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MEDITATIE
‘De Heere zegene u uit Sion.’
Psalm 134:3a
Jeruzalem was op een hoge berg gebouwd. Jeruzalem, de stad van God,
wordt vaak verbonden met de naam Sion. Daar is heel veel over te
zeggen. Maar we mogen voor deze meditatie zeggen: Sion is de
woonplaats van God. Wanneer het volk Israël optrok naar Jeruzalem dan
hadden zij de verwachting dat zij vanuit Sion gezegend werden. Zie ons
tekstgedeelte uit Psalm 134. Dit is het laatste lied wat gezongen werd als
zij naar Jeruzalem gingen en daarna weer naar huis gaan. Sion is de
woonplaats van God en wanneer het volk dan optrok naar Jeruzalem
kregen zij daar de zegen. In Jeruzalem stond de tempel. De tempel heeft
een belangrijke plaats als we spreken over Sion, want Sion is de
woonplaats van God. De woonplaats van God wordt dan verbonden met
het Heilige der Heiligen. De plaats waar de ark van het verbond stond.
Wanneer we de geschiedenis kennen dan weten we dat de ark niet altijd
in Jeruzalem is geweest. In 1 Samuël 4 lezen wij dat het volk de strijd
aanbindt met de Filistijnen. De ark werd als mascotte ingebracht in de
strijd, maar de strijd werd verloren. De Filistijnen maakten de ark buit.
Tachtig jaar is de ark niet in het Heilige der Heiligen geweest.
En dan breekt daar de grote dag aan dat de ark wordt teruggehaald naar
Jeruzalem. De ark wordt door de priesters onder leiding van David
teruggebracht naar Sion. Als we daar zo over nadenken en we weten dat
Jeruzalem op een berg gebouwd is, dan gaat Psalm 47 in vervulling. God
vaart op voor het oog onder luid bazuingeschal. God vaart op naar de
hemel. Ziet u hoe dit verbonden wordt met Hemelvaart.
En dat is dan ook voor David de reden om voor de ark te juichen en te
dansen tot eer van God, want nu kan de zegen uit Sion worden gegeven.
Die zegen is ook voor ons als gemeente belangrijk. De zegen die
voortkomt uit de woonplaats van God. Omdat Jezus Christus is opgevaren
naar de hemel mogen wij die zegen ook ontvangen.
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Het werk van Jezus is klaar. De vader heeft het goed gemaakt en vanuit
Christus zegent Hij de gemeente. Dat is voor ons ook de reden om God te
loven en te danken. Wij mogen de Heere loven en danken voor wat hij
voor ons gedaan heeft.
Ds. F. Pierik
BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 2 mei hoop ik in de ochtenddienst het woord te bedienen uit
Efeze 2:1-10. Dit gedeelte handelt over de genade die God geeft. De
zaligheid komt uit God door Jezus Christus die ons levend maakt.
Op zondag 9 mei hoop ik in de avonddienst het woord te bedienen uit het
laatste gedeelte van hoofdstuk 2. Daarin gaat het over het onderscheid
tussen een Jood en een heiden, en welke gevolgen dat onderscheid heeft
door het werk van Jezus Christus.
Op zondag 30 mei luisteren we met elkaar naar het begin van hoofdstuk
3. Daarin wordt verder uitgelegd hoe de heidenen geroepen worden tot
het Evangelie.
De maand mei is ook de maand waarin we herdenken dat Nederland
bevrijd werd. Vorig jaar hebben we met elkaar nagedacht over 75 jaar
bevrijding. Inmiddels zijn we weer een jaar verder. Nog steeds mogen wij
in vrijheid leven. We zijn de Heere daar dankbaar voor. In de
ochtenddienst van 2 mei willen we daarvoor de Heere danken in de
gebeden.
Op 13 mei is het Hemelvaartsdag en op 23 mei is het Pinksteren. Beide
dagen staan in het teken van het werk van Jezus Christus voor ons in de
hemel. Waarbij de Heilige Geest ons verzegelt en verzekert dat wij mogen
weten dat we niet alleen zijn, maar dat Christus er voor ons is in de
hemelen. Jezus heeft zelf gezegd dat Hij is opgevaren naar de hemel,
maar dat Hij bij ons zal blijven tot op de jongste dag. Daarom heeft Hij Zijn
Heilige Geest gezonden.
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HEMELVAARTONTMOETINGSDAG NOORDHORN
De Hemelvaartontmoetingsdag die jaarlijks gehouden wordt in
Noordhorn gaat niet door. We hopen en bidden dat er volgend jaar weer
een ontmoeting kan plaatsvinden.
CORONA KAART
Het CIO heeft vanaf november nauw contact gehad met Minister
Grapperhaus. Dat heeft geresulteerd in een coronakaart voor kerken.
Deze is op 19 maart 2021 goed gekeurd door de overheid en de
samenwerkende kerken. In deze kaart wordt duidelijk benoemd hoe
kerken en diensten moeten worden vormgegeven in verschillende stadia
van de pandemie. Het uitgangspunt zijn de vier niveaus van besmetting.
Te weten: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig.
Dat betekent dus, wanneer een bepaalde provincie in het land opschaalt
of afschaalt, dat dan de vorm van de kerkdienst meegaat in
besmettingsrisico.
Wanneer in een bepaalde regio die valt onder zeer ernstig een lokale
lockdown wordt afgekondigd. (Een lokale lockdown is dan het volledig
sluiten van het hele openbare leven.) Op dat moment gelden de regels
die staan onder zeer ernstig en het gearceerde gedeelte. Op dit moment
valt de regio Drenthe onder zeer ernstig.
Ook het kring- en het jeugdwerk wordt op die manier ingedeeld. Daarbij
wordt advies gegeven om maximaal drie huisbezoeken af te leggen door
ambtsdragers. De kerkenraad heeft 13 april in een
kerkenraadsvergadering, op advies van de PKN, dit coronaplan
vastgesteld voor onze gemeente. Om volledig inzichtelijk te maken hoe
dit geregeld is heb ik de kaart toegevoegd.
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GZB PINKSTER CAMPAGNE
Meld je aan voor het online GZB-event op zaterdagavond 15 mei
organiseert de GZB een online reis door de wereldkerk.
Dit is de start van een bijzondere pinkstercampagne met als thema ‘Houd
het vuur brandend’.
Kijk voor meer info en om je aan te melden op
www.gzb.nl/pinkstercampagne.
Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben
we de afgelopen periode vaak gemist. We verlangen ernaar om elkaar te
ontmoeten, ook als kerk. Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest. Dat is
nodig om samen weer aangewakkerd te worden en te horen hoe God met
Zijn Geest werkt in deze wereld. De GZB nodigt gemeenten uit om met de
wereldkerk met elkaar op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van
het geloof te laten
aansteken en zelf ook
door te geven.
Zaterdagavond 15 mei
wordt het vuur vanuit de
wereldkerk aangestoken
tijdens een online
event (start 20.00 uur).
Reis mee naar Indonesië,
Costa Rica, Zuid-Soedan,
Libanon en Bosnië en
Herzegovina en laat je
inspireren door verhalen
die laten zien hoe God
wereldwijd werkt. Ook de
kerk in Nederland doet
natuurlijk mee!
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Maar er is in de weken voor Pinksteren nog veel meer te beleven: een
challenge voor kinderen en jongeren, bidden en Bijbellezen met de
wereldkerk, een kleurwedstrijd... Maar één van de hoogtepunten is toch
wel het online event dat de GZB zaterdagavond 15 mei organiseert. Zorg
dat u erbij bent! Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op
www.gzb.nl/event.
HARTELIJKE GROET
We lezen aan het einde van Lukas 24 dat Jezus de gemeente zegende. Dat
gebeurde terwijl hij werd opgenomen in de hemel. Tien dagen later
werden de discipelen gezegend met de heilige Geest. Welke grote
uitwerking heeft dat gehad voor de gemeente hier mag wezen tot op
deze dag. Deze zegen wil ik u van harte toewensen in uw eigen leven.
Een hartelijke groet namens mijn vrouw en kinderen vanuit Drachten.
Ds. F. Pierik
KOPIJ JUNINUMMER
De kopij voor het juninummer graag aanleveren tot uiterlijk vrijdag 21
mei 2021.
IZB – TOER VOOR HET GOEDE DOEL
Fietsen in regio’s waar je nog nooit gefietst hebt, op een sportieve manier
kennismaken met missionair werk, én geld inzamelen voor IZB-projecten.
Ds. Jan Holtslag kan nauwelijks redenen bedenken waarom je op zaterdag
5 juni níet zou meedoen aan de Toer voor het Goede Doel, ditmaal in het
noorden des lands.
Jan Waanders, missionair werker namens de IZB in Groningen, vult aan:
‘We fietsen nu door de provincie Groningen, dat is één groot
openluchtmuseum. Kleine romaanse kerkjes, iconische plaatsen zoals
Pieterburen. Misschien nog naar Westeremden voor een bezoek aan het
museum van Henk Helmantel.’
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En als bonus: ‘Er staat natuurlijk lekker veel wind, dus ook sportief kom je
helemaal aan je trekken.’
Het speciale van deze toer is dat je grote verscheidenheid te zien krijgt
aan missionaire activiteiten. In het dorp Siddeburen bijvoorbeeld staat
het pionierswerk nog in de kinderschoenen. Het Pand daarentegen, de
start- en finishplek, draait al vele jaren; de nieuwbouw kon worden
gerealiseerd mede dankzij het sponsorgeld dat bij de eerste Toer werd
ingezameld. Over effect gesproken!
De inschrijving voor ‘misschien wel de meest inspirerende sponsortocht
van het land’ is geopend. De ‘twee Jannen’ die het evenement
organiseren zijn extra gemotiveerd: vorig jaar moest de Toer vanwege
corona worden afgelast, dit jaar gaat het er, uiteraard onder het
voorbehoud van Jakobus, wél van komen.
Dit jaar is er een tocht van 50 km voor gewone fietsen en E-bikes en twee
routes voor wielrenners. 100 en 150 km.
De formule van de Toer voor het Goede Doel bleek afgelopen jaar bij veel
deelnemers in de smaak te vallen, zegt ds. Jan Holtslag, die de tocht
samen met IZB’ers Jan Waanders en Michaël Boon organiseert: ‘Het
brengt het pionierswerk onder de aandacht, de deelnemers zien wat er
gebeurt, ze hebben onderweg goeie gesprekken en het levert ook
financiële ondersteuning op.’
LIED: DE HEER HEEFT MIJ GEZIEN EN ONVERWACHT
De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.
Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
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De Heer wil ons bewonen als zijn huis,
plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.
Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.
~ Huub Oosterhuis
LIED: OP ‘T PINKSTERFEEST
Op 't Pinsterfeest komt groot en klein
met blijdschap naar het tempelplein
om God, de Heer', te danken.
Want Hij gaf uit Zijn milde hand
weer nieuwe vruchten van het land: 'Looft Hem met blijde klanken!'
Ook de discipelen zijn daar,
allen in eendracht bij elkaar,
vol uitzien en verlangen,
want Jezus Zelf heeft hun beloofd:
'Ik stort Mijn Geest uit op uw hoofd, u zult Mijn troost ontvangen.'
Hoor! Daar klinkt plotseling met macht
een stormwind, vol geluid en kracht:
Gods Geest stroomt in hun harten.
En op hun hoofd verschijnt een vlam
van Hem Die uit de hemel kwam als Trooster in hun smarten.
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In vreemde talen spreken zij,
vertellen onbevreesd en blij
aan allen die het horen:
'De Heer' is waarlijk opgestaan,
en wie Hem roept in waarheid aan, die wordt opnieuw geboren.
U hebt Hem aan het kruis gedood,
maar weet: Zijn goedheid is zeer groot
voor wie tot Hem wil vluchten'.
Drieduizend mensen op het feest
ontvangen in hun hart Gods Geest: zo geeft God rijke vruchten!
~ Ed Kooijmans
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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
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DIENSTEN MEI
Datum
2 mei

9.30 uur
Ds. F. Pierik

Collecten

1. Kerk

9 mei

Kand. J. Mulder,
Nijkerkerveen
1. Kerk

Collecten

19.00 uur
Ds. E.J. Terpstra,
Bunschoten

Ds. F. Pierik

13 mei
Kand. H. Scherphof,
Hemelvaartsdag Elburg
Collecten
1. Kerk
16 mei
Collecten

Ds. G.A. Schreuders,
Ds. M.G.M. Mudde,
Wierden
Hollandscheveld
1. Pinksterzendingscollecte

23 mei
1e Pinksterdag
Collecten

Dhr. D. Vos,
Oostwold
1. Kerk

Ds. J.A.A. Geerts,
Zalk

30 mei

Ds. F. Pierik

Ds. W. van Wingerden,
Stedum

Collecten

1. Kerk
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