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Moralisme 

 

Vorige week waren we met een paar kleinkinderen naar Dinoland in Zwolle.  Ja, zo kom je nog eens 

ergens! Het is vooral een heel grote speeltuin met heel veel plastic tyrannosaurussen en zo. 

Joris, vier jaar, was bezig op een springkussen. Komt er een jongen van een jaar of tien bij, zegt Joris 
tegen hem: ‘Je mag hier niet op met je schoenen aan.’ 
De moeder van de jongen hoort dat, zegt tegen haar zoon: ‘Doe maar gerust hoor’, en zegt tegen 

Joris: ‘Je mag zoveel niet.’ 
Afgelopen zondag liet ik in de kerk in Nunspeet die oude poster zien van de brede en smalle weg. Een 
vreselijk moralistisch geval, dat suggereert dat vooral brave Hendriken in de hemel komen en 
feestvierders rechtstreeks naar de hel gaan. Het soort moralisme waar u en ik niets van moeten 
hebben. 
Hoewel . . . zelfs hierover heb ik gemengde gevoelens. En dat zei ik 
ook in de preek: ‘Misschien kan een beetje moralisme helemaal geen 

kwaad in onze samenleving waarin iedereen vooral doet wat goed is 
in eigen oog’. En ik moest daarbij natuurlijk aan bovenvermelde 
moeder denken.  
 
‘Noblesse oblige’, schreef psychiater Esther Fennema vorige week in 
Trouw, over politici die niet vóórgaan in het goede. Terwijl dat wel 
mede hun taak is. Psychiaters weten hoe belangrijk en bepalend 

voorbeeldgedrag is. Mensen zijn kuddedieren, ook in de moraal.  
Waarom zou je als ‘gewone vrouw/man’ de waarheid spreken als 

onze leiders liegend door het leven gaan? Waarom zou je netjes 
belasting betalen als de belastingdienst zelf de boel bedriegt?  
Tienduizenden gezinnen komen onder de armoedegrens terecht door 
de omhoog stuiterende energieprijzen. Shell verdient mede door 

diezelfde energiecrisis 18 miljard. In Engeland krijgen olie- en 
gasbedrijven een extra belastingheffing voor de kiezen, in Nederland 
schijnt dat niet te kunnen. 
 
Wie het nieuws een beetje volgt, kan moeiteloos meer voorbeelden aanhalen van slecht 
voorbeeldgedrag. En de ellende met moraal is nu eenmaal, dat het alleen werkt als iedereen er aan 
meedoet. Van hoog tot laag. En andersom dus net zo. 

 
Het probleem is niet nieuw hè? Die woorden hierboven, dat ‘iedereen doet wat goed is in eigen oog’ die 

komen uit de Bijbel. Uit het boek Richteren. Drieduizend jaar geleden. Uit een periode dat een 

‘voorganger in het goede’ ontbreekt. 

 

Tja, die voorgangers… regeringsleiders, presidenten, CEO’s van Shell en aanverwanten, Paus, Poetin: 

noem ze maar op. 
Jezus maakt korte metten met klaagzangen over hooggeplaatste anderen: jij, jijzelf kunt vandaag al 
beginnen met het voorgaan in het goede. Met het hooghouden van een gezonde moraal. Door de 
‘gouden regel’ te volgen die Hij heeft geformuleerd. De positieve omkering van ons spreekwoord ‘Wat 
gij niet wilt dat u geschiedt…’ Jezus zegt: ‘Zoals jij behandeld wilt worden, behandel zó de mensen om 
je heen.’ 
Moralisme? Jazeker! Maar dan wel van de goede soort. 

 
Gerrit Heuver 
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Orde van dienst 28 augustus 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  
 
Voorganger: ds. L.W. De Graaff, Heerde 

 

Thema: God is genadiger dan Mozes 

 

Welkom, ouderling van dienst 
Mededelingen 

Moment van stilte 

Intochtslied: LB 906: 1 en 2 – God is tegenwoordig 

 

Votum en vredegroet 

Zingen: LB 985: 1 - Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven 

Verootmoediging en genadeverkondiging 

Zingen: LB Ps 103a - Loof nu, mijn ziel, de Here 

 

Lezingen  

1e Schriftlezing: Exodus 17: 1 – 7   

2e Schriftlezing: Numeri 20: 1 – 13  

3e Schriftlezing: 1 Kor. 10: 1 – 4 

 

Zingen: LB 106: 15 en 22         

 

Kinderen gaan naar de kindernevendienst 

 

Gebed om opening van het Woord 

 

Preek over Numeri 20: 12 (thema: God is genadiger dan Mozes) 

 

Zingen: LB 381: 1, 4 en 6 - Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet 

 

Kinderlied 

 

Regels voor een leven uit dankbaarheid: 

Romeinen 13: 8 – 10 

Zingen: LB 704: 1 - Dank, dank nu allen God 

 

Dienst der gebeden 

Aandacht voor de Collecte  

Zingen: LB 865: 1 en 2 - Komt nu met zang van zoete tonen 

Zegen + gezongen amen 

 
Organist: Theo van der Wal  Kindernevendienst: Willeke Mateman 
Ouderling: Mart Meeske   Media:   Hanneke Gerritsen 
Diaken:  Chris Burger   Koster:   Willeke Mateman 
Lector:  Fredie van Holst 
 

Collecte Zondag 28 augustus  
 
1e collecte: Stille Hulp 

Wij als diaconie geven stille hulp aan mensen in financiële nood, heel dichtbij. De 
diaconie van de Ontmoetingskerk is voor 100% afhankelijk van deze hulp van uw 
bijdrage in de collecte of uw giften. Een bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd. 
 

 
 
 

2e collecte: Kerk 
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Bloemen 
De bloemen van zondag 28 augustus worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk 
gebracht naar de fam. Haverkamp en naar de fam. Van Holst. 

 
Uit de gemeente 
Mevr. N.M. Rijsdorp-van Laar verblijft tijdelijk in Hanzeheerd, Brinkhoven, Brinkhoven 1, kamer 219, 

8181 DB Heerde. 
Dhr. K.W. van der Maten is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
 

Dringend verzoek 
Het college van kerkrentmeesters is heel dringend op zoek naar een secretaris. Zij 

vergadert ongeveer om de 6 weken. Het is een leuke, gezellige werkgroep!! Dus vind je het 
leuk om notulen te maken en de post te verzorgen, neem dan contact op met  
Alfred van Olst 06-10904993. 
 
Startzondag 18 september 
De werkgroep vieren bereidt samen met ds. Leonard van Wijk de viering voor.  
Het jaarthema is ‘Aan tafel!’ Het thema van de viering is:  Samen!? 

          - samen aan tafel         

         - samen een gemeenschap 
          - er zijn voor elkaar 
 
Een andere groep is bezig om met elkaar een programma voor na de dienst in elkaar te zetten. Ook 
hier zal het gaan over het thema. 
Zoals we inmiddels gewend zijn, gaan we eerst samen koffiedrinken met iets erbij. Hier komt dan 

meteen al de eerste vraag: wie willen wat bakken voor bij de koffie? 
Na wat activiteiten gaan we lunchen: wie willen een pan soep maken? 
U kunt bij Gesien IJzerman opgeven wat u wilt gaan maken. 
 

Nieuw seizoen 
We starten hierna weer met allerlei activiteiten. Op 9 oktober zal ds. Marrit Bassa haar intrede doen. 
Wat zou het mooi zijn wanneer we haar kunnen zeggen dat er praktisch geen vacatures zijn. Eén van 
haar speerpunten zal dan het jeugd- en jongerenwerk zijn. De werkgroep jeugd is ook heel dringend 
op zoek naar uitbreiding en de kerkenraad is nog altijd op zoek naar een jeugdouderling. De Jeugd 
heeft de Toekomst. Wie pakt de handschoen op? Reacties kunt u sturen naar de scriba, Elly Douwes of 
naar de voorzitter Fredie van Holst. 

 

Vakantie pastor Lida Brugmans 
De maand september heeft pastor Lida Brugmans vakantie. Gesien IJzerman is wel aanwezig, dus zijn 

er vragen of wilt u graag een gesprek met iemand, neem dan contact op met Gesien, centraal meldpunt 

pastoraat: meldpost@okheerde.nl of 06-50802687. 

 

 
Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com  
Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 694216 of 063902370 
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