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MEDITATIE 

Jezus heeft gezegd: ‘Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de 
Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar 
te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de aarde 
voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, 
totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden 
afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in 
het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot 
genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. Want Ik zeg u: Als uw 
gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de Schriftgeleerden en de 
Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan.’                 
        - Mattheus 5:17-20 
 
Er is veel onduidelijkheid over de wet van de Heere. We lezen in het 
Nieuwe Testament een groep schriftgeleerden die het heel strikt nemen 
met de wet, het zijn de Farizeeën. Ze houden zich aan de wet van God en 
hebben daarnaast nog 613 andere regels gemaakt om zuiver te leven. We 
lezen in de laatste regel van het tekstgedeelte dat de Heere hier tegenin 
gaat. Echter, dit gedeelte gaat niet zozeer om de schriftgeleerden te leren 
wat ze moeten doen, maar om de mensen die horen van de genade die er 
is in Jezus Christus. Er is namelijk een menigte bij Jezus gekomen uit het 
noorden van Israël en zelfs uit het Overjordaanse. Ook zijn er mensen 
vanuit Jeruzalem en Judea. Zij horen allemaal de preek van Jezus. Deze 
preek noemen we ook wel de Bergrede. De Bergrede lijkt wel op de 
nieuwe wet van de Heere voor het Koninkrijk van de Hemelen. Daarin 
wordt aangegeven hoe je, na ontvangen genade, moet leven voor het 
aangezicht van God. De Heere Jezus neemt de wetten van Mozes en past 
deze toe op deze tijd. Daarnaast vertelt de Heere Jezus over bidden. Hij 
geeft de discipelen het Onze Vader. En zo vertelt de Heere Jezus nog 
meer. Wat de Heere Jezus vertelt over de wet, dat wordt in deze tijd niet 
altijd goed begrepen. Er zijn veel mensen die menen dat, wanneer de 
Heere Jezus aan het kruis heeft geleden, de wet is afgeschaft.  
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Er gaan dan stemmen op dat het niet nodig is om de wet van God te lezen 
in de erediensten. Mensen zeggen dan dat de Heere Jezus alles voor ons 
heeft gedaan. Maar hoe zit dat nu eigenlijk? 
Aan de ene kant is dat eenvoudig uit te leggen, maar aan de andere kant 
zijn er ook veel teksten die vragen oproepen. Het tekstgedeelte van deze 
meditatie geeft eigenlijk het meest eenvoudige antwoord. De Heere Jezus 
is gekomen om de wet te vervullen, niet om de wet af te schaffen. 
Daarmee blijft de wet dus staan. De wet van God wordt dan een leefregel 
om voor God te leven uit dankbaarheid. Wanneer we de Heere Jezus lief 
hebben gekregen, dan willen we leven zoals God het van ons verlangt. 
Paulus zegt het in één van zijn brieven zo: We willen dan niet meer 
zondigen, zodat we meer genade nodig hebben.  
Maar dan kan de vraag opkomen: ‘Wat heeft de Heere Jezus dan vervult?’ 
De Heere Jezus heeft alle ceremoniële wetten vervult, dat zijn de wetten 
van de offerdienst. De Heere Jezus heeft door Zijn lijden en sterven deze 
wetten vervuld, zodat we tot God kunnen komen door Zijn bloed. Ook 
heeft de Heere Jezus door Zijn lijden de wetten vervuld, waardoor wij Zijn 
gerechtigheid kunnen ontvangen. Daar doorheen wordt alles wat de 
Heere Jezus gedaan heeft, omdat Hij zonder zonde was, aan ons 
toegerekend. Dat is misschien nog wel het meest wonderlijke. Dat alles 
wat de Heere Jezus heeft gedaan, voor ons is geworden. 
Als we dit zo zeggen kan er toch een gedachte komen: Waarom lezen we 
dan de wet in de kerk? Er zijn toch ook teksten die spreken over de wet 
als een last, waar we niet meer onder moeten zijn en dat we ons daar 
verre van moeten houden. Hoe moeten we de wet van de Heere nu zien? 
We vinden bij Calvijn een goed en zuiver antwoord over de wet van God. 
Calvijn zegt namelijk bij de wet van God: het is in de eerste plaats een wet 
om ons te verootmoedigen voor het aangezicht van God. In de tweede 
plaats is het een tuchtmeester tot Christus. Dit betekent dat we de 
toevlucht nemen tot Jezus Christus, omdat we overtuigd zijn van onze 
zonden en tekorten. En in de derde plaats is het een leefregel uit 
dankbaarheid voor de verkregen genade. Amen.                        Ds. F. Pierik 
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EREDIENSTEN 

In de maand februari hoop ik twee keer in uw midden voor te gaan.  
Op 12 februari hoop ik in de ochtenddienst voor te gaan. De tekst voor de 
preek vinden we dan 1 Johannes 2:18-23.  
Op 19 februari hopen we elkaar te ontmoeten in de avonddienst. Deze 
avonddienst zal in het teken staan van het sacrament van de doop. 
Aangezien we in onze gemeente al lange tijd geen dopelingen hebben 
gehad is het goed om hier bij stil te staan. Het tekstgedeelte voor deze 
dienst is genomen uit het eerste gedeelte van het bijbelboek Jona. 
 
ACTIVITEITEN 

BIJBELKRING 

Op 15 februari is er Bijbelkring. De tekst voor die avond is Marcus 5:1-20. 
Het tekstgedeelte handelt over de genezing van de bezetene. We zien 
daarin de macht van de Heere Jezus Christus en de macht van de 
tegenstander. We hopen op een goede en gezegende avond.  
 
JEUGDKRING 

Voor wat betreft de jeugdkring moeten we samen even bekijken hoe dit 
zal gaan. Lisette hoopt rond de datum van de jeugdkring te bevallen van 
haar kindje. We hopen en bidden dat zij een voorspoedige bevalling zal 
krijgen. Hoe we dus de avond van 19 februari zullen invullen, zullen we 
met elkaar bespreken. 
 
BEZOEK VAN DE CLASSISPREDIKANT 

Op 23 februari hoopt ds. J. Hommes, classispredikant Groningen-Drenthe, 
bij de kerkenraad op bezoek te komen. Het is de regel dat de 
classispredikant één keer in de vier jaar op bezoek komt bij de 
kerkenraad. Op deze datum zal onze gemeente/kerkenraad dus bezocht 
worden. Er zijn in de afgelopen periode verschillende contactmomenten 
geweest met de classispredikant over de zorgen en het voorbestaan van 
de kerk in Norg. Daaruit komt ook dit gesprek voort.  
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Het doel van het gesprek is het bespreken van de voortgang van de 
gemeente, en dat in de breedste zin van het woord. U kunt daarbij 
denken aan samenwerking met andere gemeenten, voortgang in de 
kerkenraad, het dienen van de predikant en zorgen in de gemeente. Ook 
onze gemeente kent namelijk de nodige zorgen. Het kerkbezoek loopt, in 
verband met de leeftijd van de leden, langzaam maar gestaag terug.  
Door de krimp in de regio komen er niet zomaar nieuwe leden bij. Waar 
andere hervormde gemeenten nieuwe leden mogen ontvangen, die 
overkomen vanuit andere regio’s en vanuit de vrijgemaakte kerk, is dit in 
onze gemeente (bijna) niet het geval. Het gesprek met ds. Hommes is 
voor de kerkenraad hopelijk een goed en verhelderend gesprek over de 
toekomst. 
 
WEL EN WEE IN DE PASTORIE EN GROET 

De afgelopen periode heeft ons als gezin goed gedaan. Hoewel er een 
stevige griep binnen ons huis was, heeft het afstand nemen ons goed 
gedaan. In de eerste week van januari heb ik ook twee dagen in Doorn 
bijgewoond om ook geestelijk weer op te laden. We ervaren nu weer rust 
en ruimte in het gezin om het gemeentewerk te dragen en ons in te 
zetten voor het werk van de Heere. 
We willen u ook danken voor alle kaarten die we mochten ontvangen 
rond de kerstdagen en het nieuwe jaar. Ook mogen we u bedanken voor 
de felicitaties van mijn verjaardag. 
Tot slot wil ik u allen, ook namens Miranda en de kinderen, van harte 
groeten. Graag neem ik woorden uit 2 Joh 1:3 die ik u wil meegeven voor 
de komende maand: ‘genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van 
God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in 
waarheid en liefde’. 
 
VROUWENOCHTEND 8 FEBRUARI 2023 

Alle vrouwen van de gemeente zijn weer van harte uitgenodigd voor de 
vrouwenochtend in de kerk. Het thema is “Gastvrijheid“.  



6 
 

Op 8 februari willen we om 9:30 beginnen tot ongeveer 11:30 uur. Als je 
weer €2,50 meeneemt, kunnen we voor de volgende keer weer wat 
extra’s doen. Iedereen van harte welkom. 
 

AGENDA 

Datum: Tijd: Wat: Waar: 

05 – 02   11.00u. Koffiedrinken na de dienst Kerk 

08 – 02 09.30u. Vrouwenochtend Kerk 

15 – 02   19.30u. Bijbelkring Kerk 

19 – 02   20.30u. Jeugdkring Kerk 

 
LET OP: Alle activiteiten zijn in de kerk. 
 
KOPIE MAARTNUMMER 
De kopij voor het maartnummer graag aanleveren tot uiterlijk vrijdag 17 
februari 2023. 
 
KOM-OP-ADEM DAG ‘OPA’S EN OMA’S MET VERLIES' 

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg organiseert een ontmoetingsdag 
voor opa’s en oma’s van een overleden kleinkind. Inmiddels zijn er 
meerdere waardevolle Kom-Op-Adem midweken georganiseerd over 
'Leven met verlies'. Er blijkt ook behoefte te zijn aan een bijeenkomst 
voor opa’s en oma’s waarvan een kleinkind is overleden. Om die reden 
willen we op zaterdag 11 februari 2023 een ontmoetingsdag organiseren. 
Op deze dag willen we stilstaan bij de impact van het verlies van een 
kleinkind, wat doet dat met opa’s en oma’s en wat is de invloed daarvan 
op (familie)relaties? We geven hierover niet alleen waardevolle 
informatie, maar ook de ontmoeting en het delen als lotgenoten onder 
elkaar wordt een belangrijk onderdeel van het programma.  
We nodigen u van harte uit! Wellicht heeft u vrienden of kennissen voor 
wie dit een waardevolle ontmoeting zou zijn. Vertel hen dan gerust 
hierover. Deze dag wordt gehouden in het Koetshuis, Pieterbergseweg 19 
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te Oosterbeek. U kunt zich aanmelden via komopadem@pdcdeherberg.nl 
of telefonisch via 026-3342225.  
 

LIED: NEEM DEN NAAM VAN JEZUS MEDE 

Neem den naam van Jezus mede, 
Kind van kommer, zorg en smart; 
Die schenkt u den waren vrede: 

Draag dien naam steeds in uw hart. 
 

refrein: 
Dierb’re naam, o, hoe zoet! 

Hoop der aard en ’s hemels vreugd. 
Dierb’re naam, o, hoe zoet! 

Hoop der aard en ’s hemels vreugd. 
 

Neem den naam van Jezus mede, 
Als een schild in ied’ren strijd; 

Wil de vijand u vertreden, 
’t Is Zijn naam, die u bevrijdt. 

refrein 
 

O, die naam van teer erbarmen, 
Die de ziel vervult met vreugd; 

Rustend in Zijn liefdearmen, 
Zingt mijn tong Zijn eer verheugd. 

refrein 
 

Wil op Jezus’ naam vertrouwen, 
Val ootmoedig voor Hem neer. 

Spoedig zult gij Hem aanschouwen: 
Jezus, aller Heeren Heer. 

refrein 

mailto:komopadem@pdcdeherberg.nl
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DIENSTEN FEBRUARI 

 

Datum 9.30 uur 19.00 uur 

5 februari Dhr. J.C.A. van den Berge. 

Sebaldeburen 

Ds. N.F.L. de Leeuw, 

Oude Pekela 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 

 

12 februari 

 

Ds. F. Pierik Ds. N. Noorlander, 

Onstwedde 

Collecten 1. Stichting de Schuilplaats 

2. Kerk 

  

19 februari Ds. G. Oberink, 

Urk 

Ds. F. Pierik 

Collecten 1. Diaconie 

2. Kerk 

  

26 februari Ds. T.J. Lucas, 

Vriezenveen 

Ds. K.H. Bogerd, 

Wouterswoude 

Collecten 1. Onderhoud 

2. Kerk 

 

5 maart Voorbereiding HA 

Ds. F. Pierik 

Ds. H.C. Marchand, 

Groningen 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 

 

8 maart 

Biddag 

 19.30u. 

Ds. F. Pierik 

Collecten 1. Bidstondcollecte 

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

