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MEDITATIE 

‘Mooi bent u, Mijn vriendin, als Tirza, bekoorlijk als Jeruzalem.’ 
- Hooglied 6:4a 

 
In Hoofdstuk 6 zien we dat de bruidegom het woord neemt. We hebben 
vaak de bruid aan het woord gehoord. Zij geeft dan een prachtige 
beschrijving van koning Salomo. We horen de Heere Jezus in Zijn preek op 
de berg (de bergrede) ook spreken over de heerlijkheid van koning 
Salomo, maar daar gaat de Heere Jezus Christus nog ver boven uit. De 
kerk zal dit ook beamen in het geloof. 
Maar, nu in één keer neemt de bruidegom het woord. Hij beschrijft in 
vers 4 de bruid en maakt een vergelijking met Tirza en Jeruzalem, dat is 
een wonderlijke vergelijking. We kunnen ons, nu we meerdere preken 
gehoord hebben, wel voorstellen dat iemand met een bloem of een dier 
vergeleken wordt. Maar dan nu de vraag wat we ons voor moeten stellen 
met de metafoor van Tirza en Jeruzalem.  
Allereerst het woord Tirza, dat is een woord dat we niet kennen. Tirza 
blijkt een plaats geweest te zijn waar de prinsen in die tijd hun 
(zomer)verblijf hadden. Het was niet ver van Jeruzalem verwijderd. Hier 
had de koninklijke familie een aangenaam verblijf wanneer ze tot rust 
wilden komen. 
Jeruzalem is de grote stad van David. Een stad die eerst tot de heidenen 
behoorde. David heeft de stad veroverd en daar zijn paleis laten bouwen. 
Daarmee werd Jeruzalem tot de stad van David, maar dat niet alleen. Het 
werd ook het godsdienstige centrum van Israël. Het centrum waar de 
Heere wilde wonen te midden van Zijn volk. In de kanttekeningen van de 
Statenvertaling staat dat dit vers verbonden moet worden met de 
heerlijkheid van Jeruzalem, wat we lezen in Psalm 122. Daar woont 
namelijk de Heere.  
Dat krijgt dan wel een bijzondere betekenis als de bruid met deze twee 
plaatsen vergeleken wordt. Toch mogen we zien dat de Heere wil wonen 
bij hen die Hem lief hebben.  
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Dat wijst ons in dit vers op de Heerlijkheid van Gods heil in Christus voor 
ons. Dat gaat zo ver dat we moeten zeggen:  ‘Door Gods genade wil Hij in 
ons komen wonen. En doordat we de Liefste lief hebben gekregen, woont 
Hij in ons’. 
Dat is niet uit onszelf, maar we horen het uit Zijn mond. Hij is het Die aan 
het woord is in dit vers. Het is onze Heere Jezus Christus Die dit tegen ons 
zegt: ‘Mooi bent u, Mijn vriendin, als Tirza, bekoorlijk als Jeruzalem’. 
Amen. 
 
Ds. F. Pierik 
 
BIJ DE DIENSTEN 

Om iets voortgang te maken met het bijbelboek Hooglied heb ik een 
meditatie over hoofdstuk 6 geschreven. In de kerkdiensten van de 
komende maand worden de laatste twee hoofdstukken behandeld. 
Op 9 oktober hoop ik in uw midden voor te gaan waarbij we nadenken 
over Hooglied 7. Op 23 oktober hebben we als uitgangspunt voor de 
preek Hooglied 8.  
De eerste woensdag van de maand november staat in het teken van 
dankdag voor gewas en arbeid. Dan hoop ik ook in uw midden voor te 
gaan. We staan dan stil bij wat de Heere gegeven heeft. Welk 
tekstgedeelte dan aan de beurt is, zal ik in de volgende kerkbode 
vermelden. 
 
AFRONDING PREKENSERIE BIJBELBOEK HOOGLIED 

Vanuit de gemeenten krijg ik verschillende reacties op deze prekenserie, 
dit loopt uiteen van stille verwondering over de hoogheid en de 
schoonheid van dit bijbelboek, die haar vervulling ziet in Jezus Christus, 
tot een opmerking dat dit niet in de bijbel hoort. 
Zoals ik in de kerkbode van juni schreef, heeft dit bijbelboek veel 
gevoelens door de kerkgeschiedenis heen opgeroepen.  
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Bij de canonvorming is het een punt van discussie geweest of dit wel tot 
onderwijs van het volk behoorde. 
Graag wil ik op een paar artikelen wijzen die opgenomen zijn in de 
geloofsbelijdenis van onze kerken. Lees deze eens door en bezie de 
schoonheid en de waarde van de schrift zoals we die nu kennen. De 
artikelen komen uit de Nederlandse Geloofsbelijdenis en zijn geschreven 
door Guido de Bres 
ARTIKEL 3 De Heilige Schrift Wij belijden dat dit Woord van God niet is 
gezonden noch voortgebracht door de wil van mensen, maar de heilige 
mannen Gods hebben gesproken, gedreven door de Heilige Geest, zoals 
de heilige Petrus zegt [2 Petr. 1:21]. Daarna heeft God door een 
bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid, zijn dienaren, de profeten en 
apostelen, geboden zijn geopenbaarde Woord op schrift te stellen, en zelf 
heeft Hij met zijn vinger de twee tafelen van de Wet geschreven. Hierom 
noemen wij zulke geschriften de heilige en goddelijke Schriften. 
ARTIKEL 5 Het gezag van de Heilige Schrift Wij ontvangen al deze boeken 
alleen als heilig en canoniek om ons geloof daarnaar te richten, daarop te 
gronden en daarmee te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfel 
alles wat zij bevatten. En dit niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en 
als zodanig erkent, maar vooral omdat ons de Heilige Geest getuigenis 
geeft in onze harten, dat ze van God zijn, terwijl zij ook het bewijs 
daarvan in zichzelf hebben, aangezien zelfs blinden kunnen tasten dat de 
dingen die daarin voorzegt zijn, gebeuren. 
ARTIKEL 6 Het onderscheid tussen de canonieke en de apocriefe boeken 
Wij onderscheiden deze heilige boeken van de Apocriefen, namelijk het 
derde en vierde boek van Ezra, het boek Tobias, Judith, het boek van de 
Wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, de toevoegingen bij het boek Esther, het 
gebed van de drie mannen in het vuur, de geschiedenis van Susanna, van 
het beeld Bel en van de draak, het gebed van Manasse en de twee 
boeken van de Makkabeeën. De kerk mag deze wel lezen en er ook 
onderwijs uit ontvangen, voor zover zij overeenstemmen met de 
canonieke boeken. Maar zij hebben zo’n kracht en gezag niet, dat men 
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door welk getuigenis uit hen dan ook enig punt van het geloof of van de 
christelijke religie zou kunnen bevestigen. Laat staan dat ze het gezag van 
de andere heilige boeken zouden kunnen verminderen.  
ARTIKEL 7 De volkomenheid van de Heilige Schrift Wij geloven dat deze 
Heilige Schrift de wil van God volkomen bevat. En dat alles wat de mens 
dient te geloven om zalig te worden daarin voldoende onderwezen 
wordt. Want omdat de gehele wijze van de dienst die God van ons vraagt 
daarin uitvoerig is beschreven, is het de mensen, zelfs al waren het 
apostelen, niet geoorloofd, anders te leren dan ons nu geleerd is door de 
Heilige Schriften. Ja, al was het ook een engel uit de hemel, zoals de 
apostel Paulus zegt [Gal. 1:8]. Want omdat het verboden is aan het 
Woord van God iets toe- of iets af te doen [Deut. 4:2;12:32], blijkt daaruit 
voldoende dat haar leer zeer volmaakt is en in alle opzichten volkomen. 
Men mag ook geen geschriften van mensen, hoe heilig zij ook geweest 
zijn, gelijk stellen met de goddelijke geschriften, noch de gewoonte met 
de waarheid van God (want de waarheid gaat boven alles), noch het grote 
aantal, noch de oudheid,6 noch de concilies, decreten of besluiten. Want 
alle mensen zijn uit zichzelf leugenaars en ijdeler dan de ijdelheid zelf [Ps. 
62:10]. Daarom verwerpen wij van ganser harte alles wat met deze 
onfeilbare regel niet overeenkomt, zoals de apostelen ons geleerd 
hebben: Beproeft de geesten of zij uit God zijn [1 Joh. 4:1]. Evenzo: Indien 
iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis 
[2 Joh. 10]. 
Voor mijzelf was het een gezegende tijd om met dit boekje bezig te zijn. 
We hebben veel kunnen leren over de schoonheid van Gods liefde voor 
ons. Het meeste wat bij mij is gebleven is de onmogelijke liefde van de 
Herderin tot de Koning, welke door Hem is overbrugd. Daarmee wordt 
bedoeld dat de gevallen mens wordt opgezocht door Gods liefde en 
genade die er is in Christus Jezus, daarom Hem alle eer. 
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KERKENRAADSVERGADERING 

Op de kerkenraadsvergadering van september heeft de kerkenraad 
besloten om elke maand één keer na de ochtenddienst met elkaar koffie 
te drinken in de kerk. Doordat het nog mogelijk was om dit in de 
kerkbode te plaatsen, gaat dit per oktober 2022 in. De eerste keer is op 
zondagmorgen 2 oktober. U bent van harte welkom. 
Daarnaast heeft de kerkenraad een bijeenkomst bijgewoond voor 
ambtsdragers in Noordhorn. Daar was een bezinning rond huisbezoeken. 
De kerkenraad heeft deze bezinning besproken op haar vergadering. In de 
komende vergadering zal de kerkenraad daarom een lijst opstellen voor 
huisbezoeken. 
De kerkenraad heeft besloten om de ‘vier-gemeenten’ gesprekken (de 
combinatie van Drachten, Wijnjewoude, Twijzelerheide en Een) geen 
vervolg te geven. De kerkenraad is betrokken bij de ring Ommelanden. 
Om aan twee gelijke ringen met gelijke doelstellingen deel te nemen is 
dubbelop. Vandaar het besluit terug te trekken. 
 
ACTIVITEITEN 

Bijbelkring 
De eerste avond stond in het licht van de achtergronden van Markus. We 
hebben met elkaar nagedacht over de eerste verzen van Markus 1 uit het 
boekje bij hoofdstuk 1. Op de tweede avond op 26 oktober denken we na 
over Markus 1:9-15 en behandelen we hoofdstuk 2. De avond is 
verschoven vanwege de Ring Ommelanden. De kerkenraad maakt deel uit 
van een ring van behoudende gemeenten in het Groningse land. Deze had 
voor het klaarmaken van de jaarlijst reeds een vergadering gepland, 
vandaar deze nieuwe datum. We hopen met elkaar op een gezegende 
avond. 
 
Jeugdkring 
Op zondag 23 oktober hopen we na de dienst met elkaar na te spreken 
over de preek. Het gaat die avond over Hooglied 8.  
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We hopen op een goede bijeenkomst. 
 
EENIGER COURANT 

SOCIALE MEDIA IN RELATIES 

Een aantal weken geleden zat ik in de auto te luisteren naar de radio. 
Vaak heb ik in de auto BNR nieuws radio aan. Na het programma “De 
ochtendspits”, het programma tot 10 uur hebben ze meestal een gesprek 
met een verdiepend karakter. Dit programma heet “de big five”. Tijdens 
een van die gesprekken op de big five ging het over relatievorming en dan 
in het bijzonder over daten.  
De mevrouw die op dat moment een interview gaf, zei dat vroeger de 
jongens de aandacht probeerden te krijgen van de meisjes door achter 
hen aan te gaan. Eerst was het natuurlijk nodig om uit te zoeken waar het 
meisje woonde en dan misschien wel achter de bosjes kijken of ze een 
blik konden vangen. 
Dat was voor de meisjes natuurlijk precies hetzelfde. Er gingen vele uren, 
dagen en misschien wel weken heen voordat het zover was. Misschien 
heeft u dit wel op dezelfde manier meegemaakt. 
Tegenwoordig is dat anders, dit gaat tegenwoordig blijkbaar via 
datingsites. Dan krijg je, nadat je bent ingelogd, een profiel te zien. En 
afhankelijk van je zoekcriteria of je interesses wordt iemand voorgesteld. 
Dit is eerst blijkbaar anoniem, maar na enige chat kan er blijkbaar meer. 
Dat scheelt uren, dagen en weken. Maar daarbij toch de vragen of het wel 
diepgaand is, dat is echt de vraag. 
Zouden we ook zo kunnen kijken naar die hele hype rondom sociale 
media. Op welke platforms bewegen wij ons niet? Eigenlijk heeft iedereen 
in het zakenleven wel een profiel op LinkedIn. En voor een geselecteerde 
groep is Twitter ook een goede mogelijkheid om te communiceren. Kijk 
maar naar de politiek in Den Haag en zeker na de hype van een aantal 
weken geleden dat Elon Musk van Tesla, die het bedrijf heeft 
overgenomen, weer volledig op de kaart staat. 
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Dan is er natuurlijk ook Facebook. Voor jongeren is dat oud, maar voor 
veel ouderen is het wel interessant. Velen schrijven er iets op, wat ze 
hebben meegemaakt of wat zij hebben gekocht. 
Voor de jongeren is TikTok veel belangrijker of Instagram. Snel berichten 
delen met je vrienden, dat is het! Voor WhatsApp is het toch wel weer 
anders. Dit is voor velen het middel om snel te kunnen communiceren 
met een bepaalde groep of met bepaalde personen.  
Maar toch ook hier de vraag, is dit het wel? Hebben we daarmee ook 
vrienden voor het leven. Wat als we nu eens eerlijk zijn, hoeveel echte 
vrienden hebben we dan? Uit onderzoek is gebleken dat we maximaal vijf 
echte vrienden kunnen hebben. We zijn in staat om maximaal vijf 
diepgaande contacten te onderhouden naast het gezin, werk en hobby’s. 
Daarom is die eerlijke vraag best wel belangrijk. Want wat doet sociaal 
media met ons eigen beeld, onze verwachtingen en de contacten die we 
hebben. Want wees eens eerlijk: lopen die vijf diepgaande 
vriendencontacten ook via sociaal media of zijn we daar echt real live 
mee verbonden? 
En juist dit laatste is belangrijk. Dan worden we namelijk echt gezien. 
Door persoonlijke contacten komen we tot diepgaande gesprekken. En als 
we dan nu eens kijken naar de relatie die u en jij, als het goed is met de 
Heere God mag hebben. Loopt dit dan ook via de sociale media, een 
gesprek in een podcast? Of is het echt real live? 
Real live is echt mogelijk! We krijgen omgang met de Heere God door de 
bijbel te lezen en het gebed. En ook de real live ontmoeting met Zijn 
gemeente is belangrijk. Daar luisteren we naar het goede verhaal. Het 
verhaal over genade en vergeving, bemoediging en troost die er is in de 
Heere Jezus Christus. 
Om die relatie te krijgen hoef je niet, net als vroeger, eerst in de bosjes te 
liggen. Ook hoef je niet via sociaal media contacten te leggen waarbij je je 
eerst aan moet melden bij een groep. Maar je mag elke zondag zomaar 
binnenstappen in de kerk. Hetzij in de Hervormde Kerk of in de 
Gereformeerde Kerk “De Edenhof”.  
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Daar wordt u en jij heel hartelijk ontvangen. Daar hoort u en daar hoor jij 
het goede verhaal/boodschap van de Heere Jezus Christus. Zodat u en dat 
jij een real life relatie krijgt met de Heere God. Dat wens ik u en jou van 
harte toe. 
Mocht je het spannend vinden om zomaar binnen te stappen en houd je 
het eerst liever wat anoniem, dan staat mijn WhatsApp open om een 
gesprek aan te gaan. 
 
GROET 

Vanuit de pastorie in Drachten willen we u hartelijk groeten met de 
woorden van 2 Korinthe 13:11 Ten slotte, broeders (en zusters), verblijd 
u, laat u terechtbrengen, laat u aansporen, wees eensgezind, leef in 
vrede. En de God van de liefde en de vrede zal met u zijn. 
 

KOPIE NOVEMBERNUMMER 

De kopij voor het november nummer graag aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 21 oktober 2022. 
 

AGENDA 

Datum: Tijd: Wat: Waar: 

02 – 10   11.00u. Koffiedrinken na de dienst Kerk 

23 – 10  20.30u. Jeugdkring Kerk 

26 – 10   19.30u. Bijbelkring Bethel 
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REGIONALE BIJEENKOMST 

Geachte broeders en zusters, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de regionale bijeenkomst op D.V. 
donderdag 20 oktober 2022.  
Drs. P. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, zal 
dan een lezing verzorgen over het werk en de roeping van de 
Gereformeerde Bond. 
Hieronder een korte inleiding op de lezing: 
De kerk en de bond – over de roeping van de GB vandaag 
Gemeenteleden die overkomen naar een hervormde gemeente, 
verwoorden nog wel eens dat ze naar een ‘bondsgemeente’ gaan. Die 
bestaan echter niet. De Gereformeerde Bond kent als vereniging 
individuele leden. Het is goed als die leden weten waarom de Bond in 
1906 opgericht is en waarom ze in 2022 nog altijd nodig is. Hoe zou de 
kerk eruitzien zonder de Bond? Hoe ziet de Bond zijn roeping in de kerk? 
En komt het door een soort ‘hervormd kerkgevoel’ dat het verlaten van de 
Protestantse Kerk voor hem geen optie is? 
 
Een paar treffende opmerkingen, om vast over na te denken: 

• ‘In de Gereformeerde Bond is oog voor de ernst van de 
eeuwigheid.’ 

• ‘Het front van de Bond in de kerk is vandaag het postmoderne 
denken, ieder leeft bij zijn waarheid.’ 

• ‘Als ik een gemeente heb waar ik me thuis voel, maakt het niet 
veel uit tot welke kerk ik behoor.’ 

 
Locatie  : Gebouw de Ekkelkamp 
Adres:  : Kerklaan 7, Onstwedde 
Aanvang  : 20. 00 uur (inloop met koffie v.a. 19.45 u.) 
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LIED: IK HEB DE VASTE GROND GEVONDEN 

Ik heb de vaste grond gevonden 

waarin mijn anker eeuwig hecht 

de dood van Christus voor de zonden 

van eeuwigheid als grond gelegd 

Die grond zal onverwrikt bestaan 

als aard’ en hemel ondergaan 

 

Die grond is ’t eindeloos erbarmen, 

dat al ons denken overtreft 

van Hem, Die met Zijn vaderarmen 

ons, arme zondaars, opwaarts heft, 

Die op ons diep meedogend ziet, 

al achten wij Zijn roepstem niet. 

 

Daarop wil ik gelovig bouwen 

getroost, wat mij ook wedervaart 

mij aan Gods vaderhart vertrouwen 

wanneer mijn zonde mij bezwaart 

Steeds vind ik daar opnieuw bereid 

oneindige barmhartigheid 

 

Wordt m’ alles op deez’ aard ontnomen, 

wat blijdschap en genoegen schenkt, 

mag zelfs geen enk’le troostbron stromen, 

wier lavend vocht mijn ziele drenkt, 

schijnt hoop op redding mij ontzeid, 

toch blijft mij Gods barmhartigheid.  
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DIENSTEN OKTOBER 

 
Datum 9.30 uur 19.00 uur 

2 oktober Kand. J. Admiraal, 

Rouveen 

Ds. J. Mulderij, 

Wezep 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 

 

9 oktober Ds. G. Oberink, 

Urk 

Ds. F. Pierik 

Collecten 1. Najaarszendingscollecte 

2. Kerk 

  

16 oktober Ds. H.C. Marchand, 

Groningen 

Dhr. F. Verkade, 

Amsterdam 

Collecten 1. Diaconie 

2. Kerk 

  

23 oktober Ds. G.A. Schreuders, 

Wierden 

Ds. F. Pierik 

Collecten 1. Kerk 

2. Onderhoud 

 

30 oktober Kand. E. Krooneman, 

‘t Harde 

Dhr. D. Vos, 

Oostwold 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 

 

2 november 

Dankdag 

 19.30 u. 

Ds. F. Pierik 

Collecten 1. Dankstondcollecte 

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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