
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…zachtmoedigheid 

 Wat is zachtmoedigheid? Psalm 10 (karel eykman) en 37:11; Amos en Matteus 5:5 

 Over de zachtmoedigen nu, hier en elders 

 Nina simone: ain’t got no 

 

I ain't got no home, ain't got no shoes 

Ain't got no money, ain't got no class 

Ain't got no skirts, ain't got no sweater 

Ain't got no perfume, ain't got no bed 

Ain't got no man 

Ain't got no mother, ain't got no culture 

Ain't got no friends, ain't got no schoolin' 

https://www.pgoegstgeest.nl/
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Ain't got no love, ain't got no name 

Ain't got no ticket, ain't got no token 

Ain't got no god 

Hey, what have I got? 

Why am I alive , anyway? 

Yeah, what have I got 

Nobody can take away? 

Got my hair, got my head 

Got my brains, got my ears 

Got my eyes, got my nose 

Got my mouth, I got my smile 

I got my tongue, got my chin 

Got my neck, got my boobies 

Got my heart, got my soul 

Got my back, I got my sex 

I got my arms, got my hands 

Got my fingers, got my legs 

Got my feet, got my toes 

Got my liver, got my blood 

I've got life, I've got my freedom 

I've got life 

I've got the life 

And I'm going to keep it 

I've got the life 

 

 

Muzikaal intermezzo: Wolter Mooi speelt ’ Intermezzo voor cello solo’, eigen compositie. 
 

 

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:  Psalm 37, 150 psalmen vrij, hertaling door Huub Oosterhuis.  

 

 

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. 
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Avondlied: 249 All day all night, angels watching over me my Lord.  

 

 

 

All night, all day, 

angels watchin’ over me 

All night, all day, 

angels watchin’ over me. 

Day is dyin’ in the west, 

angels watchin’ over me , my Lord. 

Sleep, my child, and take your rest, 

angels watchin’ over me. 

 

Now I lay me down to sleep. 

Angel watching over me my Lord. 

Pray the Lord my soul to keep, 

Angels watching over me. Refr  

 

       

If I did before I wake. 

Angels watching over me my Lord. 

Pray the Lord my soul to keep, 

Angels watching over me. Refr      

            

 

Zegenbede. 

 

Moge jouw leven anderen tot zegen zijn: 

dat je ogen met mildheid kijken, 

dat je handen open zijn en opbouwen, 

dat je luistert tot in het zwijgen, 

dat je woorden oprecht zijn 

en dat je in hart en nieren bewogen bent 

om de mens op je weg. 

God zegene jouw weg, 

moge jouw leven tot Gods eer zijn. 

 

 

 

 

 
Aan dit Avondgebed werken mee: 
Voorganger ds. Iris van der heul 
Organist  Cor de Jong 
Cello   Wolter Mooi 

Zang   Pauline Verkerk 

Koster  Dirk Jan de Ruijter 
 


