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HERVORMDE GEMEENTE EEN
Predikant:

Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Floralaan 15, 9421 NP Bovensmilde
Tel.: 0592-318628 Email: hjccjwilschut@ziggo.nl

Kerkenraad:
J.A. de Vries (oud.-kerkr.)
Hoofdstraat 5
9342 PA Een
Tel. (0592) 656443

S. Wesstra (oud.-kerkr.)
Slinke 9
8433 LW Haulerwijk
Tel. (0516) 421145

A.K. de With (diaken)
Heideweg 14
9321 VS Peize
Tel. (050) 5033372

Joh. Hummel (diaken)
Oosterwoldseweg 20
8433 PV Haulerwijk
Tel. (06) 30577634

Vacature (oud.-kerkr)

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Banknummer: NL78RABO0325809720 t.n.v. Hervormde Gemeente Een
Financiële administratie: Dhr. J. Tijseling, Hoofdstraat 30, 9342 PC Een,
tel. (0592) 656521; e-mail: jaap.tine.tijs@gmail.com
Voor de bestelling van collectebonnen vooraf geld overmaken en vermelden
hoeveel bonnen en voor welk bedrag per bon.

DIACONIE
Banknummer: NL98RABO0347262171 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Een
Financiële administratie: A.K. de With, Heideweg 14, Peize
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MEDITATIE
LOSPRIJS VOOR ALLEN
Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de
mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen.’ (1
Tim. 2:5-6a)
Eén God
Behoud voor alle mensen. Daarvoor moet je bij God en Christus Jezus zijn.
Nergens anders en bij niemand anders is het echte behoud uit zonde en
dood te vinden.
Want er is maar één God. Het is de aloude geloofsbelijdenis van Israël, al
door Mozes aan het volk voorgezegd: Hoor Israël, de Heere, onze God, de
Heere is één, wat tegelijk inhoudt: de Enige (Deut. 6:4). Alles wat zich
buiten de ene God van Israël aandient, is een afgod. En afgoden zijn
gebakken lucht. Ze kunnen niets voor je behoud doen.
Waarom moeten alle mensen bij God zijn? Omdat er maar één God is.
Daarom is God niet alleen de God van de Joden, zegt Paulus in Rom. 3,
maar ook van de heidenen. Want er is maar één God, en Hij zal zowel
besneden als onbesneden mensen vrijspreken in de weg van het geloof
(Rom. 3:20).
Eén Middelaar
Er is ook maar één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus
Jezus. Een middelaar is iemand, die tussen twee partijen staat en ze met
elkaar verzoent. Jezus is de Middelaar tussen God en mensen. Waarbij u
goed moet onthouden, dat deze Middelaar bij God vandaan komt.
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Want als Middelaar hoeft Jezus God niet ‘om te praten’ en tot liefde te
bewegen. Het is God Zelf die het goed wil maken en goed wil hebben met
de mensen. Daarbij bedient Hij Zich van Zijn eigen lieve Zoon om ons van
Zijn toorn af te helpen en ons weer bij Hem terug te brengen.
Opvallend. De apostel noemt Hem de mens Christus Jezus. De Zoon van
God werd mens, om mens te zijn in onze plaats. Om de tweede Adam te
zijn, die zou goedmaken wat de eerste Adam verknoeide. Eén voor allen!
Losgeld
Losgeld = geld om je vrij te kopen. Het is je geld of je leven. Terroristen
proberen soms uit ontvoeringen een slaatje te slaan. Dan krijgt het woord
‘losgeld’ een heel dreigende klank. Je wordt onder druk gezet.
In de Bijbel klinkt ‘losgeld’ juist bevrijdend. Eigenlijk heb je je leven
verspeeld. Jouw stier doodde een man of een vrouw. Jij als eigenaar wist
dat het beest agressief was. Dan ben je medeschuldig en heb je eigenlijk de
doodstraf verdiend. Gelukkig, je mag het afkopen, een losgeld voor je leven
betalen (Ex. 21:28v).
Jezus is in eigen persoon ons losgeld. Ook wij hebben ons leven verspeeld,
er is ook bij ons sprake van schuld. Nog wel tegenover God. We kwamen als
mensen in opstand tegen onze Schepper, onze eigen haan moest koning
kraaien. Met als gevolg de doodstraf in tijd en eeuwigheid.
Het blijft de grote verrassing van het evangelie. De God die straft is tegelijk
de God die behoudt. Die Zelf onze schuld voor Zijn rekening nam. Toen
werd Zijn Zoon mens die in gewillige liefde Zichzelf gaf om losgeld te zijn.
Losgeld voor velen. Losgeld voor allen zelfs.
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Geloof!
Dat betekent niet dat Jezus voor alle mensen hoofd voor hoofd gestorven
is. Geen algemene verzoening of alverzoening! Christus Jezus droeg de
toorn van God tegen de zonde van het hele menselijke geslacht, om het
met antw. 37 HC te zeggen, alles wat God op menselijke zonde tegen heeft:
onze afval van de levende God. Dit losgeld is genoeg voor alle mensen,
voor de zonde van heel de wereld (DL II,3). Het komt alleen aan de
gelovigen ten goede.
Dus kan geen mens – wil hij of zij behouden worden – om Jezus heen. Allen
moeten bij die ene Middelaar zijn. Om in de weg van geloof en bekering
eeuwig behoud uit Zijn handen te ontvangen.
Vandaar dat de belofte van het evangelie ruim en royaal verkondigd mag
worden. God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de
waarheid komen (1 Tim. 2:4). Nee, nu niet gaan tobben over Gods
verborgen wil en verkiezing. Dit is Gods publieke wil van heil, waarin Hij op
aarde het evangelie laat verkondigen. Over Zijn liefde voor de wereld,
waarin Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem
gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:16). Ieder!
Bijzonder dat dit ook in de Dordtse Leerregels – die naar de Schrift Gods
verkiezing en verwerping belijden – dat evangelie voorop gaat (DL I,2).
Christus is de losprijs voor allen. Zo radicaal en exclusief zegt de Bijbel het.
We zullen ons er niet voor schamen in onze multiculturele samenleving,
waarin mensen van ver hun eigen godsdienst meebrengen. Er is maar één
weg van behoud, de geloofsweg in de Vader en de Zoon, die je van de
Heilige Geest leert.
HJCCJW
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UIT DE GEMEENTE
Zieken
Zr. Kramer-v.d.Leij is toch weer wat opgeveerd. Ze ligt niet meer hele
dagen op bed. Natuurlijk blijft haar situatie kwetsbaar. Zoals ook de zorg
voor dochter Trijntje groot blijft. We vragen om Gods helpende nabijheid
voor moeder en dochter.
BIJBELKRING
Onze vergadering januari bleek veel gespreksstof op te leveren. Mooi
wanneer de broeders en zusters uit de drie gemeenten met elkaar in
gesprek gaan! En je samen nadenkt ook over de situatie in de kerk en in de
maatschappij. Het gevolg is wel, dat we nog steeds niet klaar zijn met art.
13 NGB. Op dinsdagavond DV 6 februari hopen we verder te spreken over
Gods hand, die alles leidt. Dan moeten we ook nadenken over alle leed en
lijden in deze wereld en in het leven van onszelf als Gods kinderen. We
hopen bij elkaar te komen op de gebruikelijke plaats, de Witte Kerk op de
Dam te Leek, om 20.00 u. Ook wanneer u geen vaste deelnemer bent, kunt
u rustig komen, wanneer het onderwerp u bezighoudt.
BIJBELSTUDIE MET DE JEUGD
Lukas 8 is een lang hoofdstuk. En biedt veel stof om met elkaar over door
te praten. U raadt het al, we kregen het hoofdstuk niet uit. Op
zondagavond DV 4 februari hopen we na te denken over Lukas 8:26-56.
GEMEENTEVERGADERING
Wanneer deze kerkbode verschijnt, ligt de datum van de
gemeentevergadering (24 januari) achter ons. Hopelijk kijken we er met
dankbaarheid op terug. We vragen de Heere om voor onze – Zijn! gemeente in Een te blijven zorgen.
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TOT SLOT
Van 9 tot 23 februari hoop ik mijn voorjaarsvakantie te hebben. In
voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met één van de
ambtsdragers. Laten we hopen dat het niet nodig zal zijn, want meestal is
er dan iets zorgelijks aan de hand. Ieder Gods zegen gewenst en een
hartelijke groet, mede namens mijn vrouw.
HJCCJW
JARIGEN
Op 10-2-2018 hoopt mevr. J. Nell van der Louw (1929) haar verjaardag te
gedenken, van harte gelukgewenst.
Een mooie en gezegende dag toegewenst.
AGENDA
Datum:
04 – 02
06 – 02
07 – 02
28 – 02

Tijd:
20.30u.
20.00u.
19.45u.
19.45u.

Wat:
Bijbelstudie met de jeugd
Bijbelkring
Vrouwenkring
Vrouwenkring

DIACONIE
10 – 12 Leerstoelfonds
17 – 12 Diaconie

Waar:
Kerk
Leek
Bethel
Bethel

€ 29,55
€ 147,05

KOPIJ MAARTNUMMER
Kopij voor het maartnummer graag inleveren tot uiterlijk vrijdag 23
februari 2018.
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COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Hierbij de collecten december 2017:
Collecten Kerkvoogdij: € 759,61
Collecte onderhoud:
€ 68,15
(Het collectegeld is altijd excl. collectebonnen)
Vrijwillige bijdragen:
€ 5.351,34
te specificeren als volgt: 1x 1100,00; 3x 1000; 1x 950,00; 1x 100,00;
1x 60,00; 2x 40,00; 2x 25,00 en 1x 11,34.
Collecte bonnen:
€ 260,00
Totaal:
€ 6.439,10
Allen hartelijk dank voor uw gave.
Kwitanties 2017:
Bij dit kerkblad ontvangt u gelijk een kwitantie van 2017, betreft
kerkblad, lidmaatschapsgeld en solidariteitskas.
Wij vragen aan u om dit zoveel mogelijk, per bank aan ons over te
maken. Voor degenen die daar moeite mee hebben, kunnen dit ook aan
de bezorger van het kerkblad overhandigen.
Het rekeningnummer is NL78RABO03258709720 t.n.v. Ned. Hervormde
Gem. Een. Het rekeningnummer staat ook op de kwitantie, bij vragen en
of opmerkingen.
Hartelijk dank voor u medewerking.
J. Tijseling, tel. 0592-656521
VROUWENKRING “WEES EEN ZEGEN”
D.V. 7 februari willen wij Bijbelstudie 5 met elkaar bespreken. Het
thema is: Johannes de Doper, loopjongen van Jezus Christus.
Elize doet de voorbereiding en Gerda zorgt voor de traktatie.
Na de pauze houden we dan de jaarvergadering.
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Op 28 februari hopen we de volgende Bijbelstudie te bespreken met
het thema: Zie het Lam van God.
Gerda doet de voorbereiding en Tine zorgt voor de traktatie.
6 maart zal de jaarlijkse themabijeenkomst gehouden worden in
Tiendeveen. Het thema dit jaar is: Perfect imago, Godsbeeld- zelfbeeld.
Sprekers: Ds. E. de Mots en mevr. Hendrien van de Koot (GZpsycholoog).
Opening: 10.15u. Sluiting: 14.30u.
Iedereen heel hartelijk welkom!
Het bestuur.
UITNODIGING GEZAMENLIJKE BIJEENKOMST.
Geachte broeders en zusters,
In opvolging van de afgelopen jaren, hebben wij ook dit seizoen het
voornemen om weer een gezamenlijke bijeenkomst voor de Groninger
en Drentse leden van de Confessionele Vereniging en de leden van de
afdeling van de Gereformeerde Bond te beleggen. Deze avond zal zijn
op D.V. woensdag 7 februari 2018.
Deze avond hoopt ds. M.K. de Wilde uit Nijkerk te spreken over het
onderwerp:
“Genieten van God”
Een thema dat vooral bij de puriteinen en hedendaagse schrijvers als
C.S. Lewis en John Piper veel aandacht krijgt. Kort samengevat gaat het
hierom: God is niet alleen onze grote Koning voor Wie we moeten
buigen in diep ontzag, maar Hij is ook een “zeer overvloedige fontein
van al het goede” (Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 1), Die ons
gelukkig en blij maakt.
-9-

Wij hopen u allen te ontmoeten en neemt u gerust andere
belangstellenden mee.
Locatie

: gebouw de Wegwijzer
Oosterweg 11 Noordhorn
Aanvang : 20.00u. (inloop met koffie v.a. 19.45u.)
GEDICHT
ELIZABET
Rechtvaardig voor God
behorend tot
de dochters Aäron
je bent een bron
van zegen
onberispelijk op al je wegen.
Onvruchtbaar al zolang
Elizabet wees niet meer bang
je smaad is weggenomen
De Heer wil tot je komen
want ver op je dagen
zal jij je kind nog dragen.
Een zoon zul je baren
Wie kan dat verklaren?
Geen ding zal bij God onmogelijk
zijn!
weggenomen wordt al je pijn.
De Heere heeft Zijn
barmhartigheid bewezen
Wat zal toch dit kindeke wezen?

Johannes is zijn naam.
in de geest en kracht van Elia zal
hij gaan.
groot voor de Heere zal hij zijn
geen sterke drank drinken of
wijn
met kamelenhaar bekleed
Maak de weg van de Heere
gereed.
Velen der kinderen Israëls
bekeren
een toegerust volk bereiden de
Heere.
Ook Jezus moest hij dopen
En zie: de hemelen gingen voor
Hem open
Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik heb
Mijn welbehagen!
ik ben niet waard Zijn sandalen
na te dragen.
~Trienke Tijseling
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HERVORMDE GEMEENTE EEN
Website gemeente: www.hervormd-een.nl
Webmaster: Wiebren Hut, Hoofdweg 8, 9343 TA Een-West,
Email: dhr.hut@gmail.com
Coördinatoren Jeugdwerk: Celia Bolk en Marieke de With
Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. Wilschut
Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’:
Secretaresse: Gerda de Vries, Hoofdstraat 5, 9342 PA Een, tel. (0592) 656443
Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een
Koster: Joop de Vries, Hoofdstraat 5, 9342 PA Een, tel. (0592) 656443
Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een
Beheer verenigingsgebouw ‘Bethel’: Trienke Tijseling
Testamentaire beschikking:
Wie onze gemeente testamentair wil gedenken, kan daarvoor de volgende
formulering gebruiken: 'Ik legateer vrij van rechten aan het College van
Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente van bijzondere aard ‘Een’ te
Norg, een bedrag van € .’
Colofon
'Kerkklanken' is het maandelijkse orgaan van de hervormde gemeente Een.
Het verschijnt 11 keer per jaar. Abonnement: € 10,00 per jaar.
Bezorging: Fam. P. van Dooren, tel. (0516) 421051
Redactie: Siepie Hummel, Lisette de With
Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com
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DIENSTEN FEBRUARI
Datum
4 februari
Collecten
11 februari
Collecten

18 februari
Collecten
25 februari
Collecten

4 maart

Collecten

9.30 uur
Ds. N. Noorlander,
Onstwedde
1. Kerk
2. Kerk
Ds. G.W. van Wingerden,
Stedum
1. Kerk
2. Luisterend dienen
3. Kerk
Kand. J.W. van der Kamp,
Beverwijk
1. Diaconie
2. Kerk
Ds. M. Visser,
Wezep
1. Kerk
2. Onderhoud
3. Kerk
Voorbereiding HA
Ds. J.H. Adriaanse,
Beerzerveld
1. Kerk
2. Kerk
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19.00 uur
Ds. H.J.C.C.J. Wilschut,
Bovensmilde

Dhr. L. Blees,
Damwoude

Dhr. D. Vos,
Oostwold

Ds. J.A.A. Geerts,
Zalk

Ds. H.J.C.C.J. Wilschut,
Bovensmilde

