
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…Vreugde 

 Vreugde om het bestaan (Prediker 8:15) 

 Vreugde om de vogels (Matteüs 5: 25-27) 

 Ode an die Freude (Beethoven / Schiller) 

 Lied uit de bundel van Johannes de Heer 

Vreugde, vreugde, louter vreugde 

Is bij U van eeuwigheid, 

Schepper, die 't heelal verheugde, 

Bron van eeuw'ge vreugde zijt. 

Gij, die woont in licht en luister, 

Drijft de schaduwen uiteen. 

Hij, die zoekend doolt in 't duister, 

https://www.pgoegstgeest.nl/
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Vindt het licht bij U alleen. 

 

Wil ons van uw vreugde geven, 

Hef ons op tot U omhoog, 

Gever van 't onsterfelijk leven, 

Die tot ons U nederboog. 

Dan gaan wij hier zingend voorwaarts, 

Onbevreesd in smart en pijn. 

Laat ons Heer, door Uwe liefde 

Eeuwig in Uw vreugde zijn. 

 

• Theologie van de vreugde (Miroslav Volf en Romeinen 14:17) 

 

Hymne 

Joyful, Joyful, we adore Thee 

Joyful, Joyful 

Lord, we adore Thee 

God of glory 

Lord of love 

Hearts unfold like flowers before Thee 

Hail Thee as the sun above 

Melt the clouds of sin and sadness 

Drive the dark of doubt away 

Giver of immortal gladness 

Fill us with the light 

Fill us with the light 

Oh, fill us with the light of day 

 

Muzikaal intermezzo: Eintritt (1e scene uit de Waldszenen (opus 82) van R. Schumann) 

 

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:  Filippenzen 4: 1-9 

 

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: 16b Behüte mich, Gott / Behoed mij, o God 
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Zegenbede. 

 

Toen Luther de zegen van Aäron positioneerde aan het einde van de liturgie,  

motiveerde hij dat vanuit de vreugde: 

 

‘Moge de HEERE je vriendelijk en troostrijk zijn,  

je niet zuur of toornig aanzien, je hart niet doen schrikken,  
maar moge Hij je vrolijk en vaderlijk aankijken,  
zodat jij vrolijk mag worden en getroost door Hem,  

en een vrolijk en hartelijk vertrouwen in Hem zult hebben. 
Amen 

 

 

 

 
Aan dit Avondgebed werken mee: 

Voorganger ds. Rian Veldman 
Organist  Cor de Jong 
Piano   Jasmijn van der Weide 
Koster  Dirk Jan de Ruijter 
 


