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Een Schuilplaats tegen de vloed
‘En die Man zal zijn als een verberging tegen de wind en een Schuilplaats
tegen de vloed, als waterbeken in een dorre plaats…’
Jesaja 32 : 2

Dit is één van de profetieën van Jesaja. Hij was ongetwijfeld een historische figuur. Jesaja was van voorname komaf: een prins.
Hij was stellig een begaafde man. De Heere heeft hem gekozen als instrument met het oog op de boodschap die hij moest brengen.
Jesaja is de evangelist van het Oude Testament. Onze tekst is een Messiaanse profetie. De Messias, Christus zal zijn als een beschutting tegen
de wind, een schuilplaats tegen de vloed. U kunt denken aan een zware
storm. U kunt denken aan woestijnwind, een sirocco. Die is verwoestend.
Dan heb je beschutting nodig. Christus zal zijn als een Schuilplaats tegen
de vloed. Dan heb je het over water. Een rivier treedt buiten haar oevers.Hoe moet dat? Nu, dan ben je blij als je ergens op een veilige plek
kunt schuilen bij storm, bij natuurgeweld, bij een tsunami.
Hier en elders in de Bijbel zijn ‘storm’ en ‘natuurgeweld’ een beeld van
de toorn van God. Denk aan de zondvloed.
God gebruikte het natuurgeweld om Zijn toorn op de goddeloze mensen
uit te storten.Maar voor Noach en de zijnen was er redding in de ark!
Wij zijn kinderen des toorns. Van huis uit zijn wij allemaal onrein.
Maar het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde.
Dat is puur evangelie. ‘Die Man zal zijn als waterbeken in een dorre
streek.’ In Israël is het heet en droog - veertig graden Celsius.
Wat hebt u nodig: heerlijk water. Dat is verfrissend. Dat is onmisbaar.

3

Kompas, nr. 2 – juli 2019

Deze waterbeken wijzen op de overvloed van genade in Christus!
Het is vrije genade. Deze wateren vloeien uit de oceaan van Gods liefde.
Dat is een rijke troost voor de ziel van de gelovige in dat dorre, droge,
dorstige land. Die waterbeken verkwikken.
Ze geven vreugde in uw hart. U kunt weer verder.
Christus is een Schuilplaats. Wat brengt dit teweeg brengt bij de gelovigen? ‘Dan zullen de ogen van wie zien, zich niet afwenden.’ Wat gebeurt
er, als God door Zijn Geest in uw hart gaat werken? Hij verlicht uw ogen.
Hij doet de nevels opklaren.
We zingen weleens: “Zend Heer’ Uw licht en waarheid neder.”
Wat zie je dan? Dan zie je dat God heilig is. Dat God rechtvaardig is. Dat
God barmhartig is. God is de hoogste, de voortreffelijkste, de barmhartigste en de rechtvaardigste. Hij is onveranderlijk en alles veranderend.
Hij is steeds handelend en steeds rustend. U ontvangt Godskennis en
zelfkennis. U ziet dat u een zondaar bent. En u krijgt de Heere Jezus nodig. Hij is een volkomen Zaligmaker. Hij is de Verlosser van Israël. Hij is
de grote Herder. Hij is de Ark der behoudenis. Hij is de betalende
Borg.Alles is in Christus te vinden. Bij Hem is zo’n rijkdom, zo’n volheid.
Zoekt u reinheid? In Christus’ ontvangenis is zij te vinden. Zoekt u liefde? In Zijn geboorte. Zoekt u verzoening? In Christus’ lijden is zij te vinden.Wilt u vrijspraak? In Zijn veroordeling is zij.
Wilt u verlossing van de vloek? In Zijn kruis. Zoekt u heiliging? In Christus’ bloed is zij te vinden. Zoekt u de doding van uw vlees? In Zijn graf.
Zoekt u een nieuw leven? In Zijn opstanding.
Het is alles in Christus te vinden. Bij Hem is zo’n rijkdom, zo’n volheid!
‘En de oren van wie horen, zullen er acht op slaan. Wat gebeurt er, als
God door Zijn Geest in uw hart gaat werken?
U gaat met andere oren luisteren, ook als u naar de kerk gaat. En als u
de Bijbel leest - u doet de Bijbel goed open. U hebt belang gekregen bij
de boodschap van het evangelie.
De profeet Jesaja wist dat er een moeilijke tijd aan zou breken voor het
volk, maar dat er ook een Schuilplaats is! Misschien denkt u aan de
neergang van het kerkelijke leven in de lage landen aan de zee.
Bidt u voor de jongens en meiden, dat het wonder gebeurt, de Heere
hen trekt? Dat ze bekeerd worden, dat ze vernieuwd worden.
De dichter zingt: ‘Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn,
van geslacht tot geslacht. Hij zal nederdalen als een regen op het nagras. ’Te midden van alle moeite is er het evangelie van Hem Die is als
een beschutting tegen de wind. Als u vraagt: Kan dat ook voor mij nog ?
Ja, dat kan ook voor u! Vraag er de Heere om. Roep Hem aan terwijl Hij
nabij is. Bidt en u zal gegeven, klopt en u zal open gedaan worden.
Zoekt en gij zult vinden.
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O God, Gij zijt mijn toeverlaat;
Mijn God, U zoek ik met verlangen,
Zo ras wij 't morgenlicht ontvangen,
Bij 't krieken van den dageraad.
O HEER, mijn ziel en lichaam hijgen,
En dorsten naar U in een land,
Dat, dor en mat, van droogte brandt,
Waar niemand lafenis kan krijgen
H. van der Ham
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beste varenden
We hebben in ons leven misschien deze achterliggende week, of de achterliggende periode zo heel verschillende dingen mee gemaakt! Ons leven kent zulke verschillende bladzijden, bladzijden van vreugde en voorspoed, maar ook bladzijden van moeite en van verdriet. Bladzijden van
zorg en van innerlijke strijd.
De Heere weet alle dingen. Hij wil zijn met schippers wier leven niet gemakkelijk is, wier leven soms zo getroffen kan worden door allerlei moeite en door allerlei zorgen.
Sommige broeders en zusters hebben zorgen rond ziekte of rond de gezondheid van iemand die hun lief is. Er kunnen ook psychische moeiten
zijn. Of een handicap. Misschien hebt u zorg om uw kinderen of kleinkinderen. De Heere weet wat u het meest bezig houdt. Laten al die zaken u
niet afleiden van het ene nodige, van het Koninkrijk van God.
Een Filipijnse varende br. Abarka heeft enkele weken in het ziekenhuis in
Dordrecht doorgebracht. Hij heeft een ongeluk gehad met een kabel om
zijn been. Er is herstel. We leven erin mee. Met zr H. van HarenLeeuwestein gaat het nog wel. Ze heeft een operatie gehad aan haar
arm - er is een stent ingeplant met het oog op nierdialyse die over een
poosje begint. De Heere belooft: “Ik zal u niet begeven en Ik zal u niet
verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen: De Heere is mij een
Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen.”
Het adres van familie Van Haren geef ik door:
Fam. L. van Haren
Hugo de Grootplein 29
3314 EG Dordrecht
Een goede collega ds G. van Zeben heeft een poos terug een hartstilstand gehad. Dat was heel ingrijpend. Hij heeft een hersenbeschadiging.
De Heere heeft zijn leven willen sparen! Er is herstel; onze broeder gaat
steeds meer vooruit. Toch kan hij zijn werk voor het binnenvaartpastoraat niet meer doen. Hij maakt in de toekomst geen deel meer uit van de
werkgroep. We wensen ds. Van Zeben van harte de nabijheid van de
Heere toe.
Voor de schippers is het een rustige markt. Het niveau van de vrachtprijzen houdt dan ook niet over. De tarieven zijn aan de lage kant.
Er staat voldoende water in de rivieren. Veel bruggen zijn toe aan vervanging. Er is een hoop achterstallig onderhoud. De binnenvaart ondervindt regelmatig hinder van onverwachte stremmingen - er zijn méér
stremmingen dan een paar jaar geleden.
De minister heeft geen geld om bruggen te verhogen.
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We denken aan kerkelijke vergaderingen, het werk van de Generale Synode dit jaar. De bidstond is al gehouden. Dominee P.D.J. Buijs sprak
daar over de doornstruik die toch niet verteerd werd. Exodus drie.
We mogen vragen dat het Woord van de bidstond gezegend wordt in het
hele verloop van de komende synode: ‘En toch niet verteerd.’
We hebben verdiend om verteerd te worden! ook als Christelijke Gereformeerde Kerken, ja. Ook als ambtsdragers. Ook als synodeleden.
Maar toch niet verteerd. Dat is het nochtans van de genade.
We mogen bidden dat de Heere Zelf in de vergaderingen van de Synode
tegenwoordig is. Dan komt het goed, ondanks alle spanningen die er
zijn. De profeet heeft er een goede kijk op, als hij zegt: ‘Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben; zij zijn allen morgen nieuw; Uw trouw is
groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel; daarom zal ik op hem hopen. De Heere is goed degenen die Hem verwachten, der ziele die Hem
zoekt.’
De synode vergadert verder in de week van 12, 13, 14 november. Vervolgens in de week van 28, 29, 30 januari 2020 en in de week van 24,
25, 26 maart 2020 Deo volente.
Een aantal jonge mensen mocht slagen voor hun examen. Het is voor
sommigen heel spannend geweest, maar de spanning is nu over.
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Laat er blijdschap zijn. Maar laat er ook dankbaarheid zijn. Dankbaarheid
is meer dan blijdschap - dank jegens de Heere Die het gaf. We mogen
bidden dat, als er in de toekomst soms beslissingen genomen moeten
worden, de Heere de jonge mensen leidt. De dichter bidt:
Leer mij, o God van zaligheden,
Mijn leven in Uw dienst besteden;
Gij zijt mijn God, vat Gij mijn hand;
Uw goede Geest bestier' mijn schreden,
En leid' mij in een effen land.
Onze zoon Jan (die heel vaak in Mannheim in de kerk geweest is) is ook
geslaagd voor zijn HBO opleiding (ICT). Degenen die een herexamen
hebben - veel sterkte !
We denken aan hen die overal met vakantie zijn. De bewaring van de
Heere is onmisbaar. Weten we nog van Zijn nabijheid ?
Hij wil je ook telkens vergaderen, opdat je niet van Zijn Woord vervreemdt. Maar daar ook tijd aan besteedt. Ik schrijf hier de psalm die we
in Mannheim vaak zingen:
‘k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,
Vanwaar ik dag en nacht
Des Hoogsten bijstand wacht.
Mijn hulp is van den HEER alleen,
Die hemel, zee en aarde
Eerst schiep, en sinds bewaarde.
De HEER zal u steeds gadeslaan,
Opdat Hij in gevaar,
Uw ziel voor ramp bewaar';
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan,
En waar g' u heen moogt spoeden,
Zal eeuwig u behoeden.
Ons gezin hoopt op vakantie te zijn van 5 tot 12 augustus, in België.
Ontvang de hartelijke groeten ook van mijn vrouw en kinderen. Goede
vaart!
H. van der Ham
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Het zal ons niet berouwen…
G. Tersteegen (1697 - 1769)
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Komt, kinderen, niet dralen,
want de avond is nabij!
Wij zouden licht verdwalen
in deze woestenij.
Komt, vatten wij dan moed
naar de eeuwigheid te streven,
van kracht tot kracht te leven.
In 't eind is alles goed.

Wie eens ten hemel schouwde,
van de aarde losgekocht,
zijn hebben en zijn houden
bezwaren slechts zijn tocht.
Niets dan het daag'lijks brood
is voor een pelgrim nodig.
O draagt niets overbodig:
gij draagt uzelve dood!

Het zal ons niet berouwen
de smalle weg te gaan.
Hij riep ons, de Getrouwe,
en Hij ging zelf vooraan.
Komt en vertrouwt op Hem
die u is voorgetogen
en richt uw hart en ogen
vast op Jeruzalem.

Uw ziel moet gij stofferen,
maar niet uw aardse stee.
Als gij gaat pelgrimeren,
wat neemt gij met u mee?
Gemak wordt u tot last.
Een pelgrim moet zich voegen,
met alles vergenoegen,
want hij is slechts te gast.

Maar reist gij op uw wijze,
dan reist gij nog niet goed.
De rechte pelgrimsreize
is tegen vlees en bloed.
Hoe zoudt gij zonder pijn
uw oude mens verlaten?
Geen medicijn kan baten:
er moet gestorven zijn.

Kunt gij het soms niet harden
en wordt uw weg een kruis,
als dorens u verwarden,
't is toch de weg naar huis!
't Is toch uw weg alleen!
Welaan dan, gaan wij verder
met onze trouwe Herder
door alle diepten heen.
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Wij gaan als ingekeerden
stil door een vreemd gebied,
verachten voor de wereld,
die men niet hoort of ziet.
Maar geeft men op ons acht,
dan hoort men hoe wij zingen
van onze grote dingen:
wij weten wat ons wacht!

Wordt een die zwak is, moede,
een sterker grijp' zijn hand.
De broeder steun' de broeder,
zo blijft de liefd' in stand.
Sluit vaster u aaneen!
Weest voor een elk de minste,
maar ook weer graag de meeste
in liefdedienst alleen!

Komt, laat ons voortgaan, kindren!
De Vader staat ons bij.
Zou soms de last ons hind'ren,
Hij gaat aan onze zij.
Ja, Hij bemoedigt ons
en zendt in de verschrikking
zijn zon tot een verkwikking:
Hij maakt het goed met ons!

Het zal niet lang meer duren,
houdt nog maar even vol!
Het zal niet lang meer duren,
dan zijn wij bij ons doel!
Daar wacht ons lafenis,
als wij met alle vromen
voor eeuwig mogen wonen
waar onze Vader is.

Komt, kindren tot elkander
en wandelt hand in hand!
Verblijdt u in elkander
in dit onzalig land!
Komt, kinderen, weest wijs!
Gaat onderweg niet strijden!
De eng'len zelf geleiden
als broeders onze reis.

Wij moesten het maar wagen
't is wel het wagen waard
om niets meer mee te dragen
dat onze ziel bezwaart.
De wereld is te klein!
Komt, gaat met Jezus mede
in alle eeuwigheden!
Het moet toch Jezus zijn!
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Openbaring 19
De terugkomst van de grote overwinnaar, de Heere Jezus Christus
Het is altijd nog de eerste en beste weg tot het verstaan van de Schrift,
om te vragen: Wat staat er? En vervolgens wat er staat te lezen in het
geheel van de Schrift.
Het laatste Bijbelboek heeft de apostel geschreven toen hij op het eiland
Patmos was. Op de dag van de Heere, de dag van de opstanding, de
zondag, de dag waarvan we in het Nieuwe Testament lezen dat die dag
afgezonderd werd door de Christelijke gemeente opdat ze daarop samen
zou komen in een dienst des Woords en des gebeds, om de Heere openlijk aan te roepen en om het Woord van God te horen. Juist op die dag,
de zondag, de dag van de eredienst - hoe zal het hart van de oude apostel gebrand hebben in verlangen om met de gemeente op te gaan naar
Gods huis. Hoe zal hij wellicht bezorgd geweest zijn over de gemeente in
die tijd van beproeving en vervolging. Misschien heeft hij het daar wel
moeilijk mee gehad.
Op een zondag verscheen Christus aan hem - in koninklijke majesteit.
Christus stond temidden van zeven menorah’s.
Hij sprak: “Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste.”
Als Johannes van de eerste schrik bij het horen van die machtige bazuinvolle stem
bekomen is, keert hij zich om, om te zien waar die
stem vandaan komt!
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En als hij zich omkeert, dan ziet hij inderdaad iets: een visioen. Een visioen dat in alle helderheid in de hemel als het ware voor hem staat.
In dat visioen ziet hij zeven kandelaren, gouden kandelaren; ze staan in
een kring, in een cirkel. En ze hebben waarschijnlijk de vorm van die zevenarmige kandelaar, waarvan we wel weten uit het Oude Testament,
uit de tempel en uit de tabernakel. Zeven van zulke kandelaars, van zulke menorah’s, met zeven armen, staan in een cirkel en midden in die
cirkel van die kandelaren ziet Johannes een Persoon, een Gestalte en om
die Gestalte gaat het eigenlijk in dit visioen.
Johannes heeft het later geschreven in dit boek: En ziet een Gestalte als
één, de Zoon des mensen gelijk, bekleed met een lang kleed tot aan de
voeten, een priesterkleed, omgord aan de borst met een gouden gordel.
Zijn hoofd en Zijn haar was wit gelijk sneeuw.
In Openbaring 19 vers elf (en verder) gaat het over de overwinning van
Christus en over Zijn wederkomst.
De apostel schrijft: “En ik zag de hemel geopend; en ziet, een wit paard
en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig en Hij oordeelt…….”
Het is duidelijk, Wie op dat witte paard zit. Hij is de Koning der koningen. Hij is de grote Overwinnaar, de Heere Jezus Christus.
Hij wordt genoemd “Getrouw en Waarachtig.” Dat zijn Zijn namen. Hij
wordt ook genoemd “het Woord” of “het Woord Gods.”
In vers 12 staat iets heel merkwaardigs. De Heere Jezus had ook nog
een naam geschreven dien niemand wist, dan Hijzelf. Dat herinnert er
ons aan, dat we met elkaar nog slechts weinig weten van Christus. Er is
zoveel meer! Hij is zo groot.
God de Vader weet wie Christus is. En God de Heilige Geest weet ten
volle wie Christus is.
De Bijbel vermeldt veel namen van de Zaligmaker. Ik schrijf er enkele
op: Verlosser, grote Herder, Immanuël, Ark des behouds, Middelaar,
Sions Koning, Borg, Lam Gods, Rots der eeuwen, hemelse Advocaat. Iedere naam is een openbaring. Iedere naam preekt het evangelie. Iedere
naam is een geschenk van God aan Zijn kerk.
In Openbaring 19 draagt de Heere Jezus de namen Getrouw en Waarachtig. Hij kan zo genoemd worden, omdat Hij alles vervult, wat de Bijbel van Hem openbaart. Hij is de Waarheid in eigen Persoon.
Is Hij voor u/jou niet altijd getrouw, waarachtig en betrouwbaar geweest? Heeft Hij u ooit misleid of bedrogen in al die jaren? Heeft Hij
u/jou ooit vergeten of verlaten, zelfs als het moeilijk was?
Hij spreekt: Ziet, Ik ben met ulieden al de dagen. Dat is tegenwoordige
tijd.
De namen van God en van de Heere Jezus Christus staan altijd in een
bepaald verband. Dat is ook in Openbaring 19 het geval.

Kompas, nr. 2 - juli 2019

12

Het gaat hier over de oordeelsdag en de glorieuze wederkomst van
Christus.
Wij geloven, in overeenstemming met het Woord van God, dat, als de
bestemde tijd gekomen is, Christus met grote heerlijkheid en majesteit
komt als Rechter over levenden en doden.
Hij zal oordelen over volkeren en heersers. Over de groten der aarde.
De Heere Jezus wordt hier genoemd de Koning der koningen en de Heere
der heren. En Getrouw en Waarachtig. Dat betekent dat hij het recht
heeft om de volkeren te oordelen.
Hij komt tot mensen die “nee” tegen Hem gezegd hebben, en Hem verworpen hebben.
We leven in een heel materialistische wereld. Daar zitten we midden in.
Wat gaat er ook veel mis op seksueel gebied! Door internet ligt de zonde
binnen het bereik van één klikje. Heel veel dingen worden in onze westerse samenleving helemaal niet als zonde gezien.
“Je leeft maar één keer. Je moet genieten van het leven.”
Velen leven maar raak.
In de breedte van de samenleving worden Gods heilige inzettingen opzij
geschoven.
De wereld heeft het voor het zeggen. Zo lijkt het.
Maar het is omgekeerd! Christus staat erboven. Hij is de hoogste Heere.
Hij is de Koning der koningen. Hij zal de wereld oordelen!
De namen van de Zaligmaker maken dat duidelijk. Hij komt op de wolken. Hij komt naar een wereld die er niet eens aan denkt, dat er een
oordeelsdag is.
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Velen zien de dagen voorbij gaan en er verandert niets. Iedere dag komt
en gaat. Het onrecht in deze wereld blijft bestaan. Het lijkt zelfs alsof er
geen God is.
De psalmdichter weet beter! Psalm 96. “Zegt onder de heidenen: De
Heere regeert. Hij zal de volken richten in alle rechtmatigheid. Hij komt.
Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten met gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid.”
Hij is getrouw en waarachtig. Hij is een Waarmaker van Zijn Woord. Hij
zal al Zijn beloften heerlijk vervullen.
De Heere Jezus komt met de wolken. De bazuin zal klinken ! en de hemelen zullen verduisteren. En Hij zal komen op de wolken in grote kracht
en heerlijkheid, zegt de apostel.
En wat er dan gebeurt ?
Wel, dan zal Hij oordelen de levenden en de doden.
Dat betekent, dat op de dag van het oordeel, op de dag waarop Christus
zal zitten op Zijn troon, dat de levenden, de mensen die dan leven voor
Zijn troon zullen verschijnen. Maar niet alleen de levenden, maar ook
degenen die gestorven waren. Zij zullen uit hun graven opstaan de
mensen die verdronken zijn en wier lichamen rusten in de zee. Ze zullen
uit de zee opstaan. De mensen die verbrand zijn - hun as zal bijeen komen. Zij zullen opstaan.
En allen die ooit geleefd hebben, zullen uit de doden opstaan en staan
voor de troon van de Heere Jezus Christus, de Koning der koningen.
En dan zullen de dan-levenden, en allen die gestorven waren, Zijn stem
horen en dan zullen de boeken geopend worden, de boeken van ons leven, de boeken van de geschiedenis en dan zal blijken, dat Christus alle
dingen weet.
Dat heel ons leven, tot in de kleinste details beschreven staat in de boeken van het hemelhof. Zelfs de zonden van onze kinderjaren, die wij al
lang vergeten waren. Zelfs de gedachte die wij zo spoedig achter ons lieten. Niets is over geslagen. Alles is bekend.
En als de boeken geopend worden en vanuit de boeken naar voren komt,
wie wij geweest zijn hoe ons leven geweest is, hoe wij onze dagen,
uren door brachten.
Wie kan dan bestaan ? Probeert u het zich eens in te denken, zo voor
een ogenblik.
Als de boeken van uw leven, zelfs de meest intieme geheime gedachten,
als dat eens open ging en als God daar eens de vinger bij zou leggen:
“Dit heb je gezegd. Dat heb je gedacht. Dat heb je gedaan.”
Wie kan bestaan ?
Iedere zonde is een inbreuk op Gods heiligheid. Is een verachting van
Zijn genade.
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Iedere zonde is zonde tegen God. En als Hij dan oordeel velt - wie zal
bestaan?
Wat hebben wij dan nodig het bloed van de Heere Jezus Christus, dat
reinigt van alle zonde.
Wie is de Heere Jezus voor u, voor jou?
Hij nam de schuld op Zich. Hij heeft geleden.
Is Hij u lief geworden? Hebt u/je Hem nodig gekregen? Zeg je het: “Deze
Zaligmaker heb ik nodig, om van mijn schuld bevrijd te worden. Om gereinigd te worden van de zonde die altijd in mij woont. Hem heb ik nodig
opdat mijn schuld bedekt wordt voor de heilige ogen van God” ?
Openbaring 19 spreekt van de verschijning van Christus: “En ik zag de
hemel geopend; en ziet, een wit paard en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En Zijn ogen waren als een vlam vuurs, en op Zijn hoofd waren
vele koninklijke hoeden/kronen.”
Christus komt met grote majesteit. Hij komt om te oordelen. Hij is de
Almachtige.
Een wit paard - dat is symbolisch. Christus is de grote Overwinnaar. Hij
zal al Zijn vijanden verdelgen.
Een leger van engelen volgt Hem. Zijn overwinning is zeker.

15
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Door Zijn kruisdood en opstanding heeft Hij Zijn vijanden al een beslissende nederlaag toegebracht. Sindsdien heeft Hij alle macht. Er is geen
macht buiten Hem. Niets valt buiten Zijn zeggenschap.
Hij komt. Komt Hij onverwachts? Ja, van die dag en van die ure weet
niemand, zegt Christus. Ook de engelen niet.
Toch hoeft u de wederkomst niet onvoorbereid tegemoet te gaan. In
Mattheüs 24 zegt de Heere Jezus: Leert van de vijgenboom deze les.
Wanneer zijn takken knoppen krijgen en nieuwe blaadjes, dan weet u
zeker dat de zomer eraan komt. Hij staat voor de deur.
Christus komt. Maar dag en uur blijven verborgen. Er zijn wel voortekenen.
Namelijk het verkillen van de liefde.
En een positief teken: het evangelie zal eerst aan alle volken gepredikt
worden.
De Bijbel is al in meer dan twee duizend talen vertaald. Daar mogen wij
zeker niet gering van denken.
Varende, bent u gespitst op de komst van de Zaligmaker? Leeft u Hem
tegemoet? Bent u bereid?
Zie, Hij komt met de wolken. Elk oog zal hem zien - de jongeren, de ouderen.
Zijn komst is verrassend. Twee zullen op het veld zijn. Eén zal aangenomen en één achter gelaten worden. Twee vrouwen zullen malen met
de molen. Eén zal aangenomen worden en één zal achter gelaten worden. Waakt dan!
Bij Zijn komst zal de Heere Jezus al Zijn vijanden aan de eeuwige ondergang, aan de eeuwige pijn overgeven, maar allen die de Heere vrezen,
allen die de Heere Jezus nodig hebben gekregen, zal Hij tot Zich nemen
in de hemelse blijdschap en heerlijkheid.
Gods kinderen zullen gekroond worden met heerlijkheid en eer. Christus
zal hun naam belijden voor God, Zijn Vader. En God zal alle tranen van
hun ogen afwissen.
Daarom verwachten wij die grote dag met sterk verlangen.
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
30 juni
7 juli
14 juli
21 juli
28 juli
4 aug.
11 aug.
18 aug.
25 aug.
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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

1 sept.
8 sept.
15 sept.
22 sept.
29 sept.
6 okt.
13 okt.
20 okt.

D. Meijvogel
L. Krüger
H. Perfors
T. Koelewijn
L. Krüger
C. van Dam
C.E. Lavooij
D. Meijvogel

Kompas, nr. 2 – juli 2019

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
Tel.:
E-mail:
Website:
IBAN:
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0318-582350
info@cgk.nl
www.cgk.nl
NL52 INGB 0000 5353 00
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