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De koningsmacht van Christus
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht
in hemel en op aarde. (Matth. 28 : 18)
De Heere Jezus groeide op als timmermanszoon. Hij wandelde in de heuvels,
dat glooiende landschap van Galilea. Hij dacht diep na over het Godsbestuur.
Op dertigjarige leeftijd liet Hij Zich dopen in de rivier de Jordaan. De Heilige
Geest kwam op Hem. Vanaf dat moment trok Hij het Joodse land door als Leraar, riep de mensen op zich te bekeren. Hij legde zieken de handen op. Zijn
Woorden en gelijkenissen waren boordevol geestelijk onderwijs.
Hijzelf had geen enkele zonde. Maar Hij wilde de zonde en schuld van anderen
dragen. Ja, Hij droeg de zware toorn van God. Hij werd veroordeeld en gekruisigd.
Drie dagen lang is Hij in het graf geweest, Toen kwam de grote ommekeer. Op
de derde dag is Hij opgestaan uit de doden. Van binnenuit heeft Hij de dood
overwonnen. Hij leeft!
Hij is nu in de hemel, aan de rechterhand van God de Vader. Hij regeert over
de hele wereld. Alle dingen, de planeten en sterren zijn in Zijn hand.
De tekst zegt dat Hij alle macht heeft. Daar komen vragen op af. Als Hij zo
machtig is, waarom dan dit? En waarom dat? Waarom gebeuren er zulke verschrikkelijke dingen: terreuraanslagen, ziekte, dood, honger in arme landen,
tien jaar oorlog in Syrië, een wereldwijde pandemie?
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Van Zijn regering begrijpen wij niet alles. Hij is God en wij zijn mensen. Wij
moeten de Bijbel goed open doen, om een oplossing te zoeken voor deze moeilijke vragen.
De regering van Christus is anders dan wij denken. Hij wil Zijn koninkrijk oprichten. Zijn bedoeling is niet een paradijs op aarde te maken. Dat kan niet
eens meer. Door de zonde is er zoveel stuk. Maar Christus wil in deze donkere
wereld Zijn koninkrijk oprichten.
Hij kan het niet verkeerd doen. Hij zoekt de bekering van zondaren. Hij wil hen
uit het donker bevrijden, uit de banden van de dood en van de duivel.
Hij is de Koning van Zijn kerk en zoekt het goede voor de gelovigen. Bent u
reeds Zijn eigendom?
Vanuit de hemel zegent Hij Zijn kerk met gaven. Zijn grootste gave is de Heilige Geest. Hij werkt in zondaarsharten. Hij arresteert zondaren en overtuigt ze.
Dan bukken wij. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. De boetepsalmen.
De Heilige Geest laat ook zien, dat er een Zaligmaker is voor de grootste zondaar. De Geest verheerlijkt Christus. Nog een gave van Christus is de vergeving
van zonden. Christus beschermt de Zijnen. Weet u van verzoekingen of verleidingen van de duivel? De apostel zegt: 'Uw tegenpartij, de satan, gaat rond als
een briesende leeuw.' Soms doet hij ook heel vriendelijk. Hij weet de zwakke
kanten van ieder mens.
Maar Christus is Koning. Hij is machtig om u te verlossen. Als u het moeilijk
hebt, ziet Hij u wel. Als de zonde sterk is, staat Christus op. Hij beschermt de
Zijnen. Hij zegt: 'Ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld.' Hij bewaart de Zijnen, ook al sissen de vijanden.
Wat een zegen, als u die Koning kent. Arm de man die zonder Christus leeft.
Haast u om uws levens wil! Het is zo goed onder de heerschappij van Jezus
Christus.
H. van der Ham
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beste varenden
Heel vroeg op zondagmorgen kwamen de vrouwen naar het graf. Ze kwamen
met specerijen om het lichaam van de Zaligmaker verder te balsemen. Onderweg bedachten ze dat er een zware steen voor de opening was. Wie kan die
steen afwentelen? Dat konden zij onmogelijk.
Maar de steen was weg! Ze vinden het graf leeg! Dat is een teken van Overwinning. Ze konden zich verheugen. Maar dat deden ze niet. Ze stonden des te
meer verwonderd, omdat het lichaam van de Zaligmaker daar niet was.
Plots stonden twee engelen bij hen. Als de vrouwen zeer bevreesd werden en
het aangezicht naar de aarde neigden, zeiden de engelen tot hen: 'Wat zoekt
gij de Levende bij de doden? Hij is hier niet, maar Hij is opgestaan.'
De vrouwen zoeken Jezus niet op de goede plaats. Hij is niet dood, maar Hij
leeft. Dat had Hij toch ook gezegd?! Dat Hij moest sterven en ten derden dage
opstaan uit de doden. U denkt misschien: Hoe konden die vrouwen dat vergeten? Soms lijken wij op die vrouwen.
De engelen vroegen: Wat zoekt gij de Levende bij de doden? Wij zoeken vaak
het leven in een wereld die midden in de dood ligt. Dan zoeken wij het leven
waar het echt niet te vinden is!
Of u zoekt het leven in een stuk godsdienst. U zoekt het in uw doen en laten.
Maar dat is niet het leven.
U hebt de gekruisigde en opgestane Zaligmaker nodig, de Heere Jezus Christus. Hij is Koning, Priester en Profeet. Hij is opgestaan. Hij leeft en Hij leeft met
Zijn kerk mee! Dat is een heerlijke werkelijkheid.
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Hij is opgestaan om zondaren zalig te maken. Hij is de grote Overwinnaar. Hij
verlost van schuld en nood en dood. Hij leeft en Hij heeft alle macht in hemel
en op aarde.
Hij openbaart Zich; Hij maakt Zich bekend. Hij zegt: 'Ik ben de Opstanding en
het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. Wie in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid.'
Hij is de Levensbron. Weet u daarvan en... leeft u daaruit?
Enkele broeders en zusters hebben flinke zorgen. We denken aan hen en zoeken mee te leven. De apostel schrijft in zijn brieven: 'Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.'
Op sommige plaatsen zijn te weinig ligplaatsen voor de schippers. Bij aankomst
kunnen ze niet eens een ligplaats vinden. Dat is onder meer in Vlissingen het
geval.
In het jaar 2020 is minder lading vervoerd dan in 2019. De havenoverslag
daalde duidelijk. De binnenvaart voelde de gevolgen van de coronacrisis al
snel. De productie in een aantal Duitse fabrieken werd tijdelijk stil gelegd. Dit
was onder meer het geval in de automobielproductie. Door de crisis werd ook
minder kerosine en minerale olie vervoerd.
Door de coronacrisis is ook de containervaart ontregeld. Veel zeeschepen arriveren te laat op de terminal. De binnenvaart heeft er flink last van en levert
(noodgedwongen) te laat aan de klant. Zicht op verbetering is er nauwelijks. Er
blijft nog veel onzekerheid. De stikstofcrisis zit het vervoer van bouwmaterialen
nog dwars. Schippers hebben daar last van.
Zuster Norbruis heeft in korte tijd haar geliefde moeder en een zus moeten
verliezen. Dat was zeker een groot en ingrijpend verlies. Dat moet verwerkt
worden. Zonder de hulp van de Heere zou dat niet gaan.
Er is gelukkig wel de troost van het Woord van God. De apostel Paulus schrijft
in zijn brieven: 'Doch broeders ik wil niet, dat gij onwetende zijt van degenen
die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt, gelijk als de anderen die geen
hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan,
alzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met Hem.'
Er is ook nog een zus ziek. We mogen bidden voor elkaar.
Broeder en zuster Van Haren sr gaan eveneens een heel moeilijke weg: bezwaren van de leeftijd en ziekte. We mogen aan hen beiden denken in de gebeden.
Psalm 71 spreekt van de nabijheid van de Heere in de tijd van de ouderdom.
Dat hebben ze beiden nodig.
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Wees mij een rots, om in te wonen;
Een schuilplaats, waar mijn hart
Steeds toevlucht vind' in smart.
Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen,
Dat Gij, o groot' Ontfermer,
Mijn burcht zijt en beschermer.
Donderdag 11 maart waren broeder en zuster W. Kleine een uurtje aan het
varen met ms Rehoboth (geladen met zout) op het IJsselmeer richting België;
het leek verantwoord. Een zware storm zweepte de golven hoog op - meer dan
een meter hoog. De dekluiken gingen vreemd doen. Het ging mis. De dekluiken
raakten zwaar beschadigd en sloegen stuk. Het scheepsruim liep vol.
Een reddingsboot uit Hindeloopen moest zuster Kleine en drie andere opvarenden en de hond van boord halen. Veiligheid eerst.
Broeder Kleine bleef met zijn zoon Dico aan boord. Een mosselkotter, uit Bruinisse, heeft ook hulp geboden. De kotter ging aan de windzijde naast ms Rehoboth varen, zodat broeder Kleine minder last kreeg van de hoge golven.
Hij heeft zijn schip op een zandbank aan de grond kunnen zetten. Op dat moment was het grootste gevaar geweken. Vervolgens is de Rehoboth leeg gepompt.
Er mag dankbaarheid zijn; de Heere God heeft voor erger bewaard!
Het schip is naar Werkendam voor reparatie. De elektriciteit is stuk. En natuurlijk een hoop rommel. Ms Rehoboth is slechts 2 ½ jaar oud.
God is goed. Als we naar buiten kijken, juicht de schepping. Het is het waar
wat de psalmdichter zegt, dat de Heere het gelaat van de aarde vernieuwt. Alles spreekt van nieuw leven. De zon schijnt, de vogels hebben hun nesten. De
bladeren aan de bomen worden groen. En midden in die wereld leven wij.
We mogen de Heere erkennen en danken, wanneer we gezond mogen zijn.
U en jullie weten dat in onze dagen het coronavirus rondgaat. We horen van
besmettingen rondom. In de ziekenhuizen liggen tamelijk veel coronapatiënten
en er worden er nog meer opgenomen; op dit moment stijgt het aantal nog
enigszins.
Wie zal ons beschermen, als zovelen reeds besmet zijn met het virus? En velen
zijn reeds overleden ...
We mogen de Heere wel bidden, dat Hij u en jou wil bewaren voor ernstige besmettingen. Hij is gelukkig de Wachter Israëls Die over uw leven waakt.
Hij kan en wil u/jou ook beschermen voor het virus. En als u besmet raakt kan
Hij het zo maken dat het een milde vorm is.
Laten we er volledig ernst mee maken, dat ons leven broos is en vergankelijk.
Laat dat een aansporing mogen zijn, om de Heere te zoeken, voor het eerst of
opnieuw.
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Als de coronacrisis dat uitwerkt, dat schippers, maar ook mensen aan de wal
mogen beseffen dat de Heere God is. Dat zij en wij mogen bukken voor Hem.
Hem mogen zoeken in de weg van bekering en geloof.
We mogen wel bidden voor hen, die op het ogenblik in de ziekenhuizen liggen,
of in verpleeghuizen en heel ernstig ziek zijn, ernstig door het virus zijn aangetast. En voor hen die voor de zieken zorgen: dokters, specialisten, verplegend
personeel en zoveel anderen die bij de medische zorg betrokken zijn.
We denken ook aan hen die deze dagen in grote eenzaamheid beleven.
U mag tevens bidden voor onze overheid en allen die hen adviseren, om de
juiste beslissingen te nemen.
De apostel schrijft: 'Indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God
begere, Die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt; en zij zal hem gegeven
worden.' Wat zijn we daar aan toe.
De zorgen rondom de coronaperikelen, de lockdown heeft zijn impact op maatschappelijk gebied, op financieel gebied, in de gezinssituatie - onze jonge mensen. En zoveel andere dingen. De dichter zingt in Psalm 80:
Behoud ons, HEER der legermachten,
Zo zullen w' ons voor afval wachten;
Zo knielen w' altoos voor U neer.
Getrouwe Herder, breng ons weer;
Verlos ons, toon ons 't lieflijk licht
Van Uw vertroostend aangezicht.
De erediensten voor de varenden konden slechts in digitale vorm doorgang
vinden. De broeders en zusters en de kinderen maakten de dienst mee op het
schip. Laten we er toch nooit aan wennen dat we niet naar de kerk kunnen.
Dat is niet normaal!
Toch zijn we de Heere ook dankbaar, dat Hij nog tot jong en oud komt met Zijn
Woord. Ja, dat Hij de prediking zelfs nog wil gebruiken en toepassen aan de
harten. Daar mag ik toch van horen.
U en jij de nabijheid van de Heere toegewenst. Het is 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 ook in dit coronajaar allicht
een mogelijkheid. Goede vaart.
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Bekering
Gij hebt het hoog geheim doorbroken, Heere Jezus,
tussen ons en den Vader, naar Uw Woord
mogen wij zonder zonde zijn en nieuwe wezens,
wat er ook in ons leven is gebeurd.
Ik deed, van alles wat gedaan kan worden,
het meest misdadige – en was verdoemd.
Maar Gij hebt God een witte naam genoemd,
met die van mij. Nu is het stil geworden,
zoals een zomer om de dorpen bloeit.
En moeten ook de bloemen weer verdorren:
mijn lenden zijn omgord, mijn voeten staan geschoeid.
Uit Uwe Hand ten tweeden maal geboren,
schrijd ik U uit het donker tegemoet.

G. Achterberg
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Brief van Deputaten
Deputaten hebben een brief geschreven aan alle Christelijke Gereformeerde
Kerken in het land, nota bene. Met hun toestemming neem ik de brief over,
zodat u mee kunt lezen:
Dirksland, 22 maart 2021
Waarde broeders kerkenraadsleden,
In deze moeilijke tijd van corona met zorgen alom, waar u in uw eigen gemeente ook mee geconfronteerd wordt, wil het Deputaatschap Geestelijke
Verzorging onder de Varenden u niet met nog meer problemen belasten. Maar
vanwege het feit dat ons deputaatschap in opdracht van de synode noodzakelijk te nemen stappen voor de toekomst niet langer op de lange baan kan
schuiven, richten we via dit schrijven ons tot uw vergadering. Bijna een jaar
lang heeft ons deputaatschap niet kunnen voldoen aan een in februari 2020
vastgesteld schema, een plan van aanpak, waarin nauwkeurig stond verwoord
hoe we tot een goede rapportage naar de volgende synode konden komen,
gehoor gevend aan de opdrachten die de synode ons gaf. Het is tijd om u te
schrijven. We vragen u dringend dit schrijven de aandacht te geven die het beslist waard is.
Waar gaat het om?
Onze predikant onder de varenden, broeder ds. H. Van der Ham, hoopt in september 2022 met emeritaat te gaan. Daarmee valt het doek voor het deputaatschap varenden. De synode is zich bewust van de nood onder met name
de zeevarenden en heeft ons deputaatschap verzocht middelen te onderzoeken
Kompas, nr. 1 - april 2021
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hoe het werken onder de zeevarenden zo goed mogelijk kan worden gerealiseerd. Gezocht zal moeten worden naar mensen, die hart voor de zeevarenden
hebben, maar ook naar financiële middelen om tot realisering van de plannen
te komen en om salarissen te kunnen betalen.
Waarom dit schrijven naar de kerkenraden?
In de eerste plaats om u te vragen mee te willen denken over mogelijke realisatie van onze plannen en mee te willen helpen oplossingen aan te dragen.
Een spreekwoord zegt dat twee meer weten dan één. Het is de bedoeling dat
dit schrijven in de eerste plaats ter tafel komt op alle Chr. Geref. kerkenraden
en later ook bekendheid zal krijgen bij de GKV en NGK, PKN, HHK en Ger.Gem.,
enz. Het moet broeders dan toch mogelijk zijn om gezamenlijk iets moois te
bedenken en dan geen punt te zetten, maar ook zorg te willen dragen dat de
plannen tot uitvoering kunnen komen.
Welke stappen zijn reeds gezet?
Binnen de CGK zijn reeds goede besprekingen geweest met deputaten Zending-Evangelisatie en Diaconaat. Die gesprekken krijgen nog een vervolg. Het
werk onder de zeevarenden zal na 2022 onder een van die deputaatschappen
een plaats moeten krijgen, met wellicht een nieuwe naam. Voor geschoolde theologisch gevormde personen, die zich geroepen voelen in de toekomst
werkzaam te willen zijn onder de zeevarenden en voor vrijwilligers en maatschappelijke werkers is een duidelijke profielschets voorhanden.
Met de Nederlandse Zeevarendencentrale in Rotterdam zijn reeds in het verleden goede contacten gelegd en het bestuur van de NZC heeft aangegeven ons
te willen steunen op diverse gebieden en zeker ook met het willen verlenen van
financiële steun in de beginfase.
Vraag aan de kerken die niet tot de Chr. Geref. Kerken behoren en zij
het wat later, ook zullen worden benaderd:
In hoeverre is er binnen uw kerkgenootschap reeds iets georganiseerd op het
gebied van hulp aan zeevarenden en hun gezinnen? Komt u in uw gemeente
weleens in contact met hen? Voor bruikbare goede ideeën staan we open.
Nog een enkele vraag voor alle kerkenraden:
Mogelijk zijn er predikanten, of studenten die een theologische studie volgen,
die in overweging willen nemen om in deeltijd na 2023 onder de zeevarenden in Rotterdam of in de Drechtsteden te willen gaan werken ( Moerdijk-Dordrecht-Zwijndrecht enz.).
Een andere optie is, dat een predikant of student een kleine gemeente wil dienen als parttimer en de rest van de tijd zich beschikbaar wil stellen voor werk
onder de zeevarenden. Dat laatste moet uiteraard ook financieel kunnen.
Daarom onze oproep of u een besluit zou willen nemen om structureel een
jaarlijks bedrag ons te willen toezeggen, om in dienst getreden personen ook
te kunnen betalen. Daarom is deze brief niet aan slechts enkele gemeenten gestuurd, maar aan al de voornoemde kerkenraden, zodat we de financiële lasten
12
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gezamenlijk kunnen dragen (Draagt Elkanders Lasten!!) Mogelijk dat er verenigingen binnen uw kerk te porren zijn, die via een actie gelden bijeen weten te
brengen voor het brengen van het Evangelie onder de zeevarenden in de havens van de Rijnmond.
Verder kan gedacht worden aan sponsoring en fondswerving. We zijn als deputaten er van overtuigd, dat die voor het beoogde doel er zeker zijn. Wie, of
welke gemeente(n) is(zijn) bereid deze klus op zich te nemen en ons toe te
willen zeggen daarmee aan de slag te willen gaan? Er zijn voldoende bedrijven,
zaken en instellingen die achter onze doelstelling willen staan. DOET U MEE??
Tenslotte
Het is niet moeilijk dit schrijven verder uit te breiden. We zijn ons bewust, dat
als u alles goed hebt gelezen en besproken, dat er diverse vragen bij u binnen
kunnen komen. U bent van harte welkom om die vragen via een mail te stellen.
Buiten dit alles zouden we het zeer op prijs stellen om hoe dan ook, een reactie
op dit schrijven van uw kerkenraad te mogen ontvangen.
Wist u dat er jaarlijks 400.000 zeevarenden via de zeeschepen onze havens
bezoeken? Wat een arbeidsterrein ligt hier nog braak! Die grote hoeveelheid
mensen is vier à vijf keer groter dan het totaal aantal leden van de Chr. Geref.
Kerken!!
In De Wekker van 19 februari schreef onze schipperspredikant een boeiend
stuk onder de naam: Zout water en zoet water. Hij eindigt zijn bijdrage als
volgt: 'Het is niet alleen heel zinvol, maar ook heel nodig om over twee jaar
één of twee missionair-diaconaal werkers aan te stellen. Dat kan met steun van
heel Gods kerk. Wat zou ik daar dankbaar voor zijn. En de vele zeevarenden
niet minder.'
Graag en dringend vragen we u om in de zondagse erediensten aan het werk
onder de zeevarenden te willen denken via het gebed en ook te vragen om
voortgaande openingen in het zoeken van wegen om hulp aan deze mensen,
waarvan het merendeel niets van het rijke Evangelie wat in Jezus Christus is te
vinden afweet.
We wensen u en uw vergadering van harte wijsheid van boven toe en Gods zegen op de werkzaamheden in uw gemeente.
Namens het moderamen van het Deputaatschap Geestelijke Verzorging onder
de Varenden,
Drs. M. H. Baan, secretaris
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kerkdiensten 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:
16 mei
23 mei
30 mei
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni
4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 aug.
8 aug.
15 aug.
22 aug.
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F. van der Feen
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					Tel.: 020-613 17 63
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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
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3984 NP Odijk
Tel.: 030-606 19 71
Kompas, nr. 1 - april 2021

15

Kompas is verzorgd door:			
Tel.: 0318-582350
Dienstenbureau CGK				E-mail: info@cgk.nl
Postbus 334					Website: www.cgk.nl
3900 AH Veenendaal				
IBAN: NL52 INGB 0000 535300

