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in dit nummer van Kompas leest u:
- Gods gedachten….. een hoopvolle toekomst
- beste varenden
- onuitsprekelijke verzuchtingen
- de schipper (gedicht)
- gedachten van Prof. Van der Schuit
- lofzegging
- de koningsheerschappij van de Heere Jezus
- kerkdiensten Mannheim
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Gods gedachten ... Een hoopvolle toekomst!
Een mens blijkt dagelijks zo'n 50.000-70.000 gedachten te hebben. Onvoorstelbaar dat er zoveel gedachten door ons hoofd gaan! Deskundigen zeggen
bovendien dat 80% van deze gedachten negatief zijn. We maken ons zorgen
over de toekomst, onze gezondheid, studie, relatie, financiën, of een vaccin ...
Gedachten zijn erg belangrijk en ze hebben een enorme invloed op ons leven.
Het denken is het regeringscentrum van ons lichaam, de cockpit van het vliegtuig.
In Jeremia 29:11 lezen we over Gods gedachten: 'Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede
en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.'
Het volk Israël bevindt zich in ballingschap. Het is de 6e eeuw voor Christus.
Ook al hebben de Israëlieten allerlei vrijheden in dat vreemde land, toch worden ze diep vernederd en zijn er veel spanningen in hun leven door onzekerheid, omdat ze daar als ontheemden leven en bedreigd worden. Ze hopen dat
ze spoedig weer terug kunnen keren naar Israël. Dit hebben allerlei zieners en
waarzeggers beweerd tegenover hen.
Maar Jeremia zegt: dat is een illusie! Hij schrijft vanuit Jeruzalem een brief aan
de ballingen en profeteert dat het zeventig jaar zal duren voordat ze terug zullen keren naar hun eigen land. Alles lijkt fout te lopen voor de ballingen! Zeventig jaar, dat is een mensenleven! De werkelijkheid is niet altijd zo mooi als
wij zouden willen. Onwillekeurig denk ik aan onze tijd. Er zijn mensen die denken dat de crisis spoedig voorbij is, anderen menen dat het nog wel eens lang
zou kunnen duren.
Ondanks het bericht dat de ballingschap zo lang zal gaan duren, heeft Jeremia
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een geweldig woord voor het volk! Jeremia deelt ons de gedachten van God!
'Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het
zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop
te geven.' Hier wordt over Gods gedachten gesproken! God koestert positieve
gedachten over het volk. Hij drukt ze aan zijn hart, Hij heeft ze lief! God houdt
van Zijn volk en Hij denkt goed van Zijn kinderen, geen kwaad. Hij wil hen het
goede geven! Hij wil hen vrede geven en een hoopvolle toekomst!
We krijgen hier zomaar een kijkje in Gods gedachten! Wonderlijk, maar ook
ontzettend mooi, want God wil vrede geven! 'Shalom' betekent harmonie, heelheid, in vrede leven met elkaar. Zoals de profeet Jesaja schrijft over de vrede
in de dierenwereld, in Jes. 11 en 35. Er wacht de Israëlieten een hoopvolle toekomst! Verwachting, heil, zekerheid! De ballingen mogen weten dat God goed
over hen denkt, het goede met hen voorheeft en het goed zal maken!
In zo'n moeilijke tijd als de ballingen meemaken, mogen ze toch hoop hebben
en verwachting! Ze mogen weten dat God goed over hen denkt, en hen het
goede zal geven! Dat wil God doen voor het volk daar, voor Israël, maar net zo
goed voor de andere volken. Het is niet zo dat het alleen om Gods volk gaat.
Het gaat God juist om de volken, door Israël heen!
Wij zien die profetie van Jeremia in vervulling gaan als de ballingen terugkeren,
in de tijd van Ezra en Nehemia. Zou God ook positief over u en mij denken? En
onze zonden dan ...?
In het Nieuwe Testament, in Johannes 14:27, zegt Jezus: 'Vrede laat ik u, Mijn
vrede geef ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die. Laat uw hart niet in
beroering raken en niet bevreesd worden'.
De wereld brengt geen vrede, maar Jezus brengt vrede! Hier lezen we ook over
die vrede, die shalom, die God geeft! Dat zien we als Jezus op aarde komt;
hoe Hij de zonde vergeeft, ons verzoent met God en vrede met God brengt!
We zien ook hoe Hij zijn liefdevolle, verzoenende woorden spreekt. Hoe Hij het
opneemt voor de mensen! Hoe Hij hen liefheeft, hoe genadig Hij is, hoe Hij de
zieken en verlamden geneest. Hoe Hij al iets van dat vrederijk laat zien!
God heeft het goede met ons voor! Die shalom, die rijke toekomst heeft Hij ook
voor ons weggelegd! Door Jezus Christus!
Maar hoe verkrijgen we die vrede? In vers 12 wordt gesproken over het gebed!
'Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u
luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel
uw hart.' Als ze tot God bidden, zullen ze dat ontvangen! Niet maar een keertje
bidden, maar met heel hun hart! Het moet hun ernst zijn!
Zo, langs die weg, zullen ze die vrede, die shalom, die toekomst ontvangen!
Zo is dat nog altijd! Als we bidden tot God en onze zonden belijden, mogen we
weten dat Hij verhoord. Hij heeft door Jezus Christus alles voor ons volbracht.
Hij denkt zo over jou, dat Hij Zijn Zoon zendt die voor je sterft! Om je te redden van de zonde en de dood, om heil en eeuwig leven te geven.
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beste varenden
We leven in een wereld die een heksenketel is. De ontwikkelingen gaan razendsnel. De coronacrisis doet er nog een schepje bovenop.
Zekerheden brokkelen af. Wat zal ons leven zijn over vijf jaar, over tien jaar?
Een weg terug is er niet.
De wereld wordt er niet veiliger op. De kracht van de coronapandemie neemt
weliswaar af. Toch is er nog reden genoeg voor voorzichtigheid. We mogen
zeker dankbaar zijn voor de versoepelingen, maar daarmee is niet het laatste
woord gezegd. Wat voor varianten komen er nog aan? Mensen kunnen natuurlijk besmettelijke varianten meebrengen vanuit het buitenland. Komt er nog
een vierde golf, in het najaar of eerder?
In andere delen van de wereld lopen de besmettingscijfers juist op. Maatregelen worden genomen (als dat mogelijk is). De deltavariant is wereldwijd in
opmars. De mogelijkheden die wij hebben hebben heel arme landen vaak niet.
Wie biedt adequate hulp?
De coronapandemie heeft ons veel te zeggen. Heeft het u dichter bij de Heere
gebracht? Daar gaat het om.
In de havens daalde de aanvoer en afvoer van goederen in het jaar 2020 fors.
Met name de aanvoer van zogeheten droge bulkgoederen nam vorig jaar sterk
af. Zo was er minder vraag naar steenkool en erts vanwege de afgenomen
staalproductie in Duitsland.
Vanwege de coronacrisis kwam er ook minder olie en diesel binnen, onder
meer veroorzaakt doordat wereldwijd minder per auto en vliegtuig gereisd
werd. De goederenoverslag in de havens van Rotterdam en Moerdijk is in 2021
weer gestegen - ondermeer de containeroverslag.
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Voor de schippers bleven de vrachtprijzen in mei tamelijk laag. In juni veerde
de droge-ladingmarkt wat op. De marktprijzen werden gunstiger. Het
ladingaanbod is wat gestegen. In de tweede helft van juni was het reisaanbod
weer minder. Er was weinig vraag in de markt. Het is halen en brengen.
Eind juni moesten tankers (binnenvaart) wachten op nieuwe transporten.
Broeders en zusters, schippers zeggen: 'Wij mogen niet klagen. De Heere heeft
ons nog omringd met Zijn trouw en met Zijn zorg. Wat is Hij goed.'
De Heere weet gelukkig ook van de noden en zorgen die verschillende schippers meedragen. Voor de één toch zorgen over de toekomst, voor de ander een
handicap. Voor een derde misschien zorgen om de kinderen of kleinkinderen.
Er zijn zoveel zaken die onze varenden bezig kunnen houden. Die pijn doen.
We mogen wel vragen dat de Heere dichtbij wil zijn, waar dat extra nodig is.
Dat Hij in liefde en ontferming op hen wil neerzien.
Broeder Joh. Romijn is 6 mei te Zwijndrecht geopereerd aan zijn hand. De ingreep is goed gelukt. Nog wel wat pijn af en toe. Het nodige toegewenst.
Broeder Van Haren sr. is zwak. Zijn gezondheidstoestand blijft zorgelijk. Hij is
in Salem, Ridderkerk.
Zuster Van Haren is weer in haar eigen appartement. De nabijheid van de Heere toegebeden, voor u beiden. De dichter bidt:
Zie op mij in gunst van boven;
wees mij toch genadig, HEER;
eenzaam ben ik en verschoven:
ja, d' ellende drukt mij neer.
'k Roep U aan in angst en smart;
duizend zorgen, duizend doden
kwellen mijn angstvallig hart;
voer mij uit mijn angst en noden.
Het adres van zuster H. van Haren-Leeuwestein is:
Weizigtweg 70
3314 JJ Dordrecht
Sommige jongens en meisjes hebben al vakantie. Heerlijk! Van diverse jongeren hoorde ik goede resultaten. Van harte gefeliciteerd!
In het zuiden valt de vakantie laat. We mogen 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 aantrekken, maar bovenal gedachten hebben met betrekking tot de
Heere.
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We denken ook aan hen die eenzaam zijn door de coronacrisis. De Heere is ook
de God van alle vertroosting. Hij is nabij weduwen, weduwnaren, eenzamen en
jonge mensen die hun moeder of vader moesten verliezen.
De zomermaanden zijn dikwijls ook een onrustige tijd. Niet zelden gebeuren er
ongelukken.
We mogen bidden dat de Heere allen, jong en oud, wil beschermen en bewaren, wanneer er weer veel gereisd wordt. We bidden het ook voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen.
In Mannheim en Duisburg zingen we vaak:
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 maandag 5 juli tot zaterdag 10 juli.
Zondag 11 juli hoop ik in Duisburg te preken. Fijn dat het weer kan ná de
strenge restricties.
De Heere geve de schippers gezegende zondagen. Het adres is dr. Hammacherstrasse 6 in Duisburg-Ruhrort.
In Mannheim hoop ik te zijn zaterdag 18 en zondag 19 september. In de Hafenkirche, Kirchenstrasse 15.
Onze trouwe organist Wolfgang Schostak maakt het goed. Hij vindt het zeker
fijn dat de diensten weer gehouden kunnen worden. Iedere zondag is er eredienst. De zondag is de werkdag van God de Heilige Geest. Vakantiegasten zijn
hartelijk welkom. Hoe meer hoe liever.
Maandag en donderdag bezoek ik zeeschepen aan de Moerdijk - diaconale en
pastorale bezoeken. Het zeemanshuis aan de Moerdijk is een poosje dicht geweest - noodzakelijkerwijs.
Overdag kon ik steeds wel boordbezoek doen.
Nu is het zeemanshuis weer open van ’s avonds zeven tot tien! We gaan zien
hoeveel zeevarenden naar het zeemanshuis kunnen en durven te komen.
Zeer regelmatig vragen schippers hoe het met onze zoon Gerrit gaat. Hij heeft
opnieuw een goede uitslag gekregen. Daar mogen we dankbaar voor zijn. Gerrit maakt het goed.
Tenslotte een hartelijke groet! Het is zeker goed als u een seintje geeft als u
midden in het land bent, in de buurt van Rotterdam, Utrecht, Vreeswijk, Dordrecht of Moerdijk. Ik kom graag aan boord! Er is allicht een mogelijkheid.
Goede vaart.
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onuitsprekelijke verzuchtingen
Rom. 8 : 26
Mijn vrouw zucht wel eens. Op zich is dat misschien niet zo bijzonder en ook
niet echt vervelend. Behalve dan wanneer ikzelf het voorwerp van haar zuchten ben. Dan zucht ze tegen mij. In zo’n situatie zit er in het zuchten iets van
correctie: 'doe het eens anders en zeg het eens anders!'
Er is ook een ander soort van zuchten. Namelijk het zuchten van intens verlangen naar een nieuwe situatie.
Misschien herkennen we iets van dit zuchten in deze coronatijd. Was het nieuwe 'abnormaal' maar weer het oude 'normaal'. Hoe kunnen we bijv. in een
wirwar van regelgeving toch in de wereld kerk zijn? Hoe komen we hieruit? We
zuchten wat af!
In Romeinen 8 komen we tot drie keer toe het 'zuchten' tegen:
1. Aangetast door de zonde van ons mensen zucht de oude schepping met
intens verlangen naar de beloofde herschepping, Gods nieuwe schepping.(vs.
22) Dat is bepaald geen 'doodse' verzuchting, maar het intense zuchten naar
het Leven toe.
2. Gods kinderen zuchten ook. (vs. 23) Zat van het lichaam van de zonde
zuchten we richting het volmaakte, zondeloze, ongestoorde liefhebben en dienen van onze God en Verlosser.
3. Tenslotte is er het zuchten van de Heilige Geest. (vs. 26) De Heilige Geest
ontplooit een scala aan activiteiten. De Geest ontdekt, overtuigt, strijdt, bidt,
spreekt, troost en ga zo maar door. Maar het mooiste en diepste wat de Geest
doet is: zuchten! Ja, het is meezuchten! Want als geen Ander kent de Geest
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het verlangen van een kind van God. Als geen Ander kent de Geest ook het
verlangen van onze de Vader en Verlosser. En de Geest stemt deze verlangens
af op elkaar.
De Geest laat Gods hart en ons hart samensmelten in één hartenklop! Gods
verlangen wordt door de Geest ons verlangen. Zijn wil onze wil. Het zuchten
van de Geest is naar het Leven toe. Dit zuchten is niet alleen onuitsprekelijk,
maar ook onoverwinnelijk!
In ons beschadigde hart en gekwelde leven zucht de Geest met een onuitsprekelijk verlangen naar een hele nieuwe wereld en een hele nieuwe tijd, vol van
Gods gerechtigheid. En op een Dag zal die volmaakte wereld en eeuwige tijd
geboren zijn! Omdat de Geest die God is de geboorteweeën voor deze Dag onomkeerbaar stuwt.
		
												ds. J. Breman
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de schipper
Het water van de gracht is grijs
Als de ogen van de schemering
Ik neurie steeds op eend’re wijs:
Lieveling, lieveling
Ik die de witte zeilen hijs
Zit op het grote roer en zing
Het leven is een vreemde reis,
Ons hart een donker ding
Ik weet dat ik niet veilig reis
Als niet de witte Vreemdeling
Voor het schip uit naar ’t paradijs
Over het water ging
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gedachten van Prof. J.J. van der Schuit
Johannes 3:8
Een gereformeerde die gaat ervan uit, niet allereerst dat hij leeft, maar dat hij
dood is! Dat is het. Dat is het ontzettende! De gereformeerde kerken (en daarmee bedoel ik niet een bepaalde groepering, maar de gereformeerde kerken
in alle breedte) die hebben als gereformeerde inhoud dat we beginnen, dat wij
kinderen des toorns zijn. Dat is geen compliment. Dat is gereformeerd.
Je moet altijd beginnen, wil je een goed begin maken, want alle begin is beslissend, je moet altijd beginnen waar God begint met ons. En Hij begint niet met
levenden, maar Hij begint met doden.
Denk aan Ezechiël, die daar geleid wordt in de vallei van doodsbeenderen. En,
staat er nog bij, ze waren zeer dor. Inderdaad. 'Uit u geen vrucht in der eeuwigheid.' Wij zijn een dorre tak. Wij zijn een dode tak. Wij zijn afgebroken van
de levensgrond van de Drie-enige God.
Wij zijn onszelf geworden. En toen wij onszelf geworden zijn, toen zijn we in
de dood gestapt. 'Gij die dood zijt door de zonde en door de misdaden, gij zijt
levend geworden in Christus.' Dat is, wat hier staat: 'Uit de Geest geboren'.
Daar begrijpt een mens niets van. Wat? Daar begrijpt een kind des verbonds
niets van. Een kind des verbonds ... Ik denk dat er tegenwoordig heel wat kinderen des verbonds zijn, die precies zijn als Nicodemus. Dat was geen dronkaard; dat was geen vloeker; dat was geen mens die maar wandelde op de brede paden van het ijdele wereldleven, die daar uit de droesem van de beker ...
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Verre van daar! Dat was een mens van ongerepte reputatie! Dat was een voorbeeldige kerkganger! Die kon zich plaatsen naast elk van u! En die won het van
elk van u! In zijn krachtige rechtzinnigheid, in zijn fierheid van godsdienstzin.
Het gaat niet over het bestaan van dit leven, maar het gaat hier over het ontstaan van geestelijk leven. En ik geloof te moeten zeggen, dat wij in betrekking
tot het ontstaan van geestelijk leven weleens wat al te vluchtig denken, of het
weleens wat al te vluchtig passeren. Er wordt in onze tijd veel meer gesproken
over de geloofsactie, dan over de geboorte uit God.
Men zegt u meer, dat gij geloven moet en dat gij doen moet. Ik heb daar geen
bezwaar tegen. Maar als je mij nu alleen zegt, in de weg van het verbond, dat
ge hebt te geloven en dat je je hebt te bekeren en je hebt me niets anders te
vertellen, dan zeg ik u dat gij een stuk passeert. Nee, dan zeg ik u, dat gij het
stuk passeert.
											 J.J. van der Schuit
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lofzegging
Nu vall’ alles te voet voor ons Lam dat geslacht werd,
in Wiens bloed voor de Zijnen de losprijs gebracht werd!
Aller koningen, eng’len en werelden Heer’
zij de sterkte, de rijkdom, de dankzegging, de eer!
Hij Die dood was en leeft, ziet! Hij komt met de wolken!
Roept Hem uit, alle heemlen! Verwacht Hem, gij volken
en ook gij zult Hem zien, die Hem eenmaal doorstaakt,
Israël ziet, Hij komt en uw hart wordt geraakt!
Lof, aanbidding en eer zij aan ’t Lam Dat geslacht is,
aan d’ onzienlijken Vader, Wiens heilraad volbracht is,
aan de Geest, van den aanvang steeds Schepper geweest
Hallelujah de Vader, het Woord en de Geest!
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de koningsheerschappij van de Heere
Jezus
Die geweldige kracht van de Heere Jezus; hij sliep in dat vooronder van dat
scheepje, terwijl er een buitengewone storm was. En die ervaren vissers stonden angsten uit! En Hij was niet onrustig en Hij was niet zenuwachtig en Hij
bestrafte de wind en de zee en ze waren Hem gehoorzaam en het werd zo vlak
als het nog nooit geweest was.
En toen Hij dan overgevaren was en in het land van de Gadarenen aankwam en
daar die bezetene aankwam die zichzelf scheurde en die kettingen verbrak; die
door vele duizenden duivelen bezeten was. De Heere Jezus werd er echt niet
onrustig van. In koninklijke majesteit heeft Hij laten zien dat Hij alles onder
controle had. Hij sprak en die zesduizend duivelen moesten wijken.
Hij is de Zoon van God. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er.
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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:
4 juli
11 juli
18 juli
25 juli
1 aug.
8 aug.
15 aug.
22 aug.
29 aug.
5 sept.
12 sept.
19 sept.
26 sept.
3 okt.
10 okt.
17 okt.

18

L. Kruger
P.F. Boomsma
H. van der Ham
J. Krijgsman
H. Perfors
J. de Wit
L. Kruger
D. Meijvogel
P.F. Boomsma
B.J. van den Kamp
G.J. Glismeijer
H. van der Ham
J. de Rooij
C. van Dam
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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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