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      NIEUWSBRIEF 59 

 

     23 april 2021 

   

  

   

 

 

Van Pasen tot Pinksteren (3): Een nieuw hart? 

 

“Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, 

maak mij standvastig.  

Verban mij niet uit uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van 

mij weg.  

Red mij, geef mij de vreugde van vroeger, de kracht van een 

sterke geest.” (Psalm 51:12-14) 

“Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je 

versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart 

voor in de plaats geven.” (Ezechiël 37:26) 

 

 

Hier wordt nogal wat gezegd. Het klinkt als een mooie belofte, maar als je even 

doordenkt: o jee, is het zo slecht gesteld met de mens? Bij Psalm 51 gaat het om een 

slippertje van koning David. Kunnen we afleiden uit het opschrift in vs.1: 

“Een psalm van David, toen de profeet Nathan hem had bezocht, nadat hij met Bathseba 

had geslapen.” Shocking eerlijk overigens, dat dit gewoon in die bijbel terecht is 

gekomen. Moet je je voorstellen, de grote koning David, de nationale trots! Tot in de 

eeuwigheid staat geboekstaafd wat voor ploertenstreek hij uithaalde door bewust de 

echtgenoot van Bathseba in de voorste oorlogslinie te plaatsen, zodat hij zou sneuvelen… 

De schuldbewuste David klinkt overigens knap gereformeerd in dit lied: “Ik was al 

schuldig toen ik werd geboren, al zondig toen mijn moeder mij ontving”. (51:7) Dat lijkt 

de klassieke ‘erfzonde’. Of is het zijn manier om toch te bagatelliseren: “Ach ja, ik kan er 

ook niks aan doen, het is die erfzonde hè.” 

Bij de tweede tekst, uit Ezechiël, kan ik wel wat mensen plaatsen die met hun gedrag 

tonen dat ze een versteend hart hebben. Genadeloze machthebbers. Gewetenloze 

grootkapitalisten. Kijken niet op een mensenleventje en geven niks om het milieu en de 

toekomst. Maar ja, of je daar met een harttransplantatie verandering in kunt brengen?? 

(dus: versteende hart eruit, levend hart terug) Mijn probleem is dat dit soort schurken 

weinig gevoelig lijkt voor zulke teksten…  

Maar eigenlijk koos ik Ps. 51 vanwege dat zinnetje: “neem uw heilige geest niet van mij 

weg”. We zijn immers onderweg naar Pinksteren, het feest van de ‘uitstorting’ van de 

Heilige Geest. Dat klinkt als iets heel nieuws (we hadden eerst alleen God de Vader en 

Jezus zijn Zoon), maar zo nieuw is die Geest dus niet. Sterker nog: op pag.1 al, in 

Genesis 1:2 staat: “Gods Geest zweefde over de wateren”. Het eerste wat die Geest gaat 

doen is niet scheppen, maar scheiden: “en Hij scheidde het licht van de duisternis.” 

Je ópenstellen voor de Geest (ja het gaat niet vanzelf), betekent dat je een levenslang 

proces ingaat van leren, onderscheiden waar het op aan komt – wat licht en goed, en 

wat donker en kwaad is. Een snelle “harttransplantatie”, daar geloof ik dan niet zo in. Ik 

zie het meer als het proces van het slijpen van de ruwe edelsteen tot een mooie diamant 

(zie de afbeelding). Zeker in onze tijd, waarin zoveel door corona op de kop is gegaan, 

wordt er weer hard geslepen. We zien toch steeds meer dingen waarvan we denken: 

“Hoe hebben we dat toch altijd zomaar kunnen doen?? Dat moet straks anders, voor de 

wereld naar de bliksem gaat.”  

Maar ik kom gelukkig ook heel veel mensen tegen waarvan ik denk: wat een prachtige 

diamantjes! Want de Geest begint niet morgen pas: Zij is al heel lang met ons bezig. 

Ik wens je een mooie zondag en een mooie lenteweek. (Zal je hart goed doen!). 

Ds. Leonard van Wijk 
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4e zondag van Pasen, 25 april 2021. Ontmoetingskerk Heerde. 

Voorganger: ds. Job Smit 

 

Orgelspel  
Welkom door ouderling, en mededelingen.- moment stilte…        

Voorbereiding 

Zingen Gez. 274: 1, 2, 3  

Bemoediging en groet 

Zingen Gez. 644: 1, 2, 3, 4 

Gebed om ontferming 

Glorialied Gez. 704: 3 

Voor de kinderen  

Dienst van het Woord 

Gebed om opening van het woord 

Lezing: Johannes 10: 22-39 

Overweging: Geboeid door Jezus 

Zingen Gez. 139a: 9 en 11 

Dienst van de gemeenschap 

Dankzegging 

Gedachtenis 

Heiliging van de gaven  

Zingen Gez. 377: 1, 2, 4, 5 

Brood en Wijn 

Zingen Gez. 653: 2 en 5 

Gebeden 

Lied van de week: ‘Dat ik je mis’ van Maaike Ouboter. Gekozen door een gemeentelid. 

Aankondiging collecte 

Gezegend verder  

Zingen Gez. 422: 1, 2, 3 

Zegen 

      

Organist:  Theo van der Wal   Kindermoment:  Yvonne van der Wal 

Ouderling:  Elly Douwes   Beamist:  Hanneke Gerritsen 

Diaken:    Chris Burger   Camera:   Erik Mateman 

Lector:         Joop Wieberdink  Koster:  Willeke Mateman 

 

 

Collecte zondag 25 april  

1e collecte Vrolijkheid in asielzoekerscentra 
Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is 

jonger dan 18 jaar. Ze hebben vaak nare ervaringen achter 

de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. 

Met steun van Kerk in Actie organiseert stichting De 

Vrolijkheid creatieve activiteiten voor kinderen en jongeren 

in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, 

theater, film en fotografie wil De Vrolijkheid de talenten van 

de jonge bewoners van asielzoekerscentra tot bloei laten 

komen en hun veerkracht versterken. 

2e collecte: Kerk 
 

Er is de mogelijkheid om uw gift over te maken via de scipio-app of op rekening 

NL54RABO 0326539301 t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde o.v.v. 

"doel van de collecte". 
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Bloemen  

De bloemen van zondag 25 april worden met een groet van ons allen gebracht naar de 

fam. Marskamp. 

 

Kerkdiensten 

Wilt u een dienst bijwonen, dan kunt u zich opgeven bij de beheerder van het 

kerkgebouw: Marjolein Rooks via de mail koster@okheerde.nl (bij voorkeur) of  

tel. 0615607046. Zij zal u beantwoorden of er nog plaats is. Er zijn bij de vieringen 30 

mensen, dat is inclusief de medewerkers, welkom. U kunt zich tot zaterdag 17.00 uur 

opgeven! Bedenkt u later nog dat u naar de kerk wilt, dan kunt u zondagmorgen naar 

de kerk komen om te vragen of er nog plaats is.  

 

Van u vragen we eigen verantwoordelijkheid. Kijk voor uzelf of u het veilig vindt om een 

dienst bij te wonen. Heeft u klachten, blijf dan thuis en volg de dienst online. Ga in de 

kerkzaal zo verspreid mogelijk zitten. Draag bij binnenkomst en verlaten van de kerkzaal 

een mondkapje. Hang de jas niet aan de kapstok, maar neem deze mee naar de 

kerkzaal. 

 

Lied van de Week 

Een ‘lied van de week’ is een lied wat uitgekozen wordt door u en wat een bijzondere 

betekenis voor u heeft of wat u gewoon een mooi lied vindt. Graag vragen we of u een 

toelichting kunt geven waarom u dit lied graag wilt horen. Deze toelichting zal dan, met 

uw toestemming, in de dienst worden voorgelezen. Zo delen we iets van ons persoonlijk 

geloofsleven met elkaar. 

U kunt het lied van uw keuze doorgeven aan Elly Douwes of Fredie van Holst. Van hen 

hoort u op welke zondag uw lied aan de beurt is. 

 

 

Vacature beheerder 

Helaas heeft er tot nu toe nog niemand gereageerd op de advertentie voor een 

beheerder van de kerk. Binnenkort stopt Marjolein Rooks. We zitten dan zonder 

beheerder. Helaas. Is er iemand die deze taak op zich wil nemen, al is het maar tijdelijk.  

Over de precieze invulling is overleg mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met Alfred van Olst (voorzitter College van Kerkrentmeesters), per telefoon 

(06-10904993) of per email: alfred.van.olst@hetnet.nl. 

 

KERK IN ACTIE 

In de week van 22 t/m 27 november 2021 gaat KERK IN ACTIE voor de 2e keer een 

landelijke huis- aan- huiscollecte houden voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

We zijn op zoek naar een coördinator (of een duo) voor de Gemeente Heerde. De collecte 

van 2020 was een succes, de opbrengst in Heerde was € 2668,39 en landelijk  

€ 540.000,00. Wie wil zich een paar weken inzetten voor deze kinderen? Dat de situatie 

daar vreselijk is weten we allemaal. U kunt zich opgeven per e-mail 

bij collecte@kerkinactie.nl t.a.v. Wilco Korts of tel. 030 -8801701 of bij Els 

Schouten, cschouten1943@outlook.com tel. 0578-842998. 

 

 

Wilt u een gesprek met de predikant ds Leonard van Wijk,  

bel dan naar: 06-37230694 of email: predikant@okheerde.nl. 

 

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl 
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