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MEDITATIE  

Vandaag ligt Psalm 139 voor ons en ik las bij een uitleg het volgende: 

‘Psalm 139 is één van de meest diepzinnige psalmen, waarin het gaat over 

de belijdenis omtrent God. Tegelijk betuigt de dichter zijn innige relatie 

met God, ook al gaat het zijn begrip te boven hoe God in alle 

schuilhoeken van zijn leven kan doordringen. Enerzijds weet de dichter 

dat de Heere God almachtig is, en alwetend, en overal tegenwoordig. Hij 

laat aan de hand van zijn eigen leven zien hoe dat is gegaan. Ja, dat is het.  

  

Wat een machtig perspectief krijgen we daarin naar ons toe. Dit te 

kennen, daar kan de psalmdichter niet bij. Het is voor hem te hoog. Deze 

woorden zijn voor velen bekend. Deze psalm staat bij velen op het rijtje 

geliefde psalmen. Juist om de woorden die aan het begin worden 

geschreven.  

  

Maar wat heeft die dichter dan meegemaakt, waardoor hij dit kan 

zeggen? We gaan met elkaar zoeken in deze psalm. Psalm 139 valt uiteen 

in vier gedeelten. Het eerste gedeelte is de alwetendheid en de 

alomtegenwoordigheid van God. Dit gaat de gedachten van de dichter ver 

te boven. Het tweede gedeelte gaat over vluchten. Vluchten voor God dat 

kan niet, want overal is de Heere God met Zijn Geest aanwezig. In het 

derde gedeelte gaat het erover dat God zelfs de diepere lagen van de 

aarde kan doorzoeken. God is overal aanwezig. In het vierde gedeelte 

wordt er gebeden voor de tegenstanders van God, maar daarbij klinkt ook 

de vraag om zuivering van zijn leven. Ja, zegt de dichter: ‘God doorzoekt 

mij en Hij weet al van verre mijn gedachten’.  

  

In het opschrift staat dat Psalm 139 van David is. Het is moeilijk te zeggen 

wanneer dit in Davids leven is geweest. Want het zou zo kunnen zijn dat 

dit diepe gedachten van David zijn wanneer hij achter de schapen loopt. 
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Dan is het een nadere uitwerking van Psalm 23. Of dat dit in tijden was 

van moeite en zorg. Want ook dat heeft David meerdere keren 

meegemaakt. Of was dit in de tijd van rust? In de tijd van zijn 

koningschap? Wanneer? We weten het niet. Toch moeten we zien op het 

leven van David. Op de stille momenten waarin de tere omgang met de 

Heere God er was. Het is als het ware een hoogtepunt in het geloofsleven 

van David.   

  

Of mogen we dit ook wat meer naar onszelf toe trekken? Als we dit 

zeggen, dan is het een hoogtepunt in ons geloofsleven. Dan weten we van 

de diepe omgang met God. Dat we Hem kennen en dat we weten dat Hij 

ons kent. Ja, dat God ons kent in het diepst van ons gaan. Bij het zitten, in 

het opstaan en bij het gaan liggen. Met al mijn wegen bent u vertrouwd, 

dat zegt de dichter. Door het geloof mogen we dat ook nazeggen.   

  

Dat kan op zich beangstigend wezen, namelijk als het niet goed is tussen 

de Heere en ons hart. Hij weet wat je doet, ook als je andere wegen gaat. 

Als dan Zijn hand erbij komt, dan is dat een hand die ons tegenkomt. De 

lezer kent daar ook voorbeelden van in de bijbel. De hand van God rust op 

de vijanden. De hand van God was bijvoorbeeld zwaar op de  

Filistijnen. De hand van God.., en ga zo maar door. Als de Heere God komt 

tegen ons, waar zullen wij dan zijn? Dat is dus ook een vraag voor 

vandaag. Maar…  

  

David bedoelt wat anders, want hij gebruikt bij het woord ‘hand’ het 

woord ‘wonderlijk’. Hij zegt: Ik kan er niet bij. Dat wonderlijke dat zegt 

iets. Dat Gods Hand wordt gebruikt bij de schepping van God en bij de 

verlossing door God. Dus als het gaat over het wonderlijke, dan mogen 

we dat ook op onszelf als mensen betrekken. Want God heeft de mens 

geschapen in het diepst van de moederschoot. Daar werden wij geweven. 

Daar spreekt dit lied ook over in het vervolg. Wanneer wij dan na onze 
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geboorte op aarde komen, dan mogen wij ook leven in Gods schepping. 

Dat geeft ook al verwondering.  

  

Maar, ten diepste komt die hand van God openbaar bij de verlossing. Als 

we in de bijbel lezen, dan gaat het allereerst om de verlossing van de 

vijanden. Het volk van Israël wordt uit het land Egypte verlost door een 

uitgestrekte hand van God. Daar worden ze vandaan geleid, maar ook in 

het vervolg daarop. Ze worden verlost van hun zonden door het offer, 

zodat God hen weer aanziet in genade.   

In het Nieuwe Testament wordt er gesproken over de verlossing door de 

hand van God, en dan zien we Jezus Christus. Het is de hand van God die 

de Heere Jezus Christus naar de aarde laat gaan. Het is door de hand van 

God dat Jezus Christus aan het kruis wordt genageld en dat Zijn bloed 

vloeit voor de vergeving van onze zonden. Dit kennen, dat is wonderlijk.   

  

Zou u en jij dat ook willen? Dat u met zo’n gerust hart in vrede kan leven 

en dat u dan ook zo kan sterven? Dat u ook die hand van de Heere kunt 

ervaren? Dan hoeven we niet zoals David te leven in de verwachting, 

maar mogen we nu al weten waardoor wij dat kunnen ontvangen. 

Namelijk door Jezus Christus. Vraag dan maar in gebed aan Hem of Hij dat 

ook wil geven en ga dan ook in Zijn wegen. Amen .  

  

Ds. F. Pierik  

  

BIJ DE DIENSTEN  

We hopen elkaar vier keer te ontmoeten onder de bediening van het 

woord. De diensten van 31 december en 1 januari sluiten op elkaar aan. 

Op 1 januari hopen we met elkaar een zegen te vragen over het nieuwe 

jaar. Op oudjaarsavond is de tekst 1 Johannes 1:1 - 1 Johannes 2:2. Voor 
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het nieuwe jaar gaan we met dat gedeelte verder, namelijk 1 Johannes 

2:3-11.   

  

Voor de tekst op 8 januari ben ik nog aan het zoeken. Op 22 januari hoop 

ik in uw midden voor te gaan in een dienst waarin de vraag rond het 

geweld in de bijbel behandeld zal worden.   

Deze vraag werd onlangs op de Bijbelkring gesteld. Het lijkt mij goed om 

deze in een kerkdienst te behandelen en op de Bijbelkring na te 

bespreken. De preek zal op 22 januari ook met de jongeren worden 

nabesproken.  

  

NIEUW JAAR  

We mogen elkaar weer het goede voor 2023 toewensen. Velen zeggen 

‘Een gelukkig nieuw jaar’, anderen zeggen ‘Gods zegen toegewenst’ en 

weer anderen zeggen ‘Veel heil en zegen’. Wat het ook is, we wensen 

elkaar al het goede wat van boven komt. Voor vandaag, morgen en de 

toekomst. In de wetenschap dat het einde goed is.  

  

ACTIVITEITEN  

Bijbelkring  

Op woensdag 18 januari stond de Bijbelkring gepland. Maar omdat we 

deze avond willen invullen vanuit een preekbespreking, zal de avond 

verplaatst worden naar woensdag 25 januari om 19:30 uur in Bethel.  

  

Jeugdkring  

De jeugdkring zal gehouden worden op zondag 22 januari na de 

avonddienst. Deze avond zal dus gaan over het thema ‘Geweld in de  

Bijbel’.  
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KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST  

Het koffiedrinken na de kerkdienst zal, vanwege nieuwjaar, niet op 1 

januari plaatsvinden, maar op 8 januari.  

Uiteraard geldt voor de genoemde data: D.V. Dat wil zeggen: ‘Zo de Heere 

wil en wij leven’.  

  

  

  

GROET  

Afgelopen dagen hebben we kerst gevierd. We werden gewezen dat het 

Kerstkind van de kribbe de Koning is. In Psalm 29 lezen we daar ook over. 

We lezen dat de Heere troont, dat Hij Zijn volk krachten geeft en dat Hij 

Zijn volk zegent. Met die woorden wil ik eindigen.  

  

De HEERE troont boven de watervloed, ja, de HEERE troont als Koning voor 

eeuwig. De HEERE zal Zijn volk kracht geven, de HEERE zal Zijn volk 

zegenen met vrede.  

Ik wens u, ook namens mijn geliefden, van harte Gods zegen toe.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

VROUWENOCHTEND 7 DECEMBER 2022  

Het kaarten maken met elkaar was een geslaagde ochtend.   
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AGENDA  

Datum:  Tijd:  Wat:  Waar:  

08 – 01    11.00u.  Koffiedrinken na de dienst  Kerk  

22 – 01    20.30u.  Jeugdkring  Kerk  

25 – 01    19.30u.  Bijbelkring  Bethel  

  

KOPIE FEBRUARINUMMER  

De kopij voor het februarinummer graag aanleveren tot uiterlijk vrijdag 

20 januari 2022.  

  



8  

  

UITNODIGING REGIONALE BIJEENKOMST  

Geachte broeders en zusters,  

  

Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. donderdag 

26 januari 2023.   

Dr. J.A. van den Berg hoopt deze avond te komen spreken over het 

thema: “De missie van de kerk in het Noorden”  

Sinds 2015 is hij directeur van de missionaire organisatie IZB. Voorheen 

was hij predikant van de hervormde gemeente Stedum-Lellens- 

Wittewierum-Ten Post, en van de protestantse wijkgemeente Martinikerk 

te Groningen. Met deze ervaring als predikant in het noorden staat hij nu 

als directeur van de IZB kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, 

in het vervullen van hun missionaire roeping.   

De IZB neemt zijn plaats binnen de Protestantse Kerk in vanuit het 

gereformeerde belijden. Het is de grote uitdaging van onze tijd om dit 

belijden te actualiseren en vruchtbaar te maken voor een missionaire 

visie. Is er hierin ook een specifieke aanpak nodig voor onze regio? 

Groningen en Drenthe horen tot de minst kerkelijke provincies van ons 

land. Waar liggen kansen voor gemeentes (gezamenlijk) en gelovigen 

(persoonlijk) in onze context? Op deze vragen hoopt dr. Van den Berg 

nader in te gaan.    

  

Deze avond is een gezamenlijk avond met de Confessionele Beweging.  

  

U bent van harte welkom.  

  

 Locatie:  Gebouw de Wegwijzer  

Oosterweg 11 Noordhorn  

Aanvang: 20. 00 uur (inloop met koffie v.a. 19.45 u.)  
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LIED: O, KERSTNACHT SCHONER DAN DE DAGEN  

O, kerstnacht schoner dan de dagen  

Hoe kan Herodes 't licht verdragen  

Dat in uw duisternisse blinkt  

En wordt gevierd en aangebeden  

Zijn hoogmoed luistert naar geen reden  

Hoe schel die in zijn oren klinkt  

  

Hij poogt d' onnooz'le te vernielen  

Door 't moorden van onnooz'le zielen  

En wekt een stad en land geschrei  

In Bethlehem en op de akker  

En maakt de geest van Rachel wakker  

Die waren gaat door beemd en wei  

  

Bedrukte Rachel schort dit waren  

Uw kind'ren sterven martelaren  

En eerstelingen van het zaad  

Dat uit uw bloed begint te groeien  

En heerlijk tot Gods eer zal bloeien  

En door geen tirannie vergaat  

~ Ingestuurd door Wytzia Raspe  

  

  

LIED: UREN, DAGEN, MAANDEN, JAREN 1. 

Uren, dagen, maanden, jaren Vliegen 

als een schaduw heen;  

Ach! wij vinden, waar wij staren, Niets 

bestendigs hier beneên!  
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Op den weg, dien wij betreden, Staat 

geen voetstap, die beklijft:  

Al het heden wordt verleden,  

Schoon ’t ons toegerekend blijft!  

  

2. Voorgeslachten kwijnden henen, 

En wij bloeijen op hun graf; Ras zal 

’t nakroost ons beweenen:  

’t Menschdom valt als blaadren af.  

’t Stof, door eeuwen zaamgelezen, 

Houdt het zelfde graf bewaard:  

Buiten U, o eeuwig Wezen!  

Ach! wat was de mensch op aard!  

  

3. Maar door U aan ’t niet onttogen, 

Liet uw gunst hem niet alleen;  

Godlijk licht omscheen zijn oogen, En 

zijn nietigheid verdween: Onder 

uw genadeleiding  

Wordt hem deze levensbaan  

Slechts ontwikkling, voorbereiding Tot 

een eindeloos bestaan.  

  

4. Dat de tijd hier ’t al verover’,  

Aan geen tijdperk hangt mijn lot;  

Gij, Gij blijft mij altijd over, Gij 

blijft eindeloos mijn God:  

Welk een ramp mij hier ook nader’,  

’k Vind in U mijn rustpunt weêr;  
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Gij blijft in uw’ Zoon mijn Vader, 

Wat verander’, wat verkeer’.  

  

5. Vader, onder al mijn nooden, 

Vader, onder heil en straf,  

Vader, ook in ’t rijk der dooden,  

Vader, ook in ’t zwijgend graf;  

Waar ik ooit verandring schouwe, Gij, 

o God! houdt eeuwig stand:  

Ook mijn stof rust op uw trouwe, Sluimert 

in uw Vaderhand!  

  

6. Snelt dan, jaren, snelt vrij henen 

Met uw blijdschap en verdriet;  

Welk een ramp ik moog beweenen, God, 

mijn God, verandert niet:  

Blijft mij alles hier begeven,  

Voortgeleid door zijne hand  

Schouw ik, uit dit nietig leven, In 

mijn eeuwig vaderland.  
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DIENSTEN JANUARI  

 Datum  9.30 uur  19.00 uur  

1 januari  10.00u. Ds. 

F. Pierik,  

Ds. G. van den Berg,  

Onstwedde  

Collecten  1. Kerk  

2. Kerk  

  

8 januari  

  

Ds. W. van der Wind,  

Vlagtwedde  

Ds. F. Pierik  

 Collecten  1. Crisis in Zuid-Soedan       

2. Kerk  

15 januari  Ds. M. Krooneman,  

Noordhorn  

Ds. J. Mulderij,  

Wezep  

Collecten  1. Diaconie  

2. Kerk  

  

22 januari  Dhr. F. Verkade,  

Amsterdam  

Ds. F. Pierik  

Collecten  1. Onderhoud  

2. Kerk  

  

29 januari  Dhr. D. Vos,  

Oostwold  

Ds. J.A. Mol,  

Harskamp  

Collecten  1. Kerk  

2. Kerk  

  

5 februari  Dhr. J.C.A. van den Berge Ds. N.F.L. de Leeuw,  

Sebaldeburen  Oude Pekela  

 Collecten  1. Kerk    

2. Kerk  

  



13  

  

    

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  


