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Bidden als boemerang 

 
Ter opening van een vergadering las ik een gebed voor uit het boekje ‘U die voor mij uitgaat’. Vorig jaar 

nog gratis, nu voor € 8,99 te bestellen bij de PKN. Dit is het gebed: 

 
Niet: Kome wat komt 
 
Als we bidden om toekomst  

om uw toekomst, om uw rijk, 
  

laten we dan toch vooral denken  
aan de mensen op deze wereld  
die hier zo weinig toekomst zien. 
 
Aan de vluchtelingen in een kamp  

in een tent met kieren. 
 
Aan de zieke op haar bed  
waar zij afscheid nemen moet. 
 
Aan het kind dat in zijn leven  
al teveel leed heeft gezien. 

 
 
Aan de mens die nooit mocht zijn  

wie hij of zij ten diepste is. 
 

Aan de vader die zijn kinderen  
niet goed te eten geven kan. 
 
Hoe kunnen we bidden: kome wat komt  
als dit ook komen kan?  

 
God, we bidden: laat komen de vrede, 
de vriendschap, de vrijgevigheid. 
 
Omwille van wie U zo hard nodig hebben  
bidden we: kom! Kom zelf dichterbij!

 
Eén van de aanwezigen protesteerde vrij fel tegen de laatste regels. ,,Dan is het toch weer alsof we onze 
problemen niet zelf hoeven aan te pakken, maar aan God vragen om ze op te lossen. In zo’n God geloof ik 
niet’, zei ze. 
Haar uitbarsting was de opmaat voor een mooi gesprek over (de zin van) bidden. Sommigen waren het met 

spreekster eens, anderen vonden dat bidden een manier is om je te richten op de Bron van Licht en Liefde 

die we God noemen, en aan die bron te vragen of je de kracht mag vinden om zelf de problemen te lijf te 
gaan. 
Ik heb daar weer eens gemengde gevoelens (of beter deze keer: gemengde gedachten) over.  
In mijn vorige stukje in de Nieuwsbrief schreef ik: ‘Ik geloof niet in een God die de thermostaat van de 
aarde een graadje lager kan afstellen’. Maar dat is nog geen reden om het klimaat buiten ons gebed te 
houden. En àls je bidt vanwege het klimaat, dan slaat dat ook meteen terug op jezelf. Op je eigen leefstijl. 
‘Bidden is altijd ook een boemerang’, zei ik in bovengenoemd gesprek. 

Nou is klimaat wel een heel grote kwestie; ik geef een iets kleiner voorbeeld: ik hang zéér aan het 
consistoriegebed dat de ouderling van dienst op zondagmorgen zegt voordat we de kerk inlopen. Ik kwam 
daar achter op de Hezenberg, waar we geen ouderlingen hadden, en waar we de kerkdienst dus op eigen 
houtje begonnen. Ik miste iets. Mijn idee van preken is: ìk doe mijn best om een mooi verhaal te maken, 
om de tekst goed uit te leggen en dichtbij de mensen van nu te brengen, maar daarna is God aan de beurt. 
Of het wat wordt, in hoofd en hart van de kerkganger, dat moet (en mag) ik loslaten. Dat symboliseert het 
consistoriegebed, en dat miste ik. Ik moet voor een preek hard werken, en tegelijk moet ik er stevig voor 

bidden. 
 

God als de Bron van Licht en Liefde. Soms komt die bron even boven de grond uit. Wordt die zicht- en 
tastbaar in heel speciale mensen. In Mozes, in David, in profeten als Jesaja en Micha, in Jezus wel heel 
uitgesproken: ‘Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’, zo omschrijft de evangelist Johannes Hem.  
Ik denk dat die Bron ook zichtbaar is in andere religies. Daar zijn net zo goed mensen die leven vanuit Licht 

en Liefde. Wat niet wil zeggen dat alle religies ‘één pot nat’ zijn. Daar wil ik het een ander keer nog wel over 
hebben. 
 
Even terug naar die mevrouw uit het begin van dit stukje. Ik snap haar allergie wel: godsdienst kan zomaar 
een heel gemakkelijk alibi worden. ‘Opium voor het volk’ zei Marx.  
Maar de kerk zegt: Bid èn werk!  
 

Gerrit Heuver 
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ORDE VAN DIENST zondag 26 februari 2023,  

1e zondag 40-dagentijd Ontmoetingskerk Heerde – 10.00 uur 

Voorganger: ds. Marrit Bassa 

 

AANVANG 

Welkom door ouderling van dienst 

Stilte 

Aanvangspsalm: Lied 91a vers 1 en 2 – Wie in de schaduw Gods mag wonen 

Bemoediging en drempelgebed 

v. Onze hulp is in de naam van de Heer 

a.      die hemel en aarde gemaakt heeft 

v.      die trouw houdt tot in eeuwigheid 

a.     en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. 

v.    Genade en vrede, voor u en voor jou van God, onze Vader, 

en van Jezus Christus de Heer, door de heilige Geest. 

  

v.     Dicht bij U en bij elkaar, o God,  

weten wij dat U naar ons omkijkt,  

in onze kracht en onze zwakheid,  

in ons geloof en onze onzekerheid,  

in onze vreugde en ons verdriet. 

       Elk jaar opnieuw geeft U deze veertig dagen 

om te leren van de weg van Jezus uw Zoon, 

die ons leven voorgoed verandert. 

a.     Verander ons en maak ons nieuw. Amen. 

  

Vervolg psalm: Lied 91a vers 3  

Kyriëgebed  (gezongen)  

Na korte inleiding: Lied 299j vers 1 en 2 – Om de mensen en de dieren 

 

WOORD 

Gebed van de zondag  

Kinderen naar kindernevendienst 

Lezing OT: Genesis 2 vers 15 t/m 3 vers 9  

Zingen : Lied 944 vers 1 en 4 – O Heer, verberg u niet voor mij 

Lezing NT: Mattheüs 4 vers 1 t/m 11 

Zingen : Lied 941 vers 1, 2 en 4 – Waarom moest ik uw stem verstaan 

 

Verkondiging      

 

ANTWOORD 

Zingen : Het liefste lied van overzee, 65 vers 1 en 2  

 

Zoek de stilte, vind de ruimte / in ons overvol bestaan, 
waar de hoop een plaats kan vinden / wij bevrijd naar binnen gaan: 
wis de chaos en de wirwar / wis de ogen, om te zien 

wat van waarde is en kostbaar / wat tot onze vrede dient. 
 
Stilte vraagt om ons vertrouwen / koelt de hitte, remt de tred. 
God, de stilte die ons aanspreekt / kent ons wezen, raakt de kern. 
Hij schept ruimte in ons denken / schaduw die de zon laat zien, 
schenkt ons moed waar wij te klein zijn / geeft geloven doel en zin. 

 

Kinderen komen terug 

Aandacht voor de gaven 

Kinderlied: Lied 539 – Jezus, diep in de woestijn 

  

Gebeden afgesloten met Onze Vader…  

 

WEGZENDING EN ZEGEN  

Slotlied: Lied 538 vers 1, 2 en 4 – Een mens te zijn op aarde 

 

Zegen 
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Organist:  Henk van der Maten  kindernevendienst: Yvonne van der Wal   

Ouderling: Gerard Doggen   Media:   Erik Mateman  
Diaken:  Chris Burger   Koster:   Paul Dijkink 
Lector:  Hester de Wilde    

 

Collecte: Zondag 26 februari  

1e collecte: Zambia, maatjes voor gezinnen zonder ouders 

Conwa (19) moet voor zijn broertje en zusje zorgen sinds zijn ouders overleden zijn aan aids. 

Conwa hakte hout voor de bouw, geen vetpot en zwaar werk. Hij was steeds te moe om te 

leren. Zijn cijfers op school holden achteruit. Geen mens die hem hielp, uit angst dat hij 

besmet was met het hiv-virus. In Zambia zijn zo’n 20.000 gezinnen met tieners zoals Conwa 

als gezinshoofd. Zambiaanse kerken leggen contact met deze gezinnen. Conwa’s schoolgeld 

werd betaald, zodat hij zijn middelbare school kon afronden. Toch blijkt geld niet voldoende. 

Zijn zorgen drukken zwaar op zijn jonge schouders. Gemeenteleden leren nu hoe ze ‘maatje’ 

kunnen zijn voor tieners zoals Conwa. De 28-jarige Mwakoi is zo’n maatje: iedere twee weken 

bezoekt hij drie gezinnen waar het oudste kind gezinshoofd is. Hij geniet van hun vorderingen op school. We 

collecteren in onze kerk voor dit werk van Kerk in Actie. Dankzij onze steun kunnen meer kinderen gesteund 

worden en meer maatjes getraind. Laat geen kind er alleen voor staan! 

2e collecte: Diaconie 

 

Bloemen 
De bloemen worden met een groet van iedereen van de Ontmoetingskerk gebracht naar dhr. H.J. Popping. 
  
Uit de gemeente 
Dhr. W. de Jong is opgenomen in het Isalaziekenhuis, Dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. 

 

Uit de pastorie  

‘Mama, mogen we boven muziek maken?’ Ik zat aan tafel met een krant en was hun herrie eigenlijk al een 

beetje zat. ‘Ja hoor,’ zei ik, zonder er verder bij na te denken.   

‘Kom’, hoorde ik. Er werd druk heen en weer gelopen door de kamer en ineens waren ze verdwenen. Muziek 

hoorde ik niet. Wel een hoop gestommel. Een stemmetje in mijn hoofd zei dat het eigenlijk best riskant was 

om twee kinderen alleen boven te laten spelen. Er is geen traphek, de open trap is hoog en de jongste is echt 

nog maar 2. Ik zag de afkeurende blik van anderen al voor me.  

Later bleek de kamer van de oudste veranderd in een speelhoek. Kussens en dekens waren naar het bed 

gesleept. En tussen al die dekens lagen pannetjes, deksels, lepels en een garde. Nieuwe slagwerkinstrumenten 

waren ter plekke uitgevonden en ze hadden reuze lol. Ze hadden ruimte gevonden voor hun eigen spel en 

fantasie. En ik was heel blij dat ik niet eerder was komen kijken. Dan was het lang niet zo leuk geweest.  

Natuurlijk moesten we zelf de rommel opruimen. En het is ook best verstandig even op te letten als een 

tweejarige zelf naar boven stommelt. Maar verder hoop ik dat het me lukt om ze nog vaak genoeg hun gang 

te laten gaan.  

We willen in onze samenleving en in onze kerk vaak ook graag alles in de gaten hebben en houden. Omdat 

we zelf heus wel weten hoe het allemaal zou moeten en wat goed voor ons is. Terwijl je ook gewoon zonder 

nadenken ‘ja’ kunt zeggen op een idee of een plan. De risico’s moet je dan maar voor lief nemen. En je moet 

bereid zijn om soms zelf de rommel op te ruimen. 

Traphekjes vind ik trouwens tamelijk onhandig. Die komen er niet in. Dan moet ik wel af en toe achter m’n 

krant vandaan. Dat lukt vast.  

 

Nog even over de Bijbelcursus 

Vorige week stond hier al een stukje over de Bijbelcursus. 

Elke dinsdagavond in maart gaan we aan tafel, om een gedeelte uit de Bijbel te lezen. Dit keer gaat het over 

het bijbelboek Esther. Natuurlijk staan we stil bij bijzondere wetenswaardigheden in het verhaal, maar het 

doel is vooral om met elkaar in gesprek te gaan over de tekst. Wat valt je op, wat spreekt 

je aan of waar heb je moeite mee. En waar raakt het verhaal aan onze werkelijkheid?  

Geef je op: predikant@okheerde.nl of sluit je aan op dinsdagavond 7 maart, 20 uur in het 

Jeugdpunt.  

 

Staties in de kerk  

Komende zondag is het de 1e zondag van de 40-dagen. Deze tijd is officieel afgelopen 

woensdag begonnen. Om dat te markeren hangen er opnieuw 14 staties in de kerk. Als je 

de kerkzaal binnenkomt, zie je ze meteen hangen. Dit keer zijn het foto’s van de 

kruiswegstaties uit de Abdij van Vlierbeek bij Leuven in België. Veel kloosters, abdijen en 

grote kerken hebben hun eigen unieke kruisweg bestaande uit 14 afbeeldingen, ook wel 

predikant@okheerde.nl
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kruiswegstaties genoemd. De staties zijn momenten waar Jezus stilhield op zijn lijdensweg. 

Het zijn voor ons momenten om bij stil te staan (statie = station, stilhouden). Vaak wordt op 

Goede Vrijdag een viering gehouden waarbij je langs alle 14 staties loopt.  

De kruiswegstaties die nu te zien zijn, zijn uit steen gehouwen. Een heel precies werkje. De 

afbeeldingenrij begint boven de vleugel. Daar hangen 2 afbeeldingen. Allereerst het moment 

waarop Jezus ter dood wordt veroordeeld en Pilatus zijn handen in onschuld wast. En daarna 

het moment waarop Jezus het kruis op zich neemt.  

Neem in de komende weken gerust af en toe de tijd, vooraf of na afloop van de vieringen, 

om eens een kijkje te nemen.  

 

Peter Bakker en Ben van Damme hebben dit keer de kunstwerken verzorgd.  

 

Tussenstand collecte aardbeving Turkije en Syrië 
Beste mensen, 
Wauw, er is tot nu toe €2.171,37 binnen gekomen voor de Noodhulp Slachtoffers Aardbeving. 

Fantastisch.   Namens de Diaconie, iedereen bedankt. 

 

Spaardoosjes t.b.v. Vastenactie 

In de veertigdagentijd zorgt ZWO zoals elk jaar voor spaardoosjes. Deze liggen in de hal en de 

ontmoetingsruimte van de kerk. U/jij kunt er één meenemen om te gaan sparen voor mensen in Moldavië, 

het armste land van Europa. Vastentips staan in de 40 dagen-kalender. Inleveren van de spaardoosjes kan 

op Eerste Paasdag, ook kunt u geld overmaken via de Scipio-app. 

 

Paasgroetenactie 2023 

Zondag 26 februari a.s. schrijven we paasgroetenkaarten aan gevangenen in Nederland en aan Nederlandse 

gevangenen in het buitenland. Samen met vrouwelijke gedetineerden in Nieuwersluis maakte justitiepredikant 

Harma Zuidersma het kunstwerk dat afgebeeld staat op de paaskaarten. “Het beeldt het graf uit dat met 

Pasen wordt opengebroken. Jezus gaf zijn leven uit liefde voor ons. Zijn opstanding geeft hoop op een nieuw 

begin.” 

 

De kaarten voor de gedetineerden liggen in de grote zaal, hier kunt u uw bemoediging en groet schrijven. 

Graag zelf een pen meenemen. Er liggen suggestie voor een bemoediging klaar.  

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat 

bv. uw voornaam. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat een 

bemoedigende groet de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de 

kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. De gedetineerde ontvangt ook een kaart die hij/zij zelf kan 

versturen. Wij vragen u om hiervoor postzegels mee te nemen of een kleine bijdrage achter te laten. 

 

Vastenmaaltijden 40-dagentijd 

Zoals u in het Ontmoetingsblad hebt kunnen lezen, organiseert de Diaconie dit jaar gedurende de 40-
dagentijd iedere week een vastenmaaltijd. Deze week op donderdagavond 2 maart. We willen dan beginnen 
om 18.00 uur. De maaltijden daarna, op donderdag 9 maart, 16 maart, 23 maart en 30 maart zullen ook om 
18.00 uur beginnen.  
Namens de Diaconie. 
 

Samen aan Tafel 
Op vrijdag 3 maart gaan de beamisten een maaltijd voor gemeenteleden verzorgen.  
Vanaf 17.30 uur is iedereen - jong en oud – van harte welkom!   
In de hal van de kerk ligt een intekenlijst.   
Kosten: vrijwillige bijdrage in de bus bij de uitgang. 
Mocht vervoer een probleem zijn, laat het even weten bij de aanmelding en er zal voor vervoer gezorgd 
worden. 

 
TAIZÉ viering Elburg 

Vorige nieuwsbrief een uitnodiging geschreven om met een aantal gemeenteleden een Taizé viering bij te 
wonen in Elburg, komende zondagavond 26 februari. Inmiddels heb ik  
1 auto vol, en zijn we bezig om een 2e auto vol te krijgen. Dus aanmelden kan nog tot 
zaterdagavond!  Vertrek bij de Ontmoetingskerk om 18.45 uur. De viering is om 19.30 uur in 
de Ichtuskerk in Elburg. Na de dienst zijn we welkom voor een kop koffie bij pastor Lida 

Brugmans aan de Jukweg 12 in Oostendorp-Elburg.  
       Graag telefonisch opgeven bij Adry Bregman, 06-11248842. 
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Gemeente-avond woensdag 8 maart.  
We beginnen met een vesper. 

Plaatjes sparen: Het mooiste plekkien 

Er wordt ook in de kerk flink geruild met de plaatjes. Wanneer u thuis opschrijft welke plaatjes u nog nodig heeft en de 
dubbele plaatjes meeneemt kunnen we mogelijk met elkaar ruilen. 
 
Uitnodiging bijeenkomst PCOB Heerde-Wapenveld 
Wij nodigen de senioren uit onze gemeente van harte uit voor de bijeenkomst van de PCOB op woensdagmiddag 15 

maart om 14.30 uur in het Trefpunt aan de Kanaalstraat in Heerde. 
Deze middag komt Mr. Harbert Schimmel, strafrechter in Zwolle, de middag verzorgen. Hij spreekt over ons 
rechtssysteem in het algemeen en over zijn werkzaamheden als strafrechter.  
Belangstellenden zijn van harte welkom en de toegang is gratis. 
 
Inleveren kopij voor de nieuwsbrief 

Graag kopij voor de nieuwsbrief sturen naar: kerkbrief@okheerde.nl vóór donderdag 18.00 uur. 

Wilt u een gesprek met pastor mw. Lida Brugmans, bel dan naar: 06-12639287 of email: 
pastor@okheerde.nl. 

Wilt u contact met ds. Marrit Bassa, bel dan naar 0578-755899 of email: predikant@okheerde.nl.  
 
Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com 

Fredie van Holst-Frölich, voorzitter, fredievanholst@live.nl,  tel. 0639023704 

mailto:kerkbrief@okheerde.nl
mailto:pastor@okheerde.nl
file:///D:/mijn%20documenten/GKERK/Ledenadministratie/Nieuwsbrief/predikant@okheerde.nl
mailto:fredievanholst@live.nl

