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MEDITATIE 

In deze kerkbode wordt aandacht besteed aan kerst en oud- en 
nieuwjaar. Omdat de kerkbode van december altijd in het teken staat van 
het blijde Evangelie van kerst wil ik nu meer aandacht besteden aan oud 
en nieuw. Ik begin deze meditatie met een stukje uit de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis, artikel 18 in de hertaalde versie. Daarna heb ik een 
meditatie overgenomen van de (openbare) website van de hervormde 
gemeente Veenendaal. Dat gaat over Gods oud en nieuw. 
 
Jezus Christus is mens geworden 
Wij belijden dat God de belofte volbracht heeft, die Hij via de mond van 
Zijn profeten heeft gedaan aan het voorgeslacht. Op de voorbestemde 
tijd zond God Zijn eigen, eniggeboren en eeuwige Zoon in de wereld. De 
Zoon heeft de gedaante van een slaaf aangenomen en is hetzelfde 
geworden als de mensen. Hij heeft een echte menselijke natuur 
aangenomen, met alle zwakheden die daarbij horen, behalve de zonde. 
Hij is ontvangen in het lichaam van de gezegende Maria, die een maagd 
was. Niet door een man, maar door de kracht van de Heilige Geest. 
Christus heeft niet alleen het menselijk lichaam aangenomen, maar ook 
een echte menselijke ziel, waardoor Hij echt mens werd. Want de ziel en 
het lichaam waren beiden verloren, daarom moest Hij ze allebei 
aannemen, om ze te redden. De wederdopers ontkennen dat Christus het 
menselijk lichaam van Zijn moeder heeft aangenomen.  
 
GODS OUD EN NIEUW 

‘Het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.’  
2 Korinthe 5:17 (lezen vs. 11-21) 

 
Een nieuw jaar breekt bijna aan. Tenminste zo zeggen we dat. Het jaartal 
is nieuw maar wat is er verder voor nieuws aan? Het zogenaamd nieuwe 
jaar is in een ommezien weer oud en voorbij. Zo was dat met 2018 toch 
ook?  
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De nieuwe dingen die wij mensen produceren zijn ook zo weer verouderd 
en beschadigd. Bijvoorbeeld de nieuwe vloerbedekking, de nieuwe auto 
of de nieuwe mobiel. 
Dit net aangebroken “nieuwe jaar” wordt pas echt nieuw en vernieuwend 
als wij mensen op een nieuwe manier gaan leven. Het wordt pas echt een 
gelukkig en gezegend nieuwjaar als ons hart vernieuwd wordt. Dat 
kunnen wij zelf niet. Daarvoor hebben we God nodig. Hij wil door Zijn 
genade en liefde ons leven vernieuwen. Zo dat er geen veroudering en 
slijtage optreedt, maar we blijvend en echt nieuw zijn. 
Misschien ervaren we dit niet zo in onszelf en de wereld rondom. Zelfs 
niet in de gemeente van Christus. Wat is er nog veel oude mens, oude 
streken, oude pijn, oude zonden, oude verdeeldheid. En toch is dat het 
evangelie dat ons wordt verkondigd: God schept iets nieuws, Hij is een 
God die mensenlevens totaal vernieuwt! Daar is Hij mee begonnen in de 
geboorte van Jezus. Daarom begint onze jaartelling bij Kerst! Een 
vernieuwd leven is een werkelijkheid voor ieder die bij de Heere Jezus 
schuilt en gelooft in Zijn vleeswording en volbrachte werk. Een 
geloofsrealiteit die helemaal hangt aan wat Christus heeft gedaan voor 
ons. Zo staat het ook in vers 18: “En dit alles is uit God, Die ons met 
Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus.” 
Zo geeft God ons nieuwe grond onder de voeten. Hij heeft ons als 
gelovigen overgeplant in de nieuwe schepping. Dit werk van God is 
volmaakt en af. Het ligt klaar om geloofd en genoten te worden. Tegelijk 
brengt God dan ook een proces van vernieuwing in ons leven op gang. 
Paulus schrijft daarover in 2 Korinthe 4: 16 “de innerlijke mens wordt van 
dag tot dag vernieuwd.” In de dagelijkse omgang met de Heere Jezus doet 
Hij zijn vernieuwende werk in ons denken, ons doen en ons gevoelsleven. 
Onderhouden we die verborgen omgang? Bidden we om Gods 
vernieuwende werk in ons en hen die bij ons horen? 
ZIE! Zie, het is alles nieuw geworden. Dat God een mens vernieuwt, dat is 
te zien hoor! Dan leef je niet op de oude voet voort. Dan word je 
veranderd naar het beeld van de nieuwe mens, Jezus Christus.  
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Laten we dan wel belijden en afleggen wat er nog aan oude, zondige 
dingen in ons leven is. Zie! Geloof het nou maar. Dat geeft zekerheid en 
vertrouwen in het zogenaamd nieuwe jaar. “Daarom, als iemand in 
Christus is, is hij of zij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, 
zie, alles is nieuw geworden.” Laten we dat in 2019 vieren, daaruit leven, 
daarvan zingen en getuigen. 

Ds. A.T. van Blijderveen 
 
BIJ DE DIENSTEN 

In december hoop ik vier keer bij u voor te gaan. Op 11 december hoop ik 
in de avonddienst met u na te denken over: ‘Wie is Jezus Christus en wat 
is Zijn werk’. Zondag 5 en 6 handelen over de twee naturen in Christus, dit 
zijn de vragen en de antwoorden die daar het juiste licht op geven. Na 
deze dienst is er ook weer jeugdkring. 
Op 24 december is er een kerstnachtdienst in de Gereformeerde Kerk van 
Een. In deze dienst hoop ik te preken over Lukas 2:6 en 7. Dat is de kern 
van het kerstevangelie: ‘En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de 
dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren 
Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor 
hen geen plaats was in de herberg.’ 
In de avonddienst op Eerste kerstdag hoop ik te preken vanuit zondag 14. 
Daar wordt beleden wat het voor ons betekent dat de Heere Jezus uit de 
maagd Maria werd ontvangen en geboren. 
Op oudjaarsavond komen we samen in de dienst om de Heere te danken 
voor het afgelopen jaar. Welk tekstgedeelte in die dienst centraal staat 
weet ik op het moment van schrijven nog niet. Datzelfde geldt voor de 
dienst op nieuwjaarsdag, waar ik in de ochtenddienst hoop voor te gaan. 
 
Voor alle genoemde data geld: ‘Zo de Heere wil en wij leven’.  
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KERKDIENST NIEUWJAARSDAG, ZONDAG 1 JANUARI  

Om over na te denken: 
Een predikant in één van mijn vorige gemeenten waar ik destijds woonde 
zei: De hoogte van het geestelijk leven in de gemeente is niet af te meten 
aan de opkomst in de kerkdienst op Eerste kerstdag (of de 
kerstnachtdienst F.P.) maar uit de opkomst van nieuwjaarsmorgen. 
Ik hoop u dan te ontmoeten om een zegen over het nieuwe jaar te 
vragen. 
 
BIJ ZIEKTEN EN ZORGEN 

Het gebeurt mij nog wel eens dat ik pas achteraf hoor, via via, dat er 
zorgen zijn in de gemeente. Helaas lukt het mij niet om dan op tijd te 
reageren en mee te leven. Daarom wil ik u vragen of u mij op de hoogte 
wil brengen bij vreugde en zorgen in uw leven. 
 
BIJBELKRING 

De bijbelkring komt op woensdag 14 december weer bijeen. Het 
tekstgedeelte voor de avond is genomen uit Markus 4:35-41 en 6:45-52. 
We hopen met elkaar op een goede en gezegende avond. 
 
JEUGDKRING 

De jeugdkring komt op 11 december bij elkaar na de avonddienst. De 
preek gaat over ‘Wie Jezus Christus is en wat we over zijn naturen kunnen 
zeggen’. Daarin trekken we de verbinding met ons geloofsleven in de 
praktijk. Het is goed om hier met elkaar over na te denken. 
 
KERST - NIEUWJAAR EN GROET 

Toen ik begon met het schrijven van deze kerkbode ben ik geschrokken. 
Het is al weer de kerkbode van december. De tijd vliegt, zeggen we dan. 
Maar het is echt waar. Echter, voordat we het jaar afsluiten is het kerst. 
We mogen weten dat de Heere Jezus is gekomen om het voor ons goed 
te maken.  
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We mogen weer door genade in goede relatie staan met de Heere. Hij 
heeft ons aangezien en wil dat we tot genade komen en eeuwig bij Hem 
mogen leven. Wat is kerst toch een heerlijk feest. 
Wanneer we zo weer aan het einde van het jaar zitten is er onwillekeurig 
ook een moment om terug te zien. Wat is er veel gebeurd en wat heeft 
het jaar ons gegeven. De Heere heeft ons vele beloften gegeven aan het 
begin van het jaar en Hij heeft ons dit jaar ook gezegend. Ook al gaat het 
niet altijd zoals wij willen, toch zien we zijn leiding in ons leven. Meerdere 
gemeenteleden hebben hier in het afgelopen jaar ook van mogen 
getuigen. 
Wanneer we dan zo aan het einde staan, mogen we ook weten dat de 
Heere, op grond van zijn beloften, ook in het komende jaar meegaat. In 
Jozua 2 staat: De Heere God is een God boven in de hemel en beneden op 
de aarde. In die wetenschap kunnen we het nieuwe jaar in. En vanuit die 
wetenschap wil ik u, ook namens mijn vrouw en kinderen hartelijk 
groeten. 

Ds. F. Pierik 
 

KERKRAADSBESLUIT 

De kerkenraad heeft besloten om vanaf 2023 het verkorte klassieke 
avondmaalsformulier te gaan gebruiken. Hieronder kunt u deze lezen. 
 
Een verkorting van het klassieke avondmaalsformulier , met een 
toelichting op het gebruik ervan. Twee jaar geleden zocht het 
hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk 
contact met de werkgroep Eredienst en Kerkmuziek. Uit diverse 
gemeenten bereikten hem signalen dat men vast wilde houden aan de 
inhoud en strekking van het klassieke avondmaalsformulier en dit tegelijk 
als te lang ervoer. Een werkgroep adhoc –heeft zich over de vraag 
gebogen en eerst gepeild wat de precieze behoefte achter de vraag uit 
deze gemeenten was.  
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Zowel een korte steekproef van het hoofdbestuur, als eigen onderzoek en 
navraag bevestigde de behoefte die in sommige gemeenten waar het 
klassieke formulier nog gebruikt wordt aan een korter, maar herkenbaar 
klassiek formulier. De Hertaling van de klassieke formulieren uit 2004 
voorziet weliswaar in een eigentijdser taalgebruik, maar handhaaft de 
gehele tekst in omvang en opzet. Overigens leeft in lang niet alle 
gemeenten die zich rekenen tot de modaliteit van de Gereformeerde 
Bond bezwaar tegen de lengte. Die kunnen dan ook gevoeglijk het oude 
formulier en de hertaling blijven gebruiken. Maar een aantal gemeenten 
snakt naar verkorting, omwille van de lengte en de beleving van de 
avondmaalsdienst De werkgroep heeft zich eerst gebogen over bestaande 
teksten en alternatieven, bijvoorbeeld uit de Gereformeerde Kerken 
(vrijgemaakt) en het in het Dienstboek opgenomen avondmaalsformulier 
van Calvijn. Er is uiteindelijk voor gekozen om als uitgangspunt formulier 
IV uit het hervormde Dienstboek van 1955 te nemen. Dit formulier is 
immers een al bestaande verkorting van het klassieke formulier. Dit 
formulier neemt alle onderdelen van het klassieke formulier op en laat 
niets achterwege én het houdt zich aan de oude opzet van het formulier 
in volgorde. Dit in tegenstelling tot de andere orden uit het Dienstboek 
van 1955. De werkgroep adhoc biedt nu een herziening van formulier IV 
uit 1955 aan. De tekst van orde IV is bewerkt in een hertaling in 
eigentijdse bewoording en zinsopbouw. Er is door kenners van de 
Nederlandse taal meegekeken.  
Hier en daar is een aanvulling ten opzichte van orde IV gegeven met 
klassieke herkenbare en geliefde woorden uit het oude formulier, zoals 
bij het zelfonderzoek. De uiteindelijke tekst zoals die nu voorligt, voorziet 
in schuingedrukte tussenkopjes in liturgische aanwijzingen voor gebruik in 
de eredienst. Deze kopjes volgen het meest gangbare gebruik in de 
gemeenten waar een voorbereiding, een viering en een nabetrachting 
wordt gehouden. Wellicht is het goed te bedenken dat het oude 
argument om de liturgie van het avondmaal in stukken te knippen, 
namelijk vanwege de lengte van de dienst, met deze verkorting vervalt. 
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Zo kan de liturgische traditie om het avondmaalsformulier als een 
eenheid te zien, als een hulp die de avondmaalsganger naar de tafel leidt, 
worden hersteld. Er kan dan beter verspreid over de dienst met 
onderdelen van het formulier worden gewerkt – bijvoorbeeld het 
zelfonderzoek op de plaats van de geboden – dan met onderdelen die 
over meerdere kerkdiensten worden verspreid. Waalwijk, februari 2019, 
ds. Wim van der Aa namens de werkgroep Eredienst en Kerkmuziek 
 
ORDE VAN DIENST VOOR DE VIERING VAN HET HEILIG AVONDMAAL 
Instellingswoorden (kunnen gelezen worden in de dienst van 
voorbereiding)  
Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de instellingswoorden van 
onze Heere Jezus Christus over het Heilig Avondmaal, die de apostel 
Paulus ons doorgeeft in 1 Korinthe 11 (vers 23-28 ): ‘Want ik heb van de 
Heere ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de 
nacht waarin Hij werd verraden, brood nam, en nadat Hij gedankt had, 
brak Hij het en zei: Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken 
wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker, 
na het gebruiken van de maaltijd, en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe 
verbond in Mijn bloed. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot Mijn 
gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker 
drinkt, verkondig de dood van de Heere, totdat Hij komt. Wie op 
onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die 
eet en drinkt zichzelf een oordeel. Maar laat ieder mens zichzelf 
beproeven en laat hij zó eten van het brood en drinken uit de drinkbeker.’ 
Om dit Avondmaal tot versterking van ons geloof te mogen vieren, 
worden wij op de volgende wijze geroepen ons te beproeven en het te 
vieren met het doel waartoe Christus het heeft bevolen en ingesteld, 
namelijk tot Zijn gedachtenis.  
 

  



9 
 

ZELFONDERZOEK 
Die beproeving bestaat uit drie delen:  
Ten eerste: laten we onze zonden en ellende overdenken, opdat we ons 
ervan afkeren en voor God verootmoedigen. Want de toorn van God 
tegen de zonde is zo groot dat Hij de straf ervoor door de bittere en 
smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan Zijn lieve Zoon Jezus Christus. 
Ten tweede: laten we ons hart onderzoeken of we de betrouwbare 
belofte van God geloven, dat al onze zonden alleen om het lijden en 
sterven van Jezus Christus vergeven zijn en dat de volkomen 
gerechtigheid van Christus ons als ons eigendom toegerekend en 
geschonken is.  
Ten derde: laten we ons geweten onderzoeken of we ook bereid zijn 
voortaan met ons hele leven dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen 
en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En ook of we alle 
vijandschap, haat en afgunst afleggen en ons oprecht voornemen om 
voortaan in liefde en eensgezindheid met onze naaste te leven.  
 
VERKONDIGING VAN GODS GENADE  
Allen, die zich zo van harte voor Gods aangezicht beproeven, worden 
genodigd tot de tafel des Heeren. Zij die daarentegen dit getuigenis in 
hun hart niet gevoelen, worden gemaand zich van hun zonden te 
bekeren.  
Zo niet, dan vermanen wij hen zich van de tafel des Heeren te 
onthouden..  
Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, 
allen die de Naam van God lasteren en misbruiken, allen die het Woord 
van God en Zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht 
zaaien en die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, allen 
die in haat en nijd tegen hun naaste leven of lichtvaardig hun woord 
breken en die het leven, door God geschonken, verachten, allen die het 
huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen, allen 
die stelen of in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of 
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kwaadspreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot 
hun god maken. Kortom, allen die zich in woord en wandel als 
ongelovigen gedragen. Maar dit wordt ons, broeders en zusters, niet 
voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, 
alsof niemand tot het Heilig Avondmaal zou mogen gaan, dan wie zonder 
enige zonde is. Want wij komen niet tot dit Avondmaal omdat wij onszelf 
volkomen en rechtvaardig achten, maar integendeel, wij komen omdat 
wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Daarom, al vinden 
wij in onszelf nog veel gebreken en geen volkomen geloof, toch mogen 
wij ervan verzekerd zijn, dat God ons in genade aanneemt en ons deel 
doet hebben aan deze hemelse spijs en drank.  
======================================================  
 
GEDACHTENIS VAN CHRISTUS (lezen in de Avondmaalsdienst) 
In dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus: ‘Doet dit tot 
Mijn gedachtenis’, willen wij nu gedenken dat onze Heere Jezus Christus 
door de Vader in deze wereld gezonden is, om de toorn van God, 
waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, voor ons te dragen. Hij 
heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid 
vervuld. Hij werd gebonden, om ons te ontbinden. Hij werd onschuldig ter 
dood veroordeeld, om ons in Gods gericht vrij te spreken.  
Hij heeft Zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, om de 
schuldbrief van onze zonden daaraan te hechten. Zo heeft Hij de vloek 
van ons op zich geladen, om ons met Zijn zegen te vervullen.  
Hij heeft zich aan het kruishout vernederd tot in de allerdiepste smaad en 
angst der hel, met lichaam en ziel, toen Hij met luide stem riep: ‘Mijn 
God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’, opdat wij door God 
aangenomen en nooit meer door Hem verlaten zouden worden. 
Bovendien heeft Hij in Zijn offerdood het nieuwe en eeuwige verbond van 
genade en verzoening bevestigd, toen Hij zei: ‘Het is volbracht.’  
 

  



11 
 

ONDERWIJZING OVER DE INZETTING  
Om ons vast te doen geloven dat we delen in Zijn hartelijke liefde en 
trouw, heeft Christus ons het Avondmaal gegeven. Daarom nam Hij in de 
nacht voor Zijn sterven het brood, dankte, brak het, gaf het Zijn discipelen 
en zei: ‘Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe 
dat tot Mijn gedachtenis.’ Daarna nam Hij de drinkbeker, dankte en zei: 
‘Drink allen daaruit; deze drinkbeker is het Nieuwe Verbond in Mijn 
bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden; 
doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot Mijn gedachtenis.’ Zo 
gedenken wij dat Hij voor ons Zijn lichaam en bloed overgaf in de dood, 
omdat wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. In het 
Avondmaal wordt ons duidelijk getoond dat het eenmaal volbrachte offer 
van Christus de enige grond is van onze zaligheid. Want in Zijn dood heeft 
Hij, als Lam van God, het oordeel van God over de zonde weggedragen en 
heeft Hij voor ons de levendmakende Geest verworven. Door deze Geest 
worden wij met Hem verbonden en krijgen we deel aan Zijn weldaden, 
het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid. Door dezelfde 
Geest worden wij ook met elkaar als lidmaten van één lichaam in 
broederlijke en zusterlijke liefde verbonden, zoals de apostel spreekt:  
‘Omdat het brood één is, zijn wij, die velen zijn, één lichaam, want wij 
allen hebben deel aan het ene brood.’ Deze eenheid - die ook zichtbaar 
wordt in de vele geperste druiven die tot één wijn worden - zullen wij niet 
alleen met woorden, maar ook met de daad aan elkaar bewijzen. 
Bovendien mogen wij aan Zijn tafel een voorsmaak genieten van de 
bruiloft van het Lam.  
En met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Christus, als Hij 
de wijn met ons nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader.  
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GEBED  
Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God 
verootmoedigen en Hem om Zijn genade aanroepen. Barmhartige God en 
Vader, wij bidden U, of U in dit Avondmaal door Uw Heilige Geest zo in 
onze harten wilt werken, dat wij ons met vertrouwen hoe langer hoe 
meer aan Uw Zoon Jezus Christus overgeven. Geef dat wij zó met deze 
ware spijs en drank gevoed en verkwikt worden, dat wij niet meer in onze 
zonden leven, maar Hij in ons en wij in Hem. Doe ons zó volkomen deel 
hebben aan het nieuwe verbond in Christus’ bloed, dat wij er niet aan 
zullen twijfelen dat U voor eeuwig onze genadige Vader zijn zult, Die ons 
onze zonden nooit meer toerekent. En Die voor ons in alles naar lichaam 
en ziel zult zorgen als Uw lieve kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook 
Uw genade, dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf 
verloochenen en onze Heiland belijden. Leer ons in alle beproevingen met 
opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, Die 
ons vernederd lichaam aan Zijn verheerlijkt lichaam gelijk zal maken en 
ons voor eeuwig tot Zich nemen zal.  
(Hier kan de geloofsbelijdenis gelezen worden)  
 
Wij bidden U dit in de naam van Hem, Die ons heeft leren bidden:  
Onze Vader, Die in de hemelen zijt!  
Uw Naam worde geheiligd.  
Uw Koninkrijk kome.  
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood.  
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.  
Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in 
eeuwigheid.  
Amen.  
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TOEBEREIDING VAN DE TAFEL 
 
NODIGING, VERHEF DE HARTEN:  
Opdat wij met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, 
zo laten we met ons hart niet aan het uiterlijke brood en de uiterlijke wijn 
blijven hangen, maar het opheffen naar de hemel, waar Christus Jezus is, 
onze Voorspraak aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. (Daarheen 
wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof.) En laten wij er niet 
aan twijfelen dat onze ziel even zeker door de werking van de Heilige 
Geest met Zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt wordt, als wij deze 
heilige tekenen tot Zijn gedachtenis ontvangen.  
 
BROOD EN WIJN  
Bij het breken en uitdelen van het brood spreekt de dienaar:  
‘Het brood dat wij breken, is de gemeenschap met het lichaam van 
Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heere 
Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze 
zonden.’  
En als hij de drinkbeker geeft:  
‘De drinkbeker der dankzegging is de gemeenschap met het bloed van 
Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbaar 
bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen 
verzoening van al onze zonden.’  
 
DANKGEBED  
Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken U dat U ons, uit 
grondeloze barmhartigheid, Uw eniggeboren Zoon hebt gegeven tot 
Middelaar en offer voor onze zonden en voedsel en drank voor het 
eeuwige leven. Wij danken U dat U ons een waar geloof geeft, waardoor 
wij deel krijgen aan deze weldaden van U. U hebt ook tot versterking 
daarvan, door Uw geliefde Zoon Jezus Christus voor ons het Heilig 
Avondmaal laten instellen.  
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Getrouwe God en Vader, maak door de werking van Uw Heilige Geest de 
gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van Zijn 
dood vruchtbaar, opdat wij dagelijks groeien in het ware geloof en in de 
zalige gemeenschap met Christus. Wij bidden U dit alles omwille van Uw 
geliefde Zoon Jezus Christus, die met U en de Heilige Geest leeft en 
regeert in eeuwigheid. Amen. 
======================================================  
 
Psalm 103 (kan gelezen worden in de dienst van dankzegging) ‘Loof de 
HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam. Loof de HEERE, mijn 
ziel, en vergeet niet één van Zijn weldaden; Die al uw ongerechtigheid 
vergeeft, Die al uw ziekten geneest; Die uw leven verlost van het verderf, 
Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, Barmhartig en 
genadig is de HEERE, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hij zal niet 
voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn 
toorn. Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze 
ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is Zijn 
goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen. Zo ver het oosten is van 
het westen, zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals 
een vader zich ontfermt over zijn kinderen, ontfermt de HEERE Zich over 
wie Hem vrezen’ (Psalm 103:1-4, 8-13).  
Hij heeft ook Zijn eigen Zoon niet gespaard, maar Hem voor ons allen 
overgegeven en ons alles met Hem geschonken (Romeinen 8:32).  
Hiermee bevestigt God Zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven 
is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door Zijn 
bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door Hem van Zijn toorn 
behouden worden. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God 
verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, des te meer zullen wij, nu wij 
met Hem verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven (Romeinen 
5:8-10). Daarom zullen mijn mond en hart de lof des Heeren verkondigen 
van nu aan tot in eeuwigheid.  
Amen. 
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ZINGEN VOOR DE DIENST 1e KERSTDAG: 

Op de Eerste kerstdag begint de dienst om 9.15 uur, dan zingen wij een 
aantal kerstlieden. 
Heeft er iemand nog een lied wat u/jij graag wilt zingen geeft het dan 
even door aan Mien of Siepie dan kunnen wij daar rekening mee houden. 
 
VERSLAG VROUWENOCHTEND 26 OKTOBER 2022 

Op 26 oktober hielden we een vrouwenochtend. Die stond in het teken 
van vervolgde christenen. We waren met 9 vrouwen uit de gemeente bij 
elkaar. We begonnen met een kennismaking met elkaar onder het genot 
van koffie, thee, en lekkere dingetjes. We hebben nagedacht over de 
druk, onderdrukking, vervolging die christenen in ander landen voelen om 
Christus wil. Maar we hebben ook gehoord over hoe christenen daar 
dankbaar zijn voor wat ze hebben. We lazen een gedeelte uit het boek 
“Een jas met kogelgaten” over een man die niets voor zichzelf bad: “Er is 
niets waar we God om hoeven te vragen. We hebben alles wat we nodig 
hebben. We zijn gelukkig.” Hij leeft met vrouw en 5 kinderen in een VN-
kamp voor ontheemden in Noord-Irak. Hij heeft een (tent)dak boven zijn 
hoofd, eten voor vandaag en een zendingsveld naar alle richtingen zodra 
hij de tent uitloopt: de mensen van de andere tenten.  
Een voorbeeld voor ons om tevreden te zijn met wat we hebben en 
dagelijks in afhankelijkheid van de Heere God te leven.  
Maar we hoorden ook van mensen die soms al 20 jaar zonder enige 
veroordeling en rechtsproces in Eritrea gevangen zitten, gescheiden van 
man of vrouw en kinderen. Zonder uitzicht ooit uit de gevangenis te 
komen. We hebben kaarten ter bemoediging naar hen gestuurd. En met 
elkaar gebeden voor allen die in moeilijke omstandigheden moeten leven 
vanwege hun geloof in de Heere Jezus. Laten we het gebed vol blijven 
houden. We zijn als kerk met hen verbonden in Christus. Wij mogen in 
onze vrijheid voor hen bidden.  
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Het boek is overigens gratis aan te vragen via www.sdok.nl/kogelgaten. Er 
is een sponsor die graag het boek verspreidt en ook de verzending 
betaald. Het gaat dus niet af van het collectegeld van november, die ook 
voor de SDOK bestemd was. 
Als u vaker post wil sturen, adressen staan op de websites www.sdok.nl 
en www.opendoors.nl en www.stichtinghvc.nl.  
 
VROUWENOCHTEND 7 DECEMBER 2022 

We willen op woensdag 7 december opnieuw bij elkaar komen. Deze keer 
maken we de ochtend met als thema Advent en Kerst. Iedereen is weer 
van harte welkom.  
Als er iemand de vorige keer niet was, is die natuurlijk nu ook weer van 
harte uitgenodigd. Weet u nog iemand anders? Neem gerust mee. We 
beginnen om 9:30 uur tot ongeveer 11:30 uur. 
Neemt u een pen, schaar en 3 euro mee? Dan kunnen we daarmee de 
andere dingen bekostigen. U bent van harte welkom. We hopen op weer 
zo’n goede opkomst.  
 
UITNODIGING! 

Op DV 21 december zijn alle vrouwen uitgenodigd om kerstfeest te vieren 
met de PCOB. 
Dit zal gehouden worden in de Edenhof in Een. De aanvang is 14.30u. 
De kosten zijn 5 euro, dit is inclusief broodmaaltijd. 
 

AGENDA 

Datum: Tijd: Wat: Waar: 

04 – 12   11.00u. Koffiedrinken na de dienst Kerk 

07 – 12 10.30u. Vrouwenochtend Bethel 

11 – 12  20.30u. Jeugdkring Kerk 

14 – 12   19.30u. Bijbelkring Bethel 
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KOPIE JANUARINUMMER 
De kopij voor het januarinummer graag aanleveren tot uiterlijk vrijdag 23 
december 2022. 
 
KERSTWEEK VOOR ALLEENGAANDEN 

Hebt u al plannen voor de kerstdagen? Of bent u alleen, en ziet u tegen 
deze periode op? Ga gezellig mee met VOOR ELKAAR vakantieweken. D.V. 
23-30 december organiseren wij voor u een heerlijke week in het 
sfeervolle Parkhotel Hugo de Vries in Lunteren, onder leiding van ds. en 
mevr. A. Jonker. Samen het Kerstfeest vieren, bijbelstudie doen, zingen 
en fijne gesprekken in een vertrouwde sfeer.  Er is volop ruimte om 
spelletjes te doen, naar een interessante presentatie te kijken en erop uit 
te gaan. Bent u weduwe, weduwnaar of (weer) alleengaand en bent u 
zelfredzaam en voldoende mobiel? Probeert u het dan eens, het wordt 
een onvergetelijke ervaring. Kosten voor deze geheel verzorgde week zijn 
€ 790,00. U hebt een eigen kamer met douche en toilet. 
Er zijn al diverse aanmeldingen, maar ook ú kunt nog aan de week 
deelnemen. De vrijwilligers zien uit naar uw komst!  
Voor meer informatie en/of aanmelden, kijk op 
www.voorelkaarvakantieweken/doelgroep/alleengaanden of mail naar 
gasten.al@voorelkaarvakantieweken of bel Diny Mostert, 06-51491127.  
ZINGEN IN DE NACHT  

We zingen. Veel en vaak. Zeker ook in de laatste maand van het jaar. 
Soms vraag je je af: is het niet wat veel allemaal? Kennen we onze maat 
nog? Als we niet oppassen zingen we in de Adventsweken zoveel dat we 
met Kerst eigenlijk al uitgezongen zijn.  
En toch, vandaag nemen we elkaar even mee. Naar de velden van 
Bethlehem. Er wordt gezongen. Een engelenlied: Eer zij aan God in de 
hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen (Luk. 
2:14).  
De engelenzang, de eerste zang rond de geboorte van Jezus. We zijn terug 
bij de kern. Daar, waar het allemaal begon.  

http://www.voorelkaarvakantieweken/doelgroep/alleengaanden
mailto:gasten.al@voorelkaarvakantieweken
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Herders in het open veld. Wakend over hun kudde. Ineens verschijnt een 
engel. Gestuurd door God. Hij waakt over Zijn kerk. God laat van Zich 
horen in de wereldnacht. De ene engel, als een boodschapper van 
Hogerhand. Ik verkondig u grote blijdschap: Heden is de Zaligmaker 
geboren. Christus, de Heere.  
En ineens zijn ze daar, samen met die ene engel: ontelbaar veel andere 
engelen. Ze zingen dat het een lieve lust is. Zingen in de nacht.  
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als ik hoor over zingen in de nacht, 
dan denk ik veelmeer aan verdriet dan aan vreugde.  
Ik denk aan de stad Filippi. De stad van Lydia. De stad waar Paulus en Silas 
gevangen worden genomen. Daar zitten ze: in de donkerste cel. En ze 
zingen. Zingen op een donker dieptepunt.  
Met dat we dat lezen verwonderen we ons: zingen. Tóch! In de nacht van 
het lijden. In de donkerste nacht.  
Hier – in Lukas 2 – is het anders: een lovend lied van vreugde. Eer zij aan 
God! Er is een Kind geboren. Zou je dan niet zingen, ook al is het nacht? 
En toch: deze nacht vol blijdschap is ook de nacht een donker dieptepunt. 
Want is het leven van Jezus niet van meet af aan getekend door het 
lijden? Kribbe en kruis zijn immers uit hetzelfde hout gesneden?   
De engelen zingen. De nacht verlicht. Horende herders komen in 
beweging, gehoorzaam aan de woorden van de engel. De herders zeggen 
tegen elkaar: laten we naar Bethlehem gaan en het woord zien dat 
geschiedt is.  
Zingen zet mensen blijkbaar in beweging. De engelenzang zet mensen op 
het spoor van Christus.  
Ik vind het mooi: zingen maakt wat los. En nee, nu bent u geen engel en ik 
evenmin. Maar ook óns zingen kan zomaar anderen in beweging brengen. 
Door ons zingen leiden we zomaar iemand tot Jezus.  
Ik denk aan Helen. Meer dan twee jaar zat ze gevangen in een 
zeecontainer. In Eritrea.  
Om de eenvoudige reden dat ze met anderen deelde wie Jezus voor haar 
is. En daar, op een donker dieptepunt in haar leven zingt ze.  
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Eer zij aan God! Helen zingt over haar Heer. Het raakt anderen. 
Medegevangenen en bewakers. Ze ontdekken wie Jezus is.  
Blijkbaar is er wat dat betreft niet zoveel veranderd. Tot op de dag van 
vandaag zingen mensen elkaar naar Jezus toe.  
Daarom: zing! Ook al is het nacht. Hoe uw nachtervaring ook is: een nacht 
van zorg, een nacht van zonde. Zing. Zodat u zelf én de ander weer bij 
Christus terecht komt. In beweging gezet door een woord van Hogerhand. 
En uiteindelijk, die herders, via Jezus delen ze uit. Van dat wat ze gehoord 
en gezien hebben. De herders horen een hemelse boodschap. En zien een 
hemels Kind. En dát geven ze door. Niet meer en niet minder. Het is niets 
anders dan doorgeven van dat wat ze ontvingen. Zó bouwt God Zijn 
Koninkrijk. En daarom: zing! Ook al is het nacht. Zodat anderen erdoor 
gezegend worden. En zodat het mensgeworden Woord van God de 
wereld doorgaat.  
Zing met perspectief. Vanuit de nacht naar het Licht in de Heerlijkheid. 
Om eeuwig te zingen van Gods goedheid. Daar zal geen nacht zijn. 

Bron: website SDOK 
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DIENSTEN DECEMBER 

Datum 9.30 uur 19.00 uur 

4 december Ds. T.J. Lukas, 

Vriezenveen 

Ds. M. Krooneman, 

Noordhorn 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 

 

11 december 

 

Voorbereiding HA  

Dhr. H. Scherphof, 

Elburg 

 

Ds. F. Pierik 

Collecten 1. Stichting Predik het Woord in Hoorn 

2. Kerk 

  

18 december Bediening HA 

Ds. G. van den Berg, 

Onstwedde 

Dankzegging HA 

Ds. N.F.L. de Leeuw, 

Oude Pekela 

Collecten 1. Diaconie 

2. Kerk 

  

24 december 

Kerstnachtdienst 

 Locatie: de Edenhof 

19.30u. Ds. F. Pierik 

   

25 december 

1e Kerstdag 

9.15u. Ds. J. Mulderij, 

Wezep 

Ds. F. Pierik 

Collecten 1. Onderhoud 

2. Kerk 

 

31 december 

Oudejaarsdag 

 19.30u. 

Ds. F. Pierik 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 
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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 

mailto:f.pierik@hetnet.nl
mailto:kerkklankenredactie@gmail.com

