
OEFENAARS BETER DAN DOMINEE 
Preek zonder toepassing,1865-1868. 

 

Met het beroepingswerk wordt na het vertrek van Ds. Greven direct begonnen. 

De kerkenraad van 13 april 1865 bepaalt om Ds. P. Medema te Sexbierum voor te stellen aan de gemeente en 

daaromtrent zondag na de morgendienst de stemmen der manslidmaten te vernemen. 

Het voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen. Drie weken na het verzenden van de beroepingsbrief komt 

er antwoord, “Roeping aangenomen”. 

 

Zo ontvangt de Gemeente op 25 juni 1865 haar derde predikant in de persoon van de 36-jarige Ds P. Medema. 

 

Deze predikant blijkt veel werk te maken van de schriftverklaring, maar de toepassing krijgt te weinig aandacht 

volgens een deel der gemeente. 

Toepassing houdt, het persoonlijk spreken in, van hart tot hart; “of men er al deel aan heeft”. 

 

De predikant doet verslag op de kerkenraad van een bezoek aan een lidmaat, waarvan bekend is dat zij al geruime 

tijd de kerkdiensten verzuimt. 

Zij bezoekt gezelschappen, waar oefenaars voorgaan. Op de vraag of zij verder wil gaan op de onkerkelijke weg 

verklaart zij dit wel van plan te zijn. 

 

„Daar (op de gezelschappen) geeft de prediking meer voedsel en voldoening. 

Die oefenaars krijgen onmiddellijk het licht van boven! Zij zijn duidelijker dan de Dominee, die gestudeerd heeft! 

Daar wordt de onderscheiden toestand voorgesteld en er op gewezen, wie wel en wie geen recht hebben om in 

Christus te geloven‟! Aldus het verslag. 

 

Ook zei ze: dat het er niet op aankomt om uitwendige schriftkennis te hebben, maar inwendige kennis, want daarin 

blijkt het ware geloof. 

 

Misschien is hieruit te verklaren, dat men in september 1865 besluit tot het oprichten van een „gezelschap‟. In 

gezelschappen is het de gewoonte om oude schrijvers te lezen en met elkaar te spreken over de reis naar de 

eeuwigheid. 

Dit wordt door sommige gemist in de zondagse prediking, zodat deze onderlinge bijeenkomsten als aanvulling zijn 

bedoeld. 

Later lees je niet meer over deze bijeenkomsten. 

 

In de periode dat Ds. Medema hier is doen weinig leden belijdenis. 

Waarschijnlijk was de manier van bezig zijn in deze streek niet gebruikelijk. 

Het kerkenraadswerk komt in een gemeente als Sliedrecht in grote mate neer op de predikant en leden, die hun 

beroep in de woonplaats uitoefenen. 

 

In april 1867 stelt scriba Meijer voor de kerkenraadsvergaderingen voortaan des zondagsmiddags te houden, daar 

het in de week zo moeilijk is om de voltallige kerkenraad bijeen te krijgen. Vele zaken blijven onbeslist en worden 

steeds doorgeschoven. Het voorstel wordt aangenomen. 

 

Een niet gering besluit, Broeders, die in de Biesbosch werken, gaan ‘s maandagsmorgens vroeg weg en keren 

zaterdagsmiddags terug. Zij, die “buitenaf werken” zijn soms weken van huis. 

In een hoepelschuur was men zes dagen van ’s-morgens vijf tot ’s-avonds zeven aan het werk.  

Over tijd vrijmaken voor kerkewerk gesproken.... 

 

De broeders A. Meijer en S. Kroon worden in 1867 aangewezen om zorg te dragen, dat de nodige reparatieën, 

timmer- en verfwerk aan kerk en pastorie op behoorlijke tijd zullen plaats vinden. Kleine reparatieën kunnen 

zonder advies van de kerkenraad worden uitgevoerd, als de aanwezige geldmiddelen het toestaan. Een eerste 

poging om te komen tot een Commissie van Beheer? 

 

In juni 1868 ontvangt Ds. Medema een beroep van zijn vorige gemeente Sexbierum. Dit beroep wordt 

aangenomen. 

Op 2 augustus 1868 beëindigt hij zijn ambtswerk in Sliedrecht. 

Weer breekt er een vacante periode aan. 


