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      NIEUWSBRIEF 51 

 

     26 februari 2021 

   

  

   

 

 

 

40 dagen-tijd (2): Zonde! 

 

Het valt me mee (of tegen?) dat het al heeeel lang 

geleden is dat ik iemand tegenkwam die me zei: 

“Dominee, waarom wordt er nooit meer over de zonde 

gepreekt?” Het lijkt wel alsof we dat woord in de kerk 

hebben afgeschaft. Aan schuldbelijdenis doen we in de 

zondagse liturgie ook al niet meer (en dan fijn die 10 

geboden er achteraan, weet u nog?). Ja, in uitdrukkingen 

gebruiken we het nog, “wie zonder zonde is, werpe de 

eerste steen” bijvoorbeeld. Of in zo’n wandtegeltje als 

hiernaast. Nou hebben we het vroeger ook wel bont 

gemaakt als kerk… Ooit bekende een vrouw me: “Ik heb 

helemaal geen zin in Goede Vrijdag – is toch vreselijk dat 

Jezus voor míjn zonden gestorven is?! Dat wil ik 

helemaal niet!” Hier bleek een verleden onder te zitten in een kerk, waar in de diensten 

tijdens de 40 dagen-tijd vooral gehamerd werd op onze zondigheid als mens. “Je zou je 

geloof in het goede van de mens verliezen”.  

Hoe kom ik hierop? Je weet wellicht dat ik er ook nog een klein bedrijfje in moreel beraad 

op nahoud. Ik werd gevraagd door een Joodse organisatie om online een beraad met hen 

te houden, over de vraag of ze in coronatijd wel of niet op huisbezoek mogen gaan bij 

hun cliënten (ja, er wordt het nodige geworsteld met deze vraag). Vervolgens werd ik tot 

mijn verrassing gebeld door een leidinggevende. Vanwege mijn christelijke achtergrond… 

of dat niet ging botsen… Hoe dat zo? Nou ja, vanwege die christelijke opvattingen over 

‘de zonde’.  Daar had de leidinggevende minder goede ervaringen mee opgedaan. Ik kon 

haar geruststellen: als gespreksleider mag ik al helemaal geen eigen opvattingen naar 

voren brengen – ik moet die van de deelnemers bevragen. Maar met zonde in de zwarte 

kousenkerk-zin, heb ik niks, en nooit gehad ook. “Ik voel me meer thuis bij jullie joodse 

begrip ‘teshoeva’, inkeer en omkeer; dat je tot ander gedrag komt.” - zo deed ik er nog 

een schepje bovenop, om de reserves weg te nemen. 

Later dacht ik: en toch hè, is er niet ook iets essentieels weggevallen, omdat we dit 

woord niet meer in de mond nemen? Zeker, ik geloof in het goede van de mens, zoals 

Rutger Bregman betoogt in zijn bestseller “De meeste mensen deugen”. Ik kan alleen 

maar hard knikken bij dat oude verhaal van een lagere schoolmeester, die elke dag bij 

de deur de kinderen 1 voor 1 begroette als prinsen en prinsessen – omdat hij overtuigd 

was dat ze daar later betere mensen van zouden worden. Want: “Je moet ze aanspreken 

naar wat ze kúnnen worden”. Omgekeerd: ik geloof niet dat een mens het goede gaat 

doen door elke zondag te horen dat hij/zij een zondaar is. Integendeel, als je dat gaat 

geloven, ga je je er ook naar gedragen. En toch… moet het kwaad dat mensen bedrijven 

zo af en toe niet stevig benoemd worden? Eén mens die 180 miljard bezit (Elon Musk, de 

baas van Tesla); een overheidsdienst (de belasting) die etnisch profileert en mensen diep 

in de schulden jaagt; een onmenselijke economie die nog steeds op meer groei aanstuurt 

in plaats van op geluk, een gezonde wereld, en rechtvaardigheid voor allen; moderne 

slavernij in onze slachthuizen, waar buitenlandse werknemers worden uitgebuit (zo 

bracht corona aan het licht) ….  

Ergens onderweg heb ik voor mezelf de eenvoud gevonden: als het kopje uit mijn 

handen valt en stukbreekt, dan is dat ‘zonde’. Daar was-ie namelijk niet voor bedoeld. 

Een varken in de bio-industrie dat op weg naar het slachthuis voor het eerst in zijn leven 

echt daglicht ziet – dat is zonde, daar kan God dat beestje niet voor bedoeld hebben. 
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Welvaart die niet gedeeld wordt met vluchtelingen – zonde. Het rijke Westen dat corona-

vaccins wegkoopt voor de neus van arme landen – daar mist echt wat. Maar ook: buren 

die elkaar niet meer groeten… 

Op internet kom ik op een Hebreeuws getinte website terecht. Ik citeer het een en 

ander: 

“In onze Hebreeuwse taal betekent het woord ֶחְטא (zonde) letterlijk ‘missen’. Daardoor 

begrijpt de Hebreeuwse spreker dat zondigen betekent dat we de wil van God missen.” 

“Onder het Nieuwe Verbond was het niet langer genoeg om alleen maar weg te 

blijven van de zonde (bijvoorbeeld: je naaste niet te kwetsen). Het omhelst veel meer 

dan dat. Zag jij je buurman in nood en je hielp hem niet? Dan heb je gezondigd, want je 

hebt de wil van God gemist.” 

“Wie dan weet goed te doen, en het niet doet, voor hem is het zonde. (Jakobus 4:17) 

 

40 dagen: je moet er niet depri van worden natuurlijk. Maar we moeten ook het lef 

hebben als gelovigen, om de schurende vragen aan te gaan. Wat laten wij na, terwijl we 

eigenlijk beter weten (en voelen)? Wij thuis zijn eerst maar eens begonnen met de 

vleesconsumptie ernstig minderen - zie de Vastenkaart die u thuis hebt ontvangen.  

Ik wens je een vrome en vrolijke week! Met veel zon en mooie ontmoetingen 

(coronaproof uiteraard….). 

Ds. Leonard van Wijk 
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Liturgie 28 februari 2021, 2e zondag Veertigdagentijd Ontmoetingskerk Heerde 

Voorganger: ds. Henriëtte de Graaf (Heerde) 

Thema: EEN TOPERVARING 

 

Welkom, mededelingen, stilte 

 

Opgangslied voor de Veertigdagentijd: Lied 556: 1, 3 

 

Bemoediging en groet 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied 281: Wij zoeken hier uw aangezicht 

 

Verkenning: op weg in de Veertigdagentijd 

 

YouTube: The outlaw - lied Larry Norman (BEELD en GELUID) 

 

Moment voor de kinderen 

Lied: Daar is God  

 

Schriftlezing: Markus 8: 27 t/m 29 en 9: 1 t/m 10 

 

Uitleg en verkondiging: een topervaring 

 

Lied: Een toekomst vol van hoop, Sela  

 

Gedachtenis van mevrouw Geertje Walsweer, overleden op 22 februari. 

We ontsteken de gedachteniskaars. 

Moment stilte… 

Lied: Ik zal er zijn - Sela 

 

Dankgebed en voorbeden         

 

Slotlied: Lied 753: 1, 2, 6   - Er is een land van louter licht 

 

Zegen 

  

Organist:  Theo van der Wal 

Ouderling:  Fredie van Holst-Frölich 

Diaken:  Chris Burger 

Lector:  Willeke Mateman 

Kindermoment:  Yvonne van der Wal 

Beamist:  Erik Mateman 

Camera:   Hanneke Gerritsen 

Koster:  Daan de Jonge 
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Collecte Zondag 28 februari  

1 collecte: Voor ieder een kerk 

In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat 

betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen 

hierop in met alternatieve vormen van kerk zijn. Pioniersplekken 

vormen een nieuwe christelijke geloofsgemeenschap waarbij de 

boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een andere 

manier gedeeld wordt. De afgelopen jaren zijn meer dan 150 

pioniersplekken door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge 

in Rotterdam: een open en betrokken community rondom het 

christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken levens, 

kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met verschillende 

activiteiten, ‘s-zondags en doordeweeks, zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de 

wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam. 

 

2e collecte: Stichting Leergeld Noord Veluwe 

Stichting Leergeld Noord Veluwe is aangesloten bij Leergeld 

Nederland, een landelijke organisatie van lokale stichtingen. 

Leergeld verleent plaatselijk steun aan schoolgaande kinderen die ten 

gevolge van een laag inkomen van ouders of verzorgers onvoldoende 

kunnen deelnemen aan schoolse en buitenschoolse activiteiten. 

 

Kinderen weer laten meedoen!  

Kinderen gaan mee op schoolreis, gaan sporten of krijgen muziekles. Ook kunnen we 

vaak een (tweedehands) fiets of computer regelen als een kind die niet heeft. Allemaal 

normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen en 

meetellen.  

Wie helpen we? Kinderen van 4 tot 18 jaar die in gezinnen met een inkomen op 

bijstandsniveau opgroeien. Zij dreigen sociaal geïsoleerd te raken omdat de kosten van 

een schoolreisje of het lidmaatschap van een sportvereniging onoverkomelijke financiële 

hindernissen zijn. 

Wat voor hulp kan aangevraagd worden? Leergeld wil kinderen, naar eigen keuze,  

mee laten doen op vier verschillende gebieden: Onderwijs, Sport, Cultuur en Welzijn. 

 

Er is de mogelijkheid om uw gift over te maken via de scipio-app of op rekening 

NL54RABO 0326539301 t.n.v. Protestantse Gemeente Ontmoetingskerk Heerde o.v.v. 

"doel van de collecte". 

 

Bij de bloemschiksuggestie 

De bloemschiksuggestie voor de veertigdagentijd en Pasen is geïnspireerd op het thema 

van de veertigdagentijdcampagne van Kerk in Actie: Ik ben er voor jou. 

Wij staan stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is. 

Deze zondag is het: DE DORSTIGE TE DRINKEN GEVEN, een ander te drinken geven, 

letterlijk water of van het levende water. Een mens zonder drinken wordt dorstig, raakt 

uitgeput. In de bijbel is dorst vaak dorst naar God, zoals we lezen in ps. 42: 

ZOALS  EEN HERT NAAR WATER SMACHT, ZO SMACHT MIJN ZIEL NAAR GOD. 

Dorst laven is ook kijken waar mensen droog zijn komen te staan. 

 

Bloemen  

De bloemen van 28 februari 2021 worden met een groet van ons allen gebracht naar de 

fam. De Jong. 
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Overlijden 

Mevr. Geertje Walsweer is in de vroege morgen van 22 februari thuis overleden. Zij werd 

83 jaar. Haar afscheidsdienst is op vrijdag 26 februari in de Ontmoetingskerk, om 13.30 

uur ’s middags, in besloten gezelschap. De dienst zal wel op de OK-livestream te volgen 

zijn. En: Voorafgaand is er vanaf 13.00 uur gelegenheid om te condoleren.  

Aansluitend zullen we Geertje naar de Begraafplaats in Heerde brengen. A.s. zondag zal 

haar In Memoriam in de dienst worden uitgesproken, door zus Loek en nicht Tjitske 

Koops. 

Ds. Leonard van Wijk 

 

Vastenactie  

Op deze tweede zondag in de veertigdagentijd is het drinken geven aan de dorstigen het 

werk van barmhartigheid. Hierbij is de vastentip om deze week in plaats van alcohol of 

frisdrank, water of thee te drinken. Het geld dat je hiermee bespaart kan in de 

vastenpot. 

Spelregels 40-dagen Fietswandeltocht “WIJ ZIJN ER VOOR ELKAAR” 

Aan de fietstocht kunt u in de periode van 1 maart tot 4 april deelnemen. 

U kunt zelf bepalen wanneer u de tocht fietst of eventueel een deel wandelt, opgave is 

niet nodig. (In de bijlage vindt u de route die u kunt fietsen of wandelen). 

Staat uw straatnaam in de route dan kunt u op uw eigen huisadres starten of vanaf de 

kerk.  

De totale lengte is 35 km; u kunt de fietstocht natuurlijk ook in etappes afleggen. 

Onderweg komt u 14 letters in willekeurige volgorde tegen. De letters vormen 1 woord. 

Op de adressen met een “actie” staat u een verrassing te wachten. 

Wie maakt de leukste foto tijdens de tocht met het thema ”ik ben er voor jou”. 

De oplossing van het woord en de foto’s kunt u insturen via email: Fietstocht@planet.nl 

of inleveren op adres Kanaalstraat 4a. 

Veel plezier gewenst met deze fiets- of wandeltocht. 

 

Ps. Woont u in een straat die in de routebeschrijving staat, dan hangt u natuurlijk ook 

het voorblad van de 40dagenkalender voor het raam, “dan hoort u er ook bij”. 

 

Vacature diaken/penningmeester 

De kerkenraad is blij u te mogen mededelen dat Elly Hendriks zich aangemeld heeft voor 

de vacature van diaken-penningmeester.  

Indien er geen bezwaren komen, zal zij als diaconaal rentmeester op 14 maart aan u 

worden voorgesteld en benoemd worden. 

 

Wilt u een gesprek met de predikant ds. Leonard van Wijk,  

bel dan naar: 06-37230694 of email: predikant@okheerde.nl. 

 

Elly Douwes, scriba, e_m_douwes@hotmail.com   

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

mailto:e_m_douwes@hotmail.com
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