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Heilig Avondmaal en samenleving 
 
Eén van de sterke kanten van de kerk was ooit dat daar alle lagen van bevolking elkaar tegen 
kwamen. Ook al waren er strakke standsverschillen, uiteindelijk ging je samen naar dezelfde kerk, 
zong je dezelfde liederen, nam je deel aan hetzelfde Avondmaal, en dus konden die rangen en 
standen nooit helemaal absoluut zijn. Boer en arbeider, directeur en loopjongen, freule en 
dienstmeisje, ze deelden van hetzelfde brood en dronken uit dezelfde beker. 

Die oude standsverschillen zijn grotendeels weg maar nu dreigen er een aantal kloven in onze 
samenleving die wel eens ontwrichtender en ontmenselijkender uit kunnen pakken dan die oude 
rangen en standen van vroeger. 
Waarom? Omdat allerlei groepen in de samenleving elkaar domweg niet meer tegenkomen. Ja, 
misschien nog in het voetbalstadion, maar dan zitten de gewone mensen in de F-side en de hoge 
heren in de VIP-loges – en spreken ze elkaar nog niet. 

De klacht dat ‘zij daar in Den Haag’ er geen idee van hebben hoe het is om van een uitkering rond te 
moeten komen, is niet eens zo ongegrond vrees ik. 
 
Een vriend van mij had onlangs een lezing gehoord van 
professor Paul Scheffer (voormalig partijideoloog van de 
PvdA). Scheffer constateert het ontstaan van meerdere 
tweedelingen in ons brave Nederlandje: mensen met stevige 

digitale vaardigheden tegenover mensen die dat moeten 
missen, hoger tegenover lager opgeleiden, ouderen tegenover 
jongeren. Allemaal niet revolutionair, u herkent het vast, 
maar het wordt akeliger naarmate die kloven moeilijker 

overbrugbaar worden.  
En ze worden ook steeds scherper. Je hebt mensen die moeten rondkomen van € 1000,= per maand, 
en je hebt mensen die € 100.000 per maand best een verdedigbaar inkomen vinden. 

 
Diezelfde Scheffer had het over de ‘verzachtende werking’ die de kerk vroeger had op de diverse 
kloven in onze samenleving. Natuurlijk had je toen ook al kansarmen en kans-rijken, gezonden en 
zieken, zwakken en sterken.  
Maar al zaten de notabelen dan ook in mooie, hoge banken: ze moesten allemaal door dezelfde deur 
de kerk binnen, en ze kregen allemaal dezelfde zegen mee, en ze deelden allemaal van hetzelfde 

brood en dronken allemaal uit dezelfde beker. 
Natuurlijk gaat het in de kerk niet primair om de maatschappelijke effecten van geloof. Maar ze waren 
en zijn er wel.  
Kunnen we andere manieren vinden, komen er andere instituties voor in de plaats om te zorgen dat 
we elkaar (over al die tweedelingen heen) blijven zien en spreken? 
 
Gerrit Heuver 
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Orde van dienst 17 juli 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  
 

Voorganger: pastor Lida Brugmans 
 

Thema:  de vijgenboom 

 
Welkom en mededelingen 

Moment van stilte 

Intochtslied: 910: 1, 2, 4 Soms groet een licht van vreugde 

Bemoediging en Groet 

Gebed om ontferming 

Loflied 103: 1, 3, 9 Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren 

Woord om van te leven: Habakuk 3: 17, 18 

Lied 117 d,  Laudate omnes gentes  

Inleiding  

Kinderen gaan met een kaarsje naar hun eigen viering 

Gebed om de Geest  

Bijbellezingen: 

1e schriftlezing Leviticus 19: 1 - 2 en 23 - 25 (NBV) 
 
2e schriftlezing Lucas 13: 1 – 9 (NBV) 
 

Lied 422: 1, 2, 3 Laat de woorden die we hoorden 

 

Overdenking 

 

Lied 869: 1, 3, 7 Lof zij de Heer, ons hoogste goed 

 

Aandacht voor de kinderen met: https://www.youtube.com/watch?v=ppqsvw5XHIs 

 
Gebeden 
Dhr. Jan Abrahamse bidt met ons het “Onze Vader” 
 
Aandacht voor de collecte: 1e  Project Guinee (stichting Centre Santé Yarie) 2e  Diaconie 

 

Slotlied: 981: 1, 2, 4, 5 Zolang er mensen zijn op aarde   

Zegen    Gezongen amen 

 

Organist: Theo van der Wal  Kindernevendienst: Yvonne van der Wal 
Ouderling: Alfred van Olst   Media:   Hanneke Gerritsen 
Diaken:  Chris Burger   Koster:   Anneke de Vries 
Lector:  Mart Meeske 
 
Collecte Zondag 17 juli  

1e collecte: Project 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.  

2e collecte: Diaconie 
 
Bloemen 
De bloemen van zondag 17 juli worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht 

naar mevr. W. van de Vlekkert-van Suijdam. 

 
Wilt u een gesprek 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 063902370 
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