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MEDITATIE
‘Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg’ (Lukas 4:30)
Een schijnbaar normale wekelijkse synagogedienst in Nazareth. De
gemeente is samengekomen. Naar algemeen gebruik is één van de
aanwezige mannen opgestaan om de Schriftlezing te doen. Vandaag is de
beurt aan Jezus, de zoon van Jozef, de timmerman. Zo kent Nazareth
Hem. Meer weet men nog niet van Hem. Maar dat wordt spoedig anders
als Hij het gelezen gedeelte gaat uitleggen en toepassen!
‘Heden is deze Schrift in uw oren vervuld!’
Verbazing alom. Verwondering over zoveel woorden van genade.
Verwondering die ten slotte omslaat in ergernis en uitmondt in een
poging tot doodslag. Zij wierpen Hem uit, buiten de stad met de
bedoeling Hem van de steilte af te werpen. Maar Hij … Hij laat niet met
Zich doen, wat men wil. Jezus is wel het Lam, Dat Zich naar de slachtbank
laat leiden. Jawel. Maar nu nog niet. Tijd en plaats van Zijn dood worden
niet door Nazareth bepaald. Het uur daarvan is nog lang niet gekomen.
Jezus is vervuld met de Heilige Geest. Dat ervaart Nazareth nu. Het
ervaart de stille majesteit, die deze Dorpsgenoot over Zich heeft. Jezus
komt uit de woestijn. Daar is Hij vervuld met de Heilige Geest. Nazareth
ervaart dat op een ontzagwekkende manier. Zijn spreken in de synagoge
dwingt ontzag af. Zijn weggaan vanuit hun midden niet anders. Jezus gaat
verder. Onafhankelijk. Als Nazareth Hem niet wil horen, dan maar
Kapernaüm. Nazareth kan Hem niet doden. Maar Nazareth richt wel een
teken op van Zijn toekomstig levenseinde door verwerping van Hem tot in
de dood! Ongewild bevestigt Nazareth de profetie. ‘Jeruzalem, Jeruzalem,
gij die uw vorst veracht!’
Nazareth laat de prelude, het voorspel hierop al horen.
Huiveringwekkend preludium!
Wat aangrijpend is dat. Nazareth heeft geen oor en oog voor de Koning
van het Koninkrijk. Hebben wij er oor en oog voor? Hebt u/heb jij oog, oor
voor Hem? Of heb je het te druk? Geen tijd? Ook aangrijpend.
2

Dat Jezus weggaat, omdat Nazareth Hem verwerpt.
Wat een ernstige waarschuwing bevat ook dit vers. Als je Jezus niet je oor
leent, als je Jezus niet je hart geeft, gaat Hij weg. In stille majesteit. U en
jij willen naar Mij niet horen? Dat is heel erg! Maar dan ga Ik wel weg.
Mijn geduld met u en jou is niet eindeloos. Ik ga wel naar anderen, die Mij
wel willen horen.
Laat Jezus Zich hier wegsturen? Nee, Hij gáát weg. In stille, Koninklijke
majesteit.
Zijn weg voert naar elders. Naar Kapernaüm. Daar zijn wel mensen die
Hem nodig hebben. Petrus’ schoonmoeder. Vier mannen en hun zieke
vriend. En vele anderen. Jezus gaat Zijn weg. Doelbewust. Koninklijk. Die
weg voert naar Jeruzalem. Naar het kruis.
Door dood en graf heen. Naar de hemelse heerlijkheid. Die weg wil Hij
gaan. Voor u en jou en mij. Op Zijn tijd en wijze. Daar zal Nazareth niets
aan kunnen verhinderen.
Voor u en jou en mij. Bemoedigende gedachte. Troostvolle gedachte.
Voor alle benauwden van hart. Hij gaat die weg. Hij gaat ons voor op die
weg. Waar wij komen zullen, is Hij al geweest. Dan kan ik er ook door.
Dan kom ik er ook door. Dankzij Hem!
Amen
Ds. J.M. v Wijk
Overgenomen uit de kerkbode van de Hervormde Sliedrecht. De schrijver
is uw oud predikant Hij heeft persoonlijk toestemming gegeven om deze
te mogen plaatsen. Hij groet u allen hartelijk.
BIJ DE DIENSTEN
In de maand april hoop ik vijf keer voor te gaan. Op 3 april hoop ik in uw
midden in de ochtenddienst het Avondmaal te mogen bedienen vanuit
Mattheüs 27:33-56. Ook in de avonddienst van dankzegging staat dat
gedeelte centraal.

3

Op 10 april hoop ik in de avonddienst voor te gaan. Uit welk gedeelte van
de bijbel ik dan het Woord hoop te bedienen is mij op het moment van
schrijven nog niet helder.
In de avonddienst van Goede Vrijdag wil ik met u nadenken over het
vervolg van Mattheüs 27. Dat gedeelte gaat over de begrafenis van de
Heere Jezus. De Catechismus spreekt over een heerlijk perspectief van
Zijn lijden en Zijn begrafenis. Daar hopen we in deze dienst naar te
luisteren.
Op de Eerste Paasdag hoop ik in uw midden voor te gaan. De tekst voor
de preek vinden we voor die dienst in het paasevangelie naar de
beschrijving van Mattheüs. In het laatste hoofdstuk lezen we over Zijn
opstanding en de overwinning op de dood. Hoofstuk 28:1-10 staat dan
ook in het teken van het Koninkrijk van de Hemelen wat komen zal. De
overwinning is zeker.
Dit is een prachtig Evangelie als we zien hoe het werk van Jezus lijden
wordt volbracht in de overwinning en dat we als gemeente daarin mogen
delen. Dat zien we ook in de tekenen van brood en wijn. Ik wens u dan
ook goede en gezegende diensten toe waarin we vanuit het Avondmaal
mogen toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen.
ZINGEN VOOR DE DIENST
Op de Eerste Paasdag willen we met elkaar als gemeente voor de dienst
zingen. De dienst zal dan om 9.15 uur beginnen. Het is goed om onze
Heere en Heiland, die opgestaan is uit de dood, lof en de eer toe te
brengen. Pasen is het feest van de verrijzenis. Daarmee is onze eeuwige
zaligheid zeker.
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ACTIVITEITEN
De Bijbelkring zal dit seizoen nog twee keer gehouden worden. De avond
in april vindt plaats op 13 april.
Aan de beurt is het één na laatste hoofdstuk uit ons boekje. Het gaat over
hoog bezoek uit 1 Koningen 10, waarin beschreven wordt dat de koningin
van Scheba langs komt bij koning Salomo. We hopen op een goede
opkomst en een gezegende avond.
JAARVERGADERING
In de vorige Kerkklanken heeft het bericht ook gestaan, maar graag wijs ik
u nogmaals op de jaarvergadering op 20 april.
Het is inmiddels alweer drie jaar geleden dat de laatste vergadering is
geweest. De laatste was wel uitgeschreven maar werd toen niet
gehouden vanwege corona. We nodigen iedereen uit voor de vergadering
die op 20 april gehouden zal worden in de kerk.
In de kerkenraad is uitgebreid gesproken over de praktijk van het
gemeenteleven. Er zijn zorgen over het voortbestaan van de gemeente.
We hebben het als kerkenraad goedgeacht om deze avond in het teken te
stellen van het voortbestaan van de Hervormde Kerk van Een.
Tevens zal in de vergadering een verslag worden besproken van de
afgelopen periode en zal er een gelegenheid zijn om vragen te stellen.
BEVESTIGING PROP. VAN MAURIK IN EMST
Een van mijn studievrienden heeft in de afgelopen periode, na twee jaar
een beroep mogen ontvangen uit de Hervormde Gemeente van Emst
(gemeente Epe). Hij heeft mij gevraagd om mee te doe met de
handoplegging. Wanneer ik terugdenk aan dat bijzondere moment dan is
het nu ook bijzonder om een “nieuwe” broeder in het ambt van predikant
te mogen bevestigen en de zegen mee te geven. Hij wordt op 24 april
bevestigd en zal in de middagdienst zijn intrede doen.
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GROET
Wanneer we toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen, dan mogen we
elkaar groeten met de vrede die daarvanuit gaat. Het is de vrede van
Christus die op de Eerste Paasdag mag klinken aan de discipelen. Vrede zij
u lieden. Dat is de vrede van de overwinning. Vrede van overwinnaar,
namelijk Jezus Christus, onze Heere.
Een hartelijke groet mede namens mijn vrouw en kinderen.
BEDANKT
Via deze weg willen we iedereen bedanken voor alle kaartjes en
cadeautjes die we mochten ontvangen. Ook zijn we dankbaar dat er
zoveel gemeenteleden in onze huwelijksdienst aanwezig waren. We
kunnen samen terugzien op een mooie dag en zijn de Heere hiervoor
dankbaar.
Groeten van Remco en Lisette Kroondijk
REGIO AVOND
Geachte vereniging,
Bij de opheffing van het regiobestuur, en de daarbij horende regioavonden, is er besloten om toch ééns per jaar een avond te organiseren
voor alle verenigingen die deze regio-avonden bezochten.
Aan ons de eer om de spits af te bijten en u uit te nodigen voor een
bijeenkomst op woensdag 30 maart 2022, in het kerkgebouw van de
hervormde gemeente Rehobôth in Hollandscheveld.
Onze eigen predikant ds. M.G.M. Mudde hoopt te spreken over “Het
Koninkrijk van God”. Een bekend thema omdat we, voor zover we konden
samenkomen, hierover met elkaar al gesproken hebben naar aanleiding
van de Bijbelstudies uit Vrouw tot Vrouw.
Het is de gewoonte van onze vrouwenvereniging om in de loop van het
seizoen de vragen die we zelf niet kunnen beantwoorden, te verzamelen
in een “vragenpot”.
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De predikant komt dan op één van de laatste avonden om op onze vragen
in te gaan en deze zo mogelijk te beantwoorden. We hebben besloten om
dit samen met u te doen.
Wij nodigen u dan ook van harte uit om uw vragen, die misschien ook zijn
gerezen bij dit onderwerp, alvast per e-mail te sturen naar onderstaand
adres, dan zullen deze ook aan de orde komen op deze avond.
Er is natuurlijk ook gelegenheid om mondeling vragen te stellen.
We hopen op en bidden om een gezegende avond, en verheugen ons
erop om u allen weer te zien.
Wanneer:
30 maart 2022
Waar:
Riegheidestraat 23, 7913 BJ Hollandscheveld
Hoelaat:
19.45u. (vooraf is er koffie/thee)
E-mailadres:
bouwenenbewaren@rehoboth-hollandscheveld.nl
AGENDA
Datum:
30 – 03
13 – 04
13 – 04
04 – 05

Tijd:
10.00u.
10.00u.
19.30u.
10.00u.

Wat:
Vrouwenkring
Vrouwenkring
Bijbelkring
Vrouwenkring

Waar:
Bethel
Bethel
Bethel
Bethel

KOPIE MEINUMMER
De kopij voor het meinummer graag aanleveren tot uiterlijk vrijdag 22
april 2022.
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LIED: ALS IK IN GEDACHTEN STA
Als ik in gedachten sta,
bij het kruis van Golgotha,
als ik hoor wat Jezus sprak,
voor zijn oog aan 't kruishout brak.
Hoe nog stervende zijn mond,
troost voor vriend en moeder vond,
weet ik: Hij vergeet ons niet,
schoon Hij stervend ons verliet.
Op zijn kreet: "Het is volbracht,"
antwoordt mijn aanbidding zacht:
Jezus, ook voor mij verwierf,
Gij verlossing, toen Gij stierf.
Hoor ik, hoe het laatst van al,
Hij zijn geest aan God beval,
weet ik ook mijn geest en lot,
in de handen van mijn God.
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DIENSTEN APRIL

Datum
3 april

19.00 uur
Nabetrachting HA
Ds. F. Pierik

Collecten

9.30 uur
Bediening HA
Ds. F. Pierik
1. Kerk

10 april

Ds. F. Pierik

Ds. F. Pierik

Collecten

1. Kerk
2. Friedenstimme

15 april
Goede Vrijdag
Collecten
17 april
1e Paasdag
Collecten
24 april
Collecten
1 mei
Collecten

19.30u.
Ds. F. Pierik
1. Kerk
9.15u.
Dhr. J. ten Berge,
Sebaldeburen
1. Kerk
2. Diaconie
Kand. C. van Dijk,
Oldebroek
1. Kerk
Ds. J.M. van Wijk,
Sliedrecht
1. Kerk
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Ds. F. Pierik

Kand. J. Admiraal,
Rouveen

Ds. J.M. van Wijk,
Sliedrecht

HERVORMDE GEMEENTE EEN
Predikant: Ds. F. Pierik, Burgemeester Wuiteweg 154, 9203 KP, Drachten.
Tel.: 0512-358388; e-mail: f.pierik@hetnet.nl
Website gemeente: www.hervormd-een.nl
Bijbelstudie met de jeugd: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Bijbelkring: Contactpersoon: Ds. F. Pierik
Vrouwenvereniging ‘Wees een Zegen’:
Secretaresse: Gerda de Vries
Kerkgebouw: Haulerwijksterweg 1, Een
Koster: Joop de Vries, tel. (0592) 656443
Verenigingsgebouw ‘Bethel’: achter Haulerwijksterweg 5, Een

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

Emailadres voor kopij: kerkklankenredactie@gmail.com
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