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Ethiek en emotie 
 
Werkende weg op de Hezenberg kwam ik tot de overtuiging dat emoties in ethisch opzicht neutraal 
zijn. Ik bedoel daarmee: niet vatbaar voor de etiketten ‘goed’ of ‘kwaad’. 
Een emotie is een reactie op iets wat gebeurt. De situatie roept de emotie op. Als mijn vrouw vergeet 
mij te feliciteren met mijn verjaardag moet ik daar om lachen: niks voor haar. Als ze het een jaar 

later weer vergeet, word ik bedroefd. Als ze het voor het derde jaar achter elkaar vergeet, maakt me 

dat waarschijnlijk boos. Drie emoties bij eenzelfde gebeurtenis. Als het ware buiten mij om. Ik heb 
daar weinig tot geen zeggenschap over. Wel over het vervolg, daarover straks. 
 
Velen van ons, ik ook, zijn opgevoed in een christelijke sfeer waarin het verboden was boos te zijn. 
Laat staan woedend. Niet dat mij dat als kind ooit is gezegd. Ik kan het me niet heugen, tenminste. 
Wat wel werd gezegd was: niet stampvoeten, geen grote mond hebben, niet onbeleefd zijn, niet 

huilen om niks, niet met de deuren slaan. Kortom, al die dingen waarmee een kind zijn boosheid uiten 
kan. Het verbod was dus meer indirect. Wat leerde je er evengoed wel van? Dat je je boosheid weg 
moest moffelen, inslikken, onderdrukken. Want boosheid mag niet, op 
boosheid staat straf, boosheid is slecht. 
Ik heb later heel wat inhaalwerk moeten verrichten om te leren op een 
goede, constructieve manier boos te worden. 
 

Boosheid heeft twee kanten. 
Aan de ene kant is het een uiting van gekwetstheid. Als iemand mij (per 
ongeluk of expres) slaat of schopt. doet dat zeer; ik word gekwetst. Daar 
heb ik geen invloed op. Ik roep spontaan 'Au!' En als de pijn heel hevig is, volgt er misschien een lelijk 

woord of een vloek. 
Aan de andere kant is boosheid ook een kracht tot verandering. Om het maar even bij de pijn te 

houden: wanneer iemand op mijn tenen trapt, laat ik hem door 'au' te roepen weten dat hij mij zeer 
doet, hetgeen hem de mogelijkheid geeft ermee te stoppen. Of 'sorry' te zeggen.  
Als ik mij stilhoud, weet de ander niet eens wat er aan de hand is (niet iedereen is even gevoelig voor 
de pijn van een ander; sommige mensen moet je een handje helpen), en kan hij zich ook niet anders 
gaan gedragen. 
Dus, als je je boosheid niet uit (niet naar buiten brengt) gebeuren er twee vervelende dingen: je 
berooft jezelf van het (heel natuurlijke) recht 'au' te zeggen, en je haalt een kracht tot verandering 

weg. 
 
In die zin is de emotie boosheid (net als andere gevoelens en emoties) moreel neutraal.  
De moraal gaat een rol spelen in het vervolgtraject. Ofwel: bij de vraag wat je met je emotie doet. 
Het is tegenwoordig mode om te zeggen dat je altijd ‘je gevoel moet volgen’. Ik geloof daar niet in. 
Net zomin als je emoties moet verbieden, moet je ze ook niet heilig verklaren.  
In het verhaal van Jona vraagt God op het eind: ‘Jona, ben je terecht zo boos?’ Hij zegt niet dat Jona 

niet boos mag zijn, Hij vraagt: ‘Kijk er eens naar. Denk er eens even over na.’ 
Juist als ik mijn boosheid niet hoef te verstoppen, kan ik die proberen te onderzoeken; kan ik mijzelf 
de vraag stellen: 'Ben ik terecht zo boos?'  Tja, soms wel, soms niet. En vervolgens kan ik dan ook 
kiezen wat ik er mee zal doen. In hoeverre en op welke manier ik mij wil uiten. Een beetje 'clean' 
gezegd: actie en reactie moeten bij elkaar passen. 
 

Zou het in onze cultuur van ‘korte lontjes’ niet prettig zijn wanneer we die vraag van God aan Jona 
ook wat vaker aan onszelf zouden stellen? Zonder de emotie zelf te veroordelen? 
 
Gerrit Heuver 
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Orde van dienst 11 september 2022, Ontmoetingskerk, Heerde  
 
Voorganger: ds. Dineke van de Wetering, Epe 

 
Thema: Zoeken en vinden 
 

Welkom 
Stilte 
Zingen Ps. 139: 1 en 2 – Heer, die mij ziet zoals ik ben 
Stil gebed, votum en groet 
Inleidende woorden  
Psalm 27: 7 - 9 gelezen   

Gebed 
We zingen lied 103 e, Bless the Lord, voorganger leest de verzen, allen: Bless the Lord, my 
soul….  
Gebed om de Heilige Geest 
Kinderen gaan naar hun dienst 
Schriftlezing Lucas 15: 1 - 10 
Zingen lied 23 c, alle verzen -  Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij 

Verkondiging ‘Zoeken en vinden’ 

Zingen lied 837: 1, 2 en 4 – Iedereen zoekt U, jong of oud 
Kinderen komen terug 
We kijken en zingen mee met het lied: Jezus is de Goede Herder 
Voorstellen broeder Guillaume, waarna hij zijn verhaal vertelt 
Gebeden 
Collecte   

Zingen lied 885 – Groot is uw trouw, o Heer        
Zegen, gezongen amen 
 
Organist: Theo van der Wal  Kindernevendienst: Yvonne van der Wal 
Ouderling: Hotze Talsma   Media:   Bart Heres 
Diaken:  Elly Hendriks   Koster:   Paul Dijkink 

Lector:  Joop Wiederhold 
 
Collecte Zondag 11 september  
1e collecte: KiA Zending Syrië - De kerk als plek van hoop en herstel 

In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer 
dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van 
militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste 

levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als 
de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: 
hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door 
geweld of moesten vluchten. 
Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In 
regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: 
kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel 

langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. 
 

2e collecte Doel van de maand: Mensenkinderen - voor mensen in nood 

Veel kinderen in Oost-Europa en Armenië groeien op in armoede en hebben geen 

kansen voor de toekomst. Mensenkinderen biedt daarom de mogelijkheid om 

maandelijks een kind uit een arm gezin te ondersteunen. Met een klein bedrag – slechts 

€ 20,- per maand – zorgt u ervoor dat een kind goede voeding, kleding en medische 

zorg ontvangt. Door de steun helpt u niet alleen ‘uw’ kind, maar ook de ouders die zich 

grote zorgen maken over hoe ze rond moeten komen. Met uw steun opent u de 

toekomst voor het kind. 

 
 
 
Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar mevr. H. 

IJzerman-van Ommen. 
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Uit de gemeente 
Dhr. W.H.H. Grafhorst verblijft in het St. Elisabeth krankenhaus Neuwied in Duitsland. Ook zijn vrouw 
en kinderen zijn bij hem in de buurt in Neuwied. Een kaartje als blijk van meeleven zal hen vast goed 

doen. Dit kan dit gestuurd worden naar het huisadres van de fam. Grafhorst in Heerde. 
Mevr. N.M. Rijsdorp-van Laar verblijft tijdelijk in Hanzeheerd, Brinkhoven, Brinkhoven 1, kamer 219, 
8181 DB Heerde. 

Dhr. K.W. van der Maten verblijft voor verdere revalidatie en herstel op afdeling IJsselheem in het 
Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 
  
Huwelijksjubileum 
Dhr. Nanne Sluijs en mevr. Emmy Sluijs-van Werven mochten 2 september hun 55-jarig 
huwelijksjubileum gedenken. Namens iedereen van de Ontmoetingskerk van harte gefeliciteerd! 

  
Startzondag 18 september: Samen?! 
Volgende week zondag vieren we de start van het nieuwe seizoen als kerk. Voor mij persoonlijk een 
vrolijk weerzien met de Ontmoetingskerk sinds Kerst vorig jaar. In samenwerking met de werkgroep 
Vieren is de dienst voorbereid. Het jaarthema van de PKN is “Samen aan tafel”. Dat heb ik ingekort tot 
“Samen?!”. Waarom? Omdat het ‘samen’ in onze samenleving enorm onder druk is komen te staan. 
De problemen zijn zo groot (klimaat, huizentekort, vluchtelingen, stikstof-gedoe…) en het lijkt alsof 

we geen normaal gesprek meer met elkaar kunnen voeren. Terwijl we toch samen in hetzelfde 

(zinkende) schuitje zitten… Voor de kerk geldt dit ook: om te beginnen zijn er natuurlijk allerlei muren 
tussen die kerken, zeker in Heerde (al lukt het dan wel om als gezamenlijke kerken de Oekraïense 
vluchtelingen te huisvesten). Slecht uit te leggen aan buitenstaanders (ik ben ermee opgehouden), 
maar ook weer geen schande: wij mensen zijn namelijk echt verschillend. We onderschatten hoe 
moeilijk het is elkaar te begrijpen. En daarom is het best een wonderlijk en spannend experiment om 
samen een kerkgemeenschap te vormen. Kunnen we leren om te gaan met het anders-zijn van de 

ander? 
Dit gaan we verbeelden in de viering met het verhaal van de val van Jericho. Een raar verhaal hoor, 
over een toeterende optocht die een 7-daagse openluchtdienst houdt, en dan storten de onneembaar 
geachte muren in! In de viering bouwen we met de kinderen samen onze eigen muur: die zal bestaan 
uit blokken met teksten over alles wat ons scheidt, wat het ‘samen’ in de weg staat. 
 

 
 
Cliffhanger: zal het lukken om met elkaar die muur ook weer klein te krijgen?? Met hulp van de 

kinderen vast wel. Overigens: er zal deze dienst geen kindernevendienst zijn. Want: da’s ongepast als 
je samen de Startzondag viert, en zeker met dit thema. We hebben afgesproken dat ik de hele viering 
dus kindvriendelijk ga maken (wat niet hetzelfde is als kinderachtig). Naast het Jericho-verhaal lezen 

we ook Handelingen 2:43 - 47. Over het leven van de eerste gemeente, waar we een wel heel sterk 
staaltje van ‘samen’ zien: “Ze verkochten al hun bezit en verdeelden de opbrengst onder wie iets 
nodig hadden.” Wees niet bang, we gaan je niet vragen je huis en je auto te verkopen. Maar we zullen 
wel symbolisch iets met elkaar gaan delen. Want dat is wat we elke zondag doen: al vierend en delend 

inspiratie en hoop opdoen voor ons dagelijks leven in een soms hopeloze wereld. 
OPROEP: we hebben dit ook al gevraagd aan alle commissies en werkgroepen. Maar nu aan u en jou:  
Wat verdeelt ons mensen? Wat staat het samen-leven in de weg, zowel in de kerk als in het 
gewone leven/de wereld? Waar heb jij last van, wat vind jij jammer? Beschrijf dat kort, in een woord 
of een zin. En dan zorgen wij dat dit op ‘de Muur’ komt. Verstuur naar mij: delibera@kickmail.nl. 
Hartelijke groet en tot 18 september. Ds. Leonard van Wijk 

 
 
Koffie of soep 

Bijzonder plaatje… Je ziet de 

muur die Trump heeft laten 

bouwen tussen de VS en 

Mexico. Om het tuig eruit te 

houden… Kunstenaars namen 

deze angstmuur vrolijk op de 

hak: door roze wipwaps aan te 

brengen, waar mensen aan 

beide zijden van de muur 

SAMEN mee kunnen spelen.  

mailto:delibera@kickmail.nl
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Zoals we inmiddels gewend zijn, gaan we na de dienst 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 

mailto:meldpost@okheerde.nl
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