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Wijsheid gezocht!
1 Koningen 3:1 t/m 15

Je staat voor een beslissing, maar je weet niet wat je moet doen. Hoe ga
je daarmee om? Wat kies je?
Salomo volgt zijn vader David op als koning. Aan het begin van zijn regering gaat hij naar Gibeon, een berg ten noordwesten van Jeruzalem.
In Gibeon stond de tabernakel, de tent van God. Daar stond ook het koperen brandofferaltaar. Als Salomo de Here zijn liefde heeft bewezen en
vele offers heeft gebracht, legt hij zich neer om te slapen.
Dan verschijnt de Here aan Salomo, in een droom. God zegt in de droom
(vs. 5): ‘Vraag wat je wilt, Ik zal het je geven.’ Stel je voor dat iemand
dat tegen je zegt! Wat zou u zeggen? Ons gebed is vaak een verlanglijstje. Wij wensen zoveel voor onszelf! Een gezin, enige welvaart, gezondheid, een mooi schip... enz. Maar wat zegt Salomo? Salomo begint de
Here te prijzen! Hij prijst God om Zijn goedheid! Wij mogen in ons gebed
beginnen om de Here te prijzen! Om het leven, de vele goede gaven, die
Hij elke dag weer geeft! We mogen Hem prijzen om wie Hij is! Als Salomo zo de Here heeft geprezen, zegt hij (vs. 7 e.v.): ‘U, HEER, mijn God,
hebt mij als opvolger van mijn vader David als koning aangesteld. Maar
ik ben nog zo jong en ik heb geen ervaring. Ik sta nu voor de taak uw
uitverkoren volk te leiden, een volk zo talrijk dat het niet te tellen is...’
Dan volgt het antwoord op de vraag van de Here. Salomo vraagt (vs. 9):
‘Schenk uw dienaar een opmerkzame geest, zodat ik Uw volk kan besturen en onderscheid kan maken tussen goed en kwaad.’
Zou u, zou jij dat gevraagd hebben: opmerkzaamheid en onderscheidingsvermogen? Salomo vraagt de Here of Hij hem de krachten wil geven om de taak, die de Here hem opdraagt, goed uit te voeren. Salomo
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vraagt niets anders dan gaven om de wil van God te doen! Wat is dat
geweldig als een mens, in gebed tot God, bidt om wijsheid om de wil van
God te doen, om te volbrengen de taak die God hem geeft te doen op
aarde! Verlangt u daar ook naar, om een man of vrouw naar Gods hart
te zijn? Wat bidden wij van de Here, in ons persoonlijk gebed? Waarom
is wijsheid zo belangrijk? Het gaat hier om praktische levenswijsheid!
Wijsheid in de Bijbel is die gave waardoor een mens in verschillende situaties inziet hoe er gehandeld moet worden. Het is dus niet voorbehouden aan geleerde mensen, maar wordt net zo goed bij 'gewone' als bij
vooraanstaande mensen gevonden! Het is een wijsheid die alle levensomstandigheden en situaties omsluit. Wij hebben die wijsheid allemaal
nodig voor het leven van elke dag!
Hoe krijg je die wijsheid? In Psalm 111 (vs. 10) staat het: ‘Het begin van
wijsheid is ontzag voor de HEER.’ Wie wijs wil worden, moet eerst God
leren kennen! Hij is degene die wijs is bij uitstek! Hij is de bron van alle
wijsheid! De wijsheid van God blijkt wel uit Zijn scheppingswerk. Zijn
wijsheid blijkt ook uit de dagelijkse regering van alle dingen en uit Zijn
raadsbesluit en verlossingswerk! De Here kan wijsheid schenken! Salomo
weet dat!
En God zegt (vs. 11,12): ‘Omdat je hierom vraagt... zal Ik je wens vervullen. Ik zal je zoveel wijsheid en onderscheidingsvermogen schenken
dat je iedereen voor jou en na jou overtreft.’ De Here zegt (vs.13): ‘Ook
waar je niet om gevraagd hebt zal Ik je geven: zo veel rijkdom en roem
dat geen enkele andere koning je tijdens je leven zal evenaren.’ En bovendien, als Salomo met de Here leeft, de Here gehoorzaamt, zal Hij Salomo een lang leven schenken. Het doet ons denken aan die tekst uit het
N.T. (Mat. 6:33): ‘Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.’
Als je God wilt dienen en Hem als Vader hebt, door Jezus Christus, mag
je vertrouwen dat Hij voor je zorgt! Bidt u de Here ook om wijsheid?!
Aan het eind van Salomo’s leven bleek hij toch niet zo wijs en gehoorzaam als hij beloofde te zijn aan het begin van zijn koningschap. Hij
bleek niet de grote Zoon van David waar het oude testament van
spreekt. In Jezus herkennen we de Messias, de grote Zoon van God. Hij
was rijk, maar is arm geworden voor ons. Hij is de grote koning die tot
in eeuwigheid zal regeren en aan wiens rijk geen einde komt. Hem hebben wij nodig en mogen wij bidden dat Hij ons de kracht en de wijsheid
geve om ons werk goed te doen, tot eer van God de Vader. Hem hebben
we nodig omdat Hij ook onze dwaasheden vergeeft en tekorten aanvult.
Hem mogen wij bidden om wijsheid! Hij kan en wil het u geven door de
Heilige Geest!
Ds. W.J.A. Ester
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beste varenden
Het symbool van de dood is geworden het symbool van het leven door
Christus’ opstanding.
Wij mogen ons verblijden in het symbool van het kruis. Dat is een teken
dat Christus het offer bracht aan het kruis van Golgotha - een offer tot
verzoening van onze zonde.
Zo mogen we ons ook verblijden in het open graf, als symbool van leven. Het is het symbool van de grote overwinning.
Het is het symbool van Gods welbehagen, om in deze weg het leven te
schenken aan zondaren.
De apostel schrijft aan de Korinthiërs: ‘De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?’
Het open graf is een werkelijkheid die satan nooit ongedaan kan maken!
Het open graf is een getuigenis dat satan het verloren heeft. Hij is verslagen. Hij wilde het graf dicht houden, het graf verzegelen. Maar hij
heeft het verloren en is volkomen verslagen.
Christus overwint! Hij opent het graf. Hij verbreekt de zegels.
Satan is verslagen. Straks zal hij volledig worden weg gedaan.
Er is perspectief.
Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijnen dood,
Die voor mij U hebt gegeven,
in de bangste zielenood,
opdat ik niet hoop’loos sterven,
maar uw heerlijkheid zou erven.
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Duizend, duizendmaal, o Heer’,
zij U daarvoor dank en eer!
Dat is het enige houvast, dat Jezus met Zijn kruisdood de schuld heeft
verzoend. Dat Hij alle vijanden heeft verslagen. Zo God vóór ons is, wie
zal dan tegen ons zijn?
Het is juist schipperscontactdag geweest. De opkomst was heel goed, de
sfeer eveneens. Enkele schippers vertelden van hun schippersleven en
van het kerkelijke leven en het geloofsleven. Op de contactdag was alle
ruimte voor ontmoeting en gesprek. We hebben zeker een fijne en gezegende dag gehad. In dit nummer van Kompas vindt u nog een verslag.
Enkele broeders en zusters hadden graag willen komen, maar waren
door omstandigheden verhinderd. Dat is het schippersleven.
We denken aan broeders en zusters die een moeilijke weg gaan, die met
zorgen te kampen hebben. Of met ziekte. We leven er graag in mee. Als
het mogelijk is - ik kom graag aan boord.
Boordbezoek is een wezenlijk deel van mijn werk: meeleven zowel in
blijde als ook in verdrietige en zorgvolle omstandigheden. Laten we de
Heere vragen dat Hij is met hen van wie het leven getroffen wordt door
allerlei moeite en allerlei zorgen.
We mogen ook bidden voor ouders. Dat de Heere hen wijsheid geeft om
de kinderen te leiden en op te voeden. Wat is het goed en nodig hen met
gebed te omringen.
Wie heeft lust den HEER te vrezen,
't allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
leren, hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
zal hij ongestoord verwerven,
en zijn Godgeheiligd zaad
zal 't gezegend aard'rijk erven.
Soms vragen schippers mij: ‘Kunt u ons helpen aan een Bijbel in die of
die taal? Voor onze matroos. Dan kan hij mee lezen.’ Daar zorg ik graag
voor! Als het maar enigszins mogelijk is: een complete Bijbel.
Op maandag en donderdag doe ik altijd boordbezoek aan de Moerdijk.
Deze bezoeken dragen zowel een pastoraal als een diaconaal karakter.
Tevens nodig ik de zeevarenden uit voor een bezoek aan het zeemanshuis. Dat is als een herberg voor degenen die van ver komen.
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Ze kunnen er ook met landgenoten (zeevarenden) spreken, Filipino’s
met Filipino’s bijvoorbeeld.
Per jaar komen meer dan tweeduizend zeeschepen aan de Moerdijk.
Zeevarenden skypen (in het zeemanshuis) met het thuisfront. Ze missen
hun gezin. Velen zijn maanden van huis, soms zelfs bijna een jaar.
Een zeevarende vertelt: ‘Mijn kleindochter is één jaar. Toen ik wegging,
kon ze nog niet lopen, nu zie ik haar via skype ineens rondstappen. Ik
mis mijn gezin, mijn vrouw en kinderen heel erg.’
Eenzaamheid komt veel voor, heimwee eveneens, maar ook vermoeidheid. Een broeder vertelt: ‘Als het weer ruw is op zee, moeten we soms
dag en nacht werken.’
In het zeemanshuis is gratis wifi. Communicatie staat hoog op het lijstje
van de zeevarende. Op zee hebben de mensen in een aantal gevallen
geen wifi en mobiel bellen is duur voor hen.
Sinds een poos is er ook een prachtige website www.cgk.nl/varenden.
Maak er gebruik van. Daar is veel te vinden – onder meer Bijbelstudies,
artikelen die van belang zijn. We krijgen positieve reacties.
Het is heel goed als u een seintje geeft als u midden in het land bent, of
in de buurt van Rotterdam of Dordrecht. Graag kom ik aan boord! Goede
vaart toegewenst.
Wees Heer’ mijn scheepsloods overal
waar ik ooit ook varen zal
geef mij bijtijds een goede ree
uit stormgetij der levenszee
en geef dat in de jongste dag
mijn ziel geen schipbreuk lijden mag.
H. van der Ham
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Contactdag 2019
Een fijne dag was het zeker. Enkele impressies geven we hier door.
Br. Bert Tromp vertelde dat hij juist gestopt is met varen. Hij is veertig
jaar getrouwd met Hilda. Aan de wal - dat is wel wennen na altijd gevaren te hebben. Br. Tromp zei: ‘Mijn vrouw en ik komen beiden uit een
christelijk gereformeerd gezin. We hebben elkaar leren kennen in de
kerk te Assen, waar ik toen met mijn ouders en broer grind voer, vanaf
de Beneden Rijn.’ Het eerste schip was een Kempenaar. Daarna een
Dordtmunder. Het laatste schip: ms. Panta Rhei. Dat is een schip van
110 meter lang.
Br. en zr. Tromp hebben vaak de sturende hand van God in hun leven
gezien. Op zondag voeren zij niet.
Regelmatig konden ze naar de kerk in Mannheim. Daar worden al meer
dan vijftig jaar erediensten gehouden voor Nederlandse schippers en hun
gezin. Met de Kerstdagen probeerden ze meestal in hun thuisgemeente
Kampen te zijn.
Br. en zr. Tromp zijn en voelen zich gezegende en dankbare ouders met
hun lieve kinderen en kleinkinderen.
Vervolgens was het woord aan br. Van Haren: “Bijna 34 jaar getrouwd
met Liesbeth, we varen op ms. Nomade. Tja, en dan ben je net getrouwd en we gingen varen met een spits waar de ruitenwisser en de
marifoon de enige elektrische apparaten waren. En dan maak je plannen
en zie je een schip varen, als we daar nou eens mee kunnen gaan varen.
En dat lukt dan ook en een volgend schip.
En dan in één keer gaat het met Liesbeth haar gezondheid niet goed. Op
zo’n moment kom je erachter dat de leiding van de Heere anders is dan
dat we zelf dachten. De Heere heeft het ten goede gekeerd. Liesbeth
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mocht weer opknappen. En we zijn dankbaar dat we met onze Nomade
de binnenwateren mogen bevaren. Verder vind ik het lastig om te plannen, zeker bedrijfsmatig, want het gaat eigenlijk altijd anders dan we
berekend hebben. Maar ook geestelijk, wij plannen wel, maar vragen we
ons wel af wat de Heere er van vindt? Natuurlijk kunnen we niet zonder
plannen, maar ik heb er altijd we moeite mee.
Ik wil met u ook een aantal voorbeelden delen die we in ons werk tegenkomen. We lagen een keer te lossen, en de meneer die in het ruim aan
het werk was, sprak 7 woorden, waarvan 4 vloeken. Nadat ik hem gevraagd had daarmee te stoppen, verzocht ik hem het schip te verlaten.
Een ander voorbeeld - voor de Kerstdagen moesten we laden. Donderdagnacht niet geladen, vrijdag niet... zaterdagmorgen maar eens gaan
appen met de bevrachter dat ik het zag aankomen, dat we niet voor de
zondag geladen zouden zijn. Wat dan ook niet gebeurd is. Nu denkt u
misschien: ‘Die Peter staat stevig in z’n schoenen.’ Dat valt best tegen,
hoor. Wanneer ik dan zondagmorgen met de hond loop te wandelen zie
ik het zeeschip waar ‘onze’ lading in zat vertrekken. En dan vraag je je
toch af: Hoe gaat dit morgen weer aflopen?
Het kerkelijk leven, wanneer je werk op het water is, valt niet mee. Toen
mijn ouders stopten met varen en aan wal gingen, waren er mensen in
de gemeente die tegen mijn ouders zeiden: ‘In de gemeentegids staat
ook nog een familie Van Haren, maar we hebben geen idee wie dat zijn.’
Dat geeft aan, dat we niet veel in de thuisgemeente waren. Wat betreft
verenigingen - het is niet te doen, om daar aan deel te nemen. In verband met ziekte zijn wij wel een aantal zondagen achter elkaar in de
gemeente geweest. En eerlijk gezegd moeten we daar heel erg aan wennen. We vinden het fijn, om naar de kerk te gaan waar de Nomade ons
brengt. Ik wil graag eindigen met een lied.
Leer ons, Vader, U verbeiden,
volgen, waar Gij ons wilt leiden,
steunen op Uw trouw en macht,
psalmen zingen in de nacht,
horen, wat Gij ons wilt leren,
Uw bevel met dagen eren,
en voor d’ uitkomst willig blind,
stil zijn als ’t vertrouwend kind.

Leer ons wars zijn van het zorgen,
voor de naderen de morgen,
bij het kwaad, dat ons ontmoet,
stil geloven: God is goed.
Biddend waken, moedig strijden,
need’rig wachten, moedig strijden,
vrolijk zijn met stil ontzag,
Leer ons, Heer, dit elke dag!

Als derde schipper sprak br. Wouter van Turenhout. Hij liet ook veel foto’s zien (met een beamer). Allen hebben daar van genoten.
Wouter zei onder meer: ‘Samen met mijn vrouw en kinderen vaar ik op
motorbeunschip Vios. Mijn vrouw heet Willemieke, ons dochtertje van 2
heet Sjanne en ons zoontje van 10 maanden heet Waldemar. Sinds mijn
trouwen kom ik uit Ameide, ik ben opgegroeid in Hardinxveld.
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Tijdens het laatste bezoek aan boord vroeg ds. Van der Ham of ik iets wil
vertellen over ons vaarleven tot nu toe. Wij waarderen het werk wat ds.
Van der Ham voor ons mag doen, en dan noemen we het medeleven bij
het overlijden van mijn moeder, en bij de geboorte van onze kinderen,
en verder de regelmatige aandacht.
Hoe kom ik erbij om te gaan varen? Ik herinner me dat ik als kind door
mijn zus naar de dijk werd gefietst, en voor het eerst bewust een schip
zag. Ik kan me herinneren dat het met zo’n langzaamloper voer...’tjuke,
tjuke tjuke’ enz. Ik kom uit een gezin met 9 kinderen, die allemaal veel
passie hebben meegekregen voor de natuur.’
Wouter vertelde van Gods leiding in zijn leven en van zijn gezin. ‘In de
zomer van 2014 hebben we ms. Vios gekocht. We vonden het een heel
spannende beslissing maar zagen zeker de bijzondere leiding van de
HEERE dat dit op ons pad gekomen is. September 2014 hebben we het
schip opgehaald in Maasluis en naar haven Hardinxveld gebracht. Daar
hebben we wat verbouwd in ons roefje en wat onderhoudsklusjes gedaan. Na een week of wat hebben we eerst bij Matena in Papendrecht
een ruimwand verdubbeld en zijn daarna naar onze thuishaven Ameide
gevaren waar we een hoop vlaggen boven ons schuitje hebben opgehangen. Op 10 oktober 2014 zijn we getrouwd. De tekst die we meekregen
was Markus 6 vers 50b: ‘Zijt welgemoed, Ik ben het, vreest niet!’ Het
thema van de preek was: vertrouwen in onverwachtse stormen.
‘We halen vaak zand of grind in Limburg voor de Randstad en laden ook
vaak ophoogzand in een zandgat vlak bij sluis Lith. Dat zand vervoeren
we vaak verder Brabant in, naar bijv. Tilburg. Daar leeg gekomen, varen
we via de Brabantse kanalen naar Limburg en dan is het kringetje weer
rond.
Omdat ik al enkele jaren de jeugdvereniging van onze gemeente Ameide
mag leiden, proberen we vaak het weekend in Ameide te zijn waar we
samen met broer Karel de pastorie van onze gemeente mogen huren.
We hebben al veel mooie zondagen mogen beleven waarin we het werk
even helemaal los mogen laten en geestelijk gevoed mogen worden.
Soms ‘moeten’ we toch enkele zondagen aaneen aan boord doorbrengen. We luisteren dan gewoonlijk via internet mee met onze gemeente.
Maar wanneer we zuidelijker in Limburg zijn gaan we graag naar de gemeente in Bunde. We voelen ons welkom in deze gemeente en hebben
er fijn contact en vriendschap ondervonden!
Ook onze verdere toekomst mogen we in Zijn handen weten.. de keuze
voor internaat of huis aan de wal of stoppen met varen? De HEERE heeft
geleid en zal ook verder wegen banen waarlangs wij Hem mogen volgen!’
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Ontwaak, gij die slaapt !
Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de dood,

Ontwaak, gij die slaapt in de zonde, met spoed!

en Christus zal over u lichten!

De nacht is zo lang reeds verdwenen;

Zo wekt u, zo dringt u, als Redder, Gods Zoon,

het licht der genade, met blijdschap begroet,

eer Hij u als Rechter komt richten.

heeft d’ aarde reeds eeuwen beschenen;

Ontwaak en sta op! Het gevaar is zo groot:

en groots is uw roeping, en heilig uw taak,

Wie kiest, o verdwaasde, voor ’t leven de dood?

en d’ uren zijn weinig, ontwaak dan, ontwaak!

Sta op uit de doden, o zondaar! en leef!
Dat Christus over u lichte!
Sta op uit de doden, o zondaar! of beef
voor God en het jongste gerichte!
Nog wekt u de Heiland, en nog is er raad:
sta op uit de doden! ’t Is spoedig te laat!
Welzalig de vrome, die wandelt in ’t licht,
door Christus den doodslaap ontrezen.
Hoe vaak hier de dag voor de duisternis zwicht,
’t zal nimmermeer nacht voor hem wezen.
“Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doden!”
Zo spreekt van de hemel uw Heiland, Gods Zoon.
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lofzegging
Wij loven U, o God! o Vader! Gij Wiens schoot
den Raad des Vreeverbonds van eeuwigheid besloot.
Gij geeft Uw eigen Zoon ten Vorst en Eerstgeboren
van ’t volk, door smaad en kruis, tot zaligheid verkoren!
Opdat aan ’s hemels lof ’t gebed der kerk zich huwe:
het koninkrijk, de kracht, de heerlijkheid is Uwe!
Ook Uwe, o eeuwig Woord, Zijn uitgedrukte beeld!
Verlosser, Schepper, Heer, en God uit God geteeld!
Ja, Uwe is ’t koninkrijk, Gij bouwheer-zelf des huises!
Uw kracht verheerlijkt zich in ’t smadelijk zwak des kruises!
en ’s Vaders Heerlijkheid, uit U gestraald, U eigen,
doet voor Uw Bethlehem zich alle heem’len neigen!
Wij loven U, o Heer! en God des heilverbonds!
o Vader van genade, o Koning God met ons!
o Trooster vol van liefde, o trouwe God der vaad’ren,
Die ook de kinderen vergunt tot U te naad’ren!
U, Vader, Zoon en Geest, God drie en één te samen,
Zij ’t rijk, de kracht en de eer, tot in geslachten. Amen.
Da Costa
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Christus preekt Christus
Het Oude Testament is vol van Christus. Veel Schriftgedeelten uit het
Oude Testament zijn zonder Christus niet goed te verklaren.
De Emmaüsgangers waren op weg van Jeruzalem naar Emmaüs. Jezus
kwam bij hen en ging met hen. Zij herkenden Hem niet. Vanuit de Bijbel
gaf Jezus hen onderwijs. Hij liet het Woord spreken. Hij begon bij de
wet, bij Mozes. Maar Hij bleef er niet bij staan. Hij ging de profeten
langs: David, Jesaja, Jeremia, Jona, Zacharia, de profeten één voor één,
en de Psalmen.
Christus preekte Christus! Het Woord is vol van de Zaligmaker. Hij is de
inhoud van de boeken van Mozes, de profeten, de Psalmen. In het Oude
Testament lopen reeds de lijnen naar de Zaligmaker.
Christus begon bij de boeken van Mozes. De moederbelofte.
Waar God beloofd heeft: Eenmaal zal Ik Mijn Zoon zenden. Het zal een
strijd worden tussen de oude slang en Jezus Christus. Christus zou de
kop van de slang vermorzelen. Van de Heere Jezus zouden de verzenen
vermorzeld worden. Het zou toch bloed kosten. Zijn hiel werd vermorzeld.
Dat was het programma. Dat hield voor de Heere Jezus lijden in.
De weg van de Zaligmaker is (al in het Oude Testament) getekend als
een weg van de lijdende Christus. In de moederbelofte en de offerdienst
in de tabernakel, waar u ziet: Verzoening is mogelijk door bloed. Het lam
werd geslacht. Zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.
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Het bloed van het offerdier wees op het Lam van God! Christus moest
lijden en Zijn bloed geven, Zijn dierbaar bloed.
Heeft de profeet Jesaja Hem niet getekend als de Man van smarten?
‘Als Zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij zaad
zien.’ Dat was het Goddelijke verlossingsplan. Dat moest gebeuren.
Het programma voor de Heere Jezus Christus. De Zaligmaker ging de
profeten langs, één voor één: Jesaja, Jona! Jongens, Jona die weg zinkt
in de golven! Op de derde dag uitgespuwd. Jona gered.
En de Psalmen. Heel wat mensen in het westen zeggen: ‘Er zijn geen
Messiaanse Psalmen.’ Maar dat is helemaal mis. Er zijn Messiaanse
Psalmen. Ze zijn boordevol van Christus.
Psalm 118 - de bouwlieden hebben de steen afgevoerd en afgekeurd en
verworpen! Maar God zei: Dat is juist de Hoeksteen! de allerbelangrijkste
Steen van het gebouw van God. Christus is de Hoeksteen.
Niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is.
Op Christus, de verworpen Steen
staat mijn fundament alleen.
Psalm 129 - ploegers hebben op Mijn rug geploegd. Als u ziet een akkerland met die rechte/diepe voren. Zo’n grote ploeg. ‘Ploegers hebben op
Mijn rug geploegd. Het is een ontzaglijke realiteit: Psalm 129, Emmaüsgangers, moest dat niet zó gaan?’
Psalm 22 is een klaaglied met een wending. Deze psalm eindigt in een
loflied. De dichter vraagt: ‘Waarom hebt Gij mij verlaten, verre zijnde
van mijn verlossing?’ En in de tweede helft van de psalm bidt hij: ‘Wees
niet verre van mij, want benauwdheid is nabij; want er is geen helper.’
Psalm 22 begint direct al met de klacht: ‘Mijn God, mijn God, waarom
hebt Gij mij verlaten?’ Hij roept wel, maar God antwoordt niet. En zijn
lijden wordt niet weg genomen.
Toch zegt de dichter: ‘Mijn God.’
Hij roept Hem aan als zijn God. Er blijft een betrekking. De dichter kan
niet nalaten Hem aan te roepen. Deze psalm is sterk betrokken op Christus’ lijden en sterven. In Psalm 22 hoort u Christus Zelf. Hij spreekt, Hij
klaagt. In deze Psalm toonde Christus reeds, dat Hij moest lijden en veracht worden en gekruisigd. Dat is heel merkwaardig.
Aan de Emmaüsgangers vroeg de opgestane Zaligmaker: ‘Moest de
Christus niet deze dingen lijden, en alzo in Zijn heerlijkheid ingaan?’ En
begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde Hij hun uit,
in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was.
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Er zijn parallellen tussen het lijden van de dichter (van Psalm 22) en het
lijden van Christus. Er zijn overeenkomsten: het gevoel van God verlaten
te zijn. Tot in het kleinste detail onderging de Heere Jezus Christus hetgeen in Psalm 22 beschreven staat: de spot en hoon, het verdelen van
Zijn kleed, nota bene. Psalm 22 is zonder Christus niet te verklaren.
De opgestane Zaligmaker vroeg aan de Emmaüsgangers: ‘Moest de
Christus niet deze dingen lijden?’ Dat was een Goddelijk moeten.
Dat gold van Zijn plaatsvervangend lijden en sterven. Hij moest lijden.
Voor zondaren betaalde Hij de losprijs. Hij betaalde niet in geld. Dat zou
nooit kunnen. Geen som was toereikend. Maar Hij betaalde de losprijs
met Zijn ziel, met Zijn leven. Dat wil zeggen: Het kostte Hem al de pijn
en al de smart van die bittere lijdensbeker. Het kostte Hem de dood.
In het tweede gedeelte van deze Psalm gaat de klacht over in de lof van
God. Dat hoort toch bijeen. Het is één Psalm. Gods lof verkondigen, dat
is: Vertellen wat God gedaan heeft. God hoort toch! Dat gaat tegen alle
vertwijfeling in. ‘Gij die de Heere vreest, prijst Hem!’
Het zijn treffende verzen: ‘Alle einden der aarde zullen het gedenken en
zich tot de Heere bekeren; en alle geslachten der heidenen zullen voor
Uw aangezicht aanbidden. Want het koninkrijk is des Heeren, en Hij
heerst onder de heidenen.”
Het hele volk moet Gods lof verkondigen. Ja, zelfs de einden der aarde
zullen gedenken het volbrachte werk van Christus. Hij is toch de Koning
van Zijn volk. Anderen moeten dat horen - in steeds bredere kring. De
volkeren hebben er belang bij. Er is heil voor alle volken. Ook
De komende geslachten mogen/moeten het horen. En de kinderen die
nog geboren zullen worden: de kerk van de toekomst. De Heere wil dat
ook de nieuwe generatie het zal weten.
Psalm 21 zingt ook van Christus.
‘Groot is Zijn eer...’ Vers 6. De Heere God haalde David van achter de
schapen en zalfde hem tot koning. David heeft op zijn troon gezeten en
als koning geregeerd.
Psalm 21 is een Messiaanse Psalm. De Zaligmaker stond op uit de dood.
God gaf Hem het leven. Hij ontving van God de Vader grote eer en heerlijkheid. Ja, Hij is de Koning van het heelal.
Hij heeft, o God, van U begeerd
het onvergank'lijk leven;
Gij hebt het Hem gegeven.
Zo zijn de dagen Hem vermeêrd;
zo leeft de Vorst altoos;
zo leeft hij eindeloos.
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Zijn kerk mag blij zijn dat Hij zoveel macht heeft. Hij is de Albeheerser.
Terecht zingt de psalmdichter: ‘Groot is Zijn eer door Uw heil; majesteit
en heerlijkheid hebt Gij Hem toegevoegd.’ Die woorden gelden van
Christus. Hij is de grote Overwinnaar. Dat geeft rust/vertrouwen.
Hij leeft en Hij leeft met Zijn kerk mee. Zijn handen zijn beschermende
handen. Hij beschermt en bewaart Zijn kerk, zelfs al leven we in een tijd
van duidelijke neergang, als het gaat om het kerkelijke leven.
Christus heeft alle macht. Hij kan al Zijn vijanden overwinnen, ja, Hij
heeft hen reeds overwonnen. Nog hebben ze enige macht, maar ze zijn
overwonnen. Want Hij heeft door Zijn kruisdood en door Zijn opstanding
alle vijanden beslissend de nederlaag toegebracht: de wereld, de duivel
en ook de zonde. Hij heeft ze overwonnen. En daarom is Hij een machtige Beschermer.
Roep Hem aan, Die alle macht heeft. Opdat u/jij in Zijn bescherming
mag delen, voor dit leven, maar ook voor het sterven. Hij beschermt en
bewaart niet alleen tegen al de vijanden hier op aarde, die zo kunnen
aanstormen.
Hij beschermt ook tegen de laatste vijand. De laatste vijand (zegt Paulus) is de dood. Maar tegen die laatste vijand beschermt Christus Zijn
kerk ook. Hoe donker uw/hun levensweg misschien ook was. Hoeveel
vrees er misschien ook geweest is. Hij beschermt en bewaart.
Dan kan het zijn, dat ze op Zijn handen door de donkere gracht van de
dood gedragen worden en straks eenmaal Boven komen, waar geen
zonde, geen wereld, geen duivel meer is. Waar Christus alleen is, zittend
aan de rechterhand van Zijn Vader. Waar ze voor Hem zullen buigen en
Hem alle eer, alle aanbidding en alle lof zullen toebrengen, tot in der
eeuwigheid.
Dat zal het einde zijn, als Christus Zijn kerk voor Zich mag zien, verlost
van alle vijanden en als de kerk eeuwig bij haar Koning mag zijn.
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:
31 maart
7 april
14 april
21 april
28 april
5 mei
12 mei
19 mei
26 mei
2 juni
9 juni
16 juni
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M. van Duijn
P. Prins
H. van der Ham
P.F. Boomsma
D. Meijvogel
R.J. Visser
C. van Dam
P. Pols
L. Krüger
H. Perfors
H. van der Ham
J.W. Wind

23 juni
30 juni
7 juli
14 juli
21 juli
28 juli
4 aug.
11 aug.
18 aug.
25 aug.
1 sept.
8 sept.

P.E.G. Wiekeraad
A.D.C. de Bruijn
H.J. Prosman
P.F. Boomsma
G. Bikker
T. van Zuilekom
L. Krüger
H. van der Ham
L. Krüger
P. Prins
D. Meijvogel
L. Krüger
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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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