 

Deuteronomium 4:29-31 

Dinsdag 31 januari 

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

2 Timotheüs 2:1-7 

 Woensdag 1 februari 

Paulus schreef: Geprezen zij God die ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij 

door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed 

kunnen geven. 

2 Korintiërs 1:3-7 

Donderdag 2 februari 

Na de toewijding van het kind Jezus in de tempel keerden zijn ouders met hem 

terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. Het kind groeide op, werd sterk 

en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem. 

Lucas 2:22-40 

Vrijdag 3 februari 

Mijn schuld steekt hoog boven mij uit, als een zware last, te zwaar om te dragen. Op 
u, Heer, hoop ik, van u komt antwoord, mijn Heer en mijn God. 

Psalm 38 
Maandag 6 februari 

Jezus vroeg aan blind iemand: “Wat wilt u dat ik voor u doe?” Hij antwoordde: 

“Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.” Jezus zei tegen hem: “Ga heen, uw geloof 

heeft u gered.” En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg. 

Marcus 10:46-52 

Dinsdag 7 februari 

De dienaren van de wijsheid zijn door Gods wijsheid uit de nood gered. Zij was het 

die de rechtvaardige de juiste weg wees. Ze liet hem Gods koninkrijk zien. 

Wijsheid 10:9-14 
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Woensdag 8 februari 

Johannes schreef: Dit is wat wij Christus hebben horen verkondigen: God is licht, er 

is in hem geen spoor van duisternis. 

1 Johannes 1:1-7 

Donderdag 9 februari 

Paulus schreef: Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. 

Galaten 6:1-10 

Vrijdag 10 februari  

Heer, u was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun 
nood. 

Jesaja 25:1-5 
Gebed  
 
Goede God, 
Soms verlang ik er naar 
om dicht bij u te zijn en getroost te worden 
maar dan vind ik het vaak moeilijk om uw nabijheid te voelen. 
 
Soms verlang ik er naar 
om te bidden en u te vragen om hulp, 
Maar dan vind ik vaak niet de woorden om iets te zeggen. 
 
Soms verlang ik er naar 
om stil te zijn en u te ontmoeten 
maar dan vind ik vaak niet de rust om u te ervaren. 
 
Soms verlang ik er naar 
om te weten wat u met mij wilt, 
maar dan vind ik het vaak zo lastig om uw weg te zien. 
 
Maar soms, 
zomaar ineens, 
voel ik een warme hand, 
hoor ik een zachte stem, ervaar ik diepe stilte, 
en zie ik de weg voor me liggen. 
Dan, dan weet ik dat u er bent. 
 
Amen 
Bron:  het gebedenboekje van de Protestantse Kerk;  Geloof, Hoop en Liefde. 

 
Zing neurie of lees:  
Liedboek 833; Neem mij aan zoals ik ben. 
 
Joodse zegenwens  
Behoed ons 
zegen ons 
bewaar ons 
Gij die ons hebt toegekeerd    
naar elkaar, 
om elkaar 
te zegenen 
te bewaren 
te behoeden. 

Bron:  www.zielgaattevoet.nl 

  


