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Tijdens de startzondag werd het Onze Vader 
verborgen van Huub Oosterhuis gezongen.  
 

Dr. Oane Reitsma, predikant van de 

Protestantse Gemeente Enschede heeft in het 
magazine Petrus een toelichting geschreven. 
 

 
 
 

Onze vader verborgen  
uw naam worde zichtbaar in ons 
uw koninkrijk kome op aarde 
uw wil geschiede,  
een wereld met bomen tot in de hemel,  
waar water schoonheid, en brood  

gerechtigheid is, en genade –  

waar vrede niet hoeft bevochten  
waar troost en vergeving is  
en mensen spreken als mensen  
waar kinderen helder en jong zijn,  
dieren niet worden gepijnigd  

nooit één mens meer gemarteld,  
niet één mens meer geknecht.  
Doof de hel in ons hoofd  
leg uw woord op ons hart  
breek het ijzer met handen  
breek de macht van het kwaad.  
Van U is de toekomst  

kome wat komt.  
tekst: Huub Oosterhuis 
 

 

Verborgen 
‘Onze Vader verborgen’ is de speelse titel van dit lied. Dat wijst er niet zozeer op dat het Onze 
Vader-gebed min of meer verborgen in dit lied aanwezig is (dat ook!), maar vooral op de 

onzichtbare God die op een bijzondere manier aanwezig is in de wereld en in ons bestaan. Gods 
naam wordt niet zichtbaar in een bepaalde goddelijke gestalte, maar in de mensen, in onszelf, 
vooral als we leven van de hoop. En de abstracte bede uit het Onze Vader ‘uw wil geschiede’ wordt 
heel concreet als we die willen verbinden met de bloeiende wereld die we om ons heen zien: 
bomen tot in de hemel! Geloven wordt zo een manier van kijken naar de werkelijkheid. 
Profetisch 

Zoals vaak in teksten van Huub Oosterhuis ligt het accent op de sociale gerechtigheid. Er zijn vele 
gezongen versies van het Onze Vader, die allemaal hun eigen accent leggen. Oosterhuis maakt er 
een profetische tekst van. Het is bij hem niet een gebed om een betere wereld – dat is 
wensdenken. De tekst roept die betere wereld zelf al uit: een profetische proclamatie van 
gerechtigheid. Die wereld ontstaat door toedoen van de mensen zelf, namelijk als zij niet vergeten 
te hopen en dat lied van die nieuwe wereld, die hier en nu gestalte moet krijgen, blijven zingen. 
Daarom gaat het over water, schoonheid en brood. In die heel concrete en alledaagse, herkenbare 

dingen wordt Gods genade zichtbaar. 
Mensen spreken als mensen 
Het lied maakt gebruik van een verrassende logica. Want dat ‘mensen spreken als mensen’ lijkt op 
het eerste gezicht logisch, maar de dichter bedoelt hier dat mensen zich menswaardig en met 
liefde naar elkaar toe gedragen, en dat zij niet spreken als tirannen en machthebbers die anderen 
onder de duim houden. Zo zingt het lied van een wereld ‘waar kinderen helder en jong zijn’, omdat 
er nog te veel plekken op de wereld zijn waar kinderen niet vrijuit kind kunnen zijn. 

Van U is de toekomst 
Het Onze Vader sluiten we in de liturgie altijd af met ‘Want van U is het koninkrijk’, enz. Oosterhuis 
hertaalt dit als ‘Van U is de toekomst, kome wat komt’. Dit slot, waarin eigenlijk het hele gebed 
wordt samengevat, wordt aan het eind van dit lied in canon gezongen. Dat betekent dat je het 
eindeloos zou kunnen doorzingen: de ene stem lokt de andere uit om het vertrouwen uit te zingen. 
Als we dat maar doen! Dan komt er nooit meer een einde aan die wereld zoals God die geschapen 

had: alle mensen, planten en dieren tot hun recht. Wat er ook gebeurt. 
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Liturgie HEERDE Ontmoetingskerk 26 september 2021 – 09.30 uur.  
Voorganger: ds. Job Smit 

 

Mededelingen en welkom  
Stilte 
Zingen: lied 975:1 
Groet 
Votum 
     V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
     G: Die hemel en aarde gemaakt heeft 

     V: En trouw houdt tot in eeuwigheid 
     G: En niet loslaat het werk van zijn handen 
 
Zingen: Lied 968 : 2 en 5 
Gebed om ontferming 
Lofzang: Lied 117 : 1 en 2 
Gebed om opening van het Woord 

Kinderen en Tieners gaan naar de nevendienst en TIENERDIENST 

Lezing: Joh. 17 : 6-23 
Zingen: Lied (psalm)  27 : 1 
Verkondiging: 'Een gebed voor jou’ 
Zingen: Lied 656 : 1 en 3 
Kinderen terug en zingen ‘Doen wat Jezus zegt’ 

Voorbeden 
Aankondiging collecte 
De weg van de Heer 
Zingen: Lied 969 : 1, 2, 4 
Zegen met gezongen amen 
  
Organist:  Daan Dekker   Tienerdienst:  Karen Dalhuisen 

Ouderling:  Elly Douwes  Kindernevendienst: Irma van der Maten 
Diaken:   Bart Heres  Media:   Hanneke Gerritsen 
Lector:   Arend Strikwerda Koster:   Gijsbert Pap 

 

Collecte Zondag 26 september  

1e collecte: Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen 

In Israël leeft de Joodse en Palestijnse bevolking dicht bij 

elkaar, maar ze hebben geen contact. Het Rossing Center for 

Education and Dialogue, christelijke partnerorganisatie van 

Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen. Via een 

uitwisselingsprogramma worden Joodse en christelijke 

Palestijnse kinderen met elkaar in contact gebracht. De 

kinderen, in de leeftijd van 10-15 jaar, krijgen op hun eigen 

school lessen over elkaars cultuur en godsdienst. Daarna gaan 

schoolklassen bij elkaar op bezoek. Ze ontmoeten elkaar dan 

vaak voor het eerst en ontdekken dat de anderen net zo zijn als zijzelf. Ook zijn er trainingen en 

ontmoetingen voor de docenten. De ontmoetingen helpen om vooroordelen weg te nemen. Als 

Joodse en Palestijnse kinderen elkaar al jong leren begrijpen, geeft dat hoop voor de toekomst. Met 

deze collecte steunt u het vredeswerk in Israël en het wereldwijde zendingswerk van Kerk in Actie. 

 

2e collecte: Project Sante Yarie in Guinee 
Stichting Centre Santé Yarie zet zich in voor ondersteuning 

van een gezondheidscentrum in Ansoumanya in Guinee. 

Fanusa Camara heeft, nadat hij vanuit Nederland 

teruggegaan is naar Guinee, een huisartsenpost opgebouwd, 

waar o.a. een arts, verpleegkundige, verloskundige en 

laborant uit Guinee werken. Familie Eising, die wij kennen 

vanuit onze gemeente, hebben deze stichting opgericht om 

Fanusa hierin te ondersteunen.  

 

 

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 worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar  
mevr. L. Walsweer. 

 
Uit de gemeente 
Mevr. M.A.H. Koek-Efferink verblijft in woon- zorgcomplex Huis ter Heijne, Statenweg 3, 8141 SH 
Heino. 
Dhr. J. Buitink verblijft in Viattence, Wendakker 8181 RM Heerde. 
Mevr. A. van Marle-van Raalte thuisgekomen uit het ziekenhuis. 

  

Richtlijnen voor het bijwonen van een kerkdienst 

Alle regels zoals het RIVM voorschrijft, zijn ook van toepassing bij ons in de kerk. Als u of iemand 
binnen het gezin of huishouden koorts en/of verkoudheidsklachten heeft, moet u thuisblijven. We 

blijven nog wel de 1,5 m. handhaven.  
Tijdens de kerkdienst blijven de deuren open. Ook de buitendeur, dit i.v.m. de 
ventilatie. 
Na de dienst is er koffiedrinken. U kunt gewoon gaan zitten, de koffie wordt bij u aan de tafel 
gebracht. 

 

TOF 
Yes! We kunnen een nieuw seizoen TOF! starten!! TOF is dé club voor de kinderen van de 
Ontmoetingskerk en de Hervormde kerk. 
Woensdag 29 september van 18.30 tot 19.30 uur in de Ontmoetingskerk, starten we weer met 
elkaar! 
Maar...we zijn nog op zoek naar hulp, want we hebben te weinig leiding. 
Je hoeft echt niet voor de groep, het verhaal te vertellen of van alles te bedenken. 

Er alleen al zijn en helpen tijdens een avond, helpt ons uit de brand! 
Aanmelden kan bij Yvonne van der Wal, yjvanderwal@hotmail.com. 

 

Mensen gevraagd 

Al eerder heeft u kunnen lezen dat we mensen zoeken die met ons mee willen denken op welke wijze 

wij de kerk voor de kinderen, jongeren maar ook hun ouders, een kerk te laten zijn die past in deze 

tijd. We leven in een samenleving die continu verandert. Dat hebben we het afgelopen jaar heel 

sterk gemerkt met het coronavirus. Om de jeugd te blijven bereiken, zullen wij mee moeten 

bewegen.  

Er is aandacht voor de ouderen, maar er moet ook aandacht komen voor de middengroep. De 

beroepingscommissie is bezig met het zoeken naar een predikant voor de jeugd en deze 

middengroep. Het zou mooi zijn als er een groep mensen is die met elkaar nadenkt over de liturgie 

en activiteiten in de kerk die hen aanspreekt.  

Wat in de kerk over God gezegd wordt, is heel belangrijk. Maar is de vorm nog wel van deze tijd? 

Het geloof is niet alleen de kerkdienst op zondag! Ik hoop dat de kerk met woorden, muziek en wat 

dan ook – net als Jezus – mensen, jongeren omkeert, ontroert, het gevoel geeft ergens bij te horen, 

troost en blij maakt. Laten we een kerkgemeenschap met karakter zijn. Een kerk waar mensen zich 

uitgenodigd voelen Wie wil met ons meedenken!!  

Geef je naam door aan Elly Douwes of Fredie van Holst.  

 
Koffie-ochtend 
Komende woensdag 29 september staat de koffie weer klaar in de 
Ontmoetingsruimte van de kerk.  

Voel u dan vrij om zomaar even binnen te komen, een kop koffie te drinken, 

een praatje te maken. Tussen 10.00 en 11.30 uur bent u van harte welkom.  
Indien u wel graag wilt komen, maar niet in de gelegenheid bent om 
zelfstandig naar de kerk te gaan, laat het dan weten. Voorlopig bij Fredie 
van Holst. 
De koffie-ochtenden zijn voor dit jaar verder gepland op: 13 en 27 oktober – 10 en 24 

november – 8 en 22 december. 

 

 

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,  tel. 694216 of 0639023704 

predikant@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

