
Avondgebeden 2020 
 

van Pasen naar Pinksteren 
 

Protestantse Gemeente te Oegstgeest 
 

 

 
 

Fruit of the Spirit (vrucht van de Geest) van Amber Hadden 
 

 

om 19:30 uur op de woensdagen tussen Pasen en Pinksteren 

15, 22, 29 april, 6 mei, 13 mei, 20 mei en 27 mei 

 

Rond 19.28 uur: 

 

Aanvangslied: Veni sancte spiritus (Taizé) 
 

Welkom 
 

Thema: Vruchten van de Geest 

Het kader voor deze Avondgebeden op weg naar Pinksteren 2020 is:  

Vruchten van de Geest’ (zie Galaten 5 vers 22–23) 

Voor elk Avondgebed kiest de voorganger één van de vruchten. 

Welke gedachten, verhalen, gedichten, beelden komen daarbij boven? 

Hoe herkennen we de Geest daarin? Wat inspireert ons? 

Gemeenteleden kunnen suggesties voor teksten of muziek bij de ‘vrucht’ van die avond, doorgeven aan 

de voorganger (zie ‘Voedsel voor de ziel’ op de PGO-website https://www.pgoegstgeest.nl). 

 

De vrucht van de geest is…Liefde 

 Nog even terug naar Pasen: 1 Petrus 1 vers 3 

 Verhalen van liefde en hoop 

 Liselore Gerritsen  

 

Geloof, hoop en liefde 

En de meeste van deze is de hoop 

Je moet het als een goddelijke drukfout lezen 

Dat de liefde de meeste zou heten. 

 

Geloof, hoop en liefde 

En de meeste van deze is de hoop (2x) 

Geloof, hoop en liefde 

En de meeste van deze is de hoop. (2x) 

Omdat de hoop altijd weer z'n weggetje vindt 

Naar het punt daar waar de liefde begint. 

 

Maar ze komt pas dan in je leven 

Als je de hoop niet op hebt gegeven 

https://www.pgoegstgeest.nl/
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't Is waar hoe je liefde vast te houden 

Moet je wel geloven, moet je vertrouwen. 
 

Geloof, hoop en liefde 

En de meeste van deze is toch de… 

Hoop op geloof in de liefde (8x). 

 

En zeg nou zelf dat hoop doet leven 

Dat is toch niet voor niets geschreven. 

 

  

 Lied 791 (Sytze de Vries) en 838 (Jan Wit) 

 

Muzikaal intermezzo: Sarabande uit de Partita voor fluitsolo van J.S. Bach (BWV 1013) 

 

Avondgebed: Lied 192a 
 

voorzang  Nu de avond valt, 

allen    - Laat uw licht ons leiden! - 

voorzang  ontvonkt de vlam van uw nabijheid, 

allen    - Laat uw licht ons leiden! -  

voorzang  een vuurkolom het duister door 

allen    - Laat uw licht ons leiden! - 

voorzang  en van de nieuwe dag ons teken. 

allen    - Laat uw licht ons leiden! -  

voorzang  In de lichtkring van uw liefde verzameld, 

allen    - Laat uw licht ons leiden! - 

voorzang  nu hier de avond valt, 

zingt ons de stilte uw naam ter eer. 

allen    Laat uw licht ons leiden! 

 

Schriftlezing: 1 Korintiërs 13 (bewerking door Karel Eykman, Liedboek pg. 1302) 

 

Gebeden 

 Gebed voor de avond – Voorbede – Onze Vader 

Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw Naam worde geheiligd, Uw koninkrijk kome. 

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. 

Geef ons heden ons dagelijks brood. 

En vergeef ons onze schulden 

zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 

En leid ons niet in verzoeking, 

maar verlos ons van de boze. 

Want van U is het koninkrijk en de kracht  

en de heerlijkheid in eeuwigheid. 

AMEN. 

 

Avondlied  248 : 1, 2, 3 
 

1.De dag door uwe gunst ontvangen, 

is weer voorbij, de nacht genaakt: 

en dankbaar klinken onze zangen 

tot U, die ’t licht en ‘t duister maakt. 
 

3.Zodat de dank, U toegezonden, 

op aard nooit onderbroken wordt, 

maar steeds opnieuw door mensenmonden 

gezongen en gesproken wordt. 

2.Die dan, als onze beden zwijgen, 

als hier het daglicht onderduikt, 

weer nieuwe zangen op doet stijgen, 

ginds waar de nieuwe dag ontluikt. 
 

 

  

Zegenbede 

Dat we ons leven openen  

om uw Geest te aanvaarden. 

Plant in ons wat u wilt, 

verander in ons wat nodig is, 

totdat we vrucht dragen tot uw eer, 

een oogst die de tijden verduurt. 

Amen. 
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Aan dit Avondgebed werken mee: 
Voorganger ds. Aart Verburg 
Organist  Cor de Jong 
Dwarsfluit  Pauline Verkerk 
Koster  Dirk Jan de Ruijter 
 


