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Hebben we godsdienst wel nodig? 
 
Soms denk je: kerk en geloof hebben al zó veel narigheid veroorzaakt, zoveel conflicten, vervolging, 
(machts)misbruik enzovoorts, laten we er maar mee stoppen. Raar idee, alsof dat zou kunnen. 
Een beter antwoord hoorde ik een tijd geleden (op een predikantenconferentie) van professor Miroslav 

Volf, een Kroaat die doceert aan de Yale University in de VS.  
Zonder blikken of blozen kondigde hij aan dat hij het ging hebben over de vraag ‘Why We Need 

Religion In A Globalized World’. Een dwarse vraag, zegt hij zelf, want ook hij ziet natuurlijk wel dat 
veel mensen in onze moderne samenleving godsdienst liever kwijt dan rijk zijn. En als mensen zich 
dan toch zo nodig met geloof willen bezighouden, laten ze dat dan doen achter de voordeur, zo luidt 
de algemene opinie. 
 

Volfs belangrijkste argument is dat we in onze tijd doel en middelen verwarren. Wat we ernstig 
missen, is een inspirerende kijk op ‘the good life’. En dat is nu juist wat religie (niet alleen het 
christendom, zegt Volf) ons verschaft. Het lijkt nu wel alsof we leven ‘bij brood alleen’. En alsof alles 
in het bestaan draait om ‘meer brood’. ‘Nóg meer brood’.  
Wat mensen wel moeten leren is dat ze nou net mensen zijn dankzij 
het feit dat ze niet bij brood alléén leven. Het lijkt wel of we van onze 

grootste verleiding ons belangrijkste levensdoel hebben gemaakt. De 
staat, de markt, technologie, wetenschap, onderwijs: het draait 
allemaal om het verwerven van meer ‘brood’. Of zelfs om het 
veranderen van stenen in brood. Denk aan de verleiding die Jezus 
onderging. 

 
Volf gebruikte het voorbeeld van een kunstschilder die een nieuw 

atelier had gekocht en dat ging inrichten. Met een eindeloze inzet en 
energie! Hij zorgde voor de perfecte lichtinval, zocht stad en land af 
naar de beste verf, de mooiste penselen, het meest fantastische doek: 
hij was daar zo druk mee, dat hij aan schilderen helemaal niet meer 
toe kwam. 
 
Het eindeloze en uitzichtloze van ons moderne leven zegt Volf is dat we nooit brood genoeg zullen 

hebben als het gaat om brood alleen. Hoe meer brood we eten, des te meer honger zullen we krijgen. 
En dat niet alleen: als we ons alleen maar laten leiden door onze ‘platte’ doelen, en daar al onze 
energie in streken, zullen we onverzadigbaar rusteloos blijven. En die rusteloosheid leidt tot felle 
concurrentie, tot sociaal onrecht, tot uitputting van ons milieu. Het wordt een ernstig sta-in-de-weg 
voor een eerlijke, royale en liefdevolle levenshouding. Immers, wat jij hebt, heb ik niet. En dat wil ik 
ook hebben!  

Staat, markt, technologie, wetenschap enzovoorts kunnen heel veel maar ze kunnen ons geen richting 
geven, geen hoop, moraal of troost bieden. 

Daarom hebben we, aldus Volf, godsdienst nodig. Om ons ervan te doordringen dat er meer is dan 
brood alleen, en dat we zonder de droom van ‘het goede leven’ nooit het stadium van bij-brood-alleen 
zullen overstijgen. 
Een toespraak die me nog wel even bij zal blijven.  
 

Gerrit Heuver 
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Orde van dienst 14 augustus 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  
 
Voorganger: Erwin Verboom 

 

Thema: “In vuur en vlam” 
 
Welkom en mededelingen 
Moment van stilte 
Intochtslied: Lied 971, Zing een nieuw lied voor God de Here, vers 1, 2 en 3 
 

Votum en Groet 

Klein Gloria: Lied 150a, Geprezen zij God! vers 1, 2, 3 en 4 

Gebed om Ontferming: Tijdens het gebed om ontferming zingen wij na de woorden: 

Mensen met een verhaal, U kent ze bij naam…… 

  Lied 915:  Nobody knows the trouble I’ve seen, 

   nobody knows but Jesus, 

   nobody knows the trouble I’ve seen, 

   glory, hallelujah. 

Groot Gloria: Lied 305, Alle eer en alle glorie, vers 1, 2 en 3 

 

RONDOM HET WOORD 

Gebed om de Heilige Geest 

De kinderen gaan naar de kindernevendienst en nemen het licht mee. 

Eerste Lezingen: (psalm van de zondag) Psalm 82: 1 - 4 en Jeremia 23: 23 - 29 

Zingen Lied:940, Stil (Verberg mij nu), vers 1 en 2 (we zingen mee met een TV opname) 

Tweede Lezing: Lucas 12: 49 - 56 

Zingen Lied: 968, De ware kerk des Heren, vers 1, 2, 3 en 5 

 

Overdenking   “In Vuur en Vlam” 

Lied na de overdenking : Lied 970, Vlammen zijn er vele, vers 1, 3, 4 en 5 

Lied voor de kinderen “Weer of geen weer” 

 

COLLECTE EN GEBEDEN 

Dank en voorbeden  Dankgebed 

    Voorbede 

     Stil gebed 

Zingend afsluiten met lied 886, Abba, Vader, U alleen 

 

Collecte   1: Zending Egypte - de kerk staat op tegen armoede in het dorp 

    2: Artsen zonder grenzen - vergeten ziektes 

 

Slotlied: Ga dan op weg (op de melodie van NLB 868) 

1. Ga dan op weg en laat hoop en 
verwachting je leiden. 
Ook al zijn pijn en verdriet door geen 
mens te vermijden. 
Wees niet bevreesd, 
ga en vertrouw op de Geest, 

die je van angst zal bevrijden. 

 

2. Ga dan op weg en ontmoet op je reis 
medemensen. 

Geef aan een ieder al wat jij je zelf toe 
zou wensen. 
Dan, onder ’t gaan 
zul je een ander zien staan 
en overstijg je je grenzen. 

3. Ga dan op weg en verdraag al je twijfels 
en zorgen. 
Ga en ontdek, wat vandaag nog voor jou 

is verborgen. 

Houd op het Licht 

altijd je ogen gericht. 

Dat zal je kracht zijn voor morgen. 

 

 

 

Zegenbede   (afgesloten met een gezongen) Amen 
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Organist: Theo van der Wal  Kindernevendienst: Yvonne van der Wal 
Ouderling: Fredie van Holst  Media:   Erik Mateman 
Diaken:  Wim van Ommen  Koster:   Berthold Koops 

Lector:  Joop Wiederhold 
 
Collecte Zondag 14 augustus  

1e collecte: Zending Egypte - De kerk staat op tegen armoede in het dorp. 
Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in 
dorpen in heel Egypte met als doel: minder armoede. In elk dorp werkt ze 
samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg, 
onderwijs, werkgelegenheid en huizen. Er worden bijvoorbeeld 
alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten 

afsluiten en huizen worden gerepareerd. De armste inwoners worden geholpen 
om stroom en water te kunnen blijven betalen. Zo werken kerk en 

samenleving samen onder het motto: ‘Veranderen kan’. 
De kleine Koptisch Orthodoxe gemeenten in Egypte zijn springlevend en van grote betekenis voor de 
samenleving. In de steden, maar ook op het platteland van Egypte heerst veel armoede. Via de 
diaconale organisatie BLESS leert de Koptische Orthodoxe kerk mensen om zelf hun armoede te lijf te 
gaan en met elkaar te werken aan een betere toekomst voor hun dorp en wijk. 

Mensen uit de kleine Koptische Orthodoxe gemeentes voeren dit diaconale werk zelf uit. En dat werk 

beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele dorp of de wijk profiteert ervan. Regelmatig doen 
ook moslims mee met de projecten. 
 
2e collecte: Doel van de Maand: Artsen zonder Grenzen – Vergeten ziektes 

Jaarlijks overlijden honderdduizenden mensen aan tropische ziektes. Een 
stille ramp. Ondanks de enorme aantallen patiënten, krijgen de aandoeningen 

weinig aandacht. Niet omdat deze ziektes niet ernstig zijn, maar omdat de 
mensen die het slachtoffer zijn veelal in grote armoede leven. Daarmee zijn 
ze geen interessante ‘doelgroep’ voor de farmaceutische industrie. Er valt 
immers weinig winst te behalen. Met het gevolg dat er jaarlijks onnodig 
honderdduizenden mensen overlijden omdat er geen vaccins, test of 
toereikende behandelingen zijn om de mensen te genezen. Artsen zonder 

Grenzen legt zich niet neer bij dit onrecht. Daarom komt ze al dertig jaar in actie voor deze patiënten. 
Komt u ook in actie door te geven voor dit doel? 
 
Bloemen 

De bloemen van zondag 14 augustus worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar mevr. J. Grolleman-Eikelboom in woon-zorgcentrum Hanzeheerd, Brinkhoven. 
 

Uit de gemeente: 
Mevr. L. Walsweer verblijft in hospice “De Regenboog”, Potsgildewegje 3, 8071 WP Nunspeet. 
Mevr. J. Grolleman-Eikelboom is van het Zonnehuis in Zwolle verhuisd naar woon-zorgcentrum 
Hanzeheerd, Brinkhoven, kamer 103, Brinkhoven 1, 8181 DB Heerde. 
 
Laat eens wat van je horen! 
 

Ik vier mijn vakantie in het hooiland.  
Het is genieten van de natuur en het weidse landschap.  
Het geeft mij een dankbaar gevoel voor alles wat de aarde ons schenkt. 
 
Herman van Gelder 
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Beste mensen, 
Wij zijn in juli, voor een heel bijzonder gebeuren, een lang weekend in 
Roemenië geweest. 

Onze oudste kleinzoon is daar getrouwd met een Amerikaanse vrouw. 
Hij woont daar al een aantal jaren en doet daar o.a. evangelisatiewerk. 
Een inzegening als deze hebben we nog nooit meegemaakt, zo bijzonder als 

deze jonge mensen in het leven staan en hun leven in dienst van God, elkaar 
en onze medemens willen stellen. 
De manier waarop zij elkaar trouw hebben beloofd was heel bijzonder, niet na 
te vertellen zonder weer vol te schieten. 
Een heel bijzonder mooi weekend is het geworden, we zijn blij dat we erbij 
geweest zijn en hebben ervan genoten. 

  
Een blije zomergroet, 
Peter en Elly Hendriks 

 

 

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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