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MEDITATIE 

Liefde: onvoorwaardelijke van iemand houden, zoals God ons heeft 
liefgehad. De ultieme Liefde is God Die in Zijn Zoon Zichzelf gaf, en de 
Heere Jezus, Die Zijn leven voor zondaren gaf. 
In de Bijbel staat dat niemand grotere liefde heeft dan diegene die zijn 
leven geeft voor zijn vrienden. In de Bijbel is Iemand Die Zijn leven gaf 
voor Zijn vrienden. Maar de Heere Jezus gaf Zijn leven niet alleen voor 
Zijn vrienden, maar voor zondaren. Dát God liefde is en wát liefde is, 
wordt het beste zichtbaar aan het kruis. 
Onze liefde is vaak voorwaardelijk. Dat betekent dat onze liefde ergens op 
gebaseerd is. Je houdt van iemand, bijvoorbeeld omdat diegene altijd 
voor je klaarstaat en je altijd het beste gunt, of omdat diegene familie van 
je is. Maar als dat wegvalt, houd je dan nog steeds van diegene? Als je 
beste vriend(in) je laat vallen, houd je dan nog steeds van hem of haar, of 
was je liefde gebaseerd op de dingen die diegene voor je deed? Het is niet 
moeilijk om vrienden lief te hebben, of aardig te doen tegen mensen die 
aardig tegen jou doen. Maar toch is dat wat anders dan de Bijbelse liefde. 
Niets is zo mooi en sterk als de liefde. Liefde is het belangrijkste in het 
leven. Maar toch heeft de ‘liefde’ ook veel kapotgemaakt, vaak is dat de 
‘liefde van het oog’. Denk maar aan het overspel van David met Bathseba, 
de vele vrouwen van Salomo (1000), Izak die Ezau liever had dan Jakob, 
etc. Daarom vraagt God ook veel meer van ons dan de liefde van het oog. 
God vraagt ons om Hem lief te hebben met ons hart, kracht, verstand en 
ziel. Hij vraagt ons om elkaar lief te hebben, zoals Hij ons liefgehad heeft! 
Gods liefde is onvoorwaardelijk. Dat zien we op Golgotha. Wij hadden 
helemaal niets dat we God konden bieden, alleen onze zonden. Maar 
tóch gaf Hij Zijn leven voor zondaren. Zo moeten wij ook elkaar - wij die 
voor liefde geschapen zijn - liefhebben, onvoorwaardelijk, niet gebaseerd 
op iets wat diegene is of voor ons doet, maar omdat God het ons gebiedt. 
God is niet alleen maar liefde. Zijn liefde kan ook de basis zijn voor 
brandende toorn. Hij is soms boos, juist omdat Hij liefde is!  
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Liefde is niet in tegenstrijd met Zijn toorn, maar zijn toorn is juist 
gebaseerd op Zijn liefde! Dit is te vergelijken met een man en vrouw die al 
30 jaar getrouwd zijn. Na 30 jaar gaat de man vreemd. De vrouw kan dit 
absoluut niet hebben, omdat ze zoveel van haar man houdt en zich tot op 
het bot gekwetst voelt. Uit die liefde komt boosheid voort, om wat hij 
haar heeft aangedaan en omdat dit zoveel negatieve gevolgen heeft. 
Boos, omdat ze zoveel van hem houdt... 
Liefde is onze brandstof. Liefde maakt ons warm en zacht, liefdeloosheid 
maakt ons koud en hard. God vraagt het ook aan ons: "Heb je Mij lief?". 
Hij vraagt niet: "Luister je goed naar Mij?", of "doe je zo weinig mogelijk 
zonden?", of "neem je altijd de tijd voor Mij?", maar: "Heb je Mij lief?". 
De bruggenbouwende liefde van God, die over elke kloof kan komen, 
vraagt om een antwoord. Heb jij Hem lief? 
Geloof wordt straks zien (aanschouwen), hopen wordt straks 
werkelijkheid (vervulling), maar de liefde - de meeste van deze drie (1 
Korinthe 13:13) - blijft tot in eeuwigheid! 
Overgenomen van de website abcvanhetgeloof.nl/liefde 
 
BIJ DE DIENSTEN 

In de maand september hoop ik drie keer in uw midden voor te gaan. Alle 
diensten staan in het teken van het Heilig Avondmaal. Op 18 september 
staat de ochtenddienst in het teken van de voorbereiding op het Heilig 
Avondmaal. De tekst voor deze dienst is Hooglied 5 en daarvan het eerste 
gedeelte. De tekst voor de Avondmaalsdienst op 25 september vinden we 
in Hooglied 5 waar de bruid de schoonheid van de bruidegom beschrijft. 
Dit is dan ook het gedeelte voor de dankzeggingsdienst. Ik weet nog niet 
hoe deze teksten in het licht van de voorbereiding en de 
Avondmaalszondag eruit zien. Bij het schrijven van dit kerkblad heb ik 
daar nog geen goed zicht op. We hopen op goede en gezegende diensten. 
 

WEERKLANK IN DE KERKDIENSTEN 

In de jaarvergadering hebben we met elkaar gesproken over Weerklank. 
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De kerkenraad heeft het besluit genomen om één lied te zingen in de 
dienst, wanneer de eigen predikant er is. Het is niet zo dat we andere 
predikanten dit niet toestaan, maar dit is vanwege een praktische reden. 
Ik ben namelijk gewend om twee weken voor de zondag de preek en de 
liturgie klaar te maken. Op de maandag voor de zondag geef ik dan de 
psalmen en de liederen door. Op die manier is er voor de organisten ruim 
de mogelijkheid om de liederen uit te werken op een liederenblad. Er zijn 
diverse collega-predikanten die pas laat in de zaterdag de liederen 
doorgeven. Vandaar….  
De kosten voor de bundel van Weerklank zijn fors. Deze bundel kost 
€28.50. Om de kosten (voorlopig) te sparen doen we het op deze manier. 
 
ACTIVITEITEN 

Voor het komende jaar is het jaarschema gemaakt voor de activiteiten 
van de bijbelkring en de jeugdkring. In de vorige kerkbode vroeg ik om 
een onderwerp, maar er is niemand die een onderwerp of bijbelboek 
heeft aangedragen. Zelf heb ik in de kast gekeken of er een onderwerp 
was uit het Nieuwe Testament. Uit dezelfde reeks als vorig seizoen is er 
het boekje “De Mensenzoon, Die dient”, bijbelstudies uit het Evangelie 
naar Markus. De schrijver is Ds. M. Maas uit Rijssen en het boekje bevat 
acht hoofdstukken.  
De data voor de bijbelkring zijn 21 september, 12 oktober, 16 november, 
14 december, 18 januari, 15 februari, 15 maart en  12 april.  
 
Voor de jeugdkring volgen we meestal de prekenserie van dat moment. 
Welke onderwerpen dan langs zullen komen is nog niet bekend.  
De data voor de jeugdkringen zijn als volgt: 23 oktober, 13 november, 11 
december, 22 januari, 19 februari en 19 maart. 
We hopen dat de bijbelkring en de jeugdkring tot zegen mogen zijn voor 
het komende jaar, dat het geloof gevoed en gebouwd zal worden in de 
Heere Jezus Christus. 
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BELIJDENISCATECHESE 

Wellicht heeft u er al eens vaker over nagedacht om de stap te zetten om 
belijdenis te gaan doen. Maar het is er nog steeds niet van gekomen. En 
de stap lijkt elk jaar wel hoger te worden, maar de vraag dringt u elk jaar 
weer opnieuw bij u op.  
Maar het is goed om voor de naam van de Heere en Zijn liefde voor ons 
uit te komen. Als u ziet welke liefde God aan ons gegeven heeft in de 
Heere Jezus Christus, dan mag het belijdenis doen toch geen 
belemmering meer zijn. Misschien heeft u nog vragen of wilt u hierover 
een goed gesprek. Ik ben bereid om hierover een gesprek met u aan te 
gaan. 
 
GELEZEN 

Net voor onze vakantie ontving ik een pakket met een boek. De titel van 
het boek is “De Bevrijder” van Dr. Neil T. Anderson. Inmiddels heb ik het 
boek tot ongeveer de helft gelezen, maar het is een aangrijpend boek 
over machten en krachten die in de wereld gaande zijn. Een tekst om 
deze machten en krachten te duiden vinden we in Efeze 6. “Want wij 
hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, 
tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit 
tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse 
gewesten.” 
Het boek maakt duidelijk welke machten er zijn en hoe mensen onder 
invloed staan van de tegenstander van de Heere. Het is een boze macht 
die mensen vasthoudt. Ook laat de schrijver zien op welke wijze ze los 
kunnen komen van deze machten. Met name het weerstaan van de 
macht in de naam van Jezus Christus is het middel om los te komen van 
deze machten. 
Wat mij tot op heden het meest heeft aangegrepen is het voorbeeld wat 
hij beschrijft om te laten zien hoever de macht van de tegenstander reikt 
bij christenen. De schrijver geeft op een gegeven moment een lezing voor 
een grote groep christenen. Hij vraagt aan de zaal hoeveel mensen er 
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wakker worden in de nacht tussen 01.00 en 03.00 uur. 60% van de zaal 
steekt de vinger op. Hij vervolgt zijn lezing met het aangrijpende dat in de 
satanskerk tussen 01.00 en 03.00 uur de geesten worden opgeroepen en 
erop uitgezonden worden om de christenen te beangstigen. Ik kan dit niet 
natrekken, maar ik geloof het wel. Juist omdat de Heere Jezus in het 
hogepriesterlijke gebed bidt voor “die van Hem zijn”. Hij bidt om 
bewaring en bescherming. Daarnaast geeft de tekst uit Efeze de grond 
voor deze veronderstelling. Merkt u, niet alleen in de tegenslagen, de 
macht van de boze die het op ons als gelovigen heeft voorzien?  
De schrijver zegt “een krachtig gebed doorkruist satans strategie” (pag. 
85). Wanneer we blijven bidden en vasthouden aan Gods getuigenis, dan 
mogen we zien dat de satan geen macht over ons heeft. 
Wanneer ik het boek uit heb zal ik hier nog meer over schrijven, maar het 
is goed dat we als gemeente bewust zijn van de gevaren die er in de 
geestelijke strijd op ons af komen. 
 

STUDIE 

De vakantie zit er weer op. Het winterwerk staat voor de deur. De 
voorbereidingen zijn in volle gang. Ook staat er weer een jaar voor de 
deur waar predikanten verwacht worden om hun studie-uren/dagen aan 
te besteden. Samen met ds. Krooneman uit Noordhorn, ds. Bogerd uit 
Wouterswoude en nog een paar Chr. Ger. predikanten uit de regio gaan 
we een traject in van tien studieochtenden onder leiding van Ds. P.J. 
Visser uit Rotterdam.  
 
GROET 

We groeten u en jullie allen met woorden uit Efeze. De brief die ik in het 
gedeelte van “gelezen” heb aangehaald. Na de geestelijke wapenrusting 
die we nodig hebben in de geestelijke strijd, sluit Paulus af met een groet. 
En deze groet wil ik u en jullie meegeven in de komende maand. 
“Vrede zij de broeders, en liefde met geloof, van God de Vader en van de 
Heere Jezus Christus.  
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De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus in 
onvergankelijkheid liefhebben. Amen.” 
 
KOPIE OKTOBERNUMMER 

De kopij voor het septembernummer graag aanleveren tot uiterlijk 
vrijdag 23 september 2022. 
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DIENSTEN SEPTEMBER 

 

Datum 9.30 uur 19.00 uur 

4 september 

 

Ds. N. Noorlander, 

Onstwedde 

Ds. J.A. Mol, 

Driezum 

Collecten 1. Kerk 

2. Kerk 

 

11 september Kand. H.A. Kramer, 

Urk 

Ds. G. van den Berg, 

Onstwedde 

Collecten 1. Kerk 

2. MAF 

  

18 september Ds. F. Pierik 

Voorbereiding HA 

Ds. J.A.A. Geerts, 

Ridderkerk 

Collecten 1. Kerk 

2. Diaconie 

  

25 september Ds. F. Pierik 

Bediening HA 

Ds. F. Pierik 

Nabetrachting HA 

Collecten 1. Kerk 

2. Onderhoud 

 

2 oktober Ds. J.M. van Wijk, 

Sliedrecht 

Ds. J.M. van Wijk, 

Sliedrecht 

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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