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MEDITATIE
‘Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij open, daardoor zal ik
binnengaan, ik zal de HEERE loven. Dit is de poort van de HEERE, daar
zullen de rechtvaardigen door binnengaan. Ik zal U loven, omdat U mij
verhoord hebt en mij tot heil geweest bent. De steen die de bouwers
verworpen hadden, is tot een hoeksteen geworden.’ - Psalm 118:19-22
Wanneer we in de periode tussen Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren
leven wordt er teruggekeken naar de goede dagen van kruis en
opstanding. Want wat heeft Christus veel voor ons geleden. Wat heeft Hij
veel voor ons gedaan. Het is wonderlijk dat de steen die door de
tempelbouwers werd veracht en onbruikbaar werd geacht, dat die zo
waardevol bleek. Maar Christus heeft voor Zijn volk geleden. Hij heeft zich
gegeven aan het kruis. Hij heeft de dood overwonnen door Zijn
opstanding.
Maar deze heilsfeiten zijn niets op zichzelf. Het heil moet worden
toegepast aan Zijn leerlingen. Dit werk van Christus moet worden
toegepast aan Zijn kinderen en zijn Gemeente. Daarom is Zijn
aanwezigheid onmisbaar. Daarom moesten de leerlingen uitzien naar de
dag dat God weer aanwezig zou zijn in de gedaante van Zijn Geest. Alleen
door de Geest van God is de gemeente, echt een gemeente. Want de
Geest van God waait en raakt ons aan. Het is deze Geest die ons overtuigt
van zonde, gerechtigheid en oordeel. Het is deze Geest die ons het werk
van Christus’ bloed en opstanding verbindt aan ons leven. Dan alleen
gaan de poorten van de gerechtigheid voor ons open. Dan hebben we
uitzicht op het eeuwige leven. Dan mogen we weten dat God ons tot heil
is geweest. Met Pasen mochten we daar al iets van zien. Het zal door het
werk van Jezus Christus uitlopen op de dag dat het Evangelie verder gaat.
Dat het Evangelie van de opstanding niet alleen in Jeruzalem blijft. Het
Evangelie moet namelijk verder. Het moet over heel de wereld heen. Het
Evangelie moet tot aan het einde van de aarde, zodat velen die
rechtvaardig worden verklaard door het werk van Christus, de poort van
de Heere zullen binnen gaan.
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Laten we zo toeleven naar het feest van Pinksteren, omdat we weten dat
God ook onder ons werkzaam is in de gemeente. En laten we het
machtige Evangelie niet voor onszelf houden. Maar laten we het delen
met iedereen die op ons pad komt. Want dat is niet alleen de boodschap
vanuit deze psalm, maar ook de opdracht aan het einde van het
Mattheüs-evangelie. Ga dan heen.. en maak iedereen tot Mijn leerlingen.
Ga dan heen en zorg dat velen door de poort van de Heere zullen
binnengaan, zodat de gemeente vol wordt.
Amen.
BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 8 mei zou ik voorgaan in de gemeente, maar ds. W.P. Emaus
uit Urk heeft mij dringend gevraagd om te ruilen i.v.m. zijn
werkzaamheden in de gemeente en zijn nascholing. Hij gaat daarom voor
in onze gemeente. Op dat moment ga ik voor in de Hervormde Gemeente
“de Bron” op Urk.
Op 15 mei hoop ik voor te gaan in de avonddienst. Op dat moment
denken we met elkaar na over het leren van de wetenschap in het geloof.
De tekst voor de preek vinden we in Lukas 1:1-4
Op 26 mei is het Hemelvaartsdag. We mogen met elkaar samenkomen in
de dienst om de rijke beloften van God te ontvangen in de kerk. De Heere
is gezeten aan de rechterhand van de Vader. De tekst voor de preek
vinden we in Psalm 47.
BIJBELKRING
De laatste Bijbelkring van dit seizoen staat gepland op D.V. 11 mei. We
behandelen dan het laatste hoofdstuk van het boekje. We hopen op een
goede en gezegende avond met elkaar.
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JEUGDKRING
Na de avonddienst van 15 mei komen we samen als jeugdkring. We
mogen weten van het werk van de Heere Jezus, dat is Goddelijke
wetenschap. Hoe we daarvan mogen leren en hoe we dat mogen weten is
uitgangspunt voor de ontmoeting met de jeugd.
HEMELVAARTONTMOETINGSDAG
Zoals elk jaar, voor coronatijd, is er weer de jaarlijkse ontmoetingsdag
voor de gemeenten in het noorden. Deze ontmoetingsdag is 26 mei in
Noordhorn. Voor meer gegevens verwijs ik naar de aankondiging, elders
in dit kerkblad.
Het belang van deze ontmoeting is groot. We zijn in het noorden
kwetsbaar als gemeenten. Het is daarom goed om elkaar te ontmoeten
en te ervaren dat we niet alleen zijn in het geloof. Daarom hartelijk
aanbevolen.
COLLECTEREN
Vanwege corona wordt er gecollecteerd via de collectezakken aan de
uitgang. Toch is de collecte een wezenlijk onderdeel van de liturgie. We
krijgen namelijk in de schriftlezing en de verkondiging zoveel van de
Heere, dat we dat niet alleen voor onszelf dienen te houden. Daarom is
het goed om de collecte weer onderdeel te maken van de liturgie. De
collecte zal daarom vanaf begin mei gecollecteerd worden op de
gebruikelijke plaats in de dienst, namelijk voor de preek.
GROET
We mogen elkaar groeten met de woorden van de Heere. Moge
de HEERE, de God van uw vaderen,… en moge Hij u zegenen, zoals Hij tot
u gesproken heeft!
Met die groet uit Deuteronomium 1 groet ik u, ook namens mijn vrouw
en kinderen.
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KOFFIEDRINKEN
Op D.V. 29 mei willen we graag weer met elkaar koffiedrinken na de
morgendienst. Iedereen hartelijk welkom in Bethel.
AGENDA
Datum:
11 – 05
15 – 05
17 – 05
29 – 05

Tijd:
19.30u.
20.30u.
20.00u.
11.00u.

Wat:
Bijbelkring
Jeugdkring
Jaarvergadering
Koffiedrinken na de dienst

Waar:
Bethel
Kerk
Bethel
Bethel

KOPIE JUNINUMMER
De kopij voor het juninummer graag aanleveren tot uiterlijk vrijdag 20
mei 2022.
HEMELVAARTONTMOETINGSMIDDAG IN NOORDHORN.
Op donderdag D.V. 26 mei zal de jaarlijkse
Hemelvaartontmoetingsmiddag weer plaats vinden in Noordhorn.
Spreker is ds. J. van Gelderop uit Vaassen. Als gevangenispredikant hoopt
hij te spreken over het thema: Dominee in de gevangenis.
Hierbij zal hij ons een inkijkje geven in het werk als gevangenispredikant
en het leven in een kliniek.
U bent van harte welkom in gebouw “De Wegwijzer”, Oosterweg 11 in
Noordhorn. Het programma begint om 14.30 uur en wordt rond 17.30
uur afgesloten met een broodmaaltijd. Er is ook ruim tijd voor de
onderlinge ontmoeting. Voor de kinderen is er een eigen programma.
Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar. Voor de onkosten wordt er een
collecte gehouden. Deze middag wordt georganiseerd door de afdelingen
van de Gereformeerde Bond Noord.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van
deze commissie: Dhr. J. Otten. Tel: 0592-373055 of jaap.otten@solcon.nl
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DIENSTEN MEI
Datum
1 mei
Collecten
8 mei
Collecten
15 mei
Collecten
22 mei
Collecten

9.30 uur
Ds. J.M. van Wijk,
Sliedrecht
1. Kerk
2. Kerk
Ds. W.P. Emaus,
Urk
1. Kerk
2. Honger in Ethiopië
Ds. H.C. Marchand,
Groningen
1. Diaconie
2. Kerk
Dhr. D. Vos,
Oostwold
1. Kerk
2. Onderhoud
3. Kerk
Ds. F. Pierik

26 mei
Hemelvaartsdag
Collecten
1. Kerk
2. Kerk
29 mei
Ds. J.A.A. Geerts,
Zalk
Collecten
1. Kerk
2. Kerk
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19.00 uur
Ds. J.M. van Wijk,
Sliedrecht

Dhr. D. Vos,
Oostwold

Ds. F. Pierik

Ds. N.F.L. de Leeuw,
Oude Pekela

Ds. J.A. Mol,
Driezum

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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