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THEMA: WAT ZIJN DE GOEDE VRUCHTEN? 
 
Voorganger:   Ds. Hans Tissink 
m.m.v.: enkele leden van de Adventskerkcantorij 
Organist/pianist: Kees Kuiper 
Lector: Aukelien van Nijen 
Koster: Henk Tienstra 
Techniek: Henk Loman, Henk Mak en Hans Gerritsen 
 
…………….. 
 
Pianospel 
 
Welkom, groet en bemoediging 
 
Zingen:  Lied 304: 1 

1 Zing van de Vader die in den beginne de mensen schiep, de dieren en de dingen, 
hemel en aarde, wilt zijn Naam bezingen: Houdt Hem in ere!  

Gebed 
 
De kaarsen van Woord (Galaten) en Wereld (Coronacrisis) worden aangestoken  
door Marjon Mulder 
 
Zingen:  Lied 304: 2 

2 Zing van de Zoon, licht voor onze ogen, bron van geluk voor wie Hem wil geloven, 
luistert naar Hem, het woord van alzo hoge: houdt Hem in ere! 

Korte inleiding bij thema Wat zijn de goede vruchten van de Geest? 
 
Schriftlezing: Galaten 5: 13-14, 22-25  
 

Leven door de Geest 



13Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om 
uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14want de hele wet is 
vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’  
…. 

 22Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid 
en goedheid, geloof, 23zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar 
iets tegen heeft. 24Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle 
hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25Wanneer de Geest ons leven leidt, 
laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.  

Zingen:  Lied 304: 3 

3 Zing van de Geest, adem van het leven, duurzame kracht die mensen wordt 
gegeven waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen houdt Hem in ere!  

Overdenking  
 
Meditatief pianospel bij lied 841  (Wat zijn de goede vruchten)  
 
Mededeling: Collecten via de Kerkgeldapp of bankrekening 
     
Gebeden 3x afgewisseld met Lied 333 Kom, Geest van God 

Kom, Geest van God, maak onze harten open, 

dat Christus bij ons woning vindt!  

Stil gebed 
Gezongen Onze Vader:   lied 369b 
 
Slotlied: lied 426 God zal je hoeden (2x, 1x Engels, 1x Nederlands) 

1 God to enfold you, Christ to uphold you, Spirit to keep you 
in heaven's sight;  so may God grace you, heal and embrace you, lead you through 
darkness into the light.  

2 God zal je hoeden, Christus je voeden, Geest van hierboven geeft zin en zicht. 
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je, vriend in het duister  en gids naar 
het licht.  

Zegen   
 
Gezongen be-aming : lied 431b 
 
Uitleidend orgelspel  
 
 
 



 
 


