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Is God een U, een Gij, of een jij? 
“De Heer sprak met Mozes heel persoonlijk, zoals iemand spreekt met zijn vriend ..."  

(Exodus 33:11, Groot Nieuws Bijbel) 

 
Zo’n 10 jaar geleden toen ik in de psychiatrie werkte, stond er op zekere dag een bericht van de 
directie op Intranet: “Vanaf nu spreken wij elkaar aan met de voornaam en met jij. Dat geldt zowel 
voor personeel onderling, als tussen personeel en patiënten”. Dit was bedoeld om een einde te maken 
aan de wat formele cultuur, en ook om duidelijkheid te scheppen, hoe je elkaar aanspreekt. Natuurlijk 

was er dan die ene psychiater, die dit glorieus vertikte: hij sprak zijn patiënten consequent aan met 
meneer X en mevrouw Y, en werd zelf het liefst aangesproken met dókter V. 

Ik moest hier aan terugdenken, omdat ik van diverse kanten reacties kreeg op mijn gebeden in de 
kerkvieringen, waarin ik God ook met Jij aanspreek. En er zijn mensen die daar moeite mee hebben 
omdat voor hen God toch echt een U of een Gij is, voor wie we ontzag moeten hebben. Ik merkte: dat 
loopt nogal eens parallel met ook je ouders niet met ‘je’ aan kunnen spreken. Dan snap ik ook wel dat 
het een drempel is. 
Ik leg graag uit waarom ik dit zo doe. Maar eerst even dit: in een boekje met kindergebeden “Lieve 

Meneer God” staat deze: “Lieve God, is onze dominee uw vriend of kent u hem van uw werk?” Ik kan 
hier hard om lachen, het geeft wel iets weer van de beroepsdeformatie waar je als predikant mee te 
maken krijgt. Bij mij begon God met Jij aanspreken, door een uitwisselingsbezoek met een predikant 
uit Grimma in toen-nog Oost-Duitsland. Dominee Stefan bad bij ons thuis aan tafel hardop voor het 
eten. Het viel me direct op: God sprak hij aan met ‘Du’ in plaats van ‘Sie’! Toen ik daarnaar vroeg, 
legde hij uit dat dit in het Duits heel normaal is. Met je Vader ben je vertrouwd immers. Des te 
opmerkelijker, omdat Duitsers bv. in de werkcultuur juist heel formeel zijn: het is Herr Doktor V. Toen 

ging ik eens nadenken: in het Engels hoor je ook geen verschil: jij is you en u ook. Waarom maken wij 

dan toch een U van God? 
Ook al lang geleden verscheen er een boek van Neal Donald Walsh: “Vriendschap met God”. Daarin 
doet hij verslag van zijn vertrouwelijke, vriendschappelijke omgang met God. Het heeft me behoorlijk 
beïnvloed: tegen een vriend/Vriend kan ik geen U zeggen. Als ik tot Jezus bid, zal dat ook meestal in 
de Jij-vorm zijn. Nou ja, sindsdien varieer ik maar wat in de gebeden in een dienst: ik zie die beide 
kanten wel. Enerzijds God als dat ontzaglijke en grote Geheim, je zult Hem nooit “in de broekzak 

hebben”.  Maar voor de vertrouwelijke en intieme kant, kan ik niet om de Jij-vorm heen. 
 
Kan God je vriend zijn? Misschien kan ik beter vragen: wíl je God als je Vriend? Of komt dat te 
dichtbij? Zelf zou ik niet meer zonder kunnen. En ik denk dat er wel meer mensen zijn, die beter uit de 
voeten kunnen met een nabije God waar je Jij tegen zegt. Maar voel jezelf tot niks verplicht! Houd je 
vooral bij wat voor jóu vertrouwd voelt. 

Net zo, besef ik, zijn we aan het klungelen met God als Vader en/of als Moeder… Het zal je vast 
opgevallen zijn dat ik ook dat door elkaar heen gebruik in mijn gebeden. Deze ligt nog wat simpeler 
voor mij: al op de eerste pagina’s van de bijbel horen we “Man en vrouw schiep Hij hen, naar zijn beeld 
schiep Hij hen.” Jaja, maar het werd natuurlijk toch vooral een Vader, en nog een heel strenge ook. De 

liefhebbende Moeder daarentegen verdween tamelijk uit beeld. Waarom? Omdat mannen altijd de 
dienst uitmaakten in godsdiensten… Echt, zo simpel ligt het. (De rooms-katholieken vonden overigens 
moeder Maria uit als oplossing voor dit probleem). 

Afijn. Er is geen 100% waarheid te vinden op dit gebied. Zo heb ik nog een boekje in de kast staan, 
van Rudolf Walter: “God heeft wel 100 namen”. Dat kan ongemakkelijk voelen. Maar omgekeerd 
schept het ook ruimte: spreek de Onnoembare vooral aan, op de manier die jou het meest raakt en 
verder helpt in je leven. En laten we elkaar daarin dan ook de ruimte gunnen. En misschien ook: elkaar 
verrassen? 
“Vriend Jezus, loop je vandaag weer een stukje met me op?” 
Hartelijke groet,  

ds. Leonard van Wijk. 
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Liturgie zondag 17 oktober 2021 Ontmoetingskerk Heerde 09.30 uur 
Voorganger: ds. Gerrit Heuver 

 

BEGINNEN  
Welkom en mededelingen  
Moment van stilte en inkeer 
Aanvangslied: 139d (3 x) 
Bemoediging en Groet 

Gezongen Kyrië: Lied 281:1, 2, 3 
Ter inleiding  
Gezongen Gloria: Lied 281:8, 9, 10 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 
HOREN 
Gebed  

Eerste lezing: Jesaja 53:1 - 4 
Lied 852, op de melodie van lied 650 
Tweede Lezing: Markus 10:32 - 45  
Lied 991:1, 3, 5, 6, 7 
Woorden bij het WOORD 

Lied 837:1, 3, 4 
De kinderen komen terug 

Zingen: Alles wordt nieuw III, 16 
 
DANKEN EN DELEN 
Gebeden, na elke bede: lied 368g 
Stil gebed 
Onze Vader 

Inzameling van de gaven   
Muziek 
 
GAAN 
Slotlied: 839 
Zegen  
Allen: Amen 

 

Organist:  Maarten Westenberg    Trompettist:  Jan van der Maten 
Ouderling:  Hotze Talsma    Kindernevendienst: Anja Bakker 
Diaken:   Elly Hendriks    Media:   Erik Mateman 
Lector:   Annemieke van de Weerdhof  Koster:   Berthold Koops 

 
Collecte Zondag 17 oktober  

1e collecte: Onze kerk in actie voor een sterke kerk in Kameroen 

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus delen mensen wereldwijd van 
wat ze hebben ontvangen. Als christenen zijn we wereldwijd verbonden. We willen van 
elkaar leren en met elkaar delen. Daarom zet onze kerk zich via Kerk in Actie in voor 
het thema Versterk de kerk. Samen met partnerorganisaties van Kerk in Actie komen 
we op een voor een sterke kerk wereldwijd. Een kerk die zich verzet tegen armoede en 
onderdrukking. 

Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk in het droge Noord-
Kameroen in West-Afrika. In een gebied zo groot als Nederland komen 250.000 christen samen in 1.300 kerken. 
Ze spreken vijftien verschillende lokale talen. De meeste kerken worden geleid door voorgangers zonder 
opleiding. 
De Lutherse Broederkerk wil de boerengemeenschap houvast bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. De 
kerk traint de bevolking in duurzame landbouw en stimuleert boeren en boerinnen om meer met elkaar samen 
te werken. Ook kunnen zestig studenten ieder jaar theologisch onderwijs volgen, om opgeleid te worden tot 
goede voorgangers die oog hebben voor wat er speelt in Noord-Kameroen. In vijftig jaar tijd zijn inmiddels ruim 
300 voorgangers opgeleid. Wat  kan deze kerk doen met uw steun? 

● Een geit die melk en mest geeft kost 45 euro. 
● Een stevige kruiwagen, voor transport van de oogst, kost 105 euro. 
● Een theologiestudent in Kameroen een jaar opleiden kost 2.000 euro. 

 
De Lutherse Broederkerk is één van de partners van Kerk in Actie bij het thema Versterk de kerk, waar onze 
gemeente zich dit jaar voor inzet. Lees meer op www.kerkinactie.nl/kameroen. 
 

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". 

http://www.kerkinactie.nl/kameroen
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Bloemen 

De bloemen van zondag 17 oktober worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar mevr. A. Lokhorst-Bokkers. 
  
Uit de gemeente 
Dhr. G. Landman verblijft in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 

Mevr. A. Lokhorst-Bokkers heeft in het ziekenhuis gelegen en is inmiddels weer thuis. 
Mevr. I. Bruinsma-Land is thuisgekomen uit het ziekenhuis. 
Mevr. A.S. Kerstens is vanuit het Zonnehuis verhuisd naar Woonzorgcentrum “Rehoboth”, kamer 
110, De Vree 1, 8191 JE Wapenveld. 
 
Namens Akky en Andre Marskamp geef ik door, dat hun dochter Elske op 19 september is 
overleden in haar woonplaats Biddinghuizen. Ze werd 42 jaar, haar 3 kinderen zullen haar gaan 

missen. Ds. Leonard van Wijk. 

 
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.  
De stoelen blijven op afstand staan. Op de banken kunt u gewoon naast elkaar gaan zitten, hier 
wordt de 1,5 meter afstand regel losgelaten. 
Na de dienst is er koffiedrinken. U kunt de koffie zelf ophalen bij het buffet. Wel vragen we u om de koffie direct 

mee te nemen naar een plekje aan een tafel, zodat er geen ‘opstopping’ ontstaat bij het buffet. 

 
Bestellen dagboek Dag in Dag uit 2022. 
Zondag 17 oktober liggen er intekenlijsten klaar voor het dagboek Dag in Dag uit 2022. 
U kunt daar uw bestelling invullen.  
Bent u niet in de gelegenheid om dit in de kerk in te vullen, kunt u mij ook bellen of mailen tot 20 oktober a.s. 
Tel.nr. 0626796846 of mail: ellyhendriks.koning@gmail.com. 
Elly Hendriks  

 
Herstart eetcafé voor alleen gaanden. 

Zoals u al heeft kunnen lezen in een vorige nieuwsbrief bent u weer van harte uitgenodigd om samen 

aan tafel te gaan op vrijdag 22 oktober. U wordt verwelkomd met een drankje vanaf 11.30 uur. 

De kosten bedragen € 6,-.  Graag contant afrekenen. Nieuwe gasten kunnen zich aanmelden bij 

Adry Bregman. Het liefst via de mail: a.bregman@kpnmail.nl, maar mag ook telefonisch: 06-

11248842. Vaste gasten hoeven alleen te bellen wanneer ze niet kunnen! 

De agenda van het Eetcafé ziet er als volgt uit: 22 okt, 10 dec, 21 jan., 4 mrt., 22 apr. En 27 mei gaan we 

uit eten 😊 

Groeten van: Gezien Dijkslag, Hanny Bruggeman, Cobie Bruining, Gerrie de Wilde, Annie van der Maten en 
Adry Bregman 
 
Vraag voor fietsen en een naaimachine 
Vanuit Vluchtelingenwerk komt een vraag naar fietsen en een naaimachine voor mensen met een verblijfsstatus 
die zich in Heerde vestigen of gaan vestigen. 
Het gaat dan vooral om damesfietsen en kinderfietsen voor kinderen van 5, 7 en 9 jaar. 
Als u een of meer van deze zaken overhebt en mogelijk wel kwijt wilt, kunt u mij bellen of mailen. 
Peter Hendriks, tel. 06-48620635, emailadres: peter.hendriks@telfort.nl. 
 
Orgeljubileum  
Eind oktober bestaat ons mooie Reil-orgel 20 jaar. Om dat te vieren verzorgen onze vier organisten een 

feestelijke bespeling met bekende en minder bekende orgelmuziek. Dit orgelfeestje willen we houden op 
zaterdagmiddag 6 november van 16.00 tot circa 17.15 uur. Toegang is uiteraard gratis. We hopen op veel 
belangstelling, dus welkom! 

 

Wilt u een gesprek met de predikant ds. Leonard van Wijk, bel dan naar: 06-37230694 of email: 
predikant@okheerde.nl  
of met pastor mw. Lida Brugmans: bel dan naar: 06-12639287 of email: pastor@okheerde.nl.  
 
Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 694216 of 0639023704 
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