nummer 2 – juni 2018
Kompas, nr. 2 – juni 2018

0

jaargang 2018/2
redactie Kompas

: ds. H. van der Ham

ledenadministratie

: Dienstenbureau CGK
Postbus 334
3900 AH Veenendaal
Tel. : 0318-58 23 50
Fax : 0318-58 23 51
IBAN: NL52 INGB 0000 5353 00

predikant voor varenden

: ds. H. van der Ham
Stooplaan 26
3311 DM Dordrecht
Tel. : 078-6138280
Tel. : 06-53 596 380

varende schippersouderling

: J. Romijn
Ms. Insula
Tel. : 06-53 533 624 (NL)
Tel. : 0049-173 939 78 13 (DL)

adres deputaten geestelijke
verzorging varenden

: drs. M.H. Baan
Wilhelminalaan 16
3247 AS Dirksland

Wilt u het werk onder de varenden financieel steunen? Dan kunt u een
bedrag storten op IBAN NL52 INGB 0000 5353 00 ten name van het
Landelijk Kerkelijk Bureau te Veenendaal o.v.v. Varenden.

inleveren kopij

Het volgende nummer van Kompas zal D.V. in september 2018 verschijnen. De kopij dient uiterlijk 5 september ingeleverd te worden.
Redactie-adres: Stooplaan 26, 3311 DM Dordrecht, tel.: 078-6138280,
e-mail: hvdham@filternet.nl.

1

Kompas, nr. 2 – juni 2018

in dit nummer van Kompas leest u:
- De Geest brengt mensen tot God
- Beste varenden
- Vergeef mijn zonden (gedicht)
- John Newton
- Gedachten van John Newton
- Christus komt op de wolken
- Kerkdiensten Mannheim

Kompas, nr. 2 – juni 2018

2

De Geest brengt mensen tot God
‘Hoe horen wij hen een iegelijk in onze eigen taal……’
(Handelingen 2 : 8 ged.)
Na Kerst, de lijdenstijd met de Goede Vrijdag en Pasen is Pinksteren het
laatste gedenkwaardige op de Christelijke kalender.
Als ik nog even met u mag stil staan bij het verhaal van Pinksteren, zoals het in Handelingen twee beschreven staat, dan valt ons op, dat in het
eerste vers van het hoofdstuk staat: ‘En als de dag van het Pinksterfeest
vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde
haastelijk uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldige, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.’
Die ‘zij’ waren behalve de voormalige discipelen, die nu apostelen genoemd worden, waarschijnlijk nog een vrij grote groep mensen die hun
aanhangers waren en mede wachtten op hoe de belofte van Christus, die
Hij aan Zijn discipelen gegeven had, werkelijkheid zou worden.
Dat is werkelijkheid geworden. God heeft Zijn Geest gegeven! Dat is met
zoveel energie gepaard gegaan, dat de mensen erop af stroomden.
De apostelen werden vervuld van de Heilige Geest; ze werden vol van
God. Wat moet je je daarbij voorstellen? Als iemand vol wordt van God
- dat betekent op zijn minst dat hij niet meer vol is van zichzelf! Dat hij
absoluut niet meer zelf in het middelpunt staat.
Vol van God! Dus echt dat God geëerd wordt. Dat je echt kunt zeggen:
Soli Deo Gloria - alleen God de eer! Dat is daar gebeurd.
Er kwamen tongen als van vuur, die (zo staat er) zich op ieder van hen
zetten. God verscheen in de vorm van een wonder. Het bleef niet bij de
vuurtongen. Nee, de mensen werden vervuld met de Geest.
En de Joden die voor het feest van de eerstelingen (pinksterfeest) uit het
buitenland gekomen waren en de landstaal al niet meer spraken, horen
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plotseling dat de apostelen niet alleen meer de landstaal spreken, maar
ook de taal van tijdelijk teruggekomen emigranten.
Hier zien we een tegenstelling met de geschiedenis van de torenbouw
van Babel - daar werden mensen over de aarde verstrooid, omdat ze
van het ene moment op het andere elkaar niet meer konden verstaan,
vanwege de ontstane spraakverwarring. Hier gebeurt juist het omgekeerde: er wordt gesproken in talen waarvan men nooit verwacht had
dat dit ooit zou kunnen gebeuren. Het zal je toch maar overkomen, dat
iemand uit een ander land, die je nooit zou kunnen verstaan en die bij
vestiging in Israël eigenlijk een inburgeringscursus zou moeten volgen,
plotseling ook voor jou verstaanbaar spreekt!
En het zijn niet zomaar bewoners van de grensstreken van Israël. Nee,
ze komen uit landen in Azië en Afrika. Dat is wat anders dan dat wij bewoners van buurlanden als Duitsland en België kunnen verstaan en desnoods met hen in hun eigen taal of dialect kunnen spreken.
Hier ontstaat een geloofsgemeenschap, de eerste Nieuwtestamentische
kerk, die tot op de dag van vandaag voort bestaat en nog dagelijks
wordt uitgebreid, ook al lijkt het er in onze naaste omgeving niet altijd
op.
De Heilige Geest is uitgestort op deze Pinksterdag en werkt nog altijd
door. God zet Hem in voor de uitbreiding van Zijn koninkrijk. Hij werkt in
mensenharten, in harten van mensen die dikwijls gescheiden zijn door
taalbarrières. Een zeevarende weet er alles van.
De verschillen in talen zijn niet definitief opgeheven. Wij verstaan de
bewoners van de bush in Afrika niet, en de mensen op het schip uit een
heel ander land en cultuur….. Soms kunnen wij slechts met heel veel inspanning duidelijk maken wat wij tegen hen te zeggen hebben.
Maar door de werking van de Geest van God mogen wij ons ervan verzekerd weten, dat Hij mensen bij elkaar brengt. En - wat het meest belangrijk is - dat de Geest mensen tot God wil brengen.
Hij wil werken in u en mij. Wat gebeurt er als de Heilige Geest in u
werkt? Daar ziet u hoezeer u tekort schiet in gehoorzaamheid, in liefde,
in toewijding. Ja, dat u vaak tegen de Heere God ingaat met gedachten,
woorden en daden. Dat gaat u zien.
En u krijgt grote gedachten van Christus. U gaat zien Zijn grootheid, Zijn
gewilligheid, Zijn zondaarsliefde. Hij is het Licht der wereld, Hij is de
Zonde-vernieler, de grote Voorbidder, de schuldovernemende Borg, de
Overwinnaar van satan, dood en graf. Hij verlost van schuld en nood en
dood. Hij is de sterke God.
Christus heeft de dingen verzoend. Hij is de grote Heerser. Hij is Koning,
Priester en Profeet.
En daarom mogen we zeggen: Gods kerk zal er blijven - door de eeuwen heen.
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Gelukkig als u die Koning mag kennen. Is de Heere Jezus Christus ook
uw Koning? En komt u daarvoor uit, op uw schip en ook in het volksleven? Zegt u weleens: Ik heb een Koning?
In de grote geschiedenis van het heil is God bezig om via kribbe en
kruis, via Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen en Hemelvaart te regeren tot
het laatste der dagen. Na Pinksteren komt nog slechts één feest en dat
ene feest zal zijn dat de Heere Jezus Christus terug komt! Dat Hij alles
zal goed maken en dat Hij het Koninkrijk aan de Vader zal overgeven.
Dan zal God zijn alles en in allen. Dat is een heerlijke toekomst.
H. van der Ham
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beste varenden
Het is een mooie tijd van het jaar. Daar mag iedereen van genieten - op
de schepen en aan de wal. De dichter zingt: “Hoe groot zijn Uw werken,
o Heere! Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van
Uw goederen.” Psalm 104 : 24.
En de schipper….. Hoe gaat het?
De brandstofkosten lopen op.
Diverse schippers hebben het nog niet zo gemakkelijk. Bij tijden was er
weinig ladingaanbod. Er zijn veel schepen. De vrachtprijzen zijn dan ook
niet zo gunstig voor heel wat schippers - de tarieven zijn duidelijk gedaald. Brs en zrs zijn blij als ze een wat langere reis hebben; dan kunnen ze even vooruit.
We gaan eerst naar de zieken.
Zr L. Peggeman-Jongeneel (ms Cotrans) heeft in het ziekenhuis gelegen
- een ingreep was noodzakelijk. Het gaat goed met zr Peggeman. We
hopen en bidden dat ze spoedig de krachten weer helemaal terug ontvangt. Sterkte en beterschap. De apostel schrijft: De Heere heeft gezegd: “Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedig durven zeggen: De Heere is mij een Helper en ik zal niet vrezen, wat
mij een mens zal doen.” Hebreën 13.
Het adres van familie Peggeman is: Poolsterhof 46. 3318 RM Dordrecht.
Zr H. van Haren-Leeuwestein heeft vier dagen in het ziekenhuis gelegen.
Ze had last van een ontsteking en van vocht bij de longen. Het gaat nu
gelukkig weer beter. We wensen haar en haar man van harte de nabijheid van de Heere toe. En beterschap. Het adres van familie Van Haren
sr is: Hugo de Grootplein 29. 3314 EG Dordrecht.
De dichter kan zeggen:
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’t Is Isrels God, Die krachten geeft,
van Wie het volk zijn sterkte heeft;
looft God, elk moet Hem vrezen.
Brs en zrs vragen: Hoe gaat het met Wolfgang Schostak, de organist te
Mannheim?
Wolfgang maakt het redelijk goed. Hij kan de erediensten steeds bijwonen en orgel spelen.
In de nazomer hoopt hij zelfs een klein weekje naar Dordrecht te komen.
Leendert en Esther Hoogendoorn (ms Desiderio) schrijven: Door Gods
goedheid zijn wij verblijd met de geboorte van een zoon en broertje Gideon Tobias. Gideon is het broertje van Marinus, Boaz en Hadassah. Hij
is geboren op 1 mei 2018. Een geboorte is altijd weer een wonder. De
dichter zingt: “Weet, dat de Heere God is; Hij heeft ons gemaakt (en niet
wij), Zijn volk en de schapen Zijner weide.” Van harte Gods nabijheid en
rijke zegen toegewenst.
We hebben nog een geboortekaartje ontvangen. Wouter, Willemieke en
Sjanne van Turenhout (ms Vios) schrijven: Blij en dankbaar ontvingen
wij uit Gods scheppende hand het wonder van nieuw leven. Hij gaf ons
een zoon en broertje Wouter Maarten.
Zijn roepnaam is Waldemar. Hij is geboren op 7 mei 2018. Van harte gefeliciteerd. We hopen en bidden dat de Heere ook in dit gezin wil wonen
en werken. Gelukkige ouders die de Heere vaak nodig hebben. Hij belooft: Die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.
Maar ’s Heeren gunst zal over die Hem vrezen
In eeuwigheid altoos dezelfde wezen.
Zijn trouw rust zelfs op ’t late nageslacht,
Dat Zijn verbond niet trouweloos wil schenden,
Noch van Zijn wet afkerig d’ oren wenden,
Maar die, naar eis van Gods verbond betracht.
Waldemar heeft recent hersenvlies ontsteking gekregen en in het ziekenhuis gelegen - in Nijmegen. De Heere heeft zijn heel jonge leven willen sparen; het gaat nu een stuk beter. Waldemar is al weer bij zijn
moeder en vader, aan boord van ms Vios.
Het nodige toegewenst.
Enkele dagen in Mannheim geweest. Zaterdag ben ik drie havens langs
gegaan en heb zoveel mogelijk Nederlandse en Belgische schippers opgezocht en uitgenodigd voor de eredienst.
De opkomst - zondag - was verblijdend. Hartelijke mensen waren er, ook
jongens en meisjes.
Doorgaans wordt er goed gezongen. En geluisterd. Na de dienst: koffiedrinken en een samenzijn in goede, hartelijke sfeer.
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Ook zeevarenden zoek ik op. Zij ontvangen het Woord van God. De Heere wil het zegenen.
Het is altijd weer bijzonder als je mensen uit een heel andere cultuur en
uit een heel ander land ontmoet, en als zij ook de Heere mogen kennen
en vrezen. Zijn koninkrijk is uitgebreid.
Het gaat om Zijn Naam, om Zijn eer. En om Zijn koninkrijk.
De vakantieperiode breekt aan, en sommige jongeren hebben al vakantie, sommige ouderen wellicht ook, maar de meesten van ons over een
week, twee weken.
We mogen wel bidden dat de Heere in deze tijd van ontspanning die we
mogen hebben, ons bewaren wil. En beschermen.
Ook wanneer wij met vakantie gaan, wanneer wij misschien in het buitenland doorbrengen, of overzee reizen, dan is het nodig dat we voor
Gods oog leven!
Laat dat het allervoornaamste zijn bij onze voorbereidingen voor de vakantietijd, dat we niet alleen denken aan ontspanning en aan vreugde en
aan dingen die ons misschien aantrekken, maar bovenal gedachten hebben met betrekking tot de Heere.
We denken ook aan hen die eenzaam zijn. En bedroefd. De Heere is ook
de God van alle vertroosting. Hij is nabij weduwen en weduwnaren en
jonge mensen die hun moeder of vader moesten verliezen. De Heere nodigt: Komt allen tot Mij.
Ons gezin hoopt op vakantie te zijn van 23 tot 30 juli - in Limburg.
U en jullie veel goeds toegewenst! Als u een beetje in de buurt bent zeg het even. Ik kom graag aan boord.
Hartelijke groet,
H. van der Ham
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Vergeef mijn zonden
’t Is beê- en boetedag.
Verloornen en gewonden
richten hun stil geklag
tot U: vergeef mijn zonden!
O Heer, aanzie dit hart,
dat trots is en verslagen.
‘t Heeft Uwen toorn getart
en kan Uw toorn niet dragen.
Gij weet, hoe ‘k tot U ween,
geen die méér troost behoefde.
Laat mij toch niet alleen,
mij, een naar U bedroefde.
Al heb ik dwaas weerstreefd,
hoe hoog mijn zonden rezen,
‘k berouw ‘t, en Gij vergeeft ‘t……
en schuldeloos zal ‘k wezen.
’t Is beê- en boetedag.
U, doornenkroongewonde,
tot U, dit stil geklag:
vergeef, vergeef mijn zonden.
Willem de Mérode
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John Newton
John Newton begon als zeevarende en slavenhandelaar. Later werd hij
een prediker van vrije genade. En schreef hij Christelijke hymnen. Hij
heeft een veelbewogen leven geleid. Eerst was hij een ongelovige en
spotter, nota bene. In 1748 kwam hij in zware storm tot bekering. Tijdens zijn zwerftochten had hij veel gelezen. Nu ging hij de Bijbel bestuderen. Als kapitein op een slavenschip duldde hij geen vloek of uitspattingen en hield op zondag met zijn bemanning tweemaal een kerkdienst.
Newton vertelde: “Mijn moeder was een godvruchtige vrouw, behorende
tot de presbyteriaanse kerk. Ik was haar enig kind, en daar zij zwak was
en de eenzaamheid verkoos, was mijn opvoeding haar enige bezigheid.
Ook liet zij mij gewichtige hoofdstukken van Gods Woord, de catechismus en geestelijke liederen en lofzangen leren.” Maar, zei hij erbij, de
beste opvoeding schiet tekort om het hart te veranderen.
Toen John bijna zeven jaar was, verloor hij zijn lieve moeder - 11 juli
1732. Zijn vader was kapitein op de grote vaart. John schreef: “Toen ik
elf jaar oud was, nam vader mij mee naar zee. Hij was een man van veel
verstand en grote kunde in zaken.”
In 1742 stopte Newton sr met de zeevaart, maar John bleef varen. In die
tijd ontmoette hij een jong meisje, Mary Catlett, dat nog in de verte familie was van zijn moeder. Ze was nog geen veertien jaar. Newton vertelde: “Van het eerste ogenblik, dat ik haar zag, gevoelde ik tot haar een
innige genegenheid, die geen ogenblik in mijn hart verminderde. Mijn
liefde was romantisch, vurig en standvastig.”
John Newton heeft jaren een goddeloos leven geleid, maar de liefde tot
dat meisje hebben hem voor het allerergste (bijvoorbeeld zelfmoord)
bewaard. Hij wilde haar terugzien en hoopte met haar te trouwen.
Newton heeft ook een bijzondere droom gehad, waarin de Heere hem
ernstig waarschuwde.
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John werd, tegen zijn wil, op het oorlogsschip “Harwich” geplaatst. Maar
hij liep weg; hij deserteerde. Anderhalve dag later pakten soldaten hem
op. Newton schreef: “Zij brachten mij direct naar de havenplaats terug,
waar ik als een schelm geboeid langs de straten werd geleid, vol verontwaardiging, vrees en schaamte. Ik werd twee dagen in het wachthuis
gevangen gezet, vervolgens aan boord gezonden, enige tijd in de boeien
bewaard, toen naakt uitgekleed en in het openbaar gegeseld. Hierna
werd ik uit mijn post ontzet.”
Hij kreeg nu de allerlaagste plaats. Op de rede van Madeira zette men
hem op zijn verzoek over op een slavenschip dat op weg was naar Sierra
Leone in West-Afrika. Op een eiland voor de Afrikaanse kust kwam hij in
dienst van een slavenhandelaar, een bruut die hem slecht behandelde.
Later kwam hij in dienst van een andere slavenhandelaar die hem beter
behandelde. Ze werden zelfs compagnons.
In die jaren had hij alle gevoel voor religie van Zich afgeschud. Hij geloofd nauwelijks meer iets en daar leefde hij ook naar, in grote losbandigheid en verschrikkelijke zonden.
Hij vertelde zelf: “Als slavenhandelaar kwam ik met de inboorlingen/negers in nauwer aanraking, en zou geheel onder hen als een van
God vervreemd zondaar geleefd hebben en gestorven zijn, indien de
Heere niet over mij gewaakt had.”
Zijn vader, Newton sr, had een gezagvoerder van een schip dat naar de
slavenkust voer, gevraagd uit te kijken naar zijn zoon (John) en hem
mee te brengen.
Inderdaad vond hij John. Deze was onverschillig. Alleen de gedachte aan
zijn beminde zorgde ervoor dat hij meeging.
Later zei hij: “De Heere leidde mij in een weg die ik niet wist.”
Begin januari 1748 begon de zeereis terug naar Engeland. Op 10 maart
1748, tijdens een zware storm, arresteerde/bekeerde God de losbol. Hij
schreef: “Ik ging die nacht zorgeloos en ongevoelig naar bed, maar werd
eensklaps uit een geruste slaap gewekt door de kracht van een geweldige en onstuimige zee, die op ons schip losbrak. De kajuit, waarin ik
sliep, liep binnen weinig ogenblikken vol water. De ontsteltenis vermeerderde, omdat men op het dek riep dat het schip aan het zinken was.”
Alleen omdat ze veel was en hout aan boord hadden, wat lichter is dan
water, zonk hun schip niet. Ze gebruikten zelfs hun eigen kleren om de
lekken te stoppen. Over de gaten spijkerden ze planken. Het stormde zo
erg, dat de zeelieden zichzelf met touwen vastmaakten, om niet weggespoeld te worden. Newton zei: “Ik verwachtte iedere keer dat het schip
omlaag ging, dat het niet meer omhoog zou komen. Ik had nu een vrees
voor de dood en mijn hart voorspelde mij het ergste, indien de Bijbel die
ik lang bestreden had, werkelijk de waarheid was.” John dacht: Als de
Bijbel waar is, dan is ere nooit zo’n groot zondaar geweest, als ik.

11

Kompas, nr. 2 – juni 2018

Later vertelde hij: “Toen ik zag dat er nog hoop was op behoud, en
hoorde dat het schip reeds vrij van water was, lichtte er iets van blijmoedige verwachting in mij. Ik dacht, dat ik Gods hand zag uitgestrekt
tot onze hulp. Ik begon te bidden. Het gebed des geloofs kon ik niet opzenden, en ook niet tot een verzoend God naderen en Hem Vader noemen. O nee, mijn gebed was als dat van de jonge raven, wanneer zij
roepen, en dat God toch wil horen. Ik begon nu te denken aan die Zaligmaker Welke ik zo dikwijls had bespot. Ik dacht aan de bijzonderheden van Zijn leven en sterven – een dood niet voor Zijn eigen zonden,
maar voor hen die in hun benauwdheden hun vertrouwen op Hem stellen. Maar behoorde ik daartoe?”
Hij ging de Bijbel nauwkeurig onderzoeken. Newton werd overtuigd calvinist. Als kapitein op een slavenschip waarschuwde hij de bemanning.
Hij leefde teer. Op 12 februari 1750 trouwde hij inderdaad met Mary
Catlett. Sinds 1742 hadden ze het oog op elkaar gehad.
Toen hij in 1755 om gezondheidsredenen aan de wal ging, kwam hij met
trouwe predikers, zoals George Whitefield in aanraking. Newton ging op
eigen gelegenheid theologie studeren, wilde predikant worden en bood
zich aan bij de aartsbisschop van York. Maar Newton kreeg de “zachtst
mogelijke weigering.” Hij ging naar de independenten (een afgescheiden
gemeente), maar later werd hij toch predikant bij de Anglikaanse kerk te
Olney (1764).
Newton is nog steeds bekend als de dichter van heel wat prachtige geestelijke liederen. In 1779 gaf hij de bekende bundel “Olney Hymns” uit.
Ze bevatte 280 liederen van Newton zelf en 68 van William Cowper. Beide mannen waren bekwame dichters. Enkele dichtregels van Newton
volgen hier.
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw Naam in ’t oor,
Uw Naam die mij geloven doet;
Gij gaat mij reddend voor.
Uw Naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.
Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed.
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De laatste jaren ging het in Olney minder voorspoedig.
In januari 1780 vertrok hij naar een grote-stads-gemeente: de kerk van
St. Mary Woolnoth te Londen. Velen kwamen hem horen. Newton was
niet gewend een uitgeschreven preek mee te brengen naar de preekstoel. Zijn stem was niet zo duidelijk. Maar zijn hele persoonlijkheid, zijn
levensgeschiedenis, zijn diepe ernst en zijn recht-op-de-man-af preken
trokken velen.
Newton wilde niet alleen de slavenhandel, maar ook heel de slavernij afschaffen.
Op 15 december 1790 stierf zijn vrouw, die hij zeer lief had, aan de gevreesde ziekte, aan kanker. Man en vrouw leefden biddend toe naar het
naderende einde van haar aardse leven.
Enkele bundels brieven zijn van Newton verschenen; ze hebben een rijke
inhoud en zijn met warmte en teerheid geschreven. Tot op de dag van
vandaag vinden ze lezers. Ze lezen vrij gemakkelijk.
Tegen het einde van zijn leven werd hij blind, maar hij bleef preken, zolang het kon. Newton stierf in 1807. In zijn testament stond ondermeer:
“Ik beveel mijn ziel aan mijn genadige God en Zaligmaker, Die mij zo
liefderijk gespaard en bewaard heeft, toen ik een afvallige, een godslasteraar en een ongelovige was……. Die mij verlost heeft uit de staat van
ellende waarin Hij mij op de kust van Afrika gebracht had, en Wie het
behaagd heeft mij, ofschoon de onwaardigste, toe te laten tot de verkondiging van het heerlijk evangelie. Ik verlaat mij met nederig vertrouwen op de verzoening en bemiddeling van de Heere Jezus Christus, Die
ik dikwijls aan anderen voorgesteld heb als de enige grond waarop een
zondaar zijn hoop kan bouwen, en ik vertrouw dat Hij mij behouden en
leiden zal, door het overige van mijn leven, en Hij mij bij het einde daarvan zal laten treden in Zijn nabijheid, in Zijn hemels koninkrijk.”
H. van der Ham
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Gedachten van John Newton
Van mijn vroegere ondervinding kan ik niet leven. Ik moet elke dag, elk
uur, elke minuut het leven ontvangen, en dat van God alleen. De herinnering aan een goede maaltijd een week geleden, kan mij heden niet
voeden. Ik moet elke dag voedsel hebben, zal ik niet van honger sterven.
*
Ik kan mij een levend mens, zonder arm of been, voorstellen, maar nooit
zonder hoofd of hart; zo zijn er ook enige waarheden, welke met het geloofsleven in het allernauwst verband staan, en waaromtrent alle ontwaakte zielen overeenstemmen.
*
Wanneer wij voor het eerst het geestelijk leven ontvangen, stellen wij
ons voor, rijk te zullen worden, en ondertussen is het Gods doel ons arm
te maken in onze eigen schatting.
*
Er hangt veel af van de wijze, waarop wij in onheilen komen. Paulus en
Jona waren beiden in een storm, maar in zeer verschillende omstandigheden.
*
Een mens en een dier mogen op dezelfde berg en naast elkaar staan.
Echter bevinden zij zich in verschillende werelden. Het dier denkt aan
niets anders dan aan het gras, maar de mens beschouwt de gezichten
die zich aan hem voor doen, en denkt tevens aan duizend andere dingen. Zo is ook de christen alleen, zelfs te midden van de menigte; hij
mag met de mensen spreken over de vaart, over de handel, over de politiek; maar hij kan met hen niet spreken over de vrede Gods die alle
verstand te boven gaat.
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Christus komt op de wolken

‘De dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht (2 Petrus 3:10)
Denk u eens in, dat Christus komt. De mensen zitten achter hun laptop.
Ze winkelen. Ze gaan op vakantie, zitten in de auto. Ze zitten in het café
en menen: Er is geen gevaar.
De Heere komt plotseling, als een dief in de nacht. Als de bliksem. Hij
komt met grote majesteit. Hij is de grote/heilige Rechter over levenden
en doden, terwijl Hij de wereld in vuur en vlam zet, om haar te zuiveren.
Er zijn kosmische tekenen en apocalyptische rampen, nota bene. Mensen
schrikken, angst grijpt hen aan.
Christus komt op de wolken, met Zijn dienaren, de heilige engelen. Hij
zal met vlammend vuur wraak doen over degenen die het Evangelie ongehoorzaam zijn. Zij zullen Christus zien. Niet slechts een engel zal komen, maar Hij Zelf. Bazuinen zullen klinken.
Wie kan voor de grote heilige Rechter bestaan, als Hij komt in volle
heerlijkheid?
De zee geeft de doden terug. Het graf geeft de doden terug. Ja, ze zullen
opstaan. Klein en groot staan ze straks voor hun Rechter en worden geoordeeld.
Ook u zult staan voor de grote witte troon! Het eindgericht zal voltrokken worden. De schapen zullen van de bokken gescheiden worden. Wat
zal het dan erg zijn, als je onder de prediking gezeten hebt van het
evangelie, het welgemeende evangelie dat riep, dat zocht te overtuigen:
"Loop niet verder op de verkeerde weg, maar wend u tot Mij en word
behouden."
Maar je hebt niet gewild en niet geluisterd. Dan zal het terugkomen bij
mensen die zich niet van harte hebben bekeerd. "Wat hebt u met het
Woord gedaan?"
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Vraag om het toepassende werk van de Geest, Die heilig onrustig maakt.
Opdat u geen rust vindt, totdat u rust vindt in de Heere Jezus Christus.
Hij nodigt nog: Kom tot Mij.
Als je maar verbonden bent met Christus - door het geloof. Dat is beslissend.
H. van der Ham
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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:
1 juli
8 juli
15 juli
22 juli
29 juli
5 aug.
12 aug.
19 aug.
26 aug.
2 sept.
9 sept.
16 sept.
23 sept.
30 sept.
7 okt.
14 okt.
21 okt.
28 okt.
4 nov.
11 nov.
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J. de Bruijn
P.F. Boomsma
G. van Zeben
L. Krüger
H. van der Ham
P.L. de Jong
D. Meijvogel
L. Krüger
C. Bijman
D. Meijvogel
H. Perfors
L. Krüger
C. van Dam
P. Prins
H. van der Ham
T. Koelewijn
L. Krüger
J. de Rooij
D. Meijvogel
H. van der Ham
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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
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