
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…Geloof, Zelfbeheersing 
 Geloven is een werkwoord 
 Geloven is vertrouwen (werkwoord en zelfstandig naamwoord) 
 Hoe is het gegaan met mijn geloof in deze corona-crisis? 
 En dan nog; zelfbeheersing; matigheid of maat-houden? 

 
  

Zingen: psalm 27 : 7 
 
Muzikaal intermezzo:  
Adagio uit het klarinetconcert van W.A.Mozart 
 

https://www.pgoegstgeest.nl/
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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: Fragment uit Psalm 139 in de bewerking van Karel Eykman  

(uit Een knipoog van u zou al helpen) 
 
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    

John Ellerton 

Vertaling Sytze de Vries 

 
De dag, vanuit uw hand ontvangen  
wordt door de nacht nu aangeraakt. 
Wij danken U met onze zangen, 
die over licht en donker waakt. 
 
Het zonlicht heeft ons wel verlaten 
maar als ik straks mijn ogen sluit, 
dan blijft Gij door de nacht heen waken 

tot weer de dag wordt ingeluid. 
 
Wanneer wij ons te slapen leggen  
wendt zich de aarde naar de zon.  
Haar licht zal and’re mensen zeggen  
dat Gij het duister overwon.  
 
Ontluiken elders dan haar stralen  
en wachten mensen op het licht,  
gun hun zo lang zij adem halen  
het lichten van uw aangezicht. 
 
Op aarde blijft de lofzang klinken  
nooit zal zij onderbroken zijn, 

zoals wie nu uw troon omringen 
zich laven aan uw zonneschijn. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
Aan dit Avondgebed werken mee: 
Voorganger ds. Aart Verburg 
Organist  Cor de Jong 
Klarinet  Netty Moolenaar   
Koster  Dirk Jan de Ruijter 
 


