
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? 

 

De vrucht van de geest is…vriendelijkheid 
 

 lied 221: 1 Zo vriendelijk en veilig als het licht 

 anekdote van Cinta Depondt, medewerker van Pax, over menselijke vriendelijkheid 

 gedicht van Judith Herzberg: 'Dragen' 

Er is nog zomer en genoeg 

wat zou het loodzwaar 

tillen zijn, wat een gezwoeg 



als iedereen niet iedereen 

ter wille was 

als iedereen niet iedereen 

op handen droeg. 

 Luisteren naar With a little help from my friends van de Beatles 

 De Bijbel is het verhaal van een god die een vriend is – bij wie je midden in de nacht op 

de luiken mag rammen. (Huub Oosterhuis) 

 De icoon van de vriendschap 

 

Muzikaal intermezzo: Marietta Willems en ik spelen morgenavond uit de Sonatine 

opus 3 nr 3 van Johann Christian Hennig het Rondo.  

 

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 136 (in de vrije vertaling 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. 

 

Avondlied: 254 'Vriendelijk licht' 1, 3 en 4 

 

Zegenbede. 

 

Phoos hilaron (vriendelijk licht van de heilige glorie van de Vader) 

 
Aan dit Avondgebed werken mee: 
Voorganger ds. Rian Veldman 
Organist  Cor de Jong 
dwarsfluit  Pauline Verkerk en Marietta Willems 
Koster  Dirk Jan de Ruijter 
 

 

 

 


