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geestelijke groei

Groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus (2 Petrus 3: 18a)
1. Wat is geestelijke groei?
Vanuit onze tekst kunnen we zeggen: ‘Het is groeien (opwassen) in de
genade en in de kennis van Christus.’
Gods genade is Gods liefde voor zondaren; dus liefde die wij vanuit onszelf niet waardig zijn; liefde die van één kant komt. Groeien in de genade is dan ook groeien in het steeds weer ontvangen van Zijn liefde. Als
gevolg daarvan komt er ook een groeien in wederliefde tot de Heere van
de kant van degenen die uit die genade leven; maar die liefde van onze
kant blijft ons leven lang gebrekkig. Geestelijke groei betekent dan ook
niet dat wij in onszelf steeds beter worden, maar dat we groeien in afhankelijkheid van de Heere, omdat we steeds meer gaan beseffen en beleven dat het van onze kant in dit leven altijd beneden de maat blijft, en
dat wij iedere dag Hem nodig hebben. Vanuit de gemeenschap met Hem
komt er desondanks toch een groeien in levensheiliging.
Daarom staat er ook meteen na het groeien in genade: ‘Groeien in de
kennis van onze Heere en Zaligmaker.’ En dat betekent onder andere
groeien in het omgaan met Hem. Het gaat niet alleen om het kennen
van Christus met ons verstand, vanuit de Bijbel – hoewel dat er zeker bij
hoort en zelfs het uitgangspunt, de basis is! – maar ook om het kennen
van Hem met ons hart. Daarbij hoort bijvoorbeeld ook het omgaan met
Hem in het gebed. Ook daarin moeten wij dus toenemen, daarin groeien.
Hij wordt Heere en Zaligmaker genoemd. Hem als Heere kennen betekent onder andere Hem volgen en gehoorzamen. Hem als Zaligmaker
kennen betekent onder meer Hem nodig hebben om onze zonden te vergeven. Groeien in die kennis van Hem houdt dan ook in: groeien in het
kennen van mijzelf als een zondaar die Hem als Zaligmaker, als Verzoe-
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ner van de zonde, nodig heeft. Dat is blijvend, zolang wij in dit leven
zijn, ondanks dat er ook een toenemen in levensheiliging kan en moet
zijn. Het een sluit het ander niet uit. Een kind van God blijft in dit leven
een ‘twee-mens’.
Dat groeien en toenemen in de genade en kennis van Christus kan alleen
als er in beginsel al genade en kennis is; waar geen geestelijk leven is,
daar kan ook geen geestelijke groei zijn.
Is dat misschien zo bij u of bij jou die dit leest? Bid dan de Heere om
geestelijk leven te mogen ontvangen, om Hem in Zijn genade in Christus
te leren kennen, door de Heilige Geest.
2. Middelen om geestelijk te groeien
De geestelijke groei wordt bewerkt door God zelf, door de Heilige Geest.
Maar Hij gebruikt daarvoor middelen. Ik noem drie heel belangrijke middelen: Bijbellezen, bidden, kerkgang.
Door de Bijbel, Zijn Woord, versterkt God het geestelijke leven – ook
begínt Hij, werkt Hij het geestelijke leven door datzelfde middel, maar
hier gaat het om de voortgang, de groei. Nemen we iedere dag de tijd
om rustig de Bijbel te lezen? Volhouden, ook als je niet elk gedeelte altijd meteen begrijpt, en als het ene gedeelte je soms meer aanspreekt
dan het andere; het is altijd toch het Woord van God voor je!
En dat tweede: nemen we iedere dag rustig de tijd om te bidden? Ook
als we er niet direct ‘zin in hebben’, maar in trouw, in gehoorzaamheid
aan God, die zegt: ‘Zoek Mijn aangezicht’.
Volhouden, ook als je niet altijd Zijn nabijheid ervaart!
En het derde: naar de kerk gaan, waar de Heere Zijn gemeente wil ontmoeten; niet alleen als je er behoefte aan hebt, maar in gehoorzaamheid
aan Gods uitnodiging! Hoe verrassend werkt God soms door de prediking
van Zijn Woord!
Wilt u, wil jij geestelijk groeien? Gebruik dan deze drie middelen, in biddende afhankelijkheid van God! Het is, zoals een eenvoudig kinderversje
zegt: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag, als je groeien wilt.’
W.W. Nijdam
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beste varenden
De orkanen Harvey en Irma hebben in Texas, in Florida en op Sint Maarten verwoestend gewerkt. De nietigheid van de mens blijkt in de kracht
van de natuur. Orkanen, oorlogen en epidemieën zijn de voetstappen
van de naderende Christus. Zijn we bereid? De Heere Jezus zal uit de
hemel komen; Hij zal komen op de wolken als Rechter over levenden en
doden. Alle oog zal Hem zien. Zal Hij ook geloof vinden? Die vraag staat
in Lukas 18: 8. Christus zegt niet dat er geen geloof (meer) zal zijn.
Maar Zijn vraag stemt wel tot nadenken.
Dit korte leven is een voorbereidingstijd voor de grote toekomst, voor de
eeuwigheid. Wij zijn slechts broze mensen. Eén ogenblik en ons leven
kan afgebroken zijn - een korte, ernstige ziekte … en de sterkste krachten worden gesloopt.
We mogen wel vragen dat de Heere ons bewaart en degenen die ons lief
zijn. ‘Wees U, o Israëls Wachter de Wachter Die onze voet voor wankelen behoedt. Beschermt U ons en onze kinderen? Laat uw aangezicht
over ons mogen lichten.
Wilt U onze harde harten verbreken en stenen harten verbrijzelen? En
geestelijk dode harten levend maken? Geef dat de prediking zijn kracht
mag doen. Wilt u nog wonderen werken - het hart van jongeren en volwassenen richten op Jezus Christus, want Hij is het die komt op de wolken. Hij is het die centraal staat in de prediking. Laat het zó mogen zijn,
dat jong en oud meer naar Hem gaan verlangen, Hem gaan zien in Zijn
lieflijkheid, in Zijn algenoegzaamheid, ja, in de volheid van Wie Hij is en
van wat Hij gedaan heeft.’
In de vaart lijkt vracht genoeg voor de broeders en zusters. De vrachtprijzen zijn niet heel gunstig. Maar de waterstand heeft soms een posi-
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tieve invloed. Soms is de waterstand een beetje grillig. Schippers zijn
goede ondernemers. Ze zijn wel wat gewend.
De scholen draaien volop. De jongens en meiden gaan naar verschillende
scholen. Onze opgroeiende jeugd gaat naar de middelbare scholen. Anderen lopen stage. De Heere zegene jullie en alle schippers/ouders in het
schoolseizoen. Ga ook naar de catechisatie, als het enigszins mogelijk is.
Daar wordt het onderwijs gegeven door de kerk. Er is zoveel te leren!
De Heere kan het onderwijs zegenen voor je persoonlijk leven. Wat zou
dat prachtig zijn. Dan ben je er heel je leven goed mee.
Zr. A. Hoogenhout-Zwiep (ms Vigilia) heeft zorgen over de gezondheid
van haar broer. Er zijn complicaties. Een darminfectie. We mogen hopen
en bidden dat er een keer ten goede komt. Veel sterkte.
Zr. C. Romijn-de Jong (ms Insula) heeft enkele zware kuren achter de
rug. Dat is een moeilijke weg. Ze krijgt nog een kuur. Haar vertrouwen
is op de Heere gevestigd. ‘En nu, wat verwacht ik, o Heere! Mijn hoop,
die is op U.’ (Psalm 39: 8). Als wij het van de Heere verwachten, komen
we nooit bedrogen uit. Een nicht van br. Romijn is in Canada dodelijk
verongelukt. Ook haar man is omgekomen in het verkeer. Dat is aangrijpend. Het adres van br. en zr. Romijn geef ik door: Fam. Joh. Romijn,
Adm. De Ruyterweg 9, 3354 XA Papendrecht
Nu dan, o Heer’, wat is ’t dat ik verwacht?
Mijn hope staat op U alleen!
Verlos mij door Uw onweerstaanb’re kracht
van al mijn ongerechtigheên
en stel mij niet, getrouwe Toeverlaat,
den dwaze sterv’ling tot een smaad.
Schippers vragen ook naar de gezondheid van de organist in Mannheim:
Wolfgang Schostak. Het gaat redelijk goed. Wolfgang heeft wat problemen met zijn bloeddruk. De erediensten kan hij wel begeleiden.
Onze zoon is (op de fiets) aangereden door een auto. Gerrit heeft zijn
bekken gebroken. In het ziekenhuis hebben ze er een plaatje in gezet.
Het gaat zachtjes aan de goede kant op. De Heere heeft voor erger bewaard. Goed, dat op te merken en te waarderen.
Tenslotte een hartelijke groet! Het is zeker goed als u een seintje geeft
als u midden in het land bent, in de buurt van Rotterdam, Utrecht, Dordrecht of Moerdijk. Ik kom graag aan boord! Er is allicht een mogelijkheid. Goede vaart.
H. van der Ham
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jaarlijkse bijdrage
Naarden, 13 september 2017
De generale synode handhaafde het besluit van 2013 om na de emeritering van Ds. H. van der Ham geen nieuwe schipperspredikant te benoemen.
Wel gaf de synode ons de volgende opdrachten:
1. In contact te treden met deputaten evangelisatie, zending en diaconaat om op termijn een weg te zoeken naar mogelijkheden om het
werk onder de varenden bij deze deputaatschappen onder te brengen
2. Te onderzoeken op welke manier er intensiever interkerkelijk samengewerkt zou kunnen worden, en daarbij te onderzoeken hoe het missionaire werk doorgang zal kunnen hebben na de emeritering van ds.
H. van der Ham
3. Te onderzoeken hoe het kerkelijke werk op termijn kan worden overgedragen aan die gemeenten waarvan de varenden lid zijn.
Ook besloot de synode om de omslag per (doop)lid met € 0,20 te verhogen tot € 1,35.
Wij voelen ons geruggesteund door deze verhoging. En de opdracht om
het werk onder de varenden op de een of andere wijze te continueren.
De eigen bijdrage van de varenden (en van anderen die dit werk een
warm hart toe dragen) is van groot belang. Is ook een signaal naar de
generale synode/onze kerken!
Daarom doe ik wederom een beroep op u allen voor een jaarlijkse bijdrage. Draagt u ook bij?
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IBAN:
Tnv:
Ovv:

NL52 INGB 0000 5353 00
Landelijk Kerkelijke Bureau CGK te Veenendaal
Bijdrage aan deputaatschap varenden.

Hartelijke groet,
J. Mauritz
Cort van der Lindenlaan 11
1412 BW NAARDEN
Tel.nr. +316 524 96 126
e.mail: jaap.mauritz@gmail.com
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het unieke van het christelijk geloof
De binnenvaart telt veel buitenlandse matrozen: uit Tsjechië, uit Polen,
uit Roemenië, uit de Filipijnen. De laatsten, Filipino’s zijn bijna allemaal
christen, gelukkig.
Wij leven overigens in een samenleving die multi-cultureel is en multireligieus. Nederlanders, Turken, Marokkanen, Soedanezen enz. wonen in
dezelfde straat. In een stad als Utrecht of Dordrecht leven mensen afkomstig uit vele tientallen verschillende landen. Zij hebben een verschillende cultuur en ook dikwijls verschillende godsdiensten. Ons land is inderdaad multi-religieus.
Komen alle godsdiensten niet op hetzelfde neer? Regelmatig vragen
mensen daarnaar. Is het christelijk geloof wel uniek? Waarom moet je
per se in Christus geloven?
Het unieke van ons christelijk geloof is, dat onze God de drie-enige God
is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat is al een wonder: De verkiezende
liefde van de Vader, het verlossende werk van de Zoon en het toepassende werk van God de Heilige Geest. De Vader verzorgt, de Zoon verzoent en de Heilige Geest vernieuwt ons.
Als Vader is God de Oorsprong en de Schepper van ons bestaan. Alles
wat er op aarde is, dat komt uit Zijn hand. Dat is naar Zijn wil en naar
Zijn welbehagen op aarde gemaakt. Als wij over God de Schepper denken, dan denken wij over de Oorsprong van ons bestaan en hoe God het
gewild heeft op deze aarde.
Heel de schepping is door God geordend. Hij heeft de plaats van zon en
maan vastgesteld, de opeenvolging van dag en nacht, zomer en winter.
Hij heeft talloze vogels en vlinders geschapen. Zoogdieren. Alle leven zit
uiterst vernuftig in elkaar. Diepe bewondering is hier zeker op zijn
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plaats. De geboorte van een kindje is een compleet wonder! De oogjes,
de oortjes, de organen. God is de Schepper.
Het unieke van ons christelijk geloof is ondermeer, dat er licht valt over
de oorsprong van alle dingen. Wij belijden de levende God.
‘Door U en om U zijn zij geschapen,’ staat er in Openbaring 4: 11.
God heeft het gewild. Hij heeft de bestemming ervan bepaald.
Ik ben maar niet een dwalende ster of komeet in het heelal, of iets dat
op deze aarde geworpen is. Maar ik ben een schepping en een schepsel
van de levende God en ik ben door Hem gewild.
Dat betekent ook, jongens en meiden, mannen en vrouwen, dat de Heere de weg van ons leven bepaald heeft, onze bestemming heeft aangewezen.
Wat zou die bestemming zijn? Je kent dat wel. Dat wij Hem zouden vrezen. Dat we Hem zouden eren. Dat op deze aarde de glorie van Zijn
Naam zou oplichten.
Wij hebben de Heidelberger Catechismus - prima. De Engelsen hebben
de Westminster Catechismus. Daar wordt de vraag gesteld, vraag 1.
Wat is het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens?
En het antwoord: Het voornaamste en hoogste doel van het leven van de
mens is de verheerlijking van God en het zich in Hem ten volle en eeuwig verheugen.
Hoe is het gegaan? Je weet dat wel. In het paradijs zijn wij reeds van
God af gegaan. We zijn van Hem vervreemd.
Meer dan 70% van onze bevolking wil met de God van de Bijbel niets te
maken hebben. Een groot gedeelte van onze bevolking is eigenlijk onchristelijk.
En … wij hebben eenzelfde hart als die mensen: zondig en verdorven.
Wij zijn van nature niet beter.
Het unieke van het christelijk geloof: ‘Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die
in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.’
Het unieke van ons christelijk geloof is dit, dat God Zelf voor de verlossing zorgt van schuldige mensen.
God zorgt voor de Verlosser. Dat is het geweldige, dat Hij het niet aan
ons overlaat. Dan zou er ook niets van terecht komen. Dan zouden we
nooit uit de modder en de moeite en de diepte van onze zonde omhoog
kunnen klimmen.
Maar dat God van Boven neerdaalt, in Christus.
God zoekt mensen die zich van Hem hebben afgekeerd en die in hun
hart van binnen even verdorven zijn als ieder mens.
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In de vier Evangeliën wordt veel aandacht gegeven aan de gebeurtenissen die met het sterven van Christus samenhangen. Aan het kruis van
Golgotha. En aan Zijn Opstanding. Van binnenuit heeft Hij de dood
overwonnen.
In de redevoeringen van het Handelingenboek staat het sterven van de
Zaligmaker in het middelpunt, terwijl ook in de brieven het kruis centraal
staat, zodat de apostel Paulus zelfs kan zeggen: ‘Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.’
Dat is een sterke uitdrukking.
In de Hebreënbrief blijkt de grootheid van Christus als Hogepriester
hieruit, dat hij Zichzelf geofferd heeft.
‘… opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verderve …’ Dat is: niet verloren gaat; niet te pletter slaat; niet voor eeuwig in de duisternis omkomt,
maar behouden wordt en het leven heeft.
En dan het derde: de Heilige Geest.
Wat geschreven staat van Christus en de verlossing, dat is natuurlijk een
geweldige boodschap.
Misschien vraag je: ‘Hoe kom ik eraan? Hoe komt dat in mijn leven en
hoe krijgt dat in mijn leven een plaats?’
Nu, dat is het heerlijke, dat de Heere niet alleen de Verlosser schenkt,
maar dat Hij ook de verlossing geeft. Dat doet God de Heilige Geest, Die
in onze harten wil komen wonen en Die het toe wil passen, zodat we van
binnen veranderd worden en vernieuwd worden, zodat we inderdaad
komen. En bidden. Niet opstaan tegen God, maar buigen voor God. In
plaats van tekeer gaan, je schuld erkennen en belijden voor God. Dat is
het unieke van ons christelijke geloof.
Het werk dat de Heere Jezus Christus is begonnen, dat zal de Heilige
Geest afmaken en voltooien tot in eeuwigheid.
Wat doet God de Heilige Geest?
- Hij maakt levend;
- Hij wederbaart;
- Hij overtuigt;
- Hij vernieuwt;
- Hij heiligt;
- Hij leert bidden;
- Hij verzekert en verzegelt;
- Hij troost.
Dit lijstje is zeker niet volledig.
Het christelijk geloof botst op andere religies.
In menselijke religies gaat het altijd om wat de mens moet doen, om zijn
gehoorzaamheid. Dat geldt van de grote godsdiensten die in de wereld
gevonden worden.

11

Kompas, nr. 3 - oktober 2017

Het boeddhisme is een godsdienst die in geheel Azië door vele miljoenen
mensen als de ware religie erkend wordt. Je ziet vaak een boeddhabeeld,
zo’n welgedane figuur. In een tuincentrum zijn ze vaak in de aanbieding.
Boeddha bracht de leer van het achtvoudige pad. Dat wil zeggen de leer
over al die vele dingen die een mens moet doen om behouden te worden.
De islam - de godsdienst van veel Arabieren, Marokkanen en Indonesiers. De islam legt sterke nadruk op de godsdienstige plichten, waaraan
iedere gelovige zich onderwerpen moet. De islam is een sluitend systeem
van godsdienstige en sociale regels. Het gaat altijd weer om de vraag
wat een mens moet doen.
Maar wij hebben in ons christelijk geloof iets dat er ver bovenuit gaat.
Niet wat de mens doet, maar wat Christus doet ! En wat de Heilige Geest
doet. Daar kun je van zingen:
Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen !
God de Heilige Geest is een Persoon Die in jouw en mijn hart wil komen
wonen. Hij wil daarop beslag leggen. Hij wil daar regeren. Hij wil je leiden en vernieuwen.
Er is geen godsdienst waar je zó de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest in hun eigen werken ontmoet, als in het christelijk geloof. De
islam niet, met zijn harde, wrede en eisende god. En het boeddhisme
niet, met zijn achtvoudige pad. En het hindoeïsme niet, met zijn veelgestaltige goden. Maar het christelijk geloof. Dat is ontwijfelbaar. Het geloof in de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
O Vader, dat Uw liefd’ ons blijk’;
o Zoon, maak ons Uw beeld gelijk;
o Geest, zend Uwe troost ons neer;
Drieënig God, U zij al d’ eer.
H. van der Ham

Kompas, nr. 3 - oktober 2017

12

Johannes Calvijn
Een kleine vlam ontstoken in de nacht
Werd voortgestuwd, om lichtend door de dagen
De Naam des Heeren helder voort te dragen.
Bij prediking en lied hield hij de wacht.
Zijn “Onderwijzing” schreef hij vol Geesteslicht
En zwanger van alleen de eer des Heeren.
Zo trok hij duizenden in ’t licht van nieuw begeren.
De standaard van Gods Woord werd opgericht.
Bedachtzaam trad de adel nu naar voren,
Zij wilden bij het volk van God behoren
En schaamden zich het Evangelie niet.
Het nieuwe leven bracht ook aan culturen
Een zuiv’re glans, die lichtend als de vuren
De smook verdreef en gaafheid overliet.
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haalt het nog wat uit?

Daniël nu nam zich voor, zich niet te verontreinigen met de koninklijke
spijze … Toen schonk God aan Daniël gunst en barmhartigheid bij de
overste van de hovelingen (Daniël 1: 8-9)
De geestelijke strijd die we vandaag de dag te voeren hebben in de hemelse gewesten (Efeziërs 6!), is zo gigantisch dat we soms bij voorbaat
de moed laten zakken.
Wat satan in de korte tijd die hij nog heeft (Openbaring 12:12) allemaal
bekokstooft, is zo overdonderend dat we de neiging hebben om als kinderen Gods in onze schulp te kruipen. De totale ontwrichting van kerk en
samenleving (we houden ons hart vast bij de formatiepogingen) dient
zich aan, de opkomst van de islam, etc. Je zou de bange vraag kunnen
stellen van David in Psalm 11: ‘Wanneer de grondslagen zijn vernield,
wat kan dan de rechtvaardige doen?’
Toch is er een weg van hoop en glorie temidden van deze overweldigende aanval van de boze. Wat mij betreft is Daniël 1:8 een van de meest
verheugende teksten in het Oude Testament.
Moet je je voorstellen: het heeft er de schijn van dat het met het volk
Israël en de God van Israël niet goed zal aflopen. De tien stammen zijn
in ballingschap gevoerd, nu is de beurt aan Juda en Jeruzalem. Door eigen schuld en zonde moet de Here God Zich wel van Zijn volk terugtrekken. Dat is erg voor Juda en Jeruzalem. Maar nog veel erger voor de Here Zelf. Wat zal er overblijven van Zijn Naam en Zijn Openbaring?
En dan, wanneer het wel lijkt alsof de God van Israël niet meer meedoet
op het wereldtoneel, maakt Hij gebruik van één jongen, waarschijnlijk
nog maar een jaar of vijftien oud. Deze ene jongen wordt in Gods hand
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het middel om Nebukadnezar, de machtigste man van die tijd te doen
knielen voor de God van Israël, de Schepper van hemel en aarde, de Vader van onze Here Jezus Christus.
Als God Zich vanwege de zonde van Zijn volk niet meer in Israël en Juda
kan openbaren, dan openbaart Hij Zich via een tiener aan een heidense
despoot!
Wat een God!
Het is mijn vaste overtuiging dat Daniël niet anders dan door het werk
van de Heilige Geest in zijn hart het vaste voornemen had om zich niet
te verontreinigen. Daniël was de man van wie erkend werd dat er een
andere g(G)eest in hem was.
Tegelijkertijd moet je zeggen: ‘Maar zoiets komt je niet aanwaaien.’
Daniël, zo jong als hij is, heeft zich geoefend in gehoorzaamheid aan de
Here God. Details uit de spijswetten zijn voor hem geen peanuts, maar
onopgeefbare zaken vanuit een hartelijke liefde tot de God van Israël.
Ook al is het dogmatisch juist om te zeggen dat Daniël zich zo opstelde,
als gevolg van Gods nieuwe leven dat zich in hem openbaarde, toch is
het bijzonder zoals het beschreven wordt in Daniël 1.
Het is namelijk net alsof de Here God heeft zitten wachten op iemand die
zich niet zou laten meedrijven in de stroom van verleiding en verlokking.
Het staat er zo geweldig in vers 9: ‘Toen schonk God aan Daniël gunst
en barmhartigheid …’ Toen, toen Daniël nog niet eens tot zijn daad van
gehoorzaamheid was gekomen, toen, toen God alleen nog maar het
voornemen van zijn hart zag!
Daniëls besliste houding en gehoorzaamheid en trouw in kleine dagelijkse dingen heeft een enorme impact. Op Nebukadnezar, maar ook op zijn
drie vrienden die in Daniël 3 rechtop blijven staan in het dal van Dura.
Misschien wordt deze meditatie wel gelezen door een jongere of oudere
die bij zichzelf zegt: ‘Ik zoek de Here, ik heb Hem lief, ik wil Hem dienen
uit liefde met heel mijn hart. Maar ik wordt zo moe van het strijden.
Maakt het nog wat uit?’
Ja, mijn lieve broeder en zuster in Christus, het maakt nog wat uit; Het
maakt alles uit. Waar u of jij of ik niet buigen voor de afgoden van onze
tijd en voor de geest van deze eeuw, daar openbaart de Here God Zich.
En als Hij Zich openbaart, kijk maar in Daniël 1 en 3, dan gaat het niet
om onze kracht of om ons grote aantal. Want waar Christus Zelf verschijnt, moet satan als allang verslagen vijand afdruipen.
Het maakt alles uit of wij trouw en nauwgezet zijn in ons lezen van de
Bijbel, in het ons oefenen in de Waarheid van Gods Woord. In een
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vreugdevolle wandel met de Vader. De Heilige Geest spoort ons aan. En
de zegen blijft niet uit!
Leestip: Daniël 1, 3 en 6; Psalm 11.
J. Breman
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kerkdiensten in Mannheim
Elke zondag worden in de Hafenkirche diensten gehouden. Het adres is:
Kirchenstraße 13 te Mannheim (deze straat loopt parallel aan de Jungbuschstraße). De kerk is heel goed bereikbaar vanuit de havens. U bent
van harte welkom. De diensten beginnen om 11.30 uur.
In de komende tijd zijn de voorgangers:
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
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september
oktober
oktober
oktober
oktober
oktober
november
november
november
november
december
december
december

P. Prins
J. de Rooij
P.F. Boomsma
L. Krüger
D. Meijvogel
H. van der Ham
J. de Bruijn
K. van Dam
H.C. Mijnders
H. van der Ham
L. Krüger
F.A. Slothouber
D. Meijvogel
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contactpersonen
Amsterdam Nieuw-West:

F. van der Feen
Marchanthof 126
1067 MK Amsterdam
Tel.: 020-613 17 63

Delfzijl:

P.D. Ubbens
Tweehuizerweg 19
9909 TL Spijk
Tel.: 0596-59 12 92

’s-Gravendeel:

L. Stoter
Schevenstraat 4
3295 VK ’s-Gravendeel
Tel.: 078-673 21 79

Kampen:

J. van Veen
Koggesingel 74
8262 GG Kampen
Tel.: 038-331 62 50

Maassluis:

J. Beijl
Prinses Beatrixlaan 15
3155 TH Maasland
Tel.: 010-592 22 25

Meppel:

Zr. W. Kikkert-Harder
Jozef Israëlstraat 16
7944 BX Meppel
Tel.: 0522-25 56 28
T. Klompien
Vledderland 12
7941 NA Meppel
Tel.: 06-53 29 01 34

Nieuwegein:

H. de Weerd
Souverijnburg 11-r
3437 AL Nieuwegein
Tel.: 030-606 24 10

Papendrecht:

P. Alblas
Westeind 205
3351 AN Papendrecht
Tel.: 078-615 84 35

Utrecht-West:

A.P. Kornet
Dominee Van Haaftenlaan 33
3984 NP Odijk
Tel.: 030-606 19 71
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Kompas is verzorgd door:
Dienstenbureau CGK
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
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Tel.:
E-mail:
Website:
IBAN:

0318-582350
info@cgk.nl
www.cgk.nl
NL52 INGB 0000 5353 00

Kompas, nr. 3 - oktober 2017

