
 

 

Avondgebed/Vesper op zondag 30 Mei 19.00 uur Dorpskerk Eelde 
 
Orgelspel Vincent van Laar: D. Buxtehude- Nun bitten wir den heiligen Geist 
 
Inleiding: Gedachten zijn vrij. Sommige mensen veronderstellen dat gelovigen niet 
vrij zijn in hun denken. Dat het belijden van een Godsdienst onvrij maakt. Als 
onderbouwing van deze veronderstelling wordt dan gewezen, vaak met de vinger 
naar Godsdiensten die proberen mensen tot in hun denken te binden aan een 
geloofsovertuiging. Het is ten diepste een misverstand dat geloven onvrij maakt. Het 
is juist omgekeerd, in God geloven maakt vrij. Goed dat is vaak wel heel persoonlijk, 
maar  als gelovige kun je proberen dat te delen met iedereen die jou daarop 
aanspreekt. Dat vrij denken niet alleen maar een voorrecht is van mensen die 
zeggen niet te geloven of een geloof hebben verlaten. Gedachten zijn vrij en kunnen 
niet beperkt worden door wie of wat dan ook. Zoals de Geest waait waarheen zij wil. 
Soms kun je dan nog wel verstrikt raken in je eigen gedachten, zo nu en dan kan je 
dat overkomen en dan helpt bijvoorbeeld een gedicht van Freek de Jonge dat gaat 
zo: 
 
Wees niet bang, je mag opnieuw beginnen 
vastberaden doelgericht, of aarzelend op de tast. 
Houd je aan de regels volg je eigen zinnen 
laat die hand maar los of pak er juist een vast 
Wees niet bang voor al te grote dromen 
ga als je het zeker weet en als je aarzelt, wacht. 
Hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt voorgenomen 
het mooiste overkomt je het minste is bedacht 
Wees niet bang voor wat ze van je vinden 
wat weet je van een ander als je jezelf niet kent 
Verlies je oorsprong niet door je te snel te binden 
het leven lijkt afwisselend, maar zelfs de liefde went 
Wees niet bang je bent een van de velen 
tegelijk is er maar een als jij 
Dat betekent dat je vaak zult moeten delen 
en soms zal moeten zeggen laat met vrij 
  
de Paaskaars wordt aangestoken,  
 
Openingswoorden. 
          Het is goed de Eeuwige te loven en Gods naam te prijzen 

In de morgen wordt Gods goedheid gemeld 
en Gods trouw in de nachten. 

 
Lezen uit het Oude Testament: Psalm 92/93 in de hertaling van Huub Oosterhuis  
 
Vincent  van Laar speelt: G. Ph. Telemann - Fantasia in e- moll 
 
Lezen uit het Nieuwe Testament: 1 Korintiers 2 : 6 t/m 11a 
 
Vincent van Laar speelt:  J. S. Bach - Vivace in d - moll 
 
 
Aansteken van de  kaarsjes 



 

 

Intentietekst: Voor de overledenen, voor alle mensen die verder gaan, voor de aarde 
en alle leven, voor de hele schepping.   
 
Gebeden eindigend met  “Onze Vader” 
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven 
wie ons iets schuldig was. 
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. 
Amen. 
 
een Zegen  
     
Moge de EEUWIGE u zegenen en u behoeden  
moge de EEUWIGE het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn, 
moge de EEUWIGE u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. 
AMEN  
 
Orgelspel Vincent van Laar: “De maan is opgekomen” (NLB 246) 
 
 
  

 
 
 
 


