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MEDITATIE 

‘In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een 
schepsel mij kunnen doen?’ - Psalm 56:5 
 
Psalm 56 is een geliefde psalm voor mensen die weten van moeite en 
strijd in het leven. Wanneer er een zangdienst is of wanneer er aan het 
einde van een gemeenteavond een lied gevraagd wordt, zou deze psalm 
zomaar genoemd kunnen worden. 
In het eerste vers horen wij wie de schrijver is: David! Het leven van David 
was niet makkelijk. In de dagen als kleine herdersjongen had hij het goed. 
Hij kon zingen op de velden tussen de schapen, maar nadat hij gezalfd 
was tot koning veranderde zijn leven radicaal. Zeker toen Saul er achter 
kwam dat hij koning zou worden. Die periode kenmerkte zich door het 
zwerven op de aarde. In 1 Samuel 21 lezen wij dat hij de toevlucht neemt 
tot de Filistijnen. Het lijkt eerst aardig goed te gaan, maar dan komt 
koning Agis er achter wat er gebeurt. We lezen dan dat David zich 
gedraagt als een krankzinnige en in die dagen dicht hij dit lied. 
Een belangrijk thema in deze psalm is ‘het woord’. We moeten dit 
verbinden met de woorden en de beloften die God geeft. De Heere God 
geeft de beloften van redding en verlossing. Ook geeft de Heere God 
beloften dat Hij ons leven zal leiden en zal doordragen. Deze troostvolle 
gedachten vinden wij steeds in het woord van God. Daarom noemt David 
ook in vers vijf dat het woord van God zeer te prijzen is. God is te 
vertrouwen. Ik zal daarom ook niet vrezen. Want God is een uithelper! 
Maar David weet ook dat er veel mensen zijn die dat woord verdraaien. 
En dat doet zo zeer. Wanneer er vervolging en moeite is. David spreekt 
daarover in de verzen zes tot en met acht. Dat maakt voor David dat hij 
over de aarde moet zwerven. Dat hij opgejaagd wordt. En in de situatie 
lezen we iets zeer troostvols. David weet dat de Heere de tranen 
verzamelt. In ons tekstgedeelte wordt er gesproken over een kruik, maar 
we zouden het eigenlijk moeten vertalen met een leren zak. Zoals dat in 
die dagen gebruikt werd. Een leren zak waarmee men op reis ging.  
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Deze zak werd zeer dichtbij gedragen. Zo verzamelt de Heere God de 
tranen van David en draagt deze zak heel dichtbij zich.  
Als David weet dat zijn moeiten en verdriet voor het aangezicht van de 
Heere zijn en hij weet van de belofte dat hij op het woord van God aan 
kan, dan weet hij zich ook geborgen voor de angst van de dood.  
Wanneer wij hierover nadenken, worden we klein voor het aangezicht 
van de Heere. Hij is het die het leven geeft en het leven draagt. Die onze 
gemeente tot op heden het woord geeft. En de rijke belofte van de Heere 
God ook steeds weer in het midden van de gemeente neerlegt. Daarom 
prijzen wij met dit lied de Heere, die ons staande houdt en ons voorgaat. 
Amen 

Ds. F. Pierik 
 
BIJ DE DIENSTEN 

In de afgelopen periode hebben we met elkaar steeds een bijbelboek 
behandeld. Tijdens een bijbelkring vroeg iemand om met elkaar na te 
denken over het geweld in het Oude Testament. Hoewel dit een prachtig 
onderwerp is waar veel over te zeggen valt, wil ik graag weer preken 
vanuit het Nieuwe Testament. Als u bijhoudt waar het steeds over gaat, 
dan ziet u steeds een afwisseling tussen het Oude en het Nieuwe 
Testament. 
Tijdens een predikantenbijeenkomst in Putten werd uitvoerig gesproken 
over de noodzaak van de leerdiensten. De grondtonen van de 
belijdenissen zijn waardevol voor het geloofsleven.  
Wanneer we strijd ervaren of met geloofsvragen geconfronteerd worden 
waar de belijdenissen over spreken, dan is het goed als dit ons voor ogen 
komt. Daarom wil ik in de komende periode tot aan de kerst een aantal 
zondagen vanuit de Heidelbergse Catechismus behandelen. Op een 
thematische manier denken we na over een aantal onderwerpen.  
Deze diensten wil ik niet invullen vanuit een dogma, maar vanuit een 
Schriftwoord uit de bijbel wil ik deze thema’s behandelen. Met voorkeur 
zal ik zoeken naar een Schriftgedeelte in het Nieuwe Testament. 
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De thema’s zijn:  
- Op 2 november ‘Bidden helpt… of niet?’ (vraag/antwoord 116-119).  
- Op 13 november ‘Geboren zondaar’ (vraag/antwoord 3-8).  
- Op 20 november en 11 december ‘Ik geloof’ (vraag/antwoord 20-22). 
Voor alle genoemde data geldt: ‘Zo de Heere wil en wij leven’.  
 
DANKDAG 

Op woensdag 2 november is het dankdag voor gewas en arbeid. Ook dit 
jaar mogen we de Heere God danken voor alles wat Hij heeft gegeven. 
We kregen eten, kleding en een dak boven ons hoofd. Maar dat niet 
alleen, we mogen ook weten wat de Heere God voor ons geestelijk 
welzijn zorgt. 
Dankdag voor gewas en arbeid: waar bent u de Heere God dankbaar 
voor? Op de eerste woensdag in november danken wij de Heere God en 
zeggen we: ‘dank U wel voor wat u ons hebt gegeven!’ In de dienst die 
om 19:30 uur begint bent u van harte welkom.  
 
BIJBELKRING 

De Bijbelkring komt op woensdag 16 november weer bijeen. Het 
tekstgedeelte voor de avond is genomen uit Markus 3: 20-35. We hopen 
met elkaar op een goede en gezegende avond. 
 
JEUGDKRING 

De jeugdkring komt op 13 november bij elkaar na de avonddienst.  
In de preek gaat over zondaar zijn voor Gods aangezicht. Wat betekent dit 
voor ons leven en ons geloofsleven in de praktijk. Het is goed om hier met 
elkaar over na te denken. 
 

GROET 

Vanuit de pastorie een hartelijke groet namens mijn vrouw en kinderen. 
Ds. F. Pierik 
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EEN VRAAG OVER DOOP EN BEKERING 

In de afgelopen periode heb ik een vraag gekregen van iemand waar ik 
schriftelijk op heb gereageerd. Deze correspondentie wil ik u niet 
onthouden. Het is geschreven aan iemand die worstelt met de 
verhouding doop en bekering en mij daarover benaderde. 
 
Afgelopen week heb je de vraag gesteld over de verhouding 
doop/verbond/belofte en bekering. Dat is een bijzonder spanningsveld 
wat we niet zomaar klein krijgen. Graag wil ik je nog een handreiking 
geven. 
Vaak wordt er in de kerk onderscheid gemaakt tussen geloof en bekering. 
Het is maar de vraag of dit terecht is. In de gereformeerde dogmatiek 
wordt meermalen dit zo aan elkaar verbonden dat er geen onderscheid is. 
Geloof is de betrouwbare beloften van God zo vertrouwen dat we de 
toevlucht tot Hem nemen. Daarmee is de bekering al een feit.  
 
In veel (behoudende) Gereformeerde Gemeenten wordt dit onderscheid 
wel gepreekt en dan wordt er onderscheid gemaakt in de heilsweg tot 
Christus. Zoals we kunnen lezen bij “Vader Brakel” en Bunyan in zijn 
‘Christenreis naar de eeuwigheid’. In een lezing van Prof. Baars (CGK) op 
de Haamstede conferentie van 2021 waarschuwt de professor juist voor 
dit onderscheid te maken. En daarmee voor ieder de weg tot geloof en de 
bekering te onderscheiden. 
https://www.youtube.com/watch?v=2SsVv9kgk8c  
Daarmee is de verloren zoon bij de varkens, op het moment dat de 
gedachte ontstaat om terug te gaan naar zijn vader, wedergeboren, 
bekeerd en gered. Dat er daarna nog verdieping komt in de kennis mag 
helder zijn.  
Wat het meest bijzonder in deze gelijkenis is, is de positie van de Vader. 
In het oude oosten een statige man die nooit zal hardlopen, maar wat 
lezen we in de grondtekst? Ten eerste (Lukas 15:20): ‘En toen hij nog ver 
van hem was…’  

https://www.youtube.com/watch?v=2SsVv9kgk8c
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Misschien mogen we het wel zo uitleggen dat de Vader hem al zag toen 
hij nog bij de varkens zat. En toen snelde de Vader hem tegemoet, want 
Hij is met innerlijke ontferming bewogen. Daarmee wil ik zeggen dat er 
geen onderscheid is tussen wedergeboorte /bekering en geloof. 
Maar dan de vraag: wat is de doop? 
De doop zijn de beloften van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die 
we in dit leven meekrijgen. De Heere heeft Zijn kind aangenomen. De 
verloren zoon blijft de zoon van de Vader, ook al zit hij bij de varkens. Ook 
de oudste zoon is Zijn zoon, ook al wil hij niet ingaan. Dat brengt ons bij 
het beklemmende van de doop. De oudste heeft alles ontvangen en mag 
dicht bij de genade leven, maar er is geen liefde tot de Vader. Hij 
verachtte het werk van de Vader die Zijn zoon heeft binnengehaald. Is dat 
niet de grootste die we als gedoopte kunnen begaan? Dat we de Hemelse 
Vader en zijn werk verachten? 
Tijdens een preek over Lukas 16:19-30 trof mij het woord in vers 25: 
‘Kind’. Dat is een woord wat als eerste te maken heeft met ouderschap, 
maar in het bijzonder in geestelijke zin.  
Als God de Vader zegt: ‘Je bent mijn kind’. Welke verantwoordelijkheid 
rust er dan op ons om tot Hem te vluchten. En dan te zeggen: Ik zal 
opstaan en naar mijn Vader gaan en tegen Hem zeggen: ‘Vader, ik heb 
gezondigd tegen de hemel en tegenover u.’ 
Dan komt alles daarin mee en dan zal blijken dat de Heere het was die 
ons allang op het oog had en dat de Heilige Geest de betrouwbare 
beloften reeds in het hart heeft gewerkt. Ik eindig met een uitspraak die 
onlangs in het RD stond: Een mens gaat niet verloren vanwege de zonden, 
maar omdat hij de grote genade van God veracht. Hopelijk is dit een 
poging om je te helpen in de gedachten over de beloften van God en Zijn 
werk. 
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AGENDA 

Datum: Tijd: Wat: Waar: 

06 – 11   11.00u. Koffiedrinken na de dienst Kerk 

13 – 11  20.30u. Jeugdkring Kerk 

16 – 11   19.30u. Bijbelkring Bethel 

 
KOPIE DECEMBERNUMMER 
De kopij voor het decembernummer graag aanleveren tot uiterlijk vrijdag 
18 november 2022. 
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DIENSTEN NOVEMBER 

 
Datum 9.30 uur 19.00 uur 

2 november 

Dankdag 

 19.30 u. 

Ds. F. Pierik 

Collecten 1. Dankstondcollecte 

2. Kerk 

 

6 november Ds. N. Noorlander, 

Onstwedde 

Dhr. J.C.A. van den Berge, 

Sebaldeburen 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 

  

13 november Ds. M. de Jager, 

Dwingeloo 

Ds. F. Pierik 

Collecten 1. SDOK 

2. Kerk 

  

20 november 

 

Dhr. H. Scherphof, 

Elburg 

Kand. B. Coster, 

Rouveen 

Collecten 1. Diaconie 

2. Kerk 

 

27 november Dhr. D. Vos, 

Oostwold 

Ds. K. Bogerd, 

Wouterswoude 

Collecten 1. Onderhoud 

2. Kerk 

 

4 december Ds. T.J. Lukas, 

Vriezenveen 

Ds. M. Krooneman, 

Noordhorn 

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 
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